
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botanická záhrada rozkvitá 
 

Dlho sme tento rok čakali, kým príde jar. Február zasypal Botanickú záhradu UK miestami až pol 
metra vysokou snehovou prikrývkou. Najskôr prvé lúče jarného slnka zobudili na južných expozíciách 
snežienky a krokusy, naliali sa aj puky paliesky, bahniatok a zlatého dažďa, postupne s oteplením 
záhrada ožívala paletou pestrých farieb.  

Aj napriek mrazom a snehu sa v Botanickej záhrade UK intenzívne pracovalo celú zimu. Ako každý 
rok skleníky podstúpili zimnú údržbu, dosadili sa nové druhy tropických rastlín a rekonštrukciou prešli aj 
epifytické kmene a akváriá. Malé prekvapenie sme pripravili pre najmenších návštevníkov, keď sme 
prebudovali a skrášlili detské ihrisko.  

S príchodom novej sezóny začíname sa aj pripravovať na výstavy a iné akcie, na ktorých chceme 
predviesť naše najkrajšie exponáty. Aj tento rok sa zúčastníme na výstave GARDENIA, ktorá sa koná 
v termíne od 21. do 24. apríla 2005 na výstavisku Agrokomplexu v Nitre, ako aj na tradičnej výstave 
kvetov Flóra Bratislava, ktorá bude otvorená od 27. 4. do 1. 5. 2005 v priestoroch Incheby.  

V rámci druhého ročníka celobratislavskej akcie „Bratislava pre všetkých“ otvorí Botanická záhrada 
UK svoje brány pre všetkých milovníkov flóry bezplatne v sobotu 23. 4. 2005 a jej odborníci budú 
pripravení poradiť návštevníkom s pestovaním rôznych druhov rastlín.  

V priestoroch záhrady si od 28. 4. do 2. 5. 2005 prídu na svoje aj milovníci skalničiek na tradičnej 
výstave Klubu skalničkárov, ktorý pôsobí pri BZ UK. Výstavu kaktusov pripravuje Klub kaktusárov 
v čase od 20. 5. do 23. 5. 2005 a bude spojená s konaním 11. ročníku Sympózia kaktusárska jar.  

Botanická záhrada je pre verejnosť otvorená od 1. apríla až do 31. októbra 2005, denne od 
9.00 do 18.00 h. Skleníky budú sprístupnené cez týždeň do 15.00, cez víkendy do 18.00 h. Deti 
do 6 rokov majú vstup voľný, výška vstupného je pre deti a mládež 20 Sk, pre dospelých 40 Sk. 
Ročná permanentná vstupenka stojí 200 Sk. Pre vopred ohlásené skupiny BZ UK zabezpečuje 
odborný sprievod s výkladom. 

Srdečne vás všetkých pozývame na prehliadku záhrady a sme presvedčení, že od nás budete 
odchádzať spokojní a oddýchnutí. 

RNDr. J. Bella 
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K rozpočtu UK zasadalo Kolégium rektora UK i Správna rada UK 
 
Rozpis rozpočtu UK, fakúlt UK a ostatných súčasti UK na rok 2005 bol hlavným bodom 

zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa pod vedením rektora UK konalo dňa 14. marca 2005  
v Bratislave. Členovia kolégia hlasovaním schválili rozpis rozpočtu UK na rok 2005 a odporučili 
predložiť ho na vyjadrenie Správnej rade UK a na schválenie Akademickému senátu UK. Zároveň sa 
páni dekani zaviazali, že budú o výsledkoch rokovania informovať zástupcov svojich fakúlt v AS UK. 
Ďalej kolégium odporučilo rektorovi UK, aby požiadal MŠ SR o doriešenie otázky konkurzného konania  
v súvislosti s financovaním tzv. malých odborov. Tiež vyjadrilo názor, že je potrebné pri príprave meto-
diky rozpisu rozpočtu UK na rok 2006 venovať zvýšenú pozornosť konštrukcii koeficientov KEN a KPN 
tak, aby nediskvalifikovali fakulty humanitného zamerania. 

V rámci programu boli členovia kolégia tiež informovaní o výsledkoch pracovného stretnutia akade-
mických funkcionárov UK s riaditeľmi vybraných stredných škôl SR.  

K rozpočtu UK na rok 2005 sa dňa 23. marca 2005 stretli aj členovia Správnej rady UK a vyjadrili 
s ním súhlas. 

(jh)  
 

Novinárov zaujímal najmä názor rektora UK na nové maturity 
 
Program ďalšej tlačovej konferencie, na ktorú rektor UK doc. F. Gahér pozval novinárov dňa 

9. marca 2005, bol venovaný Novým maturitám a vyhodnoteniu prijímacieho konania na UK  
v roku 2004 podľa stredných škôl uchádzačov. Informácie o vyhodnotení prijímacieho konania boli 
spojené s grafickou prezentáciou a doplnené o výsledky ankety uskutočnenej pri príležitosti pracov-
ného stretnutia s riaditeľmi vybraných stredných škôl SR.  

V diskusii sa novinári zaujímali najmä o úroveň 
vedomostí stredoškolákov a o efektívnosť nových 
maturít. Na otázku, aký postoj zaujíma UK k no-
vým maturitám, rektor UK odpovedal, že odporu-
čil dekanom jednotlivých fakúlt UK, aby pri hodno-
tení nebrali do úvahy výsledky novej maturity. 
Zdôraznil však, že idea novej maturity je dobrá, 
a bližšie svoj názor na nový model maturitných 
skúšok vysvetlil po skončení tlačovej besedy v roz-
hovore s redaktorom Národnej obrody (publiko-
vané 10. 3. 2005):  

S akými očakávaniami vnímate nový model 
maturitných skúšok? 

– V zásade je idea novej maturity dobrá. Som 
presvedčený, že pomôže zvýšiť úroveň stredných 
škôl, pretože jasne stanoví, že ak chce niekto ísť 
na vysokú školu, tak musí zmaturovať na istej 
úrovni a z určitých predmetov. V tomto ohľade je 
ústretová pre záujemcov o ďalšie štúdium. Pri 
príprave podmienok na prijatie sme však nemali 
celkom jasnú definíciu jej hodnotenia. Vieme, že 
rozdiely medzi jednotlivými strednými školami sú 
obrovské. A preto časť maturít, ktorá by nebola 
externá, nemá potrebnú výpovednú hodnotu, aby 
sme jej výsledky mohli zaradiť medzi podmienky 
prijatia na štúdium. 

Mnohí pedagógovia priznávajú, že nemajú 
jasnú predstavu o priebehu maturít. Nazdávate 
sa, že ministerstvo školstva im vysvetlilo nový 
model potrebným spôsobom? 

– Myslím, že informovanosť z hľadiska nového 
modelu bola nedocenená. Stredoškolskí učitelia 
mali byť lepšie informovaní, nedávno sa to kon-
štatovalo na stretnutí s nimi. Pracuje sa na tom  
a som presvedčený, že už budúci rok tento deficit 
nebude. 

Avizovali ste, že úroveň stredoškolských štu-
dentov z roka na rok mierne klesá. Čo sa pod-
písalo pod túto skutočnosť? 

– Zrejme dominantnú úlohu zohráva osobnosť 
učiteľa. Ak sa zachoval dobrý učiteľ napríklad na 
matematiku a podobné predmety v nejakom mes-
te, je to cítiť na úrovni uchádzačov. Ak bol však 
pedagogický zbor zlanárený do iných profesií, tak 
tá úroveň klesla. Všetko sa odvodzuje od sociál-
neho statusu učiteľa, či môže uživiť rodinu, ak bude 
naďalej pracovať ako učiteľ.  

(jh)
 
 

Editorial 
 

Hyperbola: Voľakedy, a nebolo to tak dávno,
mali na dedine vysokoškolské vzdelanie (mož-
no) dvaja ľudia (volali ich pánmi a boli to
pán farár a pán učiteľ) a triumvirát etalónu
s nimi držal prirodzenou múdrosťou obdarený
richtár. Vážnosť vzdelanca požívali aj tí, čo mali
maturitu. V menšom meste takýmto ľuďom na
ich pravidelné dišputy pohodlne vystačila jed-
na kaviareň, vo veľkom sa profesne trocha
podelili a potrebovali kaviarne tri. Vtedy niko-
mu nebolo treba vysvetľovať, že k vzdelaniu
sa takrečeno automaticky viazalo aj zodpove-
dajúce spoločenské postavenie.  

Nebolo to tak dávno. Možno 100, možno len
57 rokov. Za ten čas sa mentálna kapacita
ľudstva nezvýšila tak, ako sa zvýšil počet ma-
turantov a vysokoškolsky vzdelaných. Jestvujú
dve krajné vysvetlenia tohto rozporu. Buď v tom
čase človečenstvo nemohlo z rôznych dôvo-
dov poslať do škôl všetkých, ktorí na to mali,
alebo sme to teraz s počtami maturantov a vy-
sokoškolákov poriadne prepískli.  

Ak by sa bolo správanie dediny, mesta
a sveta za uplynulých 50 – 100 rokov zmenilo
k lepšiemu, pre mňa by platilo prvé vysvet-
lenie. Nie, teraz neuvažujem o tom, že dnes
už máme vodovod a dlážky nie sú z hliny
a strechy zo slamy a veľkým epidémiám in-
fekčných chorôb sa vieme vyhnúť a počty áut
či televízorov pripadajúcich na 100 000 oby-
vateľov až zastavujú dych. Hovorím o správa-
ní sa. Máte pocit, že jeho zlepšenie korešpon-
duje s nárastom počtu formálne vzdelaných
ľudí? 

Ak ste si na predošlú otázku odpovedali
skôr „nie“, potom smerujete k druhému vy-
svetleniu. To hovorí, že v horšom prípade
sme najmä vysokoškolské vzdelanie úspešne
a hlboko zdevalvovali, v lepšom sme ho „len“
zredukovali na čisto profesionálnu výchovu,
pri ktorej sa všeobecná Múdrosť krčí kdesi
v pitvore. 

Kto sú to tí, ktorým možno adresovať výčitky
za stav vzdelávania? Nie je to, bohužiaľ a či
chvalabohu, nikto tajomný. Sme to my, dospe-
lí ľudia, rozhodujúci o chode nášho malého
sveta. A nejde len o politikov, ktorí si mohli
svojho času vymyslieť, že keď označia desiatky
percent populačných ročníkov za vysokoškol-
ských študentov, tak tí potom nebudú figu-
rovať v kolónke „nezamestnaní“ a nebudú im
kaziť politickú gloriolu. Ide aj o tých, ktorí kva-
litu dosiahnutého vzdelania garantujú v štáte
a na jednotlivých školách. Ide aj o nás.  

Nie, nie som proti hoc aj exlozívnemu šíre-
niu vzdelania. Som len proti kamufláži a po-
krytectvu. Som proti tomu, aby sme s plnou
vážnosťou tvrdili, že napr. aj pre animátorov
zábavných programov treba osobitný vysoko-
školský študijný program. Som za to, aby sme
jasne povedali, čo očakávame od absolven-
ta vysokej školy a dôsledne to vyžadovali.
Som za to, aby táto krajina nemala toľko škôl,
ktoré sa tvária, že poskytujú riadne vysoko-
školské vzdelanie, ešte k tomu aj doktorand-
ské. Som za to, aby sme sa nebáli jasne pove-
dať, že aj v tejto krajine sú maturanti, ktorým
vzhľadom na ich schopnosti a ochotu tvrdo
pracovať treba poskytovať elitné vysokoškol-
ské vzdelávanie. Som za to, aby sme priamo
hovorili, že na to, aby ho dostali, nemusia ute-
kať z krajiny, lebo im ho dokážeme dať aj
doma. Som za to, aby sme sa vzopreli prefe-
rencii financovania kvantity. Som si istý, že
UK na to všetko má. 

Budúcnosť nemusí byť len v celkovom poč-
te študentov školy, ale aj v malých, neraz uni-
kátnych odboroch, a najmä v malých počtoch
špičkových absolventov všetkých odborov.
Niečo sme už aj v tejto veci urobili. Na plnú
realizáciu sme zatiaľ nenašli dosť síl. Para-
frázujúc z článku M. Krčmárika: „Načo sú vy-
sokoškolské diplomy? Nútia nás zamyslieť sa,
čoho sa tí dospelí tak boja.“.  

M. Dúbrava, prorektor UK

Slávnostné promócie 
 

V Aule UK sa dňa 11. 3. 2005 uskutoč-
nilo slávnostné verejné zasadnutie Ve-
deckej rady UK, na ktorom boli promovaní
noví doktori vied, docenti a absolventi dok-
torandského štúdia. 

Pedagogická a vedecká kapacita Univerzity
Komenského sa tak rozšírila o troch nových
doktorov vied, 22 docentov a 88 absolventov
doktorandského štúdia.  

Všetkým srdečne blahoželáme. 
(jh)

Viete, že spravodaj Naša univerzita 
vychádza už aj v elektronickej podobe?

 

Jednotlivé čísla, ktoré vyšli od januára
2005, sú prístupné na webovej stránke
univerzity, v sekciách Novinky a Ďalšie
informačné a vzdelávacie zdroje.  

Vydavatelia sa pritom usilovali zachovať
v maximálnej miere zhodu obsahu a vzhľadu
papierového a elektronického vydania a po-
skytnúť čitateľom primeraný používateľský
komfort. Prajeme Vám, aby ste boli s našou
novou službou spokojní!  
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Zrovnoprávnenie alebo zvýhodnenie 
súkromných vysokých škôl? 

 
 

Vláda SR na svojom zasadaní dňa 23. 2. 2005 schválila financovanie súkromných vysokých škôl rovnakým spôsobom ako financovanie 
verejných vysokých škôl s jediným obmedzením. Ak bude školné na súkromnej vysokej škole vyššie, ako je štátom určené maximálne 
školné – trojnásobok základu, dotácia sa kráti za každého študenta o sumu, o ktorú školné trojnásobok základu prevyšuje. Základom na 
určenie školného je 10 % z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia. V peňažnom vyjadrení je trojnásobok 
základu na rok 2005 čiastka vo výške cca 25 896 Sk. Na prvý pohľad sa takáto konštrukcia zdá prijateľná. Ak však túto navrhovanú 
právnu úpravu zhodnotíme z aspektu, v akom komplexnom legislatívnom prostredí fungujú verejné vysoké školy a v akom súkromné 
vysoké školy, musíme prísť k záveru, že týmto sa potierajú akékoľvek základné pravidlá rozpočtového hospodárenia. Vyvoláva to údiv 
najmä preto, lebo tento variant navrhuje ministerstvo financií, ktoré má dohliadať nad hospodárnym, efektívnym a účinným vynakladaním 
rozpočtových prostriedkov. 

 
V čom budú súkromné vysoké školy zvý-

hodnené pred verejnými vysokými školami?  
 
1. Najvážnejším argumentom je skutočnosť, 

že súkromná vysoká škola, ak dosiahne zisk, 
môže si ho po zdanení rozdeliť medzi vlastní-
kov, ktorí súkromnú VŠ založili. Dotačné pros-
triedky sa takýmto spôsobom môžu dostať do 
súkromných rúk, čo je z pohľadu zákona o roz-
počtových pravidlách vo verejnej správe ne-
prijateľné. Peniaze daňových poplatníkov sa 
nemôžu používať na dosahovanie zisku súk-
romných subjektov. Na dôvažok podľa novej 
právnej úpravy dani z príjmu sa takto dosiah-
nutý zisk zdaňuje len súkromnej vysokej škole. 
Ak sa tento zisk rozdelí ďalej medzi vlastníkov 
súkromnej vysokej školy, už sa nezdaňuje. Na 
druhej strane verejné vysoké školy, ak do-
siahnu kladný hospodársky výsledok, či už  
z hlavnej alebo z podnikateľskej činnosti, mu-
sia takto dosiahnutý zisk rozdeliť do fondov 
vysokej školy na jej ďalší rozvoj. Samozrejme 
na to, aby sa tieto prostriedky dostali do sú-
kromných rúk, nemusí súkromná vysoká škola 
dosahovať zisk. Tieto prostriedky sa nekontro-
lovateľne môžu dostať do súkromných rúk aj 
v rámci akéhokoľvek zabezpečenia nákupu 
tovarov a služieb. Keďže súkromné vysoké 
školy budú financované z verejných prostried-
kov, mali by jednoznačne pri nákupe tovarov 
a služieb podliehať režimu zákona o verejnom 
obstarávaní. Taktiež odmeňovanie zamestnan-
cov súkromných vysokých škôl nie je regulo-
vané zákonom o výkone práce vo verejnom 
záujme. 

