
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V poradí stý čestný doktor Univerzity Komenského 
 

 

Stým čestným doktorom Univerzity Komenského sa stal univ. prof. Dr.phil. Tilmann Degenhart Märk, prorektor pre vedu Univerzity Leopolda 
Františka v Innsbrucku a vedúci Inštitútu pre iónovú fyziku. Tento čestný titul mu udelila Univerzita Komenského na slávnostnom zasadnutí 
Vedeckej rady UK rozšírenom o vedecké rady fakúlt UK dňa 15. februára 2006 v Aule UK. Návrh na udelenie titulu doctor honoris causa prof. T. D. Märkovi  
z Rakúska predložila Vedecká rada FMFI UK a schválila Vedecká rada UK dňa 10. októbra 2005.  

 
Slávnostný akt udeľovania čestného doktorátu 

rámoval tradičný pôsobivý akademický ceremo-
niál, v akademickom sprievode nechýbali ani 
rektori a reprezentanti partnerských slovenských 
a českých univerzít. Na obrade boli prítomní aj 
manželka a syn prof. Märka.  

V slávnostnom prejave doc. PhDr. F. Gahér, CSc., 
rektor UK, predstavil vedecké dielo prof. Märka, 
jeho zásluhy o rozvoj medzinárodnej vedeckej 
kooperácie a o podporu vedy v strednej Európe. 
Prínos medzinárodnej spolupráce vyzdvihol v ak-
ceptačnej reči i prof. Märk keď zdôraznil, že táto 
slúži nielen k zvýšeniu kvality výskumu a vzdelá-
vania, ale i k prehlbovaniu vzájomného porozu-
menia medzi národmi, čo je dnes európska i celo-
svetová téma, dôležitejšia než kedykoľvek predtým. 
V popoludňajších hodinách predniesol nový čestný 
doktor UK prof. Märk na FMFI UK vedeckú pred-
nášku na tému „Fatálne dôsledky slabých zrážok: 
Elektrónmi vyvolané procesy v biologicky a envi-
ronmentálne dôležitých molekulách“. 

Prof. T. D. Märk je svetovo uznávaným odborní-
kom v oblasti experimentálnej atómovej a moleku-
lovej fyziky. Má blízky vzťah k Univerzite Komen-
ského, s jej vedeckými pracovníkmi spolupracuje 
od roku 1974, na Katedre fyziky plazmy FMFI UK 
pôsobí od roku 1998 ako hosťujúci profesor. Jeho 
pracovisko v Innsbrucku je otvorené pre našich 
študentov i doktorandov, výrazná je jeho pomoc 
pri zapájaní slovenskej vedy do medzinárodných 
projektov. Ako sám povedal, niekoľko najbystrej-
ších študentov, ktorí kedy študovali v Innsbrucku, 
pochádzali z Bratislavy. V súčasnosti sa prof. Märk 

venuje výskumu v oblasti medicíny, a to doposiaľ 
nevyriešeným problémom ničivého radiačného 
pôsobenia na živé bunky.  

Udelením čestného titulu doctor honoris causa 
Univerzita Komenského ocenila nielen vedecké 

dielo prof. Märka, ale i jeho celoživotnú snahu  
o rozvoj medzinárodných, najmä vedeckých kon-
taktov na báze spolupráce a porozumenia.  

(jh) 
(Viacej na str. 4, 5 a 6) 
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Nová športová hala 

na Lafranconi 
 
 

V areáli Fakulty telesnej výchovy a športu UK na Lafranconi bola dňa 10. februára 2006 
slávnostne otvorená nová športová hala. Na slávnostnom akte sa zúčastnili poslanec NR SR 
Martin Fronc, generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ SR Stanislav Kosorín, rektor 
Univerzity Komenského doc. PhDr. František Gahér, CSc., predseda Slovenského olympijského výboru 
František Chmelár, vedenie FTVŠ UK na čele s dekanom fakulty doc. PaedDr. Dušanom Kutlíkom, PhD., 
mnoho ďalších zástupcov akademických orgánov, športových zväzov a popredných médií na Slo-
vensku.  

Súčasťou ceremoniálu bol aj akt pomenova-
nia novej športovej haly po prof. Miroslavovi 
Rovnom. Prof. Miroslav Rovný bol vysokoškol-
ský pedagóg na FTVŠ UK, jej dlhoročný vedúci 
Katedry hier, zaslúžilý učiteľ, účastník SNP, v mi-
nulosti aktívny hráč a tréner v hádzanej a volej-
bale. Je autorom celoštátnej učebnice Športové 
hry a Sportovní hry, priekopníkom v oblasti pohy-
bových hier na Slovensku a autorom knižných 
publikácií Pohybové hry a Hry na voľný čas. S tým-
to pomenovaním haly sa jednomyseľne stotož-
nila celá akademická obec fakulty.  
Otvorenie haly spestrilo vystúpenie folklórneho 

súboru Gymnik, rockenrollistov Vysokoškolského 
klubu FTVŠ UK Lafranconi i študentov FTVŠ UK 
s ukážkami zo športových a pohybových hier. 
Nová športová hala vznikla prestavbou bývalej 

drevenej montovanej haly, ktorej životnosť sa  
v roku 2005 skončila. Sme presvedčení, že zväč-
šením hracej plochy, konštrukčným riešením, mo-
dernizáciou sociálneho a športového zariadenia 
sa vytvorilo „športové dielo“ zodpovedajúce svoji-
mi parametrami požiadavkám moderného vyučo-
vacieho procesu v rámci športových a pohybo-

vých hier pre študentov FTVŠ UK tak učiteľského, 
ako aj trénerskeho zamerania. Nová hala jedno-
značne zlepší podmienky pre vyučovanie športo-
vých špecializácií (basketbal, hádzaná, volejbal, 
tenis) a povinne voliteľných predmetov (futsal, 
frisbee, florball a pod.), ktoré sú z pohľadu profi-
lácie študentov fakulty veľmi dôležité.  
Okrem povinnej výučby budú priestory športovej 

haly slúžiť aj pre tréningovú a zápasovú činnosť 
fakultných družstiev v rámci Vysokoškolskej ligy, 
zlepšia podmienky pre praktickú časť diaľkového 
štúdia trénerov I. triedy, ale aj pre organizovanie 
rôznych turnajov a záujmových voľnočasových 
aktivít študentov FTVŠ UK.  
Za zrod tohto pekného diela patrí poďakovanie 

všetkým, ktorí sa na jeho vytvorení podieľali akým-
koľvek spôsobom. Osobitné poďakovanie patrí 
pracovníkom Investičného oddelenia UK a rekto-
rovi UK doc. Gahérovi, pracovníkom Sekcie štátnej 
starostlivosti o šport MŠ SR a bývalému minis-
trovi školstva Martinovi Froncovi.  

 
Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., 

vedúci Katedry hier FTVŠ UK 
 

• • • • • • • • 
 

Nástupnú návštevu na Univerzite Komenské-
ho vykonal dňa 7. februára 2006 nový veľvy-
slanec Grécka na Slovensku – J. E. Constantin 
D. Karabetsis. Hosťa prijal doc. F. Gahér, rektor 
UK, spolu s MUDr. P. Osuským, prorektorom UK 
pre medzinárodné vzťahy. V rozhovore predsta-
vili novému gréckemu veľvyslancovi Univerzitu 
Komenského a informovali ho o našich akademic-
kých vzťahoch s gréckymi univerzitami, osobitne 
s univerzitami v Thessalonikách a v Athénach. 
Pán veľvyslanec vyjadril plnú podporu rozvoju 
ďalších vzájomných univerzitných kontaktov.  

(jh) 

Editorial 
 
Ešte aj dátum sme zvolili svetový – novú 

športovú halu na FTVŠ otvárali v ten istý deň 
ako olympiádu. Turínska olympiáda už bude 
žiť len v histórii, hala svoju históriu žiť len za-
čína.  

Hala je výstavná. Olympiáda tiež. Športovec
ako výstavný kus. Štátu alebo vlastného sna-
ženia? Štát by mal morálne právo nárokovať si 
z úspechu jednotlivca, ak sa oň pričinil aj inak
ako tým, že jedinec svoj genofond priniesol 
na svetlo sveta práve na jeho území. Ako to je
s našim športom? Má logickú stavbu pyramí-
dového tvaru – od masovosti až po olympij-
ského medailistu? Koho a ako štát z našich 
peňazí v tejto stavbe podporuje? Čomu pri-
tom dáva prednosť občan – zvyčajne nedob-
rovoľný plátca daní? Aby jeho deti či vnuci
mali kde športovať, alebo aby sme mali o jed-
nu medailu viac?  

Nie, nechcem dnes športové zložitosti trans-
ponovať na celú UK. To som si len pomohol 
hmatateľným príkladom. Príkladom pre oblasť,
ktorá sa dotýka celej UK. Pre začiatok ho 
volajme príkladom pre oblasť vedy. Šport 
a veda. Spojené nie v užšej verzii „Veda ako 
nástroj na zvyšovanie športovej výkonnosti“. 
Šport a veda ako odvetvia ľudskej činnosti, 
ktoré majú spoločného oveľa viac.  