2. Súkromné vysoké školy doteraz vznikali 
so zameraním na spoločenské vedy, riadenie 
a právo. Tieto študijné programy nevyžadujú 
také vysoké náklady ako štúdium technických 
alebo lekárskych, či farmaceutických alebo 
prírodovedných študijných programov (napr. 
jeden študent študujúci molekulárnu biológiu 

či astronómiu stojí ročne cca 500 000 Sk, sto-
matológia 300 000 Sk ročne). Ak súkromná 
vysoká škola dostane prostriedky na jedného 
študenta v takej istej výške ako verejná vyso-
ká škola, má zabezpečené pokrytie nákladov 
na štúdium, ale aj na ďalší rozvoj. Je v pozícii, 
že nemusí vyberať vyššie školné, ako je štá-
tom stanovené najvyššie školné. 

3. Verejné vysoké školy nebudú môcť reálne 
vyberať školné, ktoré by sa vôbec približovalo 
trojnásobku základu, lebo objektívne by sa tým 
vytvorila situácia, že by poklesol celkový záu-
jem o štúdium. Väčšina verejných univerzít má 
širokú škálu študijných programov. Záujem  
o ich štúdium je tiež rôzny. Náklady na štú-
dium týchto študijných programov sú tiež rôz-
ne. V rámci tejto diverzifikácie štúdia sa na 
základe vnútrouniverzitnej solidarity prerozde-
ľujú prostriedky z nákladovo menej náročného 
štúdia na tie, kde sú náklady vyššie. Takéto 
prerozdeľovanie prostriedkov na súkromných 
vysokých školách nie je nutné, pretože zabez-
pečujú nákladovo nenáročné štúdium. 

4. Verejné vysoké školy nakladajú s finanč-
nými prostriedkami v súlade so zákonom o roz-
počtových pravidlách vo verejnej správe, na 
základe čoho sa musia riadiť rozpočtovou kla-
sifikáciou, musia programovo plánovať a zo-
stavovať rozpočet a účtovať podľa účtovnej 
osnovy pre subjekty, ktoré nie sú zriadené na 
podnikanie. Legislatívny rámec finančného hos-
podárenia verejných VŠ je rigorózny, zabez-
pečuje transparentnosť finančného hospodá-
renia a tým aj účinnú a efektívnu kontrolu pri 
nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu. 
Súkromné školy budú so štátnymi prostried-
kami nakladať mimo tohto legislatívneho rámca. 
Na dôvažok verejné vysoké školy majú vlastný 
vnútorný mechanizmus kontroly s naklada-
ním finančných prostriedkov daný systémom 
samosprávnych orgánov, ako sú najmä fakult-
né a celouniverzitné akademické senáty. 

5. Verejné vysoké školy sú napojené na Štát-
nu pokladnicu, všetky finančné operácie robia 
prostredníctvom nej. Súkromné vysoké školy 
nemajú zákonom uloženú realizáciu príjmov 
a výdavkov cez Štátnu pokladnicu.  

 
Natíska sa otázka, kto študuje na súkrom-

ných vysokých školách, napr. právnických. Či 
to nie sú študenti, ktorí sa nevedia dostať cez 
prijímacie konanie na právnických fakultách 
verejných vysokých škôl a rodina je schopná 
im zabezpečiť platené štúdium. O vyššej kvali-
te na súkromných školách sa nemôže hovoriť 
minimálne kvôli tomu, že na nich učia prevaž-
ne učitelia, ktorí učia na verejných vysokých 
školách. Samozrejme za výrazne výhodnej-
ších platových podmienok na súkromnej VŠ. 
Tým, že súkromné vysoké školy ponúkajú 
vzdelanie deťom z rodín, ktoré to môžu finanč-
ne uniesť, môžu bez problémov vyberať škol-
né vo výške trojnásobku základu, čo si verejná 
vysoká škola nemôže dovoliť. 

Súčasná právna úprava financovania vyso-
kých škôl podľa doteraz platného zákona o vy-
sokých školách tiež umožňuje financovanie 
súkromných vysokých škôl zo štátneho roz-
počtu. Ministerstvo školstva SR môže poskyt-
núť dotáciu po vyjadrení Rady vysokých škôl, 
Študentskej rady vysokých škôl a Slovenskej 
rektorskej konferencie a so súhlasom vlády SR. 

Ide skutočne o zrovnoprávnenie súkromných 
a verejných vysokých škôl, keď súkromné vy-
soké školy budú nakladať s verejnými pros-
triedkami v inom legislatívnom prostredí ako 
verejné vysoké školy? Nie sú týmto súkromné 
vysoké školy zvýhodnené? Nezakladajú rôzne 
podmienky fungovania súkromných a verej-
ných vysokých škôl nerovné postavenie tých-
to subjektov? 

Mária Duračinská, prorektorka UK  

 
 

Medzinárodné stretnutie filozofov 
 

Stalo sa dobrou tradíciou, že na začiatku nového kalendárneho 
roka Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK organizuje katedrové 
stretnutie. Po minuloročných priaznivých ohlasoch sa aj tohto 
roku – dňa 2. februára 2005 – stretli v Bratislave na pôde našej 
FiF UK slovenskí, českí a poľskí filozofi, aby predniesli svoje 
príspevky na tému „Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia“. 
Rokovanie konferencie otvoril dekan FiF UK doc. PhDr. Anton Eliáš, 
CSc., a vedúca katedry filozofie mim. prof. PhDr. Etela Farkašová, CSc. 
Konferencia bola venovaná životnému jubileu prof. PhDr. Milana 
Zigu, CSc., dlhoročnému členovi Katedry filozofie, renomovanému 
odborníkovi na dejiny novovekej a slovenskej filozofie.  

Práve na filozofické aktivity prof. Zigu počas jeho päťdesiatročného 
pôsobenia v slovenskej filozofii a zvlášť na pôde katedry bola 
zameraná časť príspevkov v rámci plenárnych prednášok, ako aj  
v I. sekcii „Premeny slovenského filozofického myslenia v 20. storočí“. 
Diskusné príspevky v tejto sekcii zväčša čerpali z grantovej úlohy ve-
novanej reflexiám výučby filozofických disciplín na menovanej ka-
tedre od roku 1948.  

Z hľadiska parciálneho „zmapovania“ súčasných aktivít filozofov v rôz-
nych oblastiach filozofického myslenia v stredoeurópskom kontexte sa 
ťažiskovou stala II. sekcia „Z dielne súčasnej slovenskej filozofie“.  
E. Lalíková a Z. Plašienková, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK 
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Budúcnosť malých odborov 
 
V súvislosti s financovaním vysokých škôl, ktoré sa zatiaľ v rozhodujúcej miere odvíja od počtu študentov, je často diskutovaná otázka 

existencie tzv. malých odborov. Teda odborov, ktoré sa nemôžu sami „uživiť“, pretože majú malý počet študentov, no zároveň disponujú 
nevyhnutným pedagogickým i materiálnym zázemím. Také odbory sa nájdu takmer na všetkých fakultách UK, vyšší počet ich má aj Filozo-
fická fakulta UK. Požiadali sme preto doc. PhDr. A. Eliáša, PhD., dekana FiF UK, o rozhovor na tému Aká je budúcnosť tzv. malých odborov. 

 
 Pán dekan, ako by ste presnejšie definovali tzv. malé odbory? 

– Ako ste v úvode spomenuli, táto otázka trápi viacero fakúlt UK. 
Preto bolo aj vymedzenie toho, čo možno pokladať za tzv. malý štu-
dijný odbor či hádam presnejšie – aspoň v podmienkach Filozofickej 
fakulty UK – malý študijný program v rámci toho-ktorého študijného 
odboru, predmetom častej diskusie tak vnútri fakúlt, ako aj na úrovni 
univerzitných orgánov. Výsledkom tejto výmeny názorov a spoločné-
ho hľadania bola definícia prezentovaná vedením UK na minuloroč-
nom novembrovom výjazdovom zasadaní kolégia rektora, ktorú si po 
drobných obsahových pripomienkach osvojila aj naša fakulta. Na jej 
základe by sme mohli konštatovať, že pojmom malé študijné odbory, 
resp. malé študijné programy označujeme také študijné odbory/štu-
dijné programy, ktoré 
− možno pokladať za unikátne, a to preto, že hoci pripravujú menší 

počet absolventov s pomerne úzkou sférou uplatnenia v praxi, v da-
nej oblasti dosahujú špičkové vedecko-pedagogické výsledky tak  
v národnom, ako aj v medzinárodnom kontexte; 

− je potrebné kultivovať predovšetkým preto, že prinajmenšom v európ-
skom kontexte tvoria neodmysliteľnú súčasť národnej kultúry kaž-
dého národného celku s vyspelým historicko-kultúrnym povedomím; 

− reagujú na konkrétnu hospodársku alebo spoločenskú potrebu Slo-
venskej republiky a slúžia na reprodukciu rozsahom relatívne nepo-
četného výskumného alebo profesného potenciálu štátu. A to vrátane 
prípravy kádrov pre oblasť medzinárodných vzťahov SR s krajinami, 
v ktorých sa hovorí menej rozšírenými jazykmi, ako aj zabezpečo-
vania štátnych záujmov SR v týchto krajinách pri šírení slovenského 
jazyka a kultúry, čo sa často realizuje na báze reciprocity. 

 Koľko je na FiF UK takýchto študijných odborov či programov, 
na čo sú zamerané a aký je ich význam? 

– Na Filozofickej fakulte UK do tejto skupiny študijných odborov  
a programov možno v zásade zaradiť 3 študijné odbory, v rámci kto-
rých sa študuje viacero tzv. malých študijných programov. Je to študij-
ný odbor Klasické jazyky so študijným programom identického názvu, 
ponúkajúcim štúdium latinčiny a gréčtiny ako jazykov sprostredkúvajú-
cich poznanie jednak antickej kultúry ako jedného z kľúčových pilierov 
európskej civilizácie, a jednak poznanie odkazu humanizmu a renesan-
cie v stredoeurópskom priestore. Je to aj študijný odbor Orientálne 
jazyky a literatúry, v rámci ktorého fakulta ponúka záujemcom mož-
nosť štúdia arabského jazyka a kultúry, čínskeho jazyka a medzikultúr-
nej komunikácie a japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie, 
a napokon tiež študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo, v kto-
rom k spomínaným tzv. malým študijným programom patria najmä 
portugalský jazyk a kultúra, rumunský jazyk a kultúra, holandský ja-
zyk a kultúra, švédsky jazyk a kultúra a niektoré slovanské jazyky. 

Pravda, toto zaradenie nemožno pokladať za raz a navždy dané. 
Závisí od celého radu rozmanitých faktorov – individuálnym záujmom 
uchádzača počínajúc a meniacimi sa spoločenskými potrebami kon-
čiac. Fakulta hodlá na tieto faktory a tendencie aj v budúcnosti pružne 
reagovať, rada by si však podržala ponuku spomínaných študijných 
programov v doterajšej šírke. Zaväzuje ju k tomu nielen vyše osemde-
siatročná tradícia, ale aj status Univerzity Komenského ako národnej 
univerzity a v neposlednom rade tiež rastúci význam vzájomného po-
znávania sa, vedomého reflektovania a kultivovania kultúrnej rozma-
nitosti ako neopakovateľného a unikátneho bohatstva zjednocujúcej 
sa Európy. Tu sa už dotýkame dôležitosti a opodstatnenosti existencie 
tzv. malých odborov z národného i nadnárodného významu. Aby som 
sa však neopakoval, v tejto súvislosti si dovolím iba pripomenúť, že ten 
zreteľne vyplýva aj z vyššie uvedenej definície. 

 Aký je doterajší spôsob financovania tzv. malých odborov? 
– Na túto otázku by sa dalo odpovedať veľmi stručne: nijaký. Alebo – 

ak by som chcel byť menej príkry – mohol by som konštatovať, že 
presne taký istý, ako v prípade všetkých ostatných študijných progra-
mov, t. j. podľa počtu študentov pripadajúcich na 1 učiteľa, ktorý de-
terminuje výpočet koeficientov personálnej a ekonomickej náročnosti 
i výpočet celkového pedagogického „výkonu“ v danom programe. 
Úvodzovky v tomto prípade nemajú ironizovať samotný výkon, ale 
skôr výsledok jeho výpočtu, vďaka ktorému môžete dospieť napríklad 

k záveru, že na realizáciu študijných programov 5 rozličných jazykov 
a kultúr potrebujete dohromady 4,7 učiteľa. Práve preto sa tak jednot-
livé fakulty, ako aj rektor UK a celé vedenie univerzity, snažia pripo-
mínať slovenskej odbornej verejnosti i ministerstvu školstva špecifiká 
realizácie týchto študijných odborov a programov a bojujú za ich 
uznanie. Iste, nie je to lacný špás a programy podobného typu nikdy 
nedosiahnu ekonomickú rentabilitu „masovej“ produkcie. Opodstat-
nenosť ich existencie z hľadiska záujmov Slovenska ako historicky  
a kultúrne plnohodnotného subjektu medzinárodnej komunikácie 
a Univerzity Komenského ako národnej univerzity je však neoddiskuto-
vateľná. Aj preto jednotlivé fakulty i celá univerzita, vedomé si tohto fak-
tu, niesli a doteraz nesú na svojich bedrách prostredníctvom vnútornej 
solidarity a celouniverzitnej súdržnosti celú ťarchu ich financovania. 

 Ministerstvo školstva SR plánuje iný spôsob ich financovania. 
Môžete nám bližšie ozrejmiť zámery ministerstva a Váš názor 
na takéto riešenie financovania? 

– Nie som ani úradníkom, ani hovorcom ministerstva školstva, preto 
sa môžem pokúsiť skôr komentovať ako ozrejmovať eventuálne zámery 
tohto orgánu. Nakoľko mi je známe, predbežné úvahy o prípadnom 
uznaní osobitosti tzv. malých študijných odborov a programov vyústili 
zatiaľ do predstavy, že sa špecifickosť ich situácie vo financovaní zo-
hľadní tým, že ministerstvo by poskytlo prostriedky na ich realizáciu 
iba víťazom výberového konania. Jednotlivé vysoké školy či fakulty 
by sa teda uchádzali o možnosť ponúkať takéto študijné odbory, resp. 
uskutočňovať takéto študijné programy vo výberovom konaní, ktoré 
bude vyhodnocované podľa vopred transparentne a jednoznačne 
stanovených kritérií. Medzi kritériá by napríklad mohli patriť: kvalita per-
sonálneho zabezpečenia študijného odboru či programu, výsledky 
vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti toho-ktorého pracoviska 
v danom študijnom odbore, získaná akreditácia na daný študijný 
program v jednotlivých stupňoch štúdia a pod. Takýto postup by mo-
hol byť v zásade akceptovateľný, pretože by v porovnaní s doterajším 
stavom pozitívne prispel k zmene prinajmenšom z troch aspektov: 
umožnil by vyčleniť isté prostriedky na kultivovanie tzv. malých odbo-
rov, čím by oficiálne uznal ich osobitý status, vytvoril by tlak na sústre-
denie personálnych kapacít na najúspešnejšie pracovisko a zároveň 
by zachoval autonómnosť rozhodovacieho procesu vysokých škôl. 
Napriek istým črtám centralizácie rozhodovania by totiž ponechal vy-
sokým školám či fakultám možnosť – v prípade, že získali akreditáciu – 
realizovať tzv. malé odbory či programy, aj keď neuspeli vo výberovom 
konaní, ibaže bez finančnej podpory, čiže, ako sa hovorí, z vlastného 
vrecka. Preto sú tieto úvahy podľa mojej mienky v zásade akcepto-
vateľné. Nedá mi však nepoznamenať, že podľa názoru vedenia našej 
fakulty sa črtajú aj iné a hádam i menej organizačne a realizačne ná-
ročné spôsoby riešenia tohto problému. V tejto chvíli by som však 
pokladal za predčasné hovoriť o nich konkrétnejšie, pretože možnosti 
ich aplikácie chceme najskôr prerokovať na úrovni vedenia univerzity. 

 Aká je podľa Vás budúcnosť tzv. malých odborov?  
– Tvrdiť v intenciách donedávna často používaného klišé, že ich bu-

dúcnosť je svetlá, sa neodvážim. Napriek tomu ju však vidím skôr opti-
misticky. Oprávňuje ma k tomu nielen systematický záujem fakúlt  
a vedenia univerzity o doriešenie ich statusu, nielen pochopenie opod-
statnenosti tohto problému a prvé náznaky ochoty hľadať jeho riešenie 
aj zo strany ministerstva školstva, ale aj stratégia, ktorou fakulta hodlá 
aktívne participovať na vylepšení súčasného stavu. Jej piliermi, ktoré 
by mali zabezpečiť výrazne vyššiu mieru schopnosti „sebafinancova-
nia“, bude najmä oveľa činorodejšie úsilie o získanie záujemcov o štú-
dium, pružnejšia a promptnejšia reakcia na prejavy rastúceho záujmu  
v podobe zvýšeného počtu prijímaných uchádzačov a častejšieho 
otvárania štúdia daného programu, premyslená personálna politika 
založená na čo najracionálnejšom využívaní vzdelávacieho i výskum-
ného potenciálu ľudských zdrojov. Napokon aj pretrvávajúca ochota 
v transparentne zdôvodniteľnej, a preto akceptovateľnej miere vzájom-
nou vnútrofakultnou a vnútrouniverzitnou solidaritou podporovať tieto 
neraz unikátne študijné odbory a programy, ktoré prispievajú ku kulti-
vovaniu pozitívneho imidžu a prestíže našej alma mater. 

(jh) 
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V marci rektor UK vymenoval  
deväť nových emeritných profesorov 

Na návrh vedeckej rady univerzity udeľuje rektor UK čestný titul „eme-
ritný profesor Univerzity Komenského“ za významné prínosy v oblasti vedy 
alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý 
skončil pracovný pomer na univerzite ako riadny profesor, ale na univer-
zite i naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí. Návrh na udelenie 
čestného titulu profesor emeritus podáva dekan fakulty, a to na základe 
odporúčania vedeckej rady fakulty, na ktorej kandidát pôsobil.  

Na prijatí dňa 11. marca 2005 odovzdal rektor UK dekrét oprávňujúci pou-
žívať čestný titul profesor emeritus prof. PhDr. Damiánovi Kováčovi, DrSc., 
prof. PhDr. Nine Vietorovej, CSc., prof. PhDr. Ladislavovi Požárovi, CSc.,  
a prof. PhDr. Zdeňkovi Obdržálkovi, DrSc., z Pedagogickej fakulty UK 
(na obr. zľava). 

 

 
Pozvanie rektora UK prijali 14. marca 2005 prof. MUDr. Michal Valent, 

DrSc., prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc., a prof. MUDr. Gustáv Čatár, 
DrSc., z Lekárskej fakulty UK (na obr. zľava), aby na prijatí za účasti aka-
demických funkcionárov fakulty prevzali čestné tituly profesor emeritus.  

 

 
V ten istý deň vymenoval rektor UK za emeritných profesorov aj prof. 

RNDr. Jána Tomlaina, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informati-
ky UK a prof. RNDr. Fedora Macáška, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty 
UK (na obr. zľava).  

 

 
Do dnešného dňa udelila Univerzita Komenského tento čestný titul 24 svo-

jim profesorom. 
Novým emeritným profesorom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa 

zdravia a tvorivých síl!  
(jh) 

A k t u á l n e   
z Európskeho dokumentačného strediska 

Európske dokumentačné strediská vznikajú z iniciatívy Európskej
komisie v Bruseli na všetkých kontinentoch. Zakladajú sa najmä na uni-
verzitách, a to na podporu výučby európskeho práva alebo európskych
štúdií. Slúžia predovšetkým študentom a pedagógom univerzity, ale sú
prístupné aj širokej odbornej verejnosti. 

Európske dokumentačné stredisko (ďalej EDS) na Právnickej fa-
kulte UK je súčasťou Knižnice PraF UK a bolo založené v r. 1991. Od
tohto dátumu dostáva zdarma priamo z vydavateľstva Európskej únie
v Luxemburgu jeden exemplár každého dokumentu v anglickom ja-
zyku. Od dátumu pripojenia Slovenska k Európskej únii začali prichá-
dzať už i publikácie preložené do slovenčiny.  

Vo fonde EDS sa nachádzajú dokumenty z nasledovných oblastí: in-
štitúcie EÚ, veda a výskum, legislatíva, hospodárska politika, priemysel,
financie, dane a clá, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, vnútorný
trh, medzinárodná spolupráca, sociálna politika, životné prostredie,
informačné technológie a systémy, bezpečnosť a ochrana zdravia, škol-
stvo a vzdelávanie, kultúra, štatistika. 

Problematika, ktorou sa Európska únia zaoberá, je veľmi široká, ale
v podstate je zameraná na hospodárstvo. 

Medzi najdôležitejšie druhy dokumentov patria: 
Monografie – v súčasnosti je k dispozícii okolo 4 300 titulov na naj-

rôznejšie témy. Sú tematicky rozdelené do 17 skupín. Všetky sú spraco-
vané v súbornom elektronickom katalógu VIRTUA, ktorý je prístupný
na adrese: vili.uniba.sk. Tu sa dá vyhľadávať všetka literatúra vo fon-
de Knižnice Právnickej fakulty, nielen v EDS. 

Periodiká – dochádza 45 titulov časopisov. Mnohé sú prístupné už
len cez internet alebo na CD ROMe. 

COM dokumenty – dokumenty Európskej komisie, uchovávame ich
od roku 1991. Ročne ich vychádzalo okolo 700. Obsahujú navrhova-
né právne predpisy, programy, biele knihy, zelené knihy, oznámenia,
správy, plány činností. Ich papierová verzia sa skončila aprílom 2003,
naďalej sú prístupné cez internet. 

CES dokumenty – stanoviská Hospodárskeho a sociálneho výboru
k niektorým navrhovaným predpisom. 

CdR dokumenty – stanoviská Výboru pre regióny k niektorým na-
vrhovaným predpisom. 

Obidva tieto dokumenty už v tlačenej podobe nedostávame. 
Významnú časť fondu EDS predstavuje legislatíva Európskej únie. 
Legislatíva: primárna – základné zmluvy, sekundárna – právne pred-

pisy.  
Právne predpisy sa v EDS nachádzajú kompletné od r. 1952 po sú-

časnosť. Do r. 1991 sú vo forme mikrofišov, od r. 1992 do 1. 3. 2000
v papierovej podobe. Uverejňuje ich Official Journal of the European
Union, ktorý existuje v 2 sériách. Séria „L“ prináša platné právne pred-
pisy a séria „C“ obsahuje navrhované právne predpisy, vyhlásenia
a stanoviská Európskeho parlamentu, informácie o nových súdnych
prípadoch. Od marca 2000 je Official Journal u nás dostupný len na
CD ROM (EUR-LEX), ktorý je mesačne aktualizovaný, ale prichádza
asi s mesačným oneskorením. Tento časový sklz je možné preklenúť
použitím internetovej verzie tohto časopisu, ktorá sa nachádza na
adrese: europa.eu.int/eur-lex. Táto verzia je denne aktualizovaná, bez-
platne dostupná a je prístupná vo všetkých oficiálnych jazykoch Európ-
skej únie. Od vstupu Slovenska do Európskej únie dostávame toto
periodikum na CD ROMe v slovenskom jazyku ako „Úradný vestník
Európskej únie“. 

Právne predpisy Európskej únie sa dajú vyhľadávať aj v online da-
tabáze Celex. Obsahuje primárnu legislatívu, sekundárnu legislatívu –
platnú a pripravovanú, súdne prípady a parlamentné otázky. Databáza
je plnotextová, vo všetkých oficiálnych jazykoch. 

Supplement to the Official Journal – verejné súťaže vyhlasované
v rámci Európskej únie. Dochádza len na CD, dvakrát do týždňa, v slo-
venskej verzii. 

Ďalším významným dokumentom v EDS sú súdne prípady. 
Časopis Report of Cases prináša plné texty prípadov Európskeho

súdneho dvora a Súdu prvej inštancie vrátane rozsudkov. Je jediným
autentickým prameňom rozhodnutí Európskeho súdneho dvora v Lu-
xemburgu. Publikácia je známa aj pod názvom European Court Reports
a v právnickej literatúre sa cituje pod skratkou ECR. Medzi vynesením
rozsudkov a ich zverejnením v uvedenej publikácii je značný časový
sklz (až 2 roky). V roku 1994 začal vychádzať zvláštny zväzok Súdu
prvej inštancie venovaný výlučne sťažnostiam zamestnancov pod ná-
zvom „European Court Reports. Reports of European Community Staff
Cases (ECR-SC). Spomínané publikácie obsahujú úplné a autentické
texty jednotlivých rozsudkov. V EDS sa uchovávajú od roku 1990.
Staršie prípady možno vyhľadať v databáze CELEX. 

EDS je prístupné pre všetkých záujemcov na základe čitateľ-
ského preukazu alebo jednorazového vstupného poplatku 10,– Sk
v úradných hodinách: 

PO – ŠT: 9.00 – 16.00 hod  
PI: 9.00 – 14.00 hod  

J. Křapková
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Mladí archeológovia to nemajú jednoduché 
 
 
Archeológia, pre mnohých exotický a roman-

tický odbor, má svoje domovské právo na Filo-
zofickej fakulte UK už viac ako polstoročie. Na jej 
kreovaní sa pred polovicou minulého storočia 
podieľali také osobnosti, ako napr. akademik 
Ján Eisner, profesor Vojtech Ondrouch, profesor 
Vojtech Budinský-Krička a po vojne akademik 
Ján Dekan a profesor Bohuslav Novotný. Od 
začiatku bola táto vedná disciplína chápaná ako 
historická, poznávajúca vývoja človeka a ľudských 
civilizácií od najstarších čias po stredovek, v po-
sledných desaťročiach až po počiatky novoveku. 
Keďže archeológia sa zaoberá výskumom mate-
riálnej kultúry a životného prostredia v tom najšir-
šom ponímaní, je logicky interdisciplinárna, úzko 
prepojená predovšetkým na prírodné vedy. Jej bá-
zou poznania je základný terénny výskum a práca 
s artefaktmi. Ruka v ruke s teoretickou prípravou 
sa preto výučba budúcich adeptov zameriava na 
praktické poznávanie archeologických prameňov. 
Tomuto účelu slúžia odborné exkurzie aodborné 
praxe, ktoré v priebehu troch ročníkov absolvujú 
študenti archeológie ako povinné predmety. 
Treba zdôrazniť, že obsah výučby archeológie má 
analogický trend na všetkých európskych univer-
zitách. 

Odborné exkurzie začínajú teoretickou prípravou, 
keď študenti formou referátov priblížia jednotlivé 
navštevované lokality, resp. obdobia alebo kultúry 
v prípade prehliadok širšie koncipovaných expo-
zícií múzeí. Obsahovo sú exkurzie zamerané buď 
na širšiu oblasť, ak dĺžka ich trvania je viacdňo-
vá, alebo iba na konkrétnu problematiku alebo 
lokalitu, čo býva spravidla pri prehliadkach ak-
tuálnych výstav. Okrem štúdia archeologického 
materiálu, hnuteľných aj nehnuteľných pamiatok, 
či priamo v teréne alebo v muzeálnych expozí-
ciách a depozitároch, spoznávajú študenti kole-

gov z praxe, organizačnú štruktúru a konkrétnu 
prácu s archeologickým materiálom na rôznych 
archeologických pracoviskách a sesterských ka-
tedrách (inštitútoch) na Slovensku aj v zahraničí. 
Náklady spojené s účasťou na exkurzii si študenti 
hradia sami. Iba vo výnimočných prípadoch sa 
organizátori – učitelia katedry môžu pochváliť zís-
kaním príspevku z grantových projektov, nadácií 
alebo štipendia. Študenti archeológie sú takto 
zaťažovaní finančným bremenom nad štandardný 
rámec. 

Absolvovaním odbornej praxe si študenti archeo-
lógie priamo v teréne osvojujú základné pracov-
né postupy prospekcie archeologických nálezov 
a ich odkrývania, identifikáciu nálezovej situá-
cie a archeologických nálezov a ich interpretáciu 
a dokumentáciu. Na rozdiel od iných európskych 
porovnateľných pracovísk katedra nedisponuje 
vlastnou výskumnou základňou – terénnym vý-
skumným pracoviskom. Tento nedostatok saturu-
jeme preto začleňovaním študentov do výskum-
ných projektov pedagógov katedry, vysielaním 
študentov na terénne výskumy iných ústavov do-
ma aj v zahraničí a predovšetkým ich zapájaním do 
výskumu, ktorý realizuje katedra ako súčasť hospo-
dárskej činnosti na základe oprávnenia Minister-
stva kultúry SR vykonávať pamiatkový výskum.  

V uplynulom roku študenti archeológie, vrá-
tane interných doktorandov, praxovali na celom 
rade terénnych akcií, medzi ktorými boli rozsahom 
najväčšie výskumy v historickom jadre mesta 
Bratislavy a v Banskej Bystrici. Vo dvore býva-
lého Eszterházyho paláca, na Kapitulskej ulici  
v Bratislave vlastnoručne študenti odkryli niekoľko 
desiatok objektov, a to od neskorej doby kamen-
nej (eneolitu – bolerázsky typ) a leténskeho ob-
dobia, až po stredovek a včasný novovek. Na 
inom výskume, v átriu bývalého Župného domu, 

teraz objektu Národnej rady SR, odkrývali zvyšky 
zaniknutého gotického kostola sv. Michala s pri-
ľahlým cintorínom. V Banskej Bystrici, v bývalom 
farskom dvore skúmali síce nie starý, ale aj tak 
veľmi zaujímavý horizont z prelomu 17. a 18. sto-
ročia. Priamo v teréne takto mali možnosť obo-
znamovať sa nielen s bežnou organizáciou zá-
kladného výskumu a s elementárnymi pracovnými 
postupmi odkryvu, ale aj s dokumentáciou nálezo-
vej situácie, s jej kreslením na milimetrový papier 
v štandardnej mierke, na ostro s odčítavaním z ni-
velačnej laty v objektíve nivelačného prístroja, 
s prvostupňovou dokumentáciou nálezov a mohli 
si overiť tiež svoje odborné schopnosti v čítaní  
z terénu a identifikácii nálezov.  

Žiaľ, odbornú prax, okrem pedagogickej, Minis-
terstvo školstva SR vyradilo zo zoznamu finanč-
ne dotovanej odbornej prípravy. V prípade ar-
cheológie sa navyše aj koeficient ekonomickej 
náročnosti vymyká zo zaužívaného dotovania filo-
zofických fakúlt. Okrem základného pracovného 
náradia (mimochodom tiež nie lacného), spo-
trebného materiálu a ochranných prostriedkov 
nemôžu v základnom vybavení terénneho archeo-
logického výskumu chýbať geodetické prístroje, 
kvalitné fotografické prístroje, prenosné počítače 
a detektory kovov. Sesterské pracoviská európ-
skych (nielen západných) univerzít sú tiež vyba-
vené dopravnými prostriedkami, laboratóriom  
a depozitármi. Pre najstaršie školiace slovenské 
pracovisko archeológie je vybudovanie vlastného 
výskumného pracoviska a realizovanie terénneho 
výskumu skutočne pre vedecké a školiace účely, 
bez závislosti na investoroch a dodávateľoch sta-
vebných akcií, iba zbožným želaním.  

Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc.,  
vedúci katedry 

 
 

Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan 
Lekárskej fakulty UK, bol dňa 11. 2. 2005 
vyznamenaný Medailou SAV za podporu ve-
dy. Toto vyznamenanie je ocenením význam-
ných medzinárodne akceptovaných výsled-
kov jeho vedeckovýskumnej činnosti v oblasti 
neurovied a ocenením jeho organizátorskej 
a riadiacej činnosti. Prof. Traubner je autorom 
viac ako 290 odborných a vedeckých publi-
kácií a rovnakého počtu prednášok doma  
i v zahraničí najmä z oblasti dopplerovskej 
ultrasonografie vaskulárnych ochorení mozgu. 
Tieto jeho práce sú v mnohých oblastiach prio-
ritné.  