Odvetvia, ktoré môžu reprezentovať. Odvet-
via, ktoré sú schopné evokovať národnú
hrdosť. Odvetvia, bez ktorých sa zdanlivo dá 
zaobísť, čo mnohých krátkozrakých, ktorým 
boli napriek tomu zverené kompetencie, vedie
k prekladu „Odvetvia, kde sa dá ušetriť“. Od-
vetvia, ktoré môžu generovať úžitok nielen pre
priamych aktérov. Odvetvia, pri ktorých by
mali súzvučiť schopnosti jednotlivca a záuj-
my štátu. Odvetvia, kde sa musí snúbiť nada-
nie s vytrvalosťou, pracovitosťou a ochotou
roky sa vytrápiť v samote (tímu), ktorá pred-
chádza hviezdnym okamihom glorifikácie. 
Odvetvia, kde je síce pomerne ľahko odlíši-
teľný vynikajúci výsledok od žalostného, ale 
kde slovná ekvilibristika aj tak umožňuje bu-
diť zdanie. Odvetvia, kde sa štát, roky vajatajú-
ci pri reálnom určovaní ich miesta v hierarchii,
nezabudne tvárami svojich exponentov ohrie-
vať na výslní úspešných. Odvetvia, ktoré bez
zodpovedajúceho systému fungovania priná-
šajú špičkové výsledky len náhodilo. Odvetvia, 
kde akokoľvek schopný jedinec bez adekvát-
nych podmienok zväčša hrá len na zablate-
nom ihrisku pri rozbitom plote. V takom prí-
pade mu radosť z hry zvyčajne vydrží chvíľu, 
potom sa už len trápi a naostatok to nechá 
tak. Možno sme znova prišli o ďalší talent.  

Štát ako garant záujmov, na ktorých sa jeho
občania dohodnú. V tzv. vyspelej spoločnosti
medzi ne v prvom rade zvyknú patriť zdravie 
a bezpečnosť. Univerzita v pietnej spomien-
ke vo februári odhalila tabuľu, ktorou chce 
trvalo pripomínať nezmyselnú smrť svojho 
študenta, ktorý v tomto štáte nebol ochránený
pred brutálnou hrubosťou. Pripomínať, akou
vysokou hodnotou je odpor ideológiám ná-
silia.  

V skutočne vyspelej spoločnosti sa k bez-
pečnosti a zdraviu iste radí aj vzdelanie, veda 
a šport. Aj keď sa cvičenia na snouborde
a povedzme nad mikroskopom či skúmav-
kami zdajú také rozdielne. Kalokagatia.  

M. Dúbrava, prorektor UK 
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Univerzita Komenského odhalila Pamätnú tabuľu  

zavraždenému študentovi Danielovi Tupému 
 
 
Na historickej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí, blízko mramorovej spomienky 

na Danku Košanovú, pribudla nová pamätná tabuľa venovaná ďalšej mladej obeti násilia – Danielovi 
Tupému, študentovi Filozofickej fakulty UK, ktorý bol pred necelými štyrmi mesiacmi zavraždený extré-
mistami na Tyršovom nábreží v Petržalke. Je pod ňou zavesený veniec, horia sviece a ležia kvety. 
Pietny akt odhalenia pamätnej tabule sa uskutočnil 23. februára 2006 za prítomnosti najbližšej rodiny 
Daniela, ministra vnútra SR, akademických funkcionárov UK, pedagógov, študentov a kamarátov Daniela 
a množstva novinárov. Po príhovore rektora UK doc. F. Gahéra tabuľu odhalil otec Daniela. Pamätnú 
tabulu na vlastné náklady zriadila Univerzita Komenského. 
Po pietnom akte sa na pôde univerzity konala tlačová konferencia, na ktorej bol prítomný prezident 

Policajného zboru Anton Kulich. V úvode konferencie rektor UK pripomenul aktivity univerzity, ktoré 
nasledovali po tomto brutálnom čine, vrátane vyhlásenia prijatom na zhromaždení akademickej obce 
UK dňa 21. 11. 2005. Ako boli požiadavky nastolené v tomto vyhlásení splnené, obsahuje komuniké 
Univerzity Komenského zo dňa 23. 2. 2006, ktoré dostali novinári k dispozícii.  
Na otázky novinárov o výsledkoch vyšetrovania vraždy Daniela odpovedal policajný prezident  

A. Kulich. Priznal, že ani po takmer štyroch mesiacoch polícia nepozná totožnosť páchateľov, ale vyjadril 
presvedčenie, že sa jej to napokon podarí. Emotívnu atmosféru konferencie znásobili vystúpenia 
rodičov Daniela ako i osobné svedectvá prítomných obetí násilných činov. Otec Daniela dal novinárom 
k dispozícii list obsahujúci viacero zásadných otázok ohľadne vyšetrovania vraždy, ktorým sa koncom 
novembra 2005 obrátil na vtedajšieho ministra vnútra V. Palka. Odpoveď naň nedostal. 
V závere konferencie rektor UK informoval, že v nasledujúcich mesiacoch Univerzita Komenského 

vydá zbierku básní a spomienok na Daniela. 
(jh)

 

Prejav doc. F. Gahéra, rektora UK, 
 pri odhalení Pamätnej tabule Danielovi Tupému 

 
Vážená rodina Daniela, vážený pán minister vnútra, ctení kolegovia,  
milí študenti a priatelia, 
 

pred necelými štyrmi mesiacmi, neďaleko odtiaľto na druhom brehu Dunaja,
prišiel o život študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel
Tupý. Nezomrel nešťastnou náhodou, ale on a jeho kamaráti sa stali terčom 
brutálneho útoku skupiny extrémistov, motivovaného nenávisťou, zlobou 
a zvrátenou ideológiou. Daniel tento útok, žiaľ, neprežil. Dnes sme sa tu zišli,
aby sme si odhalením tabule na pamiatku Daniela na budove našej alma 
mater pripomenuli onú tragickú udalosť a zároveň verejne deklarovali odpor 
akademickej komunity proti neonacizmu, rasizmu a intolerancii. Chceme, 
aby táto Pamätná tabuľa i ďalšie desaťročia nám, verejnosti i kompetent-
ným orgánom nedala zabudnúť, akú moc a silu má organizované zlo a akú
bolesť spôsobuje.  

Nepomôže nám len plakať a vyjadrovať slová ľútosti. Ak absurdná smrť
Daniela má mať svoj odkaz pre žijúcich, tak musíme otvorene odmietať
zločinecké ideológie, pranierovať ľahostajnosť, agresivitu a násilie, a nikdy,
nikdy nesmieme vzdať zápas o skutočné hodnoty: hodnoty života, huma-
nizmu, pravdy a slobody. Aj od každého z nás záleží, či sa odvrátenou
stranou našej slobody a demokracie stane strach a násilie, obava o život 
nás a našich blízkych.  

Poslaním univerzity je služba spoločnosti, občanom. Netkvie iba v tom, 
že odovzdávame mladým ľuďom vedomosti potrebné pre výkon profesie, 
ale rovnako v tom, že v nich pestujeme a presadzujeme hodnoty a spôsob
myslenia, ktoré charakterizujú vyspelú spoločnosť. Že chceme, aby roz-
mýšľali a konali v duchu humanizmu a vzájomnej úcty človeka k človeku. 
Nech Danielovu smrť pripomína tento čierny mramor so zlatými písmenami.
Nech je Danielova nezmyselná smrť mementom pre históriu i budúcnosť. 

V Bratislave 23. februára 2006  

Komuniké  
Univerzity Komenského v Bratislave  

zo dňa 23. 2. 2006 
 
Po vražde študenta Filozofickej fakulty UK Daniela Tupého skupinou

extrémistov vydalo Zhromaždenie učiteľov a študentov Univerzity Ko-
menského v Bratislave „Protestujeme proti násiliu“ dňa 21. novembra 
2005 výzvu adresovanú verejnosti, vláde SR a príslušným bezpečnost-
ným a represívnym štátnym orgánom.  
Vyzýva v nej verejnosť, aby zjednotila svoje sily proti organizovanej 

forme násilia, motivovanej ideológiou neonacizmu a neofašistického 
hnutia, vyzýva štátne orgány, aby urobili rozhodné opatrenia k zaisteniu
bezpečnosti občanov a rázne eliminovali pôsobenie hnutí, ktoré podpo-
rujú a propagujú neofašizmus a neonacizmus a aby zabezpečili dôsledné
vyšetrenie vraždy Daniela Tupého a brutálneho útoku na jeho kamarátov.  

Osobitne oslovila výzva ministra vnútra SR, aby informoval verej-

nosť: 

1. ktoré trestné oznámenia trestného činu podľa § 260 Trestného
zákona – Podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potláčaniu práv 
a slobôd občanov – boli prekvalifikované na priestupok alebo na iné 
trestné činy;  

2. ktoré trestné stíhania trestného činu alebo súbehu s trestným 
činom Podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potláčaniu práv
a slobôd občanov boli začaté, a neskôr zastavené a ktoré ešte prebie-
hajú. 

Výzva apelovala i na ministra spravodlivosti SR a generálneho

prokurátora SR, aby informovali verejnosť: 

3. ktoré obžaloby na súde boli podané pre trestný čin alebo súbeh 
s trestným činom podľa § 260 Trestného zákona – Podpora a propa-
gácia hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov a ktoré 
skončili právoplatným odsúdením za tento trestný čin alebo za súbeh 
s týmto trestným činom. 