(mb) 
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KOLEKTÍVNA ZMLUVA 
Univerzity Komenského v Bratislave 

na roky 2005 – 2006 
 

Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2005 – 2006 (ďalej len KZ) sa uzatvára podľa § 231 Zákonníka práce a podľa § 2 ods. 2a  
ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení, v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamest-
nania zamestnancov na rok 2005, medzi  

z m l u v n ý m i  s t r a n a m i :  

Univerzita Komenského v Bratislave ako zamestnávateľ, 
v mene Univerzity Komenského v Bratislave zmluvu uzatvára ako štatutárny zástupca rektor Univerzity Komenského v Bratislave  

doc. PhDr. František Gahér, CSc., 
a 

Rada predsedov odborových organizácií Univerzity Komenského v Bratislave ako odborový orgán, 
v mene odborového orgánu zmluvu uzatvára predseda Rady predsedov odborových organizácií na UK na základe plnomocenstva udeleného 

základnými (fakultnými) organizáciami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. 

 

P R V Á  Č A S Ť  

Úvodné ustanovenia 

Článok 1 
Použitie základných pojmov 

Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné ozna-
čenie zamestnávateľa zastúpeného rektorom UK a odborového orgánu, 
zastúpeného predsedom Rady predsedov odborových organizácií na UK 
označenie „zmluvné strany“, namiesto označenia kolektívna zmluva skratka 
„KZ“, namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, namiesto označenia 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme skratka „OVZ“, namiesto kolektívnej 
zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005 skratka „KZVS“, namiesto označenia 
kolektívna zmluva, ktorú uzatvára na základe delegovanej právomoci súčasť 
zamestnávateľa, sa používa označenie „špecifický doplnok“, namiesto zá-
kladná organizácia skratka „ZO“, namiesto Rady predsedov odborových 
organizácií na UK skratka „RPOO“, namiesto odborovej organizácie skratka 
„OO“. 

Článok 2 
Pôsobnosť kolektívnej zmluvy 

1. Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, 
individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamest-
nancami a práva a povinnosti zmluvných strán. 

2. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u za-
mestnávateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 
a v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v ktorom rozsah pracov-
ného času tvorí aspoň 1/2 ustanoveného týždenného pracovného času. 
KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú 
na dohodu o vykonaní práce a na dohodu o brigádnickej práci študentov.  

3. Súčasťou tejto kolektívnej zmluvy sú nasledujúce špecifické doplnky 
upravujúce podrobnejšie podmienky zamestnania na jednotlivých súčas-
tiach univerzity, ktorým bola štatútom UK v článku 41 delegovaná právo-
moc v oblasti pracovno-právnej: 

špecifický doplnok č. 1 –  kolektívna zmluva Lekárskej fakulty UK v Bra-
tislave 

špecifický doplnok č. 2 –  kolektívna zmluva Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine 

špecifický doplnok č. 3 –  kolektívna zmluva Farmaceutickej fakulty UK 
v Bratislave 

špecifický doplnok č. 4 –  kolektívna zmluva Právnickej fakulty UK v Bra-
tislave 

špecifický doplnok č. 5 –  kolektívna zmluva Filozofickej fakulty UK v Bra-
tislave 

špecifický doplnok č. 6 –  kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave 

špecifický doplnok č. 7 –  kolektívna zmluva Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK v Bratislave 

špecifický doplnok č. 8 –  kolektívna zmluva Pedagogickej fakulty UK 
v Bratislave 

špecifický doplnok č. 9 –  kolektívna zmluva Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK v Bratislave 

špecifický doplnok č. 10 –  kolektívna zmluva Fakulty sociálnych a eko-
nomických vied UK v Bratislave 

špecifický doplnok č. 11 –  kolektívna zmluva Fakulty managementu UK 
v Bratislave 

špecifický doplnok č. 12 –  kolektívna zmluva Rektorátu UK v Bratislave 
špecifický doplnok č. 13 –  kolektívna zmluva Centra ďalšieho vzdelávania 

UK v Bratislave 
špecifický doplnok č. 14 –  kolektívna zmluva Študentského domova a je-

dálne Družba UK v Bratislave 
špecifický doplnok č. 15 –  kolektívna zmluva Študentského domova  

Ľ. Štúra UK v Bratislave 
Špecifické doplnky sa uzatvárajú na úrovni súčasti univerzity a podpi-

suje ich dekan fakulty, resp. vedúci zamestnanec súčasti a predseda zá-
kladnej organizácie OZ PŠaV SR na uvedenej súčasti. 

4. Dekani fakúlt a vedúci zamestnanci súčastí majú v súlade so všeo-
becne záväznými predpismi právomoci vyjednávať v oblastiach : 

a) spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán v pracovnoprávnych 
vzťahoch (najmä platové podmienky, osobné a osobitné príplatky, náhrady 
za pracovnú pohotovosť, odmeny na úrovni fakúlt a ostatných súčastí) 

b) zabezpečenie činnosti odborovej organizácie na úrovni fakúlt a súčastí 
c) rozvrhnutie pracovného času 
d) čerpanie dovolenky, okrem rektorom určeného hromadného čerpania 

dovolenky 
e) vymedzenie pravidiel na použitie a rozdelenie sociálneho fondu, pri-

čom prostriedky z fondu môžu byť použité na príspevky na regeneráciu pra-
covnej sily zamestnanca vo vlastných rekreačných zariadeniach ÚVZ UK do 
výšky 50% fondu 

f) prekážok v práci (prekážky z dôvodov všeobecného záujmu, dôležité 
osobné prekážky v práci) 

g) opatrenia a kontrola BOZP 
h) v iných osobitného zreteľa hodných prípadoch špecifických výlučne pre 

príslušnú súčasť UK. 

Článok 3 
Zmena kolektívnej zmluvy 

1. KZ a jej obsah sa môže meniť len po dohode zmluvných strán, na 
základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Do-

D O K U M E N T Y  

Rektor UK doc. PhDr. F. Gahér, CSc., a predseda odborov na UK doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc., podpísali dňa 11. marca 2005
Kolektívnu zmluvu na roky 2005 – 2006. Jej text v úplnom znení, ktorý dnes zverejňujeme, nájdete aj na webovej stránke UK v sekcii
Novinky, alebo Právne predpisy.  
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hodnuté zmeny sa označia ako „doplnok ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom 
sú uzatvorené. Doplnky k špecifickým doplnkom KZ sa môžu uzatvárať len 
po dohode zmluvných strán na jednotlivých súčastiach univerzity, na zá-
klade písomného návrhu na zmenu špecifického doplnku jednou zo zmluv-
ných strán na jednotlivých súčastiach univerzity. Dohodnuté zmeny sa 
označia ako „doplnok ku špecifickému doplnku č. XX KZ“ a číslujú sa v po-
radí v akom sú uzatvorené.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť s účinnosťou od 
budúceho kalendárneho roka ustanovenia KZ, ak to ustanoví všeobecne 
záväzný právny predpis, ako aj ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné 
nároky, a to v závislosti od schváleného rozpočtu. Zmluvné strany môžu po 
vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ 
bez obmedzenia.  

Článok 4 
Archivovanie kolektívnej zmluvy 

1. Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej 
účinnosti, špecifické doplnky uschovajú aj príslušné súčasti univerzity tiež 
po dobu 5 rokov. 

Článok 5 
Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 

1. Rada predsedov odborových organizácií na UK sa zaväzuje po podpí-
saní KZ túto rozmnožiť a v dvoch rovnopisoch ju doručiť rektorovi univer-
zity v lehote 10 dní od jej podpísania. 

2. Kolektívna zmluva bude uložená v kancelárii rektora UK, v kancelárii 
kvestorky UK, na sekretariáte RP OZ a bude zverejnená na internetovej 
stránke UK. 

3. Rada predsedov odborových organizácií sa zaväzuje zabezpečiť 
oboznámenie jednotlivých súčastí univerzity s obsahom tejto KZ do 15 dní 
od jej uzatvorenia nasledujúcou formou – zverejnením na internetovej 
stránke UK a doručením 2 písomných kópií – predsedovi fakultnej organi-
zácie a dekanovi fakulty. O prevzatí písomných kópií sa vyhotoví zápisnica. 

4. Základné odborové organizácie sa zaväzujú zabezpečiť oboznámenie 
zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ a špecifického doplnku 
súčasti UK do 15 dní od jej uzatvorenia formou zverejnenia na internetovej 
stránke súčasti UK (pokiaľ základná odborová organizácia má svoju strán-
ku) a doručením písomnej kópie na jednotlivé úseky. O prevzatí písomnej 
kópie KZ na úsekoch sa vyhotoví zápisnica.  

5. Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi 
poverený zamestnanec UK s touto KZ a so špecifickým doplnkom súčasti 
UK v rámci plnenia povinností v zmysle § 47 ods. 2 ZP. 

D R U H Á  Č A S Ť  

Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov  
z kolektívnej zmluvy 

Článok 6 
Odmeňovanie zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady  

za pohotovosť 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uplatňovať na odmeňovanie zamestnan-
cov OVZ. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia, aby zamestnávateľ posielal 
plat, resp. mzdu zamestnancov na ich osobný bankový účet. 

3. Objem mzdových prostriedkov príslušnej súčasti UK zodpovedá 
čiastke, ktorá je schválená v jej rozpočte. 

4. Stupnice platových taríf sa od 1. 7. 2005 zvýšia nasledovne: 
a) o 5% základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone prá-

ce vo verejnom záujme, ktorá tvorí prílohu č. 3 zákona o odmeňovaní 
b) o 5% osobitná stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov 

a niektorých ďalších zamestnancov, ktorá tvorí prílohu č. 4 zákona o od-
meňovaní  

c) o 5% osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, vý-
skumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, 
ktorá tvorí prílohu č. 5 zákona o odmeňovaní. 

Článok 7 
Osobný príplatok 

Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať osobný príplatok na ocenenie mi-
moriadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov 
zamestnanca alebo za vykonávanie prác zamestnancom nad rámec jeho 
pracovných povinností (§ 10 OVZ). 

Článok 8 
Odstupné a odchodné 

1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil pracovný po-
mer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka 
práce odstupné, a to vo výške 

a) najmenej 3 funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestná-
vateľa menej ako päť rokov a jeho pracovný pomer skončí pred začatím 
plynutia výpovednej doby, podľa KZVS na rok 2005, Čl. II, bod 4a. 

b) najmenej 4 funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamest-
návateľa viac ako päť rokov a jeho pracovný pomer skončí pred začatím 
plynutia výpovednej doby, podľa KZVS na rok 2005, Čl. II, bod 4a.  

2. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na 
starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôcho-
dok, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné v sume jeho dvoch 
funkčných platov (§76 ods. 6 ZP a bod. II ods. 5 KZVS na rok 2005). 

Článok 9 
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 

Výška príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie v zmluvách uzatvo-
rených počas roka 2005 aj v zmluvách uzatvorených do 31. 12. 2004 je 
2 % z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov. 

Článok 10 
Pracovný čas zamestnancov 

V roku 2005 sa ustanovuje pracovný čas zamestnanca na 40 hodín 
týždenne. U zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že 
pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej 
prevádzke, sa ustanovuje pracovný čas na 38 a 1/2 hodiny týždenne;  
u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne 
vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo v ne-
pretržitej prevádzke, sa ustanovuje pracovný čas na 37 a 1/2 hodín týž-
denne; pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým 
karcinogénom pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinoge-
nity, je najviac 33 a 1/2 hodiny týždenne. 

Článok 11 
Dovolenka na zotavenie 

1. V zmysle Čl. II. bodu 2 KZVS sa zamestnancom, ktorí nie sú učiteľmi, 
predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103 
ods. 1 až 2 ZP o jeden týždeň, a to nasledovne: 

a) základná výmera dovolenky v zmysle § 103 ods. 1 ZP vo výške šty-
roch týždňov sa predlžuje v zmysle KZVS na päť týždňov. 

b) dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov, ktorá patrí v zmysle  
§ 103 ods. 2 ZP zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 
aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku, sa predlžuje v zmysle 
KZVS na šesť týždňov. 

2. Čerpanie dovolenky zamestnancov bude prebiehať v zmysle ZP. Čer-
panie dovolenky v kalendárnom roku určí zamestnávateľ po prerokovaní 
zo zamestnancom podľa plánu dovoleniek zostaveného s predchádzajúcim 
súhlasom zástupcov zamestnancov. Pri určovaní dovolenky je potrebné 
prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca a na úlohy zamestnávateľa.  

3. Zamestnávateľ určí v súlade s ustanovením § 111 ods. 2 ZP po dohode 
so zástupcami zamestnancov hromadné čerpanie dovolenky, ak je to ne-
vyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamestnan-
cov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako dva týždne. 

T R E T I A  Č A S Ť  

Kolektívne vzťahy a práva a povinnosti zmluvných strán 

Článok 12 
Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie 

1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie 
sociálneho mieru s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 3 ods. 1 
tejto KZ. 

2. Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods. 4 Ústavy 
Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd, nie je ustano-
veniami predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné 
strany sa zaväzujú ho nespochybňovať. 

Článok 13 
Riešenie kolektívnych sporov 

1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ 
alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku  
z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ 
alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade ak kolektívny spor ne-
vyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej 
doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využijú 
sprostredkovateľa na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredko-
vateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
(ďalej ministerstvo). 



 9

3. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia kolektívny spor pred spros-
tredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia na základe spoloč-
nej dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich 
kolektívny spor. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na použití sankcie v prípade, ak niektorá 
zmluvná strana odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa  
v zmysle ods. 2 tohoto článku KZ. Zmluvná strana, ktorá odmietne pod-
písať žiadosť o určenie sprostredkovateľa, zaplatí druhej zmluvnej strane 
zmluvnú pokutu za nesplnenie dohodnutého záväzku vo výške desaťtisíc 
slovenských korún. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od jej vyúčtova-
nia povinnej zmluvnej strane. Odborová organizácia môže pokutu zapla-
tenú zo strany zamestnávateľa použiť len na účel kolektívneho vyjedná-
vania. 

Článok 14 
Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov  

a vybavovanie ich sťažností 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplat-
nenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto 
kolektívnej zmluvy formou sťažnosti podanej zamestnávateľovi, prostred-
níctvom inšpekcie práce alebo na súde, bez jeho obmedzovania v právach  
a povinnostiach v porovnaní s ostatnými zamestnancami. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú 
postupovať objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

Článok 15 
Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie 
nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riad-
ne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z § 240 
ods. 3 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie odborovej orga-
nizácie poskytnúť jej  

a) jednu miestnosť č. 421, v ktorej bude pôsobiť Rada predsedov odbo-
rových organizácií na UK 

b) jednu telefónnu linku za účelom telefonického spojenia a počítačové 
spojenie na odosielanie správ e-mailom a využívanie internetu, 

c) vnútorné zariadenie miestnosti uvedenej v písm. a) tohoto odseku, 
d) zaplatiť všetky prevádzkové náklady (energie, spojové poplatky a pod.) 

na svoj náklad, 
e) svoje rokovacie miestnosti na svoj náklad za účelom vzdelávacích 

činností odborových funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestnáva-
teľa v oblasti pracovnoprávnej a kolektívneho vyjednávania, oboznámenia 
zamestnancov s uzatvorenou kolektívnou zmluvou, na kolektívne vyjedná-
vanie a riešenie kolektívnych sporov, na zasadnutia odborových orgánov  
a na slávnostné podujatia súvisiace s ocenením práce zamestnancov 

f) priestory na zverejňovanie informácií o ochrane práce, o kolektívnom 
vyjednávaní, o pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme 
zabezpečenia riadnej informovanosti zamestnancov. 

2. Zamestnávateľ umožní úpravu pracovného času vysokoškolským uči-
teľom – funkcionárom odborových orgánov, na zabezpečenie nevyhnutnej 
činnosti v nich (úprava rozvrhu prednášok a cvičení).  

3. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na výkon funkcie v odboro-
vom orgáne pracovné voľno na nevyhnutný potrebný čas s náhradou mzdy. 

Článok 16 
Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania  

a úprava spolurozhodovania,  
prerokovania uplatnenia práva na informácie  

a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti 

Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych 
predpisov a tejto KZ, najmä: 

a) vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo roz-
hodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch: 
− vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 z. č. 552/2003), 
− vydanie vnútorných predpisov o BOZP (§ 39 ods. 2 ZP), 

b) písomne informovať odborovú organizáciu najmä: 
− ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov 

najneskôr 1 mesiac predtým o:  
− dátume alebo navrhovanom dátume prechodu, 
− dôvodoch prechodu, 
− pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu 

na zamestnancov, 
− plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov 

(§ 29 ods. 1 ZP), 
− o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji je-

ho činnosti, 
c) vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä: 

− opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovno- 
právnych vzťahov (§ 29 ods. 2 ZP), 

− opatrenia umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnan-
cov (§ 73 ods. 2 ZP), 

− opatrenia zamerané na starostlivosť o zamestnancov, ich vzdelávanie, pre-
hlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie (§ 153 ZP), 

− opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so 
zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP), 

− požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamest-
nanca, ak presahuje 1000 Sk (§ 191 ods. 4 ZP), 

− rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej ná-
hrady pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP), 

− stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatre-
nia, najmä, ak je ohrozená zamestnanosť (§ 237 ods. 2 písm. a) ZP),  

− zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygie-
ny pri práci a pracovného prostredia (§ 237 ods. 2 písm. b) ZP), 

− rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce 
alebo v zmluvných podmienkach (§ 237 ods. 2 písm. c) ZP ), 

− organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie 
činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, 
zmena právnej formy zamestnávateľa (§ 237 ods. 2 písm. d) ZP), 

− opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na 
ochranu zdravia zamestnancov (§ 237 ods. 2 písm. e/ ZP), 

d) umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti 
dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov  
a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej po-
skytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady. 

Článok 17 
Záväzky odborovej organizácie 

1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržia-
vať sociálny zmier so zamestnávateľom v zmysle článku 12 tejto KZ. 

2. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii 
vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnan-
cov. 

3. Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich naj-
vyšších orgánov zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia 
záväzkov z kolektívnej zmluvy. 

4. Odborová organizácia sa zaväzuje k súčinnosti so zamestnávateľom 
vo veciach využívania fondu pracovného času zamestnancov, vo veciach 
uplatňovania úsporných opatrení a v iných postupoch, ktoré zlepšujú hospo-
dársky výsledok zamestnávateľa. 

Článok 18 
Kontrola odborových orgánov  

v oblasti BOZP 

1. Odborová organizácia sa zaväzuje prostredníctvom svojich základných 
organizácií vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa. 

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje v spolupráci s odborovou organizáciou 
zhodnotiť minimálne 1-krát do roka rozbor pracovnej neschopnosti, úrazo-
vosti a úrovne BOZP vrátane návrhov a opatrení smerujúcich k zlepšeniu 
stavu. 

3. Fakulty a súčasti UK sú povinné účelovo použiť nevyhnutnú časť fi-
nančných prostriedkov na zakúpenie ochranných pracovných prostriedkov 
proporcionálne k ich potrebám. Za uvedenie účelovosti v ročnom rozpise 
rozpočtových prostriedkov zodpovedá kvestorka UK.  

Článok 19 
Starostlivosť o zdravie 

Zamestnávateľ sa zaväzuje: 
poskytnúť formou prenájmu priestory pre 2 všeobecné a 1 stomatologic-

kú ambulanciu, pričom zmluvne zabezpečí prednostnú liečebno-preventívnu 
starostlivosť zamestnancom UK.  

Článok 20 
Rekreačná starostlivosť  

a starostlivosť o deti zamestnancov 

1. Odborová organizácia v súčinnosti s Referátom podnikateľskej čin-
nosti Rektorátu UK vypracuje RP rozdeľovník miest pre súčasti UK za 
všetky UVZ, ktoré budú k dispozícii pre prázdninové rekreácie a zabezpečí  
v rámci využívania vlastných i prenajatých rekreačných zariadení organi-
zovanie doplnkovej rekreácie v čase hlavných i vedľajších prázdnin.  

2. Zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou podľa konkrét-
nych podmienok a možností zabezpečí pre zamestnancov, ich rodinných 
príslušníkov a dôchodcov – bývalých zamestnancov, rekreáciu vrátane 
detskej v súlade s vnútro organizačnými zásadami. 
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3. Zamestnávateľ umožní zamestnancom a ich rodinným príslušníkom 
využívanie telovýchovných a športových zariadení UK v čase mimo vyu-
čovacej činnosti a požičiavanie športového materiálu za úplatu podľa 
platného cenníka UK. 

4. Zamestnávateľ umožní jednotlivým odborovým organizáciám na UK 
využívať pri organizovaní zájazdov a rekreačnej starostlivosti autobusy UK 
za úhradu prevádzkových nákladov. 

Článok 21 
Stravovanie 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamest-
nancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce 
zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti,  
s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu. 

2. Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného tep-
lého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zme-
ny vo vlastnom zariadení. Za pracovnú zmenu sa na účely stravovania 
považuje výkon práce dlhší ako 1/2 ustanoveného denného pracovného 
času. Stravovanie v stravovacom zariadení u iného zamestnávateľa ale-
bo prostredníctvom právnickej osoby je možné len v tom prípade, ak 
zamestnávateľ nemôže poskytnúť stravovanie vo vlastnom stravovacom 
zariadení. Výber dodávateľa stravovacích služieb sa uskutoční v súlade  
s platnými predpismi o verejnom obstarávaní. Zamestnávateľ výnimočne po-
skytne zamestnancom finančný príspevok na stravovanie, ak nemôže zabez-
pečiť inou formou stravovanie. Príspevok na stravovanie bude vychádzať 
zo spriemerovaného príspevku poskytovaného zamestnancom, ktorí sa 
stravujú v stravovacích zariadeniach UK.  

3. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa su-
mou vo výške 55 % hodnoty jedla vykalkulovaného v študentských je-
dálňach UK, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri 
pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhra-
dách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

4. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj zo sociálneho fondu, a to 
v rozsahu podľa Pravidiel na tvorbu a použitie sociálneho fondu na prísluš-
nej súčasti UK. 

5. Zamestnávateľ môže v odôvodnených prípadoch umožniť stravovanie 
zamestnancov v diétnej jedálni a prispievať im do rovnakej výšky ako 
ostatným zamestnancom v jedálňach UK.  

Článok 22 
Starostlivosť o bývanie 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje informovať odborovú organizáciu o obsadení 
služobných bytov, ktorými disponuje, a o oprávnenosti ich užívania. 

2. Zamestnávateľ vyčlení po dohode s Komisiou pre študentské domovy 
a ubytovanie zo svojej ubytovacej kapacity v ŠD miesta na ubytovanie mla-
dých pracovníkov UK, podľa požiadaviek súčastí. 

Článok 23 
Starostlivosť o kvalifikáciu 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamest-
nancov, prípadne jej zvyšovanie a dbať na to, aby zamestnanci boli zamest-
návaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii. 

2. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné 
dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomic-
ké zabezpečenie podľa platných predpisov. 

Článok 24 
Iná starostlivosť 

V rámci prevádzkových možností zamestnávateľ môže umožniť použitie 
priestorov a zariadení ŠJ a ŠD zamestnancom pri ich významných rodin-
ných udalostiach (okrúhle životné jubileá, svadby a pod.)a výborom ZO 
jednotlivých fakúlt pri organizácii niektorých podujatí (stretnutie s dôchod-
cami, vianočné posedenie). 

Článok 25 
Sociálny fond 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje na-
sledovne: Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený povinným príde-
lom vo výške 1,0 % a ďalším prídelom vo výške 0,05 % zo súhrnu funkčných 
platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zúčtovaných 
zamestnancom na výplatu za bežný rok. 

2. Zásady na tvorbu a použitie sociálneho fondu tvoria súčasti univerzity 
a sú uvedené v špecifických doplnkoch. 

3. Špecifické doplnky môžu zakotviť, že časť prostriedkov sociálneho fon-
du, najviac do výšky 50 %, sa použije na dofinancovanie rekreačného po-
bytu zamestnancov UK (riadny pracovný pomer) v zariadeniach UK. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Článok 26 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov  
a práv vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy, a to polročne formou písom-
ného protokolu o vyhodnotení plnenia kolektívnej zmluvy do 15. októbra 
tohto roka a do 15. mája v nasledujúcom roku. 

2. Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných 
strán obdrží po dvoch podpísaných exemplároch. 

3. Kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stra-
nami. Kolektívna zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka s účinnosťou od 
1. 4. 2005 a do 31. marca 2006. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kolektívnu zmluvu prečítali, súhlasia 
s jej obsahom a na znak toho podpisujú. 

V Bratislave dňa 11. 3. 2005  
 

Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. Doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
Preseda Rady predsedov OO OZPŠaV pri UK  rektor UK 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rektor UK s predstaviteľmi odborov na 
UK pri podpise Kolektívnej zmluvy UK na 
roky 2005 – 2006 
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Prvá pamätná medaila Univerzity Komenského  
Akademický senát Univerzity Komenského 

prijal na svojom zasadnutí dňa 30. 1. 1922 
návrh profesorského zboru PraF UK zo dňa 
26. 1. 1922, aby univerzita vydala pamätnú 
medailu a diplom v latinskom jazyku, ktorým 
by „vládam kulturních států a zahraničním uni-
versitám a vědeckým korporacím oznámila svo-
je založení“. Vypracovaním návrhu bola povere-
ná trojčlenná komisia, do ktorej každá fakulta 
menovala svojho zástupcu: lekárska fakulta 
prof. MUDr. Antonína Spilku, filozofická prof. 
PhDr. Dobroslava Orla a právnická fakulta 
mim. prof. JUDr. Richarda Horna. Do jej kom-
petencie patrila aj otázka posudzovania návr-
hov univerzitných insígnií a talárov univerzit-
ných funkcionárov. Komisia hneď od svojho 
prvého zasadnutia dňa 20. 6. 1922 začala so 
zhromažďovaním návrhov na medailu. Po ukon-
čení prípravných prác poverila vypracovaním 
návrhu na medailu akad. sochára Otakara 
Španiela, profesora Akademie výtvarních umě-
ní v Prahe. Podmienkou objednávky bolo za-
pracovať na averz a reverz medaily univerzitou 
určené námety. Po vzájomnej dohode senát 
schválil dňa 21. 5. 1924 konečnú podobu me-
daily takto: averz – profil poprsia J. A. Komen-
ského hľadiaci doľava, kruhopis UNIVERSITAS 
COMENIANA BRATISLAVENSIS, pod portré-
tom letopočet CONDITA MCMXIX, na odvrá-
tenej strane poprsia meno autora – O. Španiel; 
reverz – v hornom poli veľký československý 
štátny znak, po stranách lipová ratolesť, v stred-
nom poli pohľad na Bratislavu z pravého bre-
hu Dunaja, v dolnej časti erb mesta, kruhopis 
BRATISLAVA REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ. 
Medaily začali raziť od roku 1924 v štátnej min-
covni v Kremnici v dvoch veľkostiach. Väčšiu, 
bronzovú, s priemerom 80 mm vyrazili v počte 
800 kusov a menšiu o priemere 40 mm v obme-
dzenom počte len pre členov akademického 
senátu. Okrem nich boli vyhotovené dve strie-
borné pamätné medaily s priemerom 80 mm, 
z ktorých jednu odovzdala univerzitná delegá-
cia v marci 1926 prezidentovi republiky T. G. 
Masarykovi. Až v roku 1928 dostala univerzita 
na krytie nákladov spojených s razbou pamät-
nej medaily od ministerstva školstva dotáciu 
vo výške 50 000 Kč, z ktorej autorovi zaplatila 
honorár vo výške 16 945 Kč. Etuje na medaily 
si objednala v Družstve čsl. knihárov a príbuz-
ných odborov na Kollárovom nám. 4 v Bratisla-
ve v cene 15 Kč za 1 kus. 

V roku 1926 univerzita rozposlala, resp. ude-
lila 207 kusov medailí. Medzi adresátmi boli 
známe univerzity napr. The University of Cam-
bridge, Harvard University of Cambridge, Kar-
lova univerzita v Prahe, The University of Chica-
go, University Catholica Lovaniensis, Université 
de Liege, Université de Strasbourg, Université 
de Genéve, ale aj menej známe, napr. Uni-
versidade do Rio de Janeiro, The University of 
Sydney, Tokyo Imperial University, Lietuvos 
Respublika Universitetas v Litve, kultúrne a ve-
decké inštitúcie (napr. Národná galéria Smith-
sonian Institution vo Washingtone, The Rocke-
feller Institute for Medical Research v New 
Yorku, Institut de France, Česká akadémie věd 
v Prahe, Poľská akadémie vied a umení v Kra-
kove, Universities Library for central Europe  
v Londýne, Instituto per l´Europa Orientale  
v Ríme). Univerzitám a knižniciam posielali  
s medailou a diplomom aj ročenky UK. 

Okrem akademických funkcionárov univer-
zity dostali pamätnú medailu aj členovia bý-
valej i vtedajšej vlády (napr. Vavro Šrobár, 
bývalý minister s plnou mocou pre správu Slo-
venska, Ivan Markovič a Josef Šusta, bývalí 
ministri školstva, Antonín Švehla, predseda vlá-
dy, Edvard Beneš, minister zahraničných vecí, 
Karel Engliš, minister financií), z panovníkov 
Viktor Emanuel III.  

Univerzita nezabudla ani na komeniológov, 
inštitúcie a mestá, ktoré mali vzťah ku Komen-
skému. V roku 1927 poslala medailu a diplom 
Robertovi Fitzgibbonovi Youngovi, autorovi 
monografie o Jiří Ritschlovi, spolupracovníko-
vi J. A. Komenského a študentovi univerzity  
v Oxforde: „A Bohemian Philosopher at Oxford 
in the XVII th Century“. V roku 1928 dostala 
Trinity College v Oxforde medailu, diplom  
a ročenky UK, pretože tu študoval Jiŕí Ritschl 
a univerzitná tlačiareň vytlačila v r. 1637 prvé 
vydanie Komenského knihy „Prodomus Pan-
sophiae“, a tiež preto, že univerzita v Oxforde 
už od 14. storočia udržiavala styky s českými 
vzdelancami. Na návrh prof. Josefa Hendricha 
poslala univerzita v apríli 1932 pamätnú me-
dailu aj R. A. Oosterhuisovi, M.D., lekárovi 
z Amsterdamu, prekladateľovi diel J. A. Ko-
menského do holandského jazyka, ktorý okrem 
toho v roku 1928 vydal v Naardene aj Komen-
ského životopis „J. A. Comeniusen“.  

V júli 1935 bola prostredníctvom vyslanectva 
ČSR v Haagu odovzdaná pamätná medaila  
J. E. Boddens Hosangovi, primátorovi holand-
ského mesta Naarden, s týmto odôvodnením 
„...senát se rozhodl věnovati Vaší slovutnosti 
pamětní medaili University Komenského a pří-
slušný diplom v uznání Vašich zásluh o zno-
vuzřízení valonského kostelíka v Naardenu jako 
mausolea J. A. Komenského... věnování pamět-
ní medaile university, která nese jméno tohoto 
velikého učitele, budiž Vám projevem díku ce-
lé naší Almae matris za zásluhy o prohloubení 
úcty Jana Ámose Komenského v Holandsku  
a v celém vzdělaném světě”.  

Akademický senát univerzity udelil pamätnú 
medailu aj osobnostiam, ktoré sa zaslúžili  
o vznik univerzity a pomáhali slovenskému štu-
dentstvu. Medzi prvými ju v marci 1926 poslala 
prof. Otakarovi Srdínkovi, ktorý ako predseda 
školského výboru Národného zhromaždenia 
mal veľkú zásluhu na založení UK. V máji 1933 
bola poslaná MUDr. Radenkovi Stankovičovi, 
ministrovi školstva a profesorovi Lekárskej fa-

kulty Univerzity v Belehrade, PhDr. Vladimírovi 
Dvornikovičovi, štátnemu tajomníkovi minis-
terstva školstva a profesorovi Univerzity v Záh-
rebe a JUDr. Mijovi Mirkovičovi, profesorovi 
Univerzity v Subotnici, pretože na III. Kongre-
se študentov štátov Malej dohody v r. 1933  
v Belehrade sa všetci traja vzorne starali 
o delegáciu študentov z ČSR, predovšetkým 
o bratislavských študentov. V apríli 1937 bola 
medaila odovzdaná Antonínovi Štefánkovi, 
senátorovi Národného zhromaždenia, za zá-
sluhy o získanie novostavby bývalého štátneho 
obchodného paláca pre UK a za podporu záuj-
mov univerzity. V tom istom roku ju dostal aj 
architekt František Krupka za „Jeho jistě veli-
kých zásluh o krásnou architektonickou vý-
zdobu našeho universitního paláce“, pretože 
„řešení architektonické úpravy jak Šafaříkova 
auditoria, tak zejména veliké auly doznalo vše-
obecného obdivu všech cizích hostí, přítom-
ných při promoci pana prezidenta republiky...  