Na výzvu reagovali predseda vlády SR M. Dzurinda a bývalý pod-
predseda vlády a minister spravodlivosti SR D. Lipšic, neodpovedali
však uspokojivo na predložené požiadavky a otázky a poskytli číselný
prehľad, ktorý nie je ani overiteľný, ani nemá relevantnú výpovednú hod-
notu. Ministerstvo vnútra SR na výzvu nereagovalo písomne, dodnes 
nebola verejnosť informovaná o priebehu a výsledkoch vyšetrovania 
vražedného útoku na Daniela a jeho kamarátov. 

Neostáva len konštatovať, že je oprávnená obava, že zo strany 

príslušných bezpečnostných a represívnych štátnych orgánov pre-

trváva značná miera tolerancie a benevolencie pri posudzovaní činov

hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov (§ 260 Trest-

ného zákona). 
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Laudácia 
 
 

na počesť nového čestného doktora UK univ. prof. Dr.phil. Tilmanna Degenharta Märka, prorektora pre vedu Univerzity Leopolda Františka v Innsbrucku  
a vedúceho Inštitútu pre iónovú fyziku, ktorú predniesol doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, dňa 15. februára 2006 v Aule UK: 

 

Vážený pán profesor Tilmann Degenhart Märk,  
prorektor Univerzity Leopolda Františka v Innsbrucku,  
ctení hostia, dámy a páni,  
 
keď v roku 1897 britský vedec Joseph John Thomson podal experimen-

tálny dôkaz o existencii elektrónu, nikto v tej dobe ešte netušil, ako je jeho 
objav unikátny a akú pečať vtlačí nastupujúcemu storočiu. Dokonca sa tra-
duje, že britský minister financií sa provokatívne opýtal, „či túto časticu mož-
no zdaniť“. O deväť rokov neskôr, v roku 1906, dostal však Joseph John 
Thomson za objav najvýznamnejšej elementárnej častice – elektrónu Nobe-
lovu cenu za fyziku. Nielenže sa tak zapísal do dejín fyziky, ale zároveň 
otvoril priestor novým oblastiam výskumu a novým technológiám, ktoré dy-
namicky ovplyvnili takmer všetky sféry ľudskej aktivity. Dnes už praktické 
využitie elektrónu či presnejšie miliárd biliónov elektrónov je každodennou 
súčasťou spôsobu života a posúva hranice ľudského poznania k tým naj-
vzdialenejším horizontom.  
Ani dnes, po sto rokoch, však nemôžeme povedať, že vieme o vlastnos-

tiach elektrónov všetko. Bádateľom, ktorý výskumu elektrónu a najmä jeho 
vlastnostiam pri vzájomnom pôsobení s plynným skupenstvom hmoty za-
svätil väčšinu svojej vedeckej kariéry, je aj náš dnešný vzácny hosť prof. 
Tilmann Degenhart Märk, prorektor pre vedu Univerzity Leopolda Františka  
v Innsbrucku. Dovoľte, aby som ho srdečne privítal na akademickej pôde 
našej alma mater a uistil ho, že je pre nás cťou a vyznamenaním, že prijme 
čestný titul doctor honoris causa Univerzity Komenského v Bratislave a stane 
sa členom našej akademickej obce.  
Profesor Märk je vynikajúcim a svetovo uznávaným fyzikom v oblasti atómo-

vej a molekulovej fyziky, vo svojom bádaní sa zaoberá reakciami prebiehajú-
cimi v ionizovaných plynoch a hmotnostnou spektroskopiou. Je spoluza-
kladateľom známej innsbruckej školy zaoberajúcej sa ionizáciou atómov, 
molekúl a klastrov nárazom elektrónov. Výsledky jeho bádania odzrkadľuje  
i bohatá publikačná činnosť. Pán profesor je autorom alebo spoluautorom 
takmer 500 pôvodných vedeckých prác publikovaných vo významných 
zahraničných karentovaných časopisoch, kapitol publikovaných v 24 mo-
nografiách, na rôznych domácich a medzinárodných konferenciách odpred-
nášal viac ako 200 pozvaných a viac ako 500 pôvodných referátov. Naj-
významnejším jeho dielom je kniha s názvom „Electron Impact Ionization” 
(„Elektrónová nárazová ionizácia“), ktorú v roku 1985 vydalo nakladateľstvo 
Springer – Verlag v New Yorku a ktorá je v súčasnosti štandardnou príruč-
kou v oblasti produkcie iónov. 
Výsledky jeho bádateľskej práce podstatne ovplyvnili rozvoj fyziky v celo-

svetovom meradle. Za posledných 35 rokov dominoval v oblasti výskumu 
ionizácie atómov a molekúl a meraní prierezov záchytu elektrónov mole-
kulami, vrátane dôležitého vývoja v oblasti hmotnostných spektrometrov 
so sektorovými poliami. Vďaka svojmu teoretickému výskumu tejto oblasti 
objavil jeden z najpoužívanejších presných vzťahov na výpočet ionizačných 
prierezov, ktorý sa v súčasnosti v odbornej literatúre na jeho počesť nazý-
va Deutschov-Märkov vzťah.  
Na počiatku 80-tych rokov patril prof. Märk k priekopníkom v novej vednej 

oblasti – výskumu klastrov, nového stavu hmoty, ktorý je premostením 
medzi plynným a tuhým skupenstvom. Skúmal veľa jej fascinujúcich vlast-
ností, ako napr. väzbové a ionizačné energie či metastabilné rozpady mo-
lekúl podobných futbalovej lopte so 60-mi alebo 70-mi uhlíkovými atómmi, 
nazývaných fullereny. Po získaní vzoriek z cenného fullerenového materiálu 
od profesora Harryho Krotoa, nositeľa Nobelovej ceny, bolo laboratórium 
profesora Märka tým pracoviskom, ktoré malo vyriešiť záhadu neobvykle 
vysokej väzbovej energie tohto nového druhu molekúl. Profesor Märk, kto-

rý svoju kariéru začal ako jadrový fyzik, si včas uvedomil, že modely vyvi-
nuté v jadrovej fyzike možno úspešne využiť vo fyzike klastrov na vysvet-
lenie a analyzovanie objavených vlastností, akými sú napr. magické čísla  
v hmotnostných spektrách klastrov, existencia stabilných viacnásobne 
nabitých klastrových iónov a výskyt postupných nestabilných klastrových 
reakcií rozpadu. Nedávno sa ukázalo, že skupina okolo profesora Märka 
opäť prevzala vedenie v novej a rýchlorastúcej oblasti, ktorá sa zaoberá 
doposiaľ nevyriešeným problémom radiačného ničenia živých buniek, a to 
pomocou experimentálnych metód vyvinutých pre klastre. Tým, že skúmali 
na molekulárnom základe vzájomné pôsobenie elektrónov s jednotlivými 
biologickými molekulami, vrátane stavebných prvkov DNA a RNA, nedávno 
objavili, že elektróny, ktoré sú najpočetnejšie sekundárne častice po prvot-
nom dopade žiarenia, zničia tieto jadrové bázy, dokonca aj v prípade, keď 
elektróny majú subexcitačnú energiu. Určili rozpadové reakcie záchytu 
elektrónov ako kľúčovú postupnosť reakcií, ktoré majú za následok radiač-
né ničenie na molekulárnom základe. Predpokladá sa, že tento výskum by 
mohol vydláždiť cestu pre úplné pochopenie biologických účinkov žiarenia, 
a tým aj pre zdokonalenie rádioterapeutickej liečby a rádiodiagnostiky.  
Vedecké poznatky a technológie sa vyvíjajú a rastú vysokým tempom.  

V súčasnosti najmä budúcnosť Európy je závislá na rozvoji a využívaní vedy, 
aby mohla držať krok s globálnymi výzvami. Moderné európske univerzity 
ako centrá excelentného výskumu by preto mali byť otvorené nielen vo sfére 
šírenia a odovzdávania vedomostí a výsledkov bádania, ale podľa prof. Märka 
nesmierne dôležité je aj prepojenie univerzitného výskumu s ekonomikou, 
s reálnou praxou, čo preferuje na poste prorektora pre vedu a výskum inns-
bruckej univerzity aj prof. Märk. S týmto zámerom prijal preto na innsbruckej 
univerzite niekoľko nových, progresívnych opatrení, sledujúcich zlepšenie 
konkrétnej spolupráce univerzity s priemyslom.  
Napríklad na základe výsledkov základného výskumu, vykonávaného na 