Univerzita ocenila aj niektorých významných 
vedcov, ktorí prednášali na univerzitnej pôde. 
V máji 1928 udelil senát pamätnú medailu  
a diplom prof. R. W. Seton-Watsonovi. V roku 
1932 Aloisovi F. Kovaříkovi, profesorovi fyziky 
na Univerzite v Yale, ktorý na pozvanie Mate-
maticko-fyzikálnej a prírodovedeckej triedy USŠ 
prednášal 7. 6. 1932 na UK.  

V máji 1938 udelil senát medailu Sebastie-
novi Charlétymu, čestnému rektorovi univerzity 
v Paríži, a prof. Dr. Olafovi Brochovi, profeso-
rovi Univerzity v Oslo. Boli to posledné pamät-
né medaile poslané do zahraničia. 

Hneď po uverejnení pamätnej medaily v ča-
sopise Numismatickej spoločnosti českoslo-
venskej (roč. 1927, číslo 1), prejavili o ňu veľký 
záujem múzeá a numizmatici, ktorí ju chceli 
získať najčastejšie výmenou. Zberatelia si ju 
mohli zakúpiť bez etuje na dobierku za 50 Kč. 
Záujem o ňu neutíchal ani po premenovaní 
UK, najmä medzi jej akademickými funkcio-
nármi a profesormi. Napr. koncom roku 1938 
prof. V. Bušek, dekan PraF UK, požiadal o vy-
danie ďalšej medaily, pretože svoju stratil; 
v roku 1939 prejavili o ňu záujem profesori 
právnickej fakulty Karel Kizlink, Richard Horna, 
Jozef Markov a Ludevít Knappek. Ako posled-
ný dostal pamätnú medailu univerzity dňa  
16. 3. 1940 prof. MUDr. František Švec, pred-
nosta Farmakologického ústavu LF SU. 

Dnes je posledný exemplár medaily uložený 
v zbierkach Archívu UK.  V. Csáder 

F R A G M E N T Y  Z  H I S T Ó R I E  U N I V E R Z I T Y  K O M E N S K É H O  
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Umenie lieči 
 

Medzinárodná arteterapeutická konferencia s názvom „Obrazy vnútra“ zameraná na možnosti výtvarnej reflexie v kontexte arteterapie sa uskutočnila 
dňa 4. februára 2005 vo veľkej aule Pedagogickej fakulty UK na Račianskej ulici. Zorganizovalo ju združenie arteterapeutov Slovenska Terra 
therapeutica v spolupráci s Katedrou liečebnej pedagogiky PdF UK. 

 
Medzi účastníkmi boli odborníci – psychológovia, psychiatri, liečební, 

špeciálni a výtvarní pedagógovia z celého Slovenska, Čiech, Nemecka  
a Maďarska, ktorých jedinečne spája práve arteterapia – hraničná vedná 
disciplína. 

Arteterapia formujúca sa od 30-tych rokov 20. storočia, teda relatívne krát-
ko, našla a nachádza svoju pozíciu v galérii pomáhajúcich profesii vo všet-
kých krajinách sveta, trochu opozdene aj na Slovensku a v bývalých socia-
listických krajinách. Usporiadanie konferencie znamenalo prínos nielen  
v odbornej sfére, ale aj v posilnení užitočných podnetov v diskusii o etablo-
vaní arteterapie v systéme vzdelávania na úrovni univerzitného štúdia. Kated-
ra liečebnej pedagogiky, v súčasnosti ako jediná na Slovensku, ponúka 
v rámci štúdia liečebnej pedagogiky 6-semestrálny program štúdia artete-
rapie. 

Na konferencii vystúpil ako vzácny hosť prof. MUDr. PhDr. István Hárdi, PhD., 
z Budapešti, podpredseda svetovej organizácie arteterapeutov S.I.P.E., 
(International society for the psychopathology of expression and art–
therapy), nestor a legenda arteterapie. Jeho kniha Dynamický test kresby 
ľudskej postavy vyšla v roku 1993 aj na Slovensku. Prof. Hárdi predniesol 
pútavú prednášku s názvom „Dynamické vyšetrovanie kresby ľudskej po-
stavy“ spojenú s premietaním diapozitívov – kresieb psychiatrických klientov 
zo svojej dlhoročnej praxe. 

Ďalším vzácnym hosťom na konferencii bol MUDr. Ivan André, PhD., primár 
psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici v Bratislave. 
Vo svojej prednáške s názvom „Možnosti arteterapie u psychiatrických pa-
cientov“ podčiarkol význam arteterapie, najmä jej možnosti v diagnostike  
i terapii psychiatrických klientov, ako doplnkovej a simultánnej liečby. Záro-
veň vyjadril potrebu vytvoriť systemizované miesto arteterapeuta na klinike. 

Doc. PaedDr. Jaroslava Šicková, akademická sochárka, ktorá pôsobí na 
Katedre liečebnej pedagogiky PdF UK od roku 1991 a je zároveň predsed-
níčkou organizácie slovenských arteterapeutov Terra therapeutica, prezen-
tovala vo svojom príspevku s názvom „Symboly globalizácie v kresbách 
tínedžerov zo Slovenska, Čiech, Južnej Kórei a Japonska“ čiastkové výsled-
ky z medzinárodného výskumu, ktorý dlhodobo uskutočňuje spolu s Jánom 
Šickom, akad. sochárom z Akadémie umení v Banskej Bystrici, a so svo-
jimi študentmi a doktorandmi. Prednášku ilustrovala ukážkami kresieb, ktoré 
vznikli z jednotného zadania: „Nakresli, čo by si si zbalil so sebou do kufra, 
reprezentovaného papierom A4, keby si sa mal za 15 minút zbaliť pred 
blížiacou sa prírodnou katastrofou“, a boli zamerané na monitorovanie 
hodnotového rebríčka tínedžerov v spomenutých krajinách. Prednášajúca 
analyzovala kresby nielen z obsahového, ale aj z formálneho hľadiska, po-
ukázala na významné paralely vplyvu internetu a počítačovej techniky na 
vnímanie reálneho sveta u mladistvých a na niektoré špecifiká jednotlivých 
národných reprezentácií. 

V ďalšom príspevku Mgr. Barbora Vodičková, doktorandka na Katedre 
liečebnej pedagogiky, referovala o možnosti projektívnych testov u týraných 
detí v detskom liečebno-pedagogickom centre v Dolnom Rakúsku v Hintel-
brühle, ktorý navštívila v rámci svojho študijného pobytu. 

Na záver odznela správa o 5-ročnej činnosti Združenia slovenských arte-
terapeutov, ktoré v spolupráci s Katedrou liečebnej pedagogiky zorganizo-
valo v tejto oblasti viacero medzinárodných podujatí, vo svojom Centre TT 
poskytuje možnosť praxe pre študentov liečebnej pedagogiky, psycho-
lógie, vydáva časopis Arteterapeutické listy a organizuje pravidelné zážitkové 
a vzdelávacie výcviky pre odborníkov z praxe. 

Doc. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. sochárka  
 
 
 

Nadnárodný rozmer vzdelávania  
na Fakulte managementu UK 

 
 
Fakulta managementu UK začala v meritórnom 

rozsahu pristupovať k plneniu medzinárodných 
záväzkov Slovenskej republiky v oblasti výučby  
a vzdelávania. Obsahová štruktúra vzdelávania  
v novom akreditovanom študijnom programe 
medzinárodný manažment je zameraná najmä na 
medzinárodné podnikanie a na podnikanie v eu-
rópskom hospodárskom priestore. Tomuto cieľu 
boli prispôsobené učebné sylaby tak, aby boli 
kompatibilné so vzdelávacími systémami univerzít 
v členských štátoch Európskej únie a v členských 
štátoch Organizácie spojených národov. Autorom 
koncepcie nového programu je dekan fakulty prof. 
RNDr. Jozef Komorník, DrSc. 

Významnou súčasťou programu sú napr. pred-
mety medzinárodné právo verejné, medzinárodné 
právo obchodné, medzinárodný obchod, medzi-
národné účtovníctvo, medzinárodný manažment, 
medzinárodná bezpečnosť a vnútorný trh Európ-
skej únie. Novým predmetom, ktorý sa zaviedol 
do akreditovaného päťročného magisterského 
štúdia, je medzinárodné ekonomické právo, za-
merané najmä na právnu ochranu a podporu in-
vestícií a na medzinárodný daňový režim. Predmet 
nadväzuje na súčasné procesy medzinárodného 
podnikania a globalizácie ekonomiky, a najmä na 
súčasnú medzinárodnú obchodnú politiku SR. Pri 
vzdelávaní v tejto oblasti sa dôraz kladie nielen na 
kvalitu štúdia, ale aj na jeho prepojenosť s aplikač-
nou praxou, a najmä na teoretické a praktické skú-
senosti pedagogických pracovníkov fakulty.  

Súčasťou doterajšieho vzdelávania na našej fa-
kulte bola i možnosť výberu špecializácie bakalár-
skeho štúdia medzinárodné ekonomické vzťahy, 
tzv. francúzskeho programu, ktorý sa realizuje  
v spolupráci s Univerzitou Nancy 2 (Francúzsko). 
Francúzsky program je realizovaný blokovými 
prednáškami pedagógov z Francúzska a pravidel-

nými prednáškami a seminármi, ktoré vo francúz-
skom jazyku prednášajú naši pedagógovia. Tento 
„francúzsky program“ bude naďalej možné od 
akademického roka 2005/2006 študovať práve  
v rámci nového akreditovaného študijného prog-
ramu medzinárodný manažment. 

Nadnárodný rozmer vzdelávania charakterizuje 
jednotný počet kreditov, jednotný rozsah hodino-
vej výučby, jednotná obsahová štruktúra pred-
metov, teoretické znalosti a praktické skúsenosti 
pedagogických pracovníkov, prepojenosť vzdelá-
vania s požiadavkami európskeho trhu práce, 
vzdelávanie v cudzích jazykoch. 

Profil absolventa je koncipovaný tak, aby mohol 
pracovať v európskych inštitúciách, v nadnárod-
ných obchodných spoločnostiach, v medziná-
rodných finančných organizáciách a inštitúciách. 
Vzdelávanie tohto druhu nadväzuje na európsky 
systém vzájomného uznávania dokladov o vzde-
laní a kvalifikácií. Za zmienku stojí i to, že naši štu-
denti v rámci rôznych komunitárnych programov 
majú možnosť študovať na zahraničných univer-
zitách a v týchto oblastiach získavať ďalšie nové 
poznatky.  

Nadnárodný rozmer vzdelávania nie je nóvum 
iba na Fakulte managementu UK. Ešte pred vstu-
pom do Európskej únie prispôsobili vzdelávanie 
euroštandardom aj obe lekárske fakulty a Far-
maceutická fakulta UK, kde získané vzdelanie 
podlieha systému vzájommného uznávania. V sú-
časnosti je systém vzájomného uznávania vzdelá-
vania v Slovenskej republike koordinovaný Stredis-
kom na uznávanie dokladov o vzdelaní so sídlom 
v Bratislave. 

doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.,  
a PhDr. Želmíra Ozdínová, PhD.,  

Fakulta managementu UK

O európskej ústave 
na FM UK 

 
Výnimočnú príležitosť vypočuť si pred-

nášku Jűrgena M. Pfeifera, stáleho zá-
stupcu veľvyslankyne a veľvyslaneckého 
radcu Spolkovej republiky Nemecko, ma-
li dňa 16. 2. 2005 pracovníci a študenti Fa-
kulty managementu UK.  

Pán Jürgen M. Pfeifer, ktorý je na Veľvy-
slanectve Spolkovej republiky Nemecko po-
verený agendou pre európske záležitosti,
predstavil prítomným jeden z najvýznamnej-
ších dokumentov EÚ – „Zmluvu zakladajúcu 
ústavu pre Európu“. Prehľadne a zrozumiteľ-
ným spôsobom vysvetlil poslucháčom pro-
cedurálne postupy jej prijatia, stručne ro-
zobral jej jednotlivé štyri časti a vysvetlil jej 
význam pre občanov členských štátov EÚ. 
Zdôraznil, že hoci Európska ústava vykres-
ľuje EÚ ako úniu národov a štátov Európy, 
ktorá je otvorená všetkým európskym štá-
tom, nenahrádza ústavy členských štátov 
EÚ. 

V následnej diskusii odpovedal na otáz-
ky študentov i pedagógov, ktorí sa zaujíma-
li o možnosti zamestnania v krajinách EÚ, 
o rovnoprávne postavenie mužov a žien, 
o vzájomné uznávanie vysokoškolského štú-
dia v jednotlivých krajinách EÚ apod. 

Živá a zaujímavá diskusia s Jűrgenom M. 
Pfeiferom pokračovala na Katedre ekonómie
a financií, kde jej predmetom boli ďalšie 
otázky okolo Zmluvy i otázky týkajúce sa
prehlbovania spolupráce medzi FM UK a vy-
branými nemeckými inštitúciami. 

Ing. Helena Nízka, PhD.
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Spánkové poruchy dýchania 
 

Na sklonku roka 2004 vydavateľstvo SAP (Slovak Academic Press) uviedlo na slovenský knižný trh monografiu autorov R. Redhammer,  
A. Redhammerová: SPÁNKOVÉ PORUCHY DÝCHANIA. 

 
Ide o učebnicovú monografiu, ktorá podáva pre-

hľad základných poznatkov a informácií o rôznych 
formách spánkových porúch dýchania. Spánok je 
dôležitou súčasťou života človeka, pomáha rege-
nerovať životné funkcie, obnoviť telesné aj duševné 
danosti človeka. V posledných troch desaťročiach 
sa ukázalo, že jestvuje úzka súvislosť medzi spán-
kom a dýchaním. Postupne sa hromadili poznatky, 
ktoré dali základ vzniku novej medicínskej oblas-
ti – spánkovej medicíne. Poruchy dýchania počas 
spánku sú predmetom intenzívneho záujmu me-
dicíny. Dnešné poznatky umožňujú poruchám dý-
chania počas spánku predchádzať, včas ich roz-
poznať a účinne liečiť. Výsledkom týchto aktivít je 
zlepšenie kvality života a životného komfortu. 

Svetová literatúra, ktorá sa venuje spánkovým 
poruchám dýchania, je bohatá a denne sa doplňu-
je novými údajmi. Autori sa podujali na neľahkú 
úlohu – spracovať základné informácie a poznatky 
z oblasti spánkovej medicíny tak, aby si záujem-
ca o túto problematiku mohol vytvoriť ucelený po-
hľad na problematiku bez namáhavého hľadania 
v početných a objemných literárnych prameňoch. 
Podať zložité veci jednoduchou a prístupnou for-
mou je umenie, ktoré vyžaduje hlboké znalosti de-
tailov na jednej strane, na strane druhej schopnosť 
vystihnúť podstatu veci. Autori monografie dokáza-

li, že toto umenie im nie je cudzie. Útla knižka v roz-
sahu 100 strán pojednáva o podstate poruchy, o jej 
výskyte, príčinách a rizikových faktoroch, pato-
fyziológii, anatomických predpokladoch. Popisuje 
spánok a jeho štádiá, zameriava sa ma vegetatívne 
funkcie v spánku a epidemiológiu spánkových 
porúch dýchania. Osobitnú pozornosť venuje syn-
drómu spánkového apnoe a Pickwickovmu syn-
drómu. V stati venovanej klinickým prejavom či-
tateľ nájde informáciu o spánkových poruchách 
dýchania vo veku detskom, dospelom a v sta-
robe, so zreteľom na možné komplikácie, akými 
je napr. syndróm náhlej smrti u detí a kompliká-
cie kardiovaskulárne u dospelých. Osobitná stať 
pojednáva o psychosociálnych dôsledkoch apnoic-
ko/hypopnoického syndrómu. Monografia sa oso-
bitne venuje funkčnej diagnostike, pričom zdô-
razňuje racionálny klinický postup, v ktorom má 
zásadný význam anamnéza, klinické a fyzikálne 
vyšetrenie. Tieto vyšetrenia sú podľa potreby do-
plnené skríningovou inštrumentálnou diagnostikou 
(oxymetria, elektrostatické matrace či aktigrafia), 
alebo použitím prístrojov s rozšírenou diagnostic-
kou možnosťou (napr. polysomnografia). V ďalšej 
kapitole nájde čitateľ informácie o možnostiach 
prevencie a liečby spánkových porúch dýchania, 
svojpomocnými opatreniami počínajúc, cez medi-

kamentóznu a chirurgickú liečbu až po mecha-
nickú ventiláciu. Osobitná pozornosť sa sústreďuje 
na úpravu životosprávy. Kniha je písaná ľahkou  
a pútavou formou. Nevýhodou kolektívnych diel 
býva často rôznorodosť štýlov. V predkladanej 
monografii sa čitateľ s týmto príznakom nestretne. 
Autori – otec a dcéra – písali evidentne na jednej 
vlnovej dĺžke. 