Inštitúte pre iónovú fyziku, vznikli takzvané „spin off“ firmy, ktoré dnes úspeš-
ne produkujú unikátne vysokocitlivé prístroje na detekciu stopových množ-
stiev látky vo vzduchu. Prístroje sa úspešne využívajú pri ochrane životného 
prostredia, v potravinárskom priemysle, v medicíne a v iných odboroch, dis-
tribuujú sa po celom svete a dodnes sa z nich už predalo viac ako 100 kusov.  
Okrem realizácie vynikajúceho základného výskumu vo svojich vedných 

oblastiach nespúšťa profesor Märk zo zreteľa ani možnosti aplikácie výsled-
kov svojho bádania v iných oblastiach vedy alebo techniky. Merania priere-
zov elektrónovej ionizácie a elektrónového záchytu pri dopade elektrónov 
na molekuly mali význam aj pre iné vedné oblasti, napríklad pre plazmové 
technológie či pre fyziku atmosféry, a prispeli tak k lepšiemu pochopeniu 
globálnych klimatických zmien, k zdokonaľovaniu plazmových technológií 
alebo k vývoju tej pravdepodobne najdokonalejšej elektrárne, ktorou je ter-
monukleárny reaktor. Po vstupe Rakúska do Európskej únie profesor Märk 
pomohol v Rakúsku založiť združenie Euratom, zastrešené Rakúskou aka-
démiou vied, ktoré za podpory termonukleárnej sekcie EÚ umožnilo niekoľ-
kým skupinám vedcov vykonávať v Rakúsku termonukleárny výskum. Pri-
vítali sme, že v tomto smere podporil výskumné úsilie i na Katedre fyziky 
plazmy FMFI UK.  
Jednou z pozoruhodných a charakteristických vlastností prof. Märka je 

to, že sa od začiatku svojej kariéry snažil rozvíjať spoluprácu s mnohými 
vedcami a inštitúciami na celom svete, pritom priam dychtivo podporoval 
rozvoj vedy v strednej Európe, kde má svoje korene. Začiatok vedeckej spo-
lupráce Univerzity Komenského s prof. Märkom sa datuje od roku 1974, keď 
sa na náklady innsbruckej univerzity naši vedci zúčastnili na 2. medzinárod-
nej konferencii o atómovej a molekulovej fyzike. V ďalších rokoch sa usku-
točnilo niekoľko vzájomných výmenných študijno-pracovných pobytov, ale 
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zvlášť intenzívny rozvoj vzájomnej vedeckej spolupráce prebiehal počas 
uplynulých 15 rokov. Od roku 1998 je prof. Märk hosťujúcim profesorom na 
FMFI UK, a my sme hrdí na to, že vo svojich publikáciách uvádza ako pra-
covisko aj Univerzitu Komenského. Vyškolil už troch našich doktorandov, 
v súčasnosti školí ďalších troch doktorandov. Viacero študentov magister-
ského štúdia absolvovalo niekoľkomesačné pobyty na Univerzite v Innsbruc-
ku či v rámci programov EÚ, alebo na náklady projektov pána prof. Märka. 
Vďaka jeho podpore sú učitelia a doktorandi na FMFI UK zapojení aj do 
projektov FUSION a EPIC v rámci 5. a 6. Rámcového programu EÚ a pra-
coviská fakulty riešili 4 projekty aj v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko. 
Vedecká spolupráca v oblasti atómovej a molekulovej fyziky ionizovaných 

plynov a klastrov vyústila do viac ako 100 spoločných rakúsko-slovenských 
vedeckých prác publikovaných v prestížnych medzinárodných periodikách  
a do vyše 100 referátov na medzinárodných konferenciách, čo významne 
prispelo k šíreniu dobrého mena našej alma mater vo svete. Aj vďaka širokej 
medzinárodnej spolupráci a autorite prof. Märka sa podarilo vybudovať na 
Katedre fyziky plazmy FMFI UK špičkovú experimentálnu aparatúru so skrí-
ženými zväzkami elektrónov a molekúl na meranie prierezov ionizácie a elek-
trónového záchytu. O kvalite aparatúry sa presvedčili aj študenti a vedeckí 
pracovníci z Rakúska, z Nemecka a z Poľska, ktorí na katedre absolvovali 
študijné pobyty. Nezabúdame ani na to, že po celé roky prof. Märk nezištne 
pomáhal našim vedcom pri prekonávaní informačných bariér v oblasti ve-
deckej literatúry.  
Profesor Märk svojím celoživotným dielom významne prispieva k rozvoju 

vedy a vzdelania, k širokej medzinárodnej vedeckej kooperácii. Úspešne 
integruje výskumné aktivity mnohých popredných univerzít na celom svete, 
najmä však v rámci programov Európskej únie, jeho pracovisko je trvalo 
otvorené pre zahraničných študentov i doktorandov. Je vzorom vedca, ktorý 
dokáže vo vedeckom výskume realizovať myšlienky integrácie a spolupráce 
bez ohľadu na rozdielne politické, ekonomické i sociálne podmienky rôznych 
národov. Patrí mu naše uznanie i za to, že ešte pred deklarovanými sna-
hami EÚ o vytvorenie Európskeho výskumného priestoru plnil jeho ciele  
a usiloval sa o povznesenie európskej vedy na základe bezhraničnej spo-
lupráce. V súčasnosti má aj Slovensko i naša univerzita veľkú šancu efek-
tívne sa podieľať na tvorbe Európskeho výskumného priestoru, a to nielen 

vďaka finančne podporovaným programom EÚ, ale aj vďaka takým dlhoroč-
ným a nezištným vedeckým partnerom, akým je i pán profesor Märk.  
Pán profesor za svoje aktivity už získal mnoho cien a ocenení: v roku 1994 

získal prestížnu cenu Erwina Schrödingera od Rakúskej akadémie vied,  
v roku 2004 ako prvý Rakúšan získal od Akadémie vied Českej republiky 
čestnú medailu Jaroslava Heyrovského za prínos v oblasti chemických vied 
a v tom istom roku mu bol udelený titul Doctor honoris causa na slávnej 
Université Claude Bernard Lyon, ak máme vymenovať aspoň niektoré. Pri 
príležitosti 85. výročia svojho založenia mu Univerzita Komenského udelila 
Zlatú medailu. 
Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje titul doctor honoris causa do-

mácim alebo zahraničným osobnostiam, ktoré svojím životným dielom pri-
spievajú k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi 
národmi, ktoré v oblasti vedy a vzdelávania získali medzinárodný ohlas  
a ktoré prispeli aj k rozvoju vedy a vzdelávania na Univerzite Komenského. 
Dnes Univerzita Komenského udeľuje titul Doctor honoris causa pánovi pro-
fesorovi Tilmannovi Degenhartovi Märkovi, pretože svojím celoživotným 
dielom bezpochyby naplnil všetky podmienky a kritériá pre laureátov tohto 
čestného titulu.  
Vážený pán profesor,  
Univerzita Komenského v Bratislave vysoko oceňuje Vaše vedecké dielo, 

ktoré ste vykonali v prospech ľudstva a ktorým ste nesmierne obohatili sve-
tové poznanie. Oceňujeme Vaše úsilie o rozvoj medzinárodnej vedeckej 
spolupráce, vážime si Vašu dlhoročnú podporu slovenskej vede, osobitne 
vedeckej práci na našej Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Ako uvá-
dza latinský text na Vašom diplome, udeľujeme Vám čestný titul Doctor 
honoris causa ako „vynikajúcemu mužovi, ktorý otvoril celkom nové cesty 
bádania svojimi mnohými a nanajvýš erudovanými spismi týkajúcimi sa fyziky 
atómov a molekúl a osobitne sa zameriavajúcimi na hmotnostnú spektrosko-
piu a na reakcie prebiehajúce v ionizovaných plynoch, ako aj na zhluky čas-
tíc, čiže po anglicky clustre inertných plynov, ktorý zároveň poskytol osobitnú 
pomoc výučbe fyzikálnych disciplín podľa moderných požiadaviek predo-
všetkým na našej univerzite.“  
Pán profesor, je cťou pre našu alma mater, že máme možnosť oceniť Vaše 

zásluhy a prijať Vás za člena našej akademickej obce. 
 

Akceptačná reč 
 

univ. prof. Dr.phil. Tilmanna Degenharta Märka, ktorú predniesol po slávnostnom akte udelenia čestného titulu doctor honoris causa: 
 

Vážený pán rektor, vážené spektability,  
vážení hostia, milí priatelia a kolegovia! 
 
V živote človeka nie je veľa takých výnimočných okamihov, ako je ten 

dnešný. Som hlboko dojatý a nesmierne vďačný za udelenie tohto čestného 
titulu, ktorým sa k vám pripájam ako absolvent tejto významnej a najstaršej 
univerzity v tomto štáte, nedávno oslavujúcej svoje nádherné 85. výročie 
založenia.  
Je to pre mňa, samozrejme, mimoriadna pocta, avšak zároveň tento titul 

považujem za spoľahlivý dôkaz uznania i pre moju výskumnú skupinu a mo-
jich spolupracovníkov na Ústave pre iónovú fyziku Univerzity Leopolda 
Františka v Innsbrucku a taktiež pre mnoho priateľov a kolegov na celom 
svete, ktorí počas uplynulých rokov významnou mierou prispeli k našim 
spoločným vedeckým úspechom. 
Dnes je zvláštna príležitosť a vhodný okamih obzrieť sa späť. Ak dovolíte, 

bude to trvať len niekoľko minút.  
Keď som na začiatku 60. rokov študoval na innsbruckej univerzite, bolo 