Spánkové poruchy dýchania sú zaujímavé per 
se. Omnoho významnejšie sú ich následky, medzi 
ktoré patrí artériová hypertenzia, pľúcna hyperten-
zia a cor pulmonale chronicum, infarkty myokardu, 
poruchy mozgovej cirkulácie a tiež kognitívne 
poruchy, ku ktorým patria poruchy pamäti, zmeny 
osobnosti postihnutých, ale aj zvýšená dopravná 
nehodovosť. Častý výskyt týchto príhod odôvod-
ňuje potrebu znalosti a informovanosti o nich 
predovšetkým pre študentov medicíny, lekárov  
a zdravotníckych pracovníkov, ale aj pre laickú ve-
rejnosť. 

Majstrovstvo autorov spočíva v skutočnosti, že 
monografia poskytuje adekvátnou formou infor-
mácie pre každú z uvedených kategórií. Možno 
ju preto odporučiť nielen zdravotníkom, ale aj kaž-
dému, kto má o uvedenú problematiku záujem. 

prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. 
 
 

Názor z druhého brehu 

 
Asi 300 – 400 vysokoškolákov, ktorí nesúhlasia so spoplatnením 

štúdia, vyjadrili nahlas svoj názor 16. marca 2005 pred parlamentom. 
Akciu zorganizoval Štrajkový výbor študentov, nezávislá študentská 
iniciatíva, ktorá vznikla v marci minulého roka na protest proti pripra-
vovanej reforme vysokého školstva. Štrajkový výbor je presvedčený, že 
za ním stojí až 19 000 študentov. Na iniciatívy štrajkového výboru môžu 
však študenti mať aj iný názor.  

 
Ďakujeme, odíďte... 
Pre mňa ako študenta je zarážajúce čítať vyhlásenie Karola Klobušického  

o podpore desiatok tisícov študentov Univerzity Komenského. Ak si položím 
otázku, čo je zač takzvaný Štrajkový výbor študentov a kto mu dal mandát 
hovoriť za študentov a v našom mene konať demonštrácie, nenachádzam 
nikde odpoveď. 

Svoju legitimitu stavia štrajkový výbor výlučne na všeobecnom odmie-
taní reformy školstva. Chýba ucelený pohľad na reformu a tak aj program 
výboru, ktorým by mohli zlepšiť reformu. Radikálne odmietanie dialógu  
s ministrom školstva (november 2004) tomu len nasvedčuje. Ani sa nečudu-
jem, že minister Fronc odmieta po minuloročných skúsenostiach s výbo-
rom rokovať. Veď nakoniec s nimi nie je ani o čom. Svoje akcie stavajú na 
radikálnej hŕstke sympatizantov, ktorých na tlačovej besede nazývajú de-
siatky tisíc. Zneužívanie symbolov demokracie na vlastné účely je skôr na 
zaplakanie. Keď na 17. november 2004 vyhlásili demonštráciu roka, po fa-
kultách univerzity ju sprevádzali vykradnuté heslá SZM. Na fakultách sa  
v posledných dňoch rozdávajú ORANŽOVÉ stužky symbolizujúce demon-
štráciu. Výrok člena výboru o tom, že „štrajk musí vyvolať isté hospodárske 
škody“ (SME, 16. 3. 2004) mi nápadne pripomína skôr Víťazný február 1948, 
než ideály novembra 1989! 

V neposlednom rade sa pýtam, z akých zdrojov je výbor financovaný? 
Však tisíce letákov nie je najlacnejší špás pre študentov, ktorých trápi pla-
tené školstvo a problém študentského pôžičkového systému. To najhoršie, 
čo ma na výbore ako študenta zaráža, je ohrozenie dobrého mena študen-
tov v spoločnosti. Doteraz boli vnímaní ako nositelia pozitívnych myšlienok 
a nádeje. Či už na jar 1968 alebo na jeseň 1989. Ak však bude spoločnosť 
nazerať na členov štrajkového výboru ako na legitímnych zástupcov štu-
dentov, tento obraz sa môže ľahko zdeformovať. Z histórie vieme, aké 
hrozné môže byť, ak niekoľko politicky ambicióznych jedincov rozhoduje 
o väčšine. Rád by som chcel na záver odkázať jedno prepožičané, no po-
liticky neangažované heslo „Děkujeme, odejděte“. 

 
Matúš Klúz, študent Prírodovedeckej fakulty UK 

SME, 17. marca 2005 

Publikácie vydané vo vydavateľstve UK
v januári – marci 2005 

Ceny publikácií sú bez DPH 
 

Študijná literatúra 
 

Beňuška, J. – Holomáňová, A. – Macková, M.:  
Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie IV.  
Periférna a centrálna nervová sústava  Sk 242,–

Horváth, A.: Trypanozomatidy  Sk   60,–
Kákošová, Z.: Kapitoly zo slovenskej literatúry  

9. – 18. storočie  Sk   73,–
Klátik, M.: Základy dogmatiky  Sk 106,–
Kupka, I.: Praktické aplikácie  

neurolingvistického programovania  Sk 110,–
Kvasnička, V. – Pospíchal, J.: Informatika pre sociálne vedy  Sk 288,– 
Mikušová, K. – Kollárová, M.: Princípy biochémie  

v schémach a príkladoch Sk 169,–
Moczo, P. – Kristek, J. – Halada, L.: The Finite-Difference  

Method for Seismologists 
Rajčáková, E.: Regionálny rozvoj a regionálna politika  Sk   55,–
Sedlárová, E. – Valent, A. – Kohútová, M.: Chémia.  

Súbor otázok na prijímacie skúšky FaF UK  Sk   86,–
Sklenáriková, Z. – Čižmár, J.: Elementárna geometria  

euklidovskej roviny  Sk 264,–
Švec, P.: Biológia. Súbor otázok na prijímacie skúšky  

FaF UK  Sk   66,– 
Veselský, M.: Pedagogická psychológia 2  Sk 162,–
Vojtech, M.: Literatúra, literárna história a medziliterárnosť  Sk   96,–
 
Zborníky vedeckých prác 
 

Acta Mathematica UC LXXIII 2004/2 
Biosozologia vol. 1/2003 
Brief proceedings of the SREN 2005 
Brief proceedings of the SREN 2005 (supplement) 
Geographica 45 
Index seminum 2004 
Jazyk a komunikácia v súvislostiach 
Marketingová komunikácia na prahu tretieho tisícročia 
Paradigmy sociológie kultúry 
Philologia XVII 
Philologica LIX. Studia romanistica 
Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku 
SAPP XV 
Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického
Spring Conference on Computer Graphics 2003 
Spring Conference on Computer Graphics 2004 

Predstavujeme nové knihy 
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Zo zahraničnej tlače 

 

Zahanbená tvár Harvardskej univerzity 
 

Prezident Hardvarskej univerzity rozhneval verejnosť kvôli podceňovaniu žien. Poškodzuje značku Ivy1? 
 
Rok pre nástupom Larryho Summersa do funkcie prezidenta Harvardskej 

univerzity ponúkla univerzita 37 % trvalých pracovných miest ženám. V mi-
nulom roku to bolo len 11 %. 

Svoje prijatie na Harvard označujú študenti za „pád H-bomby“, pretože 
meno univerzity podľa miestnych názorov predstavuje „najlepšiu značku 
kvality vo vysokom školstve“. V tomto mesiaci je však harvardská značka  
v ohni kritiky, a to vinou muža, ktorého pokladajú za jej najbdelejšieho ochran-
cu, prezidenta univerzity Larryho Summersa. 

Keď L. Summers 14. januára 2005 na jednej konferencii povedal, že 
vrodené rozdiely medzi pohlaviami by mohli pomôcť vysvetliť, prečo je 
v matematike a prírodných vedách úspešných len málo žien, mienil tým 
podnietiť intelektuálnu diskusiu iba v malej skupine vysokoškolských učite-
ľov. Ale v dôsledku svetoznámej značky univerzity vyjadrenie L. Summersa 
pritiahlo medzinárodnú pozornosť. Zároveň skutočnosť, že na Harvarde pô-
sobí malý počet univerzitných profesoriek, vzbudzuje dojem, že ženy a men-
šiny nie sú na univerzite vítané. Vyjadrenie prezidenta rozzúrilo mnohých 
pracovníkov univerzity, študentov a absolventov obidvoch pohlaví. „Nie je 
vhodné, aby človek, ktorý má v rukách budúcnosť najbystrejších mozgov 
Ameriky, povedal, že 50 % z nich nemá správne nadanie na vedu,“ povedala 
Nancy Hopkinsová, profesorka biológie na MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). 

Následne L. Summers vydal tri ospravedlňujúce vyhlásenia. V poslednom, 
najkonkrétnejšom, povedal: „Hlboko ľutujem dopad mojich poznámok... 
Urobil som chybu, keď som svojím vyjadrením vyslal neúmyselný signál od-
rádzajúci nadané dievčatá a ženy.“ Jeho pôvodné poznámky však rozdúchali 
hnev, ktorý sa tak rýchlo neskončí. V liste, ktorý podporilo 120 hardvard-
ských profesorov, sa uvádza, že Summersov prejav posilnil „na Harvarde in-
štitucionálnu kultúru, ktorá stavia početné bariéry proti vyššiemu zastúpeniu 
žien medzi vysokoškolskými učiteľmi.“ 

Celá záležitosť trochu tlela dokonca už pred 14. januárom 2005. Od 
príchodu päťdesiatročného L. Summersa v roku 2001 na Harvard, percen-
to ponúk trvalých pracovných akademických miest na Harvarde v oblasti 
humanitných a prírodných vied pridelených ženám kleslo z 37 % na 11 %. 
Časť problému, ako minulú jeseň napísala skupina profesoriek v liste Sum-
mersovi, spočíva v tom, že sa sústreďuje na zamestnávanie ambicióznych 
mladých vedcov, pričom podceňuje ženy, ktorých „vedeckovýskumné kariéry 
majú tendenciu vrcholiť neskôr ako kariéry mužov“ v dôsledku zodpoved-

nosti za rodinu. Mnoho ľudí na Harvarde znepokojilo, keď Summers minulú 
jar neodporučil prideliť trvalé pracovné miesto Marcyliene Morganovej, od-
borníčke na tanec hip-hop na Katedre afrických a africko-amerických štúdií, 
čo ju prinútilo k odchodu do Stanfordu. Niektoré ženy na Harvarde sa obá-
vajú, že Summersove komentáre ešte viac sťažia nábor špičkových akade-
mických učiteliek. Kandidátky na výučbu, hovorí profesorka fyziky Melissa 
Franklinová, „berú vážne do úvahy pocity ostatných vysokoškolských učiteliek 
na univerzite.“ 

Ženy nie sú jedinou skupinou, ktorej je Summers nesympatický pre svo-
je drsné spôsoby. Summers totiž čoskoro potom, ako opustil svoje miesto 
finančného sekretára prezidenta Billa Clintona a vrátil sa na Univerzitu  
v Cambridge, kde získal titul Ph.D. a v osemdesiatych rokoch minulého 
storočia učil ekonómiu, spochybnil pridelenie štipendia a miesta vysoko-
školskej učiteľky africko-amerických štúdií profesorke Cornel Westovej. 
Zapríčinilo to jej odchod do Princetonu a znepokojilo mnohých členov afric-
ko-americkej komunity. Mohamedáni na univerzite povedali, že ich urazilo, 
keď Summers označil za „antisemitskú v účinku, ak nie v zámere“ snahu 
skupiny študentov a vysokoškolských učiteľov presvedčiť Harvardskú univer-
zitu, aby na protest proti tomu, ako Izrael zaobchádza s Palestínčanmi, 
odobrala svoje cenné papiere spoločnostiam, ktoré obchodujú v Izraeli. 
Summers vydesil aj niektorých ázijských Američanov, keď použil nepresnú 
štatistiku o detskej prostitúcii na ilustráciu ekonomického vzostupu Južnej 
Kórey. „Zdá sa, že Larry má sklon podávať veci spôsobom, ktorý jeho 
poslucháčov rozčuľuje,“ hovorí Richard Bradley, autor pripravovanej knihy 
Harvardské pravidlá. „Má vrodenú schopnosť útočiť.“ 

Ak nič iné, Summersove nezmysly poskytli mnohým harvardským skupi-
nám novú motiváciu, aby konali agresívne pre svoj vlastný prospech. Jeho 
poznámky o pokroku žien v matematike a prírodných vedách nastolili isté 
„dôležité otázky, na ktoré by sme mali nájsť odpoveď,“ hovorí profesorka 
ekonómie Claudia Goldinoová. „Summers povedal veci, o ktorých chcem 
dokázať, že sú nepravdivé,“ dodáva.  

 
1 Ivy League (Akademická liga) – je skupina ôsmich najstarších a najváženejších 

univerzít na východnom pobreží USA: Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Cornell, 
Darmouth, Brown, Pennsylvania (pozn. prekl.) 

Matt Kelly, Boston, Time, 31. 1. 2005 
Preklad a úprava RNDr. Z. Ladzianska, CSc. 

 
 

 

O učebných textoch doc. MUDr. Alexandra Bínovského, CSc., 
FUNKČNÁ ANATÓMIA POHYBOVÉHO SYSTÉMU 

Univerzita Komenského, Bratislava, 2003, 274 s. 
 

Z pera skúseného anatóma, lekára a pedagóga doc. MUDr. Alexandra 
Bínovského, CSc., syna uznávaného športového lekára MUDr. Bínovského, 
vyšla vo vydavateľstve Univerzity Komenského prepotrebná, dobre ilustro-
vaná učebnica pohybového ústrojenstva človeka. Je určená najmä poslu-
cháčom Fakulty telesnej výchovy a športu UK, trénerom, športovým inštruk-
torom i tanečným pedagógom. 

V tejto učebnici autor vhodným spôsobom uvádza i funkčné aspekty 
anatomických súčastí pohybového systému so zameraním na zachovanie 
funkčnej zdatnosti štruktúr pri zvýšených zaťaženiach. 

Pri častom nadmernom preťažovaní kĺbov, kĺbových súčastí, svalov, šliach 
i šľachových puzdier, dochádza často k ich profesionálnemu poškodeniu 
až k deformácii – k dočasnému, ale i trvalému ochoreniu súčastí chrbtice, 
najviac zaťažených kĺbov, kostí, svalov, kĺbových väzov i kĺbových puzdier, 
v snahe podávať trvalo zvyšujúci športový výkon i za nepriaznivých pod-
mienok (únava, infekcie so zvýšenými telesnými teplotami, chronická vyčer-
panosť atď). To môže v niektorých prípadoch viesť k predčasnej invalidizácii 
športovca i profesionálneho tanečníka. 