Rakúsko po 2. svetovej vojne vo veľmi zlom stave, a to hospodársky, kultúr-
ne i intelektuálne. Mnoho z najlepších profesorov a výskumníkov buď opustili 
krajinu, alebo zomreli. Moje univerzitné vzdelanie malo preto ďaleko od 
dnešného štandardu, napr. stav laboratórií na univerzite bol katastrofálny. 
Našťastie som svoju doktorandskú dizertačnú prácu mohol robiť v labora-

tóriu lekárskej fakulty. Už v tom čase sa tvrdilo, že táto fakulta je lepšie vy-
bavená ako všetky ostatné, a myslím si, že je to tak aj dnes. 
Hneď po získaní titulu PhD. som bol jedným z mála tých šťastných, ktorí 

dostali šancu pracovať viac ako dva roky (od roku 1969 do roku 1971) na 
University of Minnesota v Minneapolise v USA, a to vďaka štipendiu Maxa 
Kadeho a Fulbrighta. Po návrate na innsbruckú univerzitu (kde sme najprv 
nemali žiadne, neskôr iba prázdne laboratóriá) som na počiatku 70. rokov 
v rámci rôznych výmenných programov mladých výskumníkov strávil cenné 
chvíle v moderných laboratóriách v Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii 
a Holandsku. Boli to pre mňa najdôležitejšie roky, pretože som sa stal ved-
com, európskym vedcom, a dodnes som za túto príležitosť vďačný.  
Tieto veľmi pozitívne skúsenosti boli jednou z príčin, prečo som sa neskôr 

snažil rozvíjať spoluprácu a výmenné návštevy s inými laboratóriami v iných 
krajinách. Už ako mladý vedec som si uvedomoval, aké dôležité je mať 
kontakty s ostatnými laboratóriami, najmä ak pracujete v obmedzených 
podmienkach. Táto spolupráca sa nikdy nestala jednosmernou cestou, vždy 
slúžila záujmom oboch partnerov, pričom okrem zvýšenia kvality výskumu 
a vzdelávania napomáhala tiež k ďalšiemu vzájomnému porozumeniu medzi 
národmi, čo je téma v súčasnosti dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, či 
už v európskom alebo celosvetovom kontexte.  
Medzinárodná spolupráca je okrem iného mimoriadne dôležitá pre ved-

cov z malých krajín, pretože tí obvykle pracujú na problémoch, ktoré nerieši 
žiadny iný kolega v danej krajine. Navyše snaha vyriešiť špecifickú vedeckú 
otázku si čoraz viac vyžaduje spoluprácu celej skupiny odborníkov, a pre-
to neprekvapuje, že spoluautormi množstva mojich článkov, štúdií a prác 
sú kolegovia z celého sveta. V tomto ohľade súčasné programy EÚ, najmä 
budovanie sietí, resp. systémov, majú nesmierny pozitívny vplyv na vedec-
ký a technický rozvoj v Európe. Na jednej strane dláždia cestu pre skutočnú 
integráciu európskeho vedeckého spoločenstva, na strane druhej v značnej 
miere zvýšili konkurencieschopnosť európskych vedcov. Táto skutočnosť 
nás, podľa môjho názoru, konečne dostala na jednu úroveň s našimi ame-
rickými partnermi. Sieť, resp. systém výskumných skupín je viac ako ich 
súčet tak v zmysle dosahovanej kvality, ako i kvantity výskumu. 
Medzinárodná spolupráca a budovanie sietí je teda pre modernú univerzitu 

nesmierne dôležité. Úspešným príkladom je dlhodobá a veľmi produktívna 
spolupráca medzi mojím vlastným laboratóriom a laboratóriom p. profesora 
Petra Lukáča a jeho kolegov. Profesora Lukáča som po prvýkrát stretol  
v roku 1973, keď prednášal na prvej „Európskej konferencii o atómovej  
a molekulovej fyzike ionizovaných plynov“, ktorá sa uskutočnila vo Versailles. 
Jeho výskumná skupina bola na svete jednou z mála, ktorá pracovala  
v progresívnej oblasti stacionárneho zhášania elektrického výboja, metódy 
fyziky plazmy a ktorá umožnila prvé kvantitatívne pohľady do kinetiky elek-
trón a ión molekulových reakcií. Nie je preto prekvapujúce, že som asi pred 
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30 rokmi ochotne prijal pozvanie pána profesora Petra Lukáča, aby som 
navštívil Univerzitu Komenského. Moja prvá cesta do Bratislavy nebola vôbec 
ľahká, trvalo niekoľko mesiacov, kým sa vyriešila situácia s vízami, pričom 
samotná cesta vlakom (v tom čase premával iba jeden vlak za deň, dnes 
sa frekvencia vlakov viac-menej podobá električkovej doprave) bola veľmi 
zvláštna. Napriek tomu, že som bol na hranici jediným pasažierom, pohranič-
níkom trvalo tri hodiny, kým colne odbavili celý vlak, zatiaľ čo Peter Lukáč 
čakal vonku na nástupišti, aby ma privítal v Bratislave. Z dlhodobého hľa-
diska sa však toto všetko vyplatilo, pretože niekoľko najbystrejších študentov, 
ktorí kedy študovali v Innsbrucku, pochádzali z Bratislavy a svoje dokto-
randské dizertačné práce (PhD.) robili v našom laboratóriu, vrátane Martina 
Foltína, Viktora Foltína, Štefana Matejčíka (v súčasnosti docenta na Katedre 
experimentálnej fyziky Univerzity Komenského), Petra Cicmana, Michala 
Stana, Tomáša Mikovínyho, Lindy Feketeovej a Juraja Fedora. Táto naša 
spolupráca určite bola a je úspešným príkladom. Keď som vyhľadal náš 
spoločný zoznam publikácií, ktorý začína prvou publikáciou v roku 1990, 
tak odvtedy v spolupráci buď s bratislavskými študentmi alebo bratislav-
skými učiteľmi, vrátane Petra Lukáča, Milana Kolibiara, Jána Skalného, Jána 
Urbana a Pavla Macha, vyšlo okolo 100 článkov a prác, z ktorých viaceré 
boli uverejnené v najprestížnejších fyzikálnych a chemických časopisoch.  
Ako študent som sa nevedel rozhodnúť, či mám ísť študovať medicínu 

alebo fyziku. Fascinovali ma veľké objavy v jadrovej fyzike pred 2. svetovou 
vojnou, ktoré priniesli mnoho základných pohľadov na štruktúru hmoty, zá-
roveň mňa však lákali aj výzvy a pokroky medicíny. Typicky kompromisným 
rakúskym spôsobom som zameral predmet mojej dizertačnej práce na obe 
oblasti – moja dizertácia sa zaoberala fyzikou žiarenia (radiácie), v rámci 
ktorej som sa pokúšal oddelene merať obsah radónu a tória vo vzduchu  
a vo vode rádioaktívneho prameňa v Bad Gasteine. Vtedy ľudia považovali 
niekoľkotýždňovú dovolenku strávenú na tomto mieste ako zdraviu prospeš-
nú, trocha rádioaktívneho žiarenia sa považovalo za osviežujúce, posilňu-
júce a omladzujúce.  
Okrem toho, že som napísal zaujímavú dizertáciu, ktorá neskôr viedla  

k prehodnoteniu nebzpečenstva radónovej kontaminácie v budovách, mal 
som pocit, že rozkvet objavov sa v jadrovej fyzike už skončil. Po ukončení 
mojich doktorandských štúdií som preto odišiel do USA a začal tam praco-
vať v úplne novej oblasti fyziky. Toto som počas mojej kariéry urobil niekoľ-
kokrát a vždy sa to ukázalo ako užitočné rozhodnutie. Zmena oblastí pô-
sobenia má niečo do činenia s prekračovaním hraníc jednotlivých disciplín,  
a práve na týchto hraniciach je pokrok v prírodných vedách najvýraznejší. 
Navyše podľa Allana Janika „prírodné vedy možno oprávnene označiť za 
multidisciplinárne alebo transdisciplinárne vo svojich formách integrácie, 
čo smeruje k vytváraniu nových disciplín na základe novej teoretickej syntézy“. 
Je teda prirodzené, že som sa na konci kariéry vrátil k svojej prvej láske,  
k medicíne. Ukazuje sa, že využívaním vysokosofistikovaných a špecializo-
vaných metód vypracovaných v predchádzajúcich desaťročiach v oblasti 
fyziky a chémie sme v súčasnosti schopní zodpovedať otázky, ktoré sa ob-
javili v dobe, kedy som pracoval na svojej dizertácii. Vtedy bolo radiačné 
ničenie iba málo preskúmané, a v súčasnosti sme schopní skúmať elemen-
tárne reakcie v bunke na molekulárnej úrovni. Práve o tom budem hovoriť aj 
vo svojej popoludňajšej prednáške na FMFI UK.  
Keď som bol študentom, prebiehala práve v roku 1968 študentská revo-

lúcia. Ako väčšina z nás aj ja som vtedy sníval o tom, ako zlepšiť systém, 
obzvlášť, keď som na začiatku 70. rokov pôsobil niekoľko rokov ako pred-
seda Združenia mladých učiteľov. Včas som si však uvedomil, aké je zložité 
zavádzať zmeny, a že je to možné iba vtedy, ak sa nachádzate vyššie na 
rebríku a vnútri daného systému. 
Nedávno sa mi moje sny splnili, keď ma náš novozvolený rektor univer-

zity Manfried Gantner požiadal, aby som sa stal členom jeho tímu ako pro-

rektor pre výskum. Myslím si, že to, čo sa teraz deje v Rakúsku, je viac ako 
to, o čom som sníval v 70. rokoch. Približne 350-ročná univerzita v Innsbruc-
ku a v podstate všetky rakúske univerzity majú životnú šancu uskutočniť 
zásadné zmeny. Máme nový zákon o univerzitách (UG 2002), ktorý je, podľa 
môjho názoru, jedným z najmodernejších v Európe, pretože nám poskytuje 
neuveriteľne veľkú mieru autonómie a slobody. Môžeme rozhodovať o pra-
covníkoch, financiách a o organizačnej štruktúre. Je to jednoznačne veľká 
výzva, na druhej strane však zároveň aj veľká zodpovednosť rektorov, ktorí 
majú plnú moc na uskutočnenie reforiem.  
Dnes teda oslavujem moje vedecké úspechy nie tým, že sa obzerám do 

minulosti, ale skôr s veľkými očakávaniami toho, čo môžem v mojej novej 
pozícii urobiť v nasledujúcich rokoch pre našu univerzitu.  
Na záver ešte jedno zamyslenie. Udelenie tohto čestného titulu od Uni-

verzity Komenského považujem za zvláštnu poctu, pretože k tejto krajine 
mám osobitný vzťah. Ako Rakúšan, ktorý žil blízko bývalej železnej opony, 
ale mal s krajinami za oponou mnoho spoločných koreňov, som vždy poci-
ťoval solidaritu s ich diskriminovanými obyvateľmi, ktorí nemali ľahký prístup 
do západného sveta. Od začiatku mojej kariéry som sa ich preto snažil pod-
porovať a nadväzoval som úzke kontakty s kolegami zo Slovenska, Českej 
republiky, bývalej Juhoslávie, Poľska a východného Nemecka. S veľkým 
potešením teraz prijímam tento čestný titul od krajiny na východ od bývalej 
železnej opony, ktorá sa v súčasnosti stáva súčasťou spoločnej Európy.  
Dovoľte, aby som na záver môjho prejavu povedal, že som sa ocitol v sku-

točne zvláštnej situácii. Bol som totiž dnes ocenený za pracovné úspechy, 
ktoré som dosiahol prostredníctvom svojho „koníčka“, teda za prácu v ob-
lasti vedy a výskumu, za prednášanie, za vykonávanie funkcie vedeckého 
manažéra a za spoluprácu s priateľmi a mladou generáciou. Toto všetko 
som robil vždy s nesmiernym potešením, keďže som takmer každý deň 
mojej profesionálnej kariéry zažil v práci veľa zábavy, vzrušenia a zadosť-
učinenia. 
Ešte raz by som chcel vyjadriť svoju hlbokú vďačnosť tejto univerzite a jej 

váženým predstaviteľom za to, že mi udelili tento čestný titul, ako aj vám 
všetkým za to, že ste sa na tejto slávnosti zúčastnili.  
Ďakujem Vám. 

 

 

 

Pohľad doc. F. Gahéra, rektora UK, na školskú reformu Martina Fronca 
 

Nechcem neúprimne chváliť pána Fronca za 
jeho činnosť ako ministra školstva. Výpočet prob-
lémov, na ktoré sme mali iné a často zásadne od-
lišné názory, nie je krátky a len ako príklad uvá-
dzam návrh zavedenia školného na vysokých 
školách. Mnohé jeho rozhodnutia môžeme pova-
žovať za chybné, iné za diskutabilné. Predsa sa 
však nájde séria rozhodnutí, ktoré sú pre Sloven-
sko v limitovanom manévrovacom priestore po-
litika veľmi dobré a týkajú sa vysokých škôl. Ide 
o rozhodnutia, ktoré zmenili metodiku rozdeľo-
vania štátnej dotácie verejným vysokým školám. 
Ešte pred tromi rokmi bola nastavená tak, že 

vôbec nezohľadňovala kvalitu vedeckovýskumnej 
(umeleckej) činnosti škôl a iba čiastočne (a skôr 
formálne a nepriamo) zohľadňovala kvalitu výuč-
by (napr. „váha“ učiteľov pri výpočte závisela od 
ich titulov alebo vedeckých hodností), a prostried-
ky boli rozdeľované najmä podľa počtu študentov. 
Takto v súboji o štátne prostriedky „vyhrávali“ 

školy, ktoré si účelovo zabezpečili čo najviac štu-
dentov bez ohľadu na kvalitu. Tento stav ohro-
zoval zdravý vývoj vysokého školstva a jeho 
konkurencieschopnosť v európskom priestore.  
Prvým zásadným rozhodnutím Fronca ako mi-

nistra bola zmena metodiky na rok 2005 v tom, 
že výpočet výšky dotácie na mzdy na jednotlivé 
školy začal zohľadňovať aj kvalitu a výkon vyso-
koškolských pedagógov a vedcov v oblasti vedy 
a výskumu. Nie je dôležité, kto prišiel s týmto 
návrhom. Zodpovednosť za rozhodnutie bola 
na ministrovi a bolo zrejmé, že niektoré školy 
ho za to nebudú chváliť. Aby táto zmena nespô-
sobila veľký otras, veľkosť takto rozdeľovaných 
prostriedkov bola iba 15 percent celkového obje-
mu miezd, na rok 2006 mala tvoriť 20 percent  
a na ďalší rok 30 percent. Minister slovo dodržal 
aj pre rok 2006 a metodiku s týmto kritériom pod-
písal ešte pred odchodom z funkcie. – To bolo 
druhé zásadne dobré rozhodnutie.  

Ďalším dôležitým rozhodnutím bola zmena spô-
sobu prideľovania doktorandských miest jed-
notlivým vysokým školám len podľa výkonu vo 
vede a výskume, bez starej metodiky v duchu 
hesla „každému, aj keď si nezaslúži, aspoň trochu, 
hoci nikomu dosť“. Táto podpora vedy a výsku-
mu neodstráni zásadný deficit financovania v tejto 
oblasti zo strany štátu (podľa Lisabonskej stra-
tégie v r. 2010 to majú byť tri percentá celkovo, 
z toho jedno percento zo štátneho rozpočtu, oproti 
terajším celkovým 0,56 percentám). Trend je však 
v súlade s cieľom EÚ budovať spoločnosť zalo-
ženú na znalostiach a robiť vedu predovšetkým 
na univerzitách. Je nesporné, že Fronc chcel uro-
biť viac a bezpochyby mohol urobiť veľa. Spome-
nuté rozhodnutia podľa hesla „padni komu padni“ 
boli veľmi dobré pre celé Slovensko. 

 
Sme, 

23. 2. 2006 
 

Univ. prof. T. Märk s manželkou 
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Výsledky správy ARRA  

predmetom tlačovej konferencie rektora UK 
 
K správe agentúry ARRA – Hodnotenie kvality 

verejných vysokých škôl a ich fakúlt (2005) 
zvolal doc. F. Gahér, rektor UK, dňa 16. februá-
ra 2006 tlačovú konferenciu. Poskytol novinárom 
písomné Stanovisko Univerzity Komenského k sprá-
ve a podrobne vysvetlil jednotlivé pripomienky 
a výhrady UK (stanovisko sme uverejnili vo feb-
ruárovom čísle Našej univerzity). Diskusia sa tý-
kala miery vplyvu správy na výber vysokej školy, 
medzinárodnej evalvácie slovenských vysokých 
škôl, stanoviska Slovenskej rektorskej konferen-
cie i možností vzniku ďalších podobných agentúr. 
O obsahu tlačovej konferencie informovali verej-
nosť masmédiá v nasledujúcich dňoch. (jh) 

 

Francúzsky veľvyslanec 
daroval študentom romanistiky satelit 

 
Ešte začiatkom decembra 2005 uskutočnili študenti Katedry romanistiky FiF UK konferenciu, na 

ktorú pozvali aj J. E. Jacquesa Faurea, veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku. Pán veľ-
vyslanec pozvanie vďačne prijal, rád si pohovoril so študentmi a na oplátku pozval študentov aj ich 
pedagógov na návštevu veľvyslanectva. A tak sa 35 študentov francúzštiny spolu so svojimi učiteľmi 
dňa 17. februára 2006 zúčastnili malého pohostenia v rezidencii pána veľvyslanca. Zároveň pán 
veľvyslanec prisľúbil, že Katedre romanistiky FiF UK daruje satelit, aby francúzštinári mohli pozerať 
francúzske programy, resp. frankofónne-TV5 a iné. Svoj sľub splnil a dňa 21. februára 2006 na pôde 
univerzity slávnostne odovzdal doc. F. Gahérovi, rektorovi UK, satelit pre Katedru romanistiky FiF UK. 
Na stretnutí boli prítomní i doc. A. Eliáš, dekan FiF UK, doc. F. Hruška, vedúci Katedry romanistiky FiF 
UK, ako aj zástupcovia študentov.  

Na stretnutí pán veľvyslanec vyjadril radosť nad iniciatívami študentov, ktorými pomáhajú šíriť 
francúzsky jazyk a kultúru, a prisľúbil podporu i ďalším ich aktivitám.  