Doc. Bínovský, kvalifikovaný anatóm, ale i kvalifikovaný športový lekár, 
sám vrcholový športovec, dáva zo svojich bohatých skúseností k dispo-
zícii užitočnú funkčnú i klinickú učebnicu anatómie pohybového systému, 
a to aj tým, ktorí sa profesionálne zaoberajú riadením i tréningami vo vrcho-
lovom športe i vo vrcholovom tanci. Vo svojej práci i ja rád a s uznaním po-
užívam túto učebnicu, preto ju odporúčam všetkým učiteľom športu, samot-
ným športovcom, trénerom, inštruktorom i tanečným pedagógom. Ten, kto 
ovláda funkčnú anatómiu pohybového ústrojenstva, dokáže predchádzať 
trvalému poškodeniu chrbtice, kĺbov, svalov, šliach atď. a ochrániť športovca 
pred predčasnou invaliditou. 

prof. MUDr. Karol Kapeller, DrSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Botanickej záhrade UK nájdete aj veľa príjemných zákutí na posedenie
a rozmýšľanie
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Ozvena 
 

 

Tu je  
expandovateľné miesto 

na vaše reakcie 
 

M. Dúbrava, prorektor UK 
 

NAŠA UNIVERZITA  spravodaj Univerzity Komenského v Bratislave • Vydáva Univerzita Komenského • Adresa: Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava • Tel: 59 24 41 11 • E-mail:
OVSV@rec.uniba.sk • http://www.uniba.sk, položka Rektorát UK • Predseda redakčnej rady: MUDr. Martin Dúbrava, CSc., prorektor UK. Členovia: RNDr. Martin Belluš, FMFI UK,
doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., LF UK, prof. ThDr. Igor Kišš, EBF UK, ThLic. Jozef Kováčik, RKCMBF UK, PhDr. Anna Bujnová, CSc., FM UK, doc. PhDr. Michal Leško, CSc.,
FTVŠ UK, doc. PhDr. Ing. Peter Dõrr, CSc., PDF UK, prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., PRAF UK, prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., JLF UK, doc. RNDr. Ľubomír Tomáška, CSc., PRIF UK,
doc. RNDr. Marián Bukovský, CSc., FAF UK, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., FIF UK, Mgr. Jana Mielcarková, FSEV UK • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jiřina Hinnerová • Grafická
úprava: Darina Földešová • Tlač: Polygrafické stredisko UK • Uzávierka 1. každého mesiaca

Spravodlivá remíza 
 
Tradícia úspešne pokračuje. Týmito slovami by 

sme mohli charakterizovať ďalšie medzinárodné 
stretnutie v ľadovom hokeji, ktoré zohrali hokejis-
ti Fakulty telesnej výchovy a športu UK proti súpe-
rom z kolísky ľadového hokeja. Organizácia Ath-
letes In Action spoza oceána opäť zorganizovala 
zájazd kanadských hokejistov na Slovensko, kde 
zohrali viacero stretnutí s družstvami z rôznych 
slovenských súťaží v ľadovom hokeji. Kanaďania 
neobišli ani našu fakultu a 24. februára 2005 zo-
hrali na vedľajšej ploche ST Arény priateľské stret-
nutie s hokejistami FTVŠ UK. Minulý rok zvíťazili 

Kanaďania, tohto roku bol po stretnutí pomer gó-
lov 2:2, čo vyjadrovalo priebeh zápasu, avšak nie 
ambície najmä Kanaďanov.  

Prvá tretina stretnutia sa skončila v neprospech 
hokejistov FTVŠ UK, ktorú prehrali 0:1 nešťastným 
gólom niekoľko sekúnd pred jej koncom. Po dru-
hej tretine bol stav stretnutia vyrovnaný 1:1. Obi-
dve strany útočili, Kanaďania prevyšovali našich 
hokejistov najmä v rýchlosti. Rozhodujúca bola 
tretia tretina, ktorá sa skončila remízou 1:1. Do ve-
denia sa dostali Kanaďania, ale pri nasledujúcej 
presilovke zvolil tréner a vedúci družstva FTVŠ UK 

v jednej osobe PaedDr. Andrej Výboh, PhD., učiteľ 
ľadového hokeja, správnu taktiku, keď odvolal bran-
kára a zvýšil počet našich hráčov v poli. FTVŠ UK 
vyrovnala stav stretnutia a tento sa udržal až do 
konca.  

Výkon našich hokejistov treba oceniť, pretože 
na rozdiel od jednoliateho a zohratého kolektívu 
Kanaďanov, ktorý pravidelne hráva ligu, každý  
z hokejisti FTVŠ UK hrá za iné družstvo. Výkon na-
šich hokejistov vysoko ocenil aj kanadský tréner.  

Mgr. František Seman, PhD.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Chcete byť zdravší, 
štíhlejší a zdatnejší? 

 
 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK pozýva učiteľov, zamestnancov 
a študentov Univerzity Komenského, ako i širokú verejnosť do FITGYM – 

novovybudované priestory v sídle fakulty na Nábr. L. Svobodu 9, Bratislava
 
 POSILŇOVŇA (základné vybavenie novými strojmi a kardio bicyklami) 

Pondelok – piatok: od 15,00 do 21,00 h 
sobota a nedeľa: od 9,00 do 21,00 h 

 

 POHYBOVÉ ŠTÚDIO (podľa rozvrhu ) 
Pondelok – piatok : od 15,00 do 21,00 h 
sobota a nedeľa: od 9,00 do 21,00 h 

 
 

Bližšie informácie: cenník, rozvrh zdravotných a aeróbnych cvičení, 
aktivity pre deti a celé rodiny sú uvedené na www.fsport.uniba.sk 

 



 
 

 

Work and Travel alebo Work don’t travel 
 

Ak chcete jedno či musíte druhé, je najvyšší čas začať vybavovať svoj pobyt v zahraničí. 
 

Aj vy si potrebujete zarobiť na štúdium za pred-
pokladu, že bude spoplatnené? Alebo si chcete 
zarobiť na štúdium v zahraničí, keďže ste nado-
budli pocit, že investícia do štúdia na Slovensku 
je nenávratná? Chcete sa zdokonaliť v cudzom ja-
zyku? Spoznať spôsob života, kultúru a mentalitu 
ľudí v krajine inej než je vlastná? Necháte sa zlákať 
kamarátmi? Máte dobrodružnú povahu a chuť 
skúšať niečo nové? Láka vás svet? 

Ak si robíte na toto leto podobné plány, máte po-
slednú šancu. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, 
že leto je ešte ďaleko. No termíny agentúr sa blí-
žia a ponuky zužujú.  

Napríklad, ak ste sa až teraz rozhodli, že by ste 
chceli ísť do USA, môžete s tým počítať až budúci 
rok. Ak chcete, aby vám agentúra vybavila všetko, 
vrátane práce a ubytovania, zvyčajne je nevyhnut-
né zaregistrovať sa už v decembri. Ak máte vlastné 
kontakty na zamestnávateľov v USA, registrovať sa 
stačí i neskôr, no do polovice marca musíte odo-
vzdať pracovnú zmluvu. Konečné náklady, vrátane 
letenky, poistenia, vízových a agentúrnych poplat-
kov sa pohybujú od 40 000 do 60 000 Sk v zá-
vislosti od agentúry a vami vybraného programu. 
Pri priemernom plate 6 až 12 USD za hodinu  
a dvoch prácach sa vrátia veľmi rýchlo. Kurz dolára 
je v súčasnosti nízky, a tak sa neoplatí priniesť si 
hotovosť, okrem nákladov. Výhodnejšie je inves-
tovať do notebookov, digitálnych fotoaparátov, 
kamier, ktoré sú tam neporovnateľne lacnejšie. 
Celkom príjemná je i predstava prenajať si auto 
a za niekoľko posledných týždňov precestovať 
„polovicu Ameriky“.  

Okrem Work and travel in USA majú agentúry 
v ponuke i WAT in Europe, WAT in Australia a WAT 
in South Africa. WAT in Europe zahŕňa väčšinu zá-
padných krajín. V kurze je Veľká Británia, Škótsko, 
Írsko, menej Francúzsko a Španielsko. Náklady 
sú nižšie. No hoci sa priemerný plat vo Francúz-
sku či Španielsku pohybuje od 5 do 9 EUR, je 
tu menej pracovných príležitostí, malá pravdepo-
dobnosť, že si zoženiete dve práce, a tak aj menší 
zárobok. Podobne je to aj vo Veľkej Británii, kde 

priemerná hodinová mzda je päť libier. Situácia sa 
tu paradoxne zhoršila po zrušení vízových povin-
ností a pracovných povolení pre krajiny strednej 
Európy. Je tu silná konkurencia a trh je presýte-
ný lacnou pracovnou silou z týchto krajín, najmä  
v Londýne a iných veľkomestách. V menších mes-
tách sa práca hľadá jednoduchšie. Treba si najmä 
nájsť dobrú agentúru tu, na Slovensku. „Tá moja 
mi dala o vybavenej práci nepresné, zavádzajúce 
informácie. Keď som prišla na miesto, bola som 
nemilo prekvapená. Tak som si nakoniec našla inú 
prácu sama. To som už ale agentúre za vybavenie 
práce zaplatila pomerne vysoký poplatok. Užila 
som si skvelé prázdniny, ale vrátili sa mi len nákla-
dy“, opisuje svoju skúsenosť Petra, študentka me-
dicíny. 

Program WAT in Australia je vhodný skôr pre 
absolventov alebo pre tých, ktorí uvažujú o preru-
šení štúdia. Má dlhodobý charakter, trvá od 10 do 
14 mesiacov a je zameraný hlavne na štúdium. 
Študenti sú limitovaní povoleným počtom hodín, 
ktoré môžu za určitú dobu odpracovať. No a pre 
tých najodvážnejších je tu ešte program WAT in 
South Africa.  

Ponuka možností agentúr je rozmanitá, je si  
z čoho vyberať. Je samozrejmé, že agentúram 
treba platiť poplatky. No ak sa rozhodnete vyba-
vovať si všetko sami, môžete na to veľmi ľahko do-
platiť. Pracovné povolenie do USA nedostanete, 
turistické víza len s malou pravdepodobnosťou. 
A ak nemáte v Európe vlastné kontakty na zamest-
návateľov, len ťažko sa vám podarí zohnať prá-
cu hneď priamo na mieste. Preto je výhodnejšie 
obrátiť sa na agentúru. Tu však tiež treba zvažo-
vať svoj výber. „Po vlastnej negatívnej skúsenosti 
by som skôr odporučila obrátiť sa na známe veľké 
agentúry, ktoré sú na trhu už pomerne dlho. A naj-
mä vyhnúť sa malým neznámym agentúram, ktoré 
lákajú nízkymi poplatkami. A až po podpísaní zmlu-
vy vám poskytnú kompletné informácie,“ dodáva 
Petra.  

Mária Bulková 
 

 

Prvoaprílová tradícia 
 
Patríte aj vy k ľuďom, ktorí si dátum 1. apríl zaškrtajú červenou 

fixkou v kalendári a radšej ani nevychádzajú z domu? Ste jedným  
z tých vtipkárov, ktorí si nenechajú ujsť jedinú príležitosť v roku, aby 
svojim známym a blízkym nevyviedli aspoň jeden nevinný žartík? Alebo 
tento deň dokonale ignorujete a rôzne prvoaprílové vtipy považujete len 
za nevydarené výstrelky pubertiakov? 

Zaujímavosťou je, že sa 1. apríl slávi už niekoľko tisícročí a o jeho 
vzniku existuje viacero teórií.  

Napríklad v starovekom Ríme sa prvý apríl oslavoval ako príchod 
jari a jarnej rovnodennosti. Sviatok sa nazýval Hilaria a bol zasvätený 
bohovi Attisovi (niektoré pramene dokonca tvrdia, že príchod jari sa 
slávil aj ako obdobie, keď si z nás príroda „uťahuje“ a bláznivo mení 
počasie). Trval od 25. marca a končil prvého apríla, keď sa ľudia za-
bávali, obliekali sa do farebných šiat a vystrájali svojim príbuzným  
a priateľom rôzne žartíky. 

V Indii sa slávnosti príchodu jari Huli oslavovali 30. (alebo 31.) marca 
do 1. apríla a vyznačovali sa najmä pestrými karnevalmi a maskami.  

Ďalšia teória hovorí, že prvoaprílová história siaha až do 16. storo-
čia. Vtedy takmer celý západný (kresťanský) svet oslavoval príchod 
nového roka práve 1. apríla. V roku 1582 zaviedol pápež Gregor XIII. 
Reformu juliánskeho kalendára a zaviedol nový, tzv. gregoriánsky, 
a začiatok nového roka presunul na 1. január.  

Vo Francúzsku prijali túto novú reformu už v roku 1562, keď fran-
cúzsky kráľ Karol IX. usporiadal novoročné oslavy už 1. januára. 
Množstvo ľudí však o tejto zmene nebolo dostatočne informovaných 
alebo ju dokonca odmietalo a niektorí si z týchto tradicionalistov 
začali robiť posmech a nazývať ich „aprílovými bláznami“.  

Vo Francúzsku dostal 1. apríl názov Poisson d´Avril (Aprílová ryba)  
a spočiatku to bola viac-menej rodinná záležitosť, neskôr sa však ro-
benie žartov a posmeškov rozšírilo medzi známych a priateľov. Deti sa 
v škole zabávali tým, že pripevnili na chrbát spolužiakom obrázok 
ryby, a ak sa im to podarilo a dotyčný žartík odhalil až neskôr, pokri-
kovali naňho „Aprílová ryba“. 

V roku 1752 prijali gregoriánsky kalendár aj Angličania a deň bláz-
nov sa začal oslavovať aj tam a v anglických kolóniách. V Anglicku sa 
žarty môžu robiť iba ráno. Ak sa nachytáte, celý deň vás prezývajú 
„noodle“ (hlupáčik, trúba). V Škótsku, kde je tento deň takisto popu-
lárny, by vás nazvali „aprílovou kukučkou“ a v Portugalsku sa 1. apríl 
oslavuje dva dni – v pondelok a nedeľu, pred Veľkým pôstom.  

Za posledných pár rokov sa Deň bláznov stal populárny aj na Slo-
vensku. V meste sa zbierajú vtipkári s pestrým a farebným oblečením 
a v školách sa schováva triedna kniha alebo sa zalepia novinovým 
papierom celé dvere, aby nemohol učiteľ vojsť do triedy.  

Kristína Kubalová 
 

 

Maturita 
 

Pre niekoho je to len rok, pre väčšinu
viac, ale aj tak si všetci spomíname na tie
stresujúce momenty tesne pred maturi-
tou. Naši budúci „spoluškoláci“ sa teraz
ocitajú presne v tej chvíli. A predsa je ich
situácia v niečom iná, budú totiž prví, na
ktorých sa nová maturita vyskúša v praxi. 

Nový typ tejto „skúšky dospelosti“ by sa
mal vyznačovať najmä jednotnosťou a spra-
vodlivosťou. Práve s touto požiadavkou vy-
stúpili v roku 1998 riaditelia bratislavských
gymnázií. Poukazovali pritom na rozdielne
vedomosti absolventov v rôznych častiach
Slovenska, hovorili o inom prístupe profe-
sorov k študentom, o rozdielnej forme po-
moci pri skúškach, o prižmurovaní očí. Od-
vtedy sa datuje snaha o dokonalú prípravu
nového systému maturít. Všetci sa zhodnú,
že treba zabezpečiť, aby jednotka mala
na celom Slovensku rovnaký význam, len
vtedy totiž môžu byť výsledky smerodajné
aj pre vysoké školy. No ako toto dosiah-
nuť? Jednoznačne zjednotením a sprísne-
ním skúšok... 

Spravodlivosť môže nevyhovovať len tým,
ktorých zvýhodňovala nespravodlivosť. Aj
týmto pohľadom sa možno pozerať na štu-
dentov, ktorí sa tak nekonečne bránia jed-
notným skúškam. Nazývajú ich ťažkými, ale
nekladú si otázku: ťažké pre koho? Skončí
sa im éra jednotiek? Možno, ale ak ich do-
stanú aj v tejto skúške, budú môcť byť na
seba naozaj hrdí. 

No načo sú nové maturity súčasným vy-
sokoškolákom? V podstate na nič. Kým sa
stanú aktuálne pre ich deti, možno sa opäť
zmenia. Ale núti nás zamyslieť sa, čoho sa
tí mladí tak boja... 

Matúš Krčmárik

Stranu pripravili študenti 2. roč. žurnalistiky na FiF UK pod vedením Radoslava Tomáša 

Študentským perom
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