Výrazný podiel na rozvoji frankofónnych aktivít študentov má asociácia Pont Francophone, ktorá 
vznikla na Katedre romanistiky FiF UK a bola ako občianske združenie oficiálne zaregistrovaná  
v decembri 2005 na MV SR. Jej cieľom je podporovať aktivity v oblasti francúzskeho jazyka a kultúry, 
spájať domácich i zahraničných študentov študujúcich francúzsky jazyk. Za svoju činnosť si už získala 
uznanie a podporu tak francúzskeho, ako aj švajčiarskeho a belgického veľvyslanectva. Podrobnejšie 
informácie o asociácii nájdete na www.pontfrancophone.sk. 

Ľubomír Jančok, prezident asociácie 

 

Univerzita Karlova v Prahe má nového rektora 
 

 

Novým rektorom Univerzity Karlovej sa stal 
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., z Ústavu 
fyziológie Druhej lekárskej fakulty Univerzity 
Karlovej.  

Od začiatku roka 2005 bol prof. V. Hampl čle-
nom Akademického senátu 2. lekárskej fakulty, 
od februára 2002 do mája 2005 zastával funkciu 
predsedu Akademického senátu Univerzity Karlo-

vej. Rektorom bol zvolený v októbri 2005, výko-
nu funkcie rektora sa ujal 1. februára 2006.  

Prof. V. Hampl je fyziológ, v oblasti vedy sa naj-
viac zaoberá reguláciou pľúcnej cirkulácie a v po-
slednom čase tiež placentárnou cirkuláciou, naj-
mä pôsobením hypoxie. 

 
Srdečne blahoželáme! 

Stretnutie s riaditeľmi 
stredných škôl 

 
Ako boli ich školy a maturanti úspešní pri 

prijímacích skúškach na Univerzite Komen-
ského v roku 2005, sa riaditeľky a riaditelia 
vybraných stredných škôl dozvedeli na pra-
covnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 1. feb-
ruára 2006 v Auditórium Maximum PraF UK. 
O výsledkoch v poradí už druhého ročníka 
analýzy informoval MUDr. M. Dúbrava, CSc.,
prorektor UK.  

Podobné stretnutie spojené s prezentáciou vý-
sledkov hodnotenia za rok 2004 sa uskutočnilo 
i vlani, a keďže pri oboch analýzach bola použitá 
rovnaká metodika, boli výsledky za rok 2004
a 2005 porovnateľné. Práve toto medziročné 
porovnanie ukázalo, že sa zatiaľ nevyprofiloval
vysoký počet stabilne úspešných stredných škôl, 
kvalitne pripravujúcich maturantov na štúdium 
na vysokej škole. Naopak, úspešnosť stredných
škôl v r. 2004 a 2005 bola významne rôznorodá tak 
v rámci druhov škôl, ako i regiónov a miest.  

I v roku 2005 sa posudzovali iba tie stredné
školy, z ktorých sa na prijímacích skúškach na 
UK zúčastnilo minimálne 11 študentov. Výsledky 
hodnotenia ukázali, že najúspešnejšou strednou 
školou spomedzi 250 hodnotených škôl sa stala 
Stredná priemyselná škola v S. N. Vsi, na druhom
mieste bola Stredná zdravotná škola v Poprade 
a tretie miesto zaujala Stredná elektrotechnic-
ká škola na Zochovej ul. v Bratislave. V skupine 
gymnázií najúspešnejšie boli bratislavské Gym-
názium J. Hronca na Novohradskej 1 (64 %-ná
úspešnosť prijatia maturantov na UK) a Gymná-
zium (vjm) na Dunajskej 13 (63,5 %). Nasledovali 
Gymnázium športové na Kožušníckej 2 v Tren-
číne a Gymnázium F. Hanáka, A. Hlinku 44 v Prie-
vidzi (61,1 %) a na piatom mieste sa umiestnilo 
Gymnázium na Grösslingovej 18 v Bratislave 
(63 %).  

Najúspešnejším regiónom sa stala Bratislava, 
odkiaľ bolo na UK prijatých 45 % uchádzačov, 
najúspešnejším mestom Poprad so 61 %-ami 
prijatých uchádzačov a najúspešnejšou školou
už menovaná Stredná priemyselná škola v S. N. 
Vsi, z ktorej až 87 % uchádzačov bolo prijatých 
na štúdium na UK. 

(Podrobnejšie o analýze budeme informovať
v aprílovom čísle nášho spravodaja.) (jh) 
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Komu darujete 2 % zo svojich vlaňajších daní? 

Rozhodnite sa pre neinvestičný fond Univerzity Komenského! 
 
Od r. 2002 je financovanie vysokých škôl založené na viacerých 

zdrojoch. Predstava, že viaczdrojové financovanie vysokoškol-
ského vzdelávania sú predovšetkým priame platby študentov 
(čítaj „platby rodičov študentov“) za vzdelávanie, pretrváva. Hoci 
ani na tretíkrát neprešiel návrh zákona o zavedení školného, 
všetkým študentom rastú náklady spojené so štúdiom. Našťastie 
sa slovenská spoločnosť vyvíja i v oblasti štandardných ekono-
mických nástrojov, z ktorých niektoré umožňujú priamo občanom, 
resp. právnickým osobám rozhodovať. K takýmto nástrojom patrí 
asignácia časti dane, ktorou daňovník (fyzická alebo právnická 
osoba) rozhodne o účele istej časti dane, ktorú v danom období 
zaplatil. Už od r. 2001 majú možnosť občania a od r. 2003 i práv-
nické osoby asignovať, t.j. adresne určiť príjemcu časti dane vo 
výške 2 % (do r. 2003 vo výške 1 %). Zákon pritom presne určuje 
podmienky prijímania takto asignovaných daní oprávnenými 
osobami (inštitúciami), ktoré musia plniť stanovené podmien-
ky. Zákon zároveň stanovuje aj možnosti použitia takto získanej 
časti dane.  
Keďže podpora vzdelávania patrí medzi takto vymedzené ob-

lasti, využíva Univerzita Komenského neinvestičný fond „Univerzita 
Komenského“, ktorý založila v r. 1997, i na tento účel. Ako sa 
uvádza v zakladajúcej listine fondu „...účelom fondu je podpora 
programov zabezpečujúcich rozvoj Univerzity Komenského, vy-
tváranie primeraných podmienok pre prezentáciu a propagáciu 
cieľov univerzity v spoločenskom povedomí, aktívne vyhľadá-
vanie sponzorov za účelom realizácie rozvojových zámerov.“  
V predchádzajúcich obdobiach pôsobil fond veľmi úspešne 
práve pri asignácii dane od fyzických osôb. Hoci to nie je žiadna 
súťaž a bolo by nešťastné sledovať úspešnosť fondu výlučne  
z hľadiska objemu získaných prostriedkov v porovnaní s  ostat-
nými uchádzačmi, je potešujúce, že z tohto pohľadu patrí fond 
k najúspešnejším vôbec. To poukazuje na fakt, že pre občanov, 
samozrejme predovšetkým rodičov, predstavuje vzdelanie v ich 
vlastnej hierarchickej stupnici prioritu.  
V tejto súvislosti je mi potešením konštatovať, že všetky dote-

raz získané prostriedky z asignácie dane boli použité v rámci 
rozvoja univerzity práve na podporu študentov. Ako som 
konštatoval už v úvode, náklady na štúdium rastú i bez zavede-
nia poplatkov zaň. Práve preto správna rada fondu pri zvažovaní 
použitia získaných prostriedkov rozhodla, aby boli použité pria-
mo na podporu študentov, t.j. na zníženie ich nákladov spo-
jených so štúdiom. Väčšia časť prostriedkov bola použitá na 
zníženie nákladov spojených so zavedením preukazu štu-
denta, čo znamenalo, že študenti dennej formy štúdia platili 
a platia za preukaz menej, ako je jeho skutočná obstarávacia 
cena. Zníženie ceny preukazu sa týka predovšetkým ceny za 
medzinárodnú licenciu ISIC. Práve prostriedky získané z asig-
nácie dane umožnili univerzite sprístupniť túto službu, ktorá 
má nielen medzinárodný charakter, ale aj zaujímavé uplatnenie 
na našom území, študentom za symbolickú cenu (pri dnešných 
cenách a v študentskom vyjadrení „za pivo“).  
UK ako jediná univerzita na Slovensku má vlastnú, riadne fun-

gujúcu grantovú agentúru pre mladých výskumníkov (pre štu-
dentov a mladých zamestnancov do 35 rokov). V snahe podporiť 
rozvoj výskumu, čo patrí medzi európske priority, v snahe pod-
poriť výskum mladých a tým zvýšiť kvalitu štúdia i samotného 
výskumu na univerzite, čo sú národné a univerzitné priority, 
rozhodla správna rada fondu poskytnúť ďalšiu časť prostried-
kov z daní na podporu Grantov UK, ktoré uvedená grantová 
agentúra organizuje. Uvedenými rozhodnutiami správna rada 
fondu v spolupráci s rektorom a vedením univerzity sledujú  
a podporujú nielen rozvoj univerzity, udržanie jej atraktívnosti, 
otváranie nových možností študentom, znižovanie niekedy zby-
točnej ekonomickej ťarchy, ale zároveň napĺňajú odveké posla-
nie každej univerzity vytvárať a kultivovať spoločenstvo učencov-
učiteľov a ich nasledovníkov-študentov.  

Tým sa dostávame k budúcnosti. Ak má naďalej úspešne po-
kračovať i tento druh podpory študentov a isté časti rozvoja uni-
verzity, ktoré sú odkázané na alternatívne zdroje financovania, 
je potrebné, aby zúčastnení, t.j. daňoví poplatníci, nezmenili 
svoje priority, nezmenili svoju ochotu podporovať vzdelávanie 
a študentov na našej univerzite. Preto mi dovoľte pripomenúť 
a vyzvať všetkých, ktorým je určená daňová povinnosť, a ktorí 
sa práve teraz postupne pripravujú splniť si túto povinnosť, aby 
nezabudli: 

Zamestnanci, že asignáciou 2 % daní (ktoré zaplatíte tak či tak) 
na prospech neinvestičného fondu „Univerzita Komenského“ 
prospejete ani nie tak svojmu zamestnávateľovi, ako samým 
sebe. Získané prostriedky sa používajú na rozvoj univerzity, pre-
dovšetkým na podporu poskytovaného vzdelávania. To pod-
poruje a zvyšuje atraktivitu univerzity ako národnej vzdelávacej 
a výskumnej inštitúcie. Tým sa zároveň posilňuje vaše vlastné 
postavenie, a dúfam, i povedomie. Solidarita, vzájomná podpora 
a pomoc sú klasické atribúty akademického prostredia univer-
zity. 

Študenti, že asignáciou 2 % daní svojich rodičov na prospech 
neinvestičného fondu „Univerzita Komenského“ prispievate pre-
dovšetkým samým sebe a svojej rodine. Nielen priamym znižo-
vaním nákladov na svoje štúdium. Pocit rozhodovania aspoň  
o časti vyprodukovanej hodnoty, inak zverenej anonymnému 
„štátu“, ktorý nedáva radovému občanovi príliš veľa šancí priamo 
rozhodovať o vyprodukovaných hodnotách a tým určovať sme-
rovanie spoločnosti, možnosť pozitívne prispieť i týmto spôsobom 
k rastu vlastnej rodiny, pocit, že i týmto rozhodnutím pomáham 
vlastným potomkom a ich budúcnosti, tieto pocity vytvárajú 
„pridanú hodnotu“ k samotným finančným prostriedkom. A sku-
točná cena tejto „pridanej hodnoty“ je podstatne vyššia ako 
samotné financie. Zároveň, poskytnutím týchto prostriedkov si 
ako študenti zvyšujete svoj študijný komfort. Prostriedky sa pou-
žívajú na rozvoj univerzity, na rozširovanie možností štúdia a slu-
žieb s ním spojených. Tým rastie i kvalita a hodnota poskytova-
ného vzdelania, rozširuje a zintenzívňuje sa vaša mobilita, rastú 
šance na kvalitatívne vyšší vstup do profesionálneho života.  

Právnické osoby a ďalší občania, že asignáciou 2 % daní na 
prospech neinvestičného fondu „Univerzita Komenského“ prispe-
jete k rozvoju slovenskej spoločnosti, podporíte jej snahu stať 
sa riadnym a plnohodnotným členom spoločnosti založenej na 
znalostiach, ktorú buduje spojená Európa. Veď kto iný ako ná-
rodná univerzita má povinnosť a zodpovednosť zásadným spô-
sobom prispieť k vzdelaniu občanov, k rozširovaniu ich poznat-
kov a znalostí! Príprava kvalitne vzdelaných ľudí musí zostať 
národnou prioritou. O to viac, že súčasné úspechy sú dočasné 
a bez vzdelaných ľudí pôsobiacich na Slovensku dočasné aj 
zostanú. Srdce spojenej Európy je geograficky malé, jeho inte-
lektuálny rozmer a význam je v jeho rukách. 
 
 

 

Prosíme preto všetkých, aby v nasledujúcich týždňoch 
primerane venovali pozornosť i tejto okolnosti, ktorá tak 
či onak ovplyvňuje naše životy. Podrobnosti a technické 
údaje o spôsobe asignácie 2% dane v r. 2005 sa dozviete 
na internetovej stránke www.rozhodni.sk a na interneto-
vej stránke ministerstva financií. Ďalšie informácie vám 
budú doručené vo vhodnom čase a spôsobom, ktorý vás 
čo najmenej zaťaží.  
 

 
Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., 

správca fondu 
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O pôvode názvu nášho hlavného mesta 

Bratislava – Braslavespurch, Pressburg (Prešporok), Pozsony 
 
 

V súvislosti s návštevou delegácie vedenia UK na Univerzite Marca Blocha v Strasburgu sa v januárovom čísle Našej univerzity (s. 6) uvádza, že 
súčasťou oficiálneho programu bol aj krst miestnosti, v ktorej rokovanie prebiehalo. Dostala meno Bratislava – Pozsony – Pressburg. Táto udalosť dala 
podnet k zaujímavému príspevku prof. PhDr. Pavla Žiga, CSc., z Katedry slovenského jazyka FiF UK, v ktorom opisuje motivačné faktory jednotlivých 
podôb názvu nášho hlavného mesta.  
 

Názvy väčších administratívnych, hospodárskych, kultúrnych a štátnych 
centier, nachádzajúcich sa na miestach intenzívnych hospodárskych, vo-
jenských, kultúrnych a jazykových kontaktov, sa od nastarších čias vysky-
tujú vo viacerých podobách. Rôzne pomenovania tej istej lokality boli pod-
mienené čiastočne aj časovo, ale najmä odlišným jazykovým prostredím,  
v ktorom vznikali. Charakteristickým príkladom tohto typu je aj názov hlav-
ného mesta Slovenska, ktorého slovenská, resp. slovanská podoba je Bra-
tislava. Tento kodifikovaný názov sa používa aj v medzinárodnom styku.  

V historickej, multikulturálnej, hospodárskej a spoločenskej sfére však 
pomenovanie hlavného mesta Slovenskej republiky malo viaceré podoby. 
Jednou z nich je aj germanizovaná podoba Preßburg, ktorá sa vo viacerých 
adaptovaných podobách vyskytovala aj ako Prešporok/Prešporek. Zo star-
šej uhorskej historiografie je známe ojkonymum Pozsony, ktoré vzniklo  
v maďarskom jazykovom prostredí. Viaceré podoby pomenovania jedného 
urbanistického komplexu ovplyvnila teda v časoch vzniku týchto názvov 
poloha onymického objektu na slovensko-nemecko-maďarskom jazykovom 
pomedzí. 

Výkladom motivácie jednotlivých podôb názvu Bratislavy sa zaoberalo 
mnoho jazykovedcov a historikov. Výberovo spomenieme aspoň G. Fejéra 
(1829), J. Stanislava (1948a, 1948b), J. Hlinku (1968), R. Krajčoviča (1956, 
1969, 1987) a M. Majtána (1987, 1996). Spoločným východiskom výkladu 
miestneho názvu Bratislava je pre všetkých praslovanská podoba Braslav-jь 
gradъ, čo vo vtedajšom jazyku znamenalo „hrad patriaci Braslavovi“. 
Správnosť tohto výkladu argumentuje R. Krajčovič (1987, s. 170) tým, že 
pôvodná podoba Braslavjь gradъ má na začiatku 10. stor. v Salzburských 
análoch a Aventinovom výpisku nemeckú paralelu Brezalauspurc, Brasla-
vespurch, teda Braslavov hrad. Ide tu o nemeckú podobu názvu „hrad pat-
riaci Braslavovi”. Základom slovanského názvu Bratislava je teda privlast-
ňovacie prídavné meno Braslav´ (pôvodne Braslavj) v spojení Braslav-j grad, 
pričom pôvodná podoba elipsou, vypustením slova grad z pomenovania 
nadobudla jednoslovnú podobu. Posesívnosť ako vlastnícky vzťah objektu 
pri adjektíve Braslav-j treba tu vnímať na úrovni ranofeudálnych vzťahov  
a predpokladanú prítomnosť slova gradъ v pôvodnom názve dokazujú ar-
cheologické nálezy na území pôvodnej lokality.  

Skutočnosť, že v názve dnešnej Bratislavy je od najstarších čias hláska  
-s-, nie -c- (ako je to napr. v názve moravského mesta Břeclav či poľského 
miestneho názvu Wroclaw), dokazuje starý numizmatický nález z 11. stor. 
s podobou [B]reslava. V súvislosti s nálezom tejto mince sa J. Hlinka (1968, 
s. 65 a n.) pokúšal rekonštruovať názov do podoby Breslav-, t. j. so samo-
hláskou -e-. Z jazykovedného hľadiska však rekonštruovaná podoba s hlás-
kou -e- nie je presvedčivá, lebo v tomto prípade ide o adaptáciu pôvodnej 
slovanskej slabiky -rä- (t. j. s hláskou -ä-) na -re- v nemeckom jazykovom 
prostredí (analogické zmeny typu rena, rek, Rediš < räna, räk, Rädiš nastali 
napr. v západopoľských nárečiach). Podoba Breslav- (t. j. s -e-) vznikla 
tým, že staré po nemecky hovoriace etnikum vnímalo slabiky s predným 
mäkkým r´, teda aj podobu Bräslav, ako -re-, t. j. so zadnou realizáciou r 
(nemčina takúto realizáciu mala a aj má dodnes). Základom súčasného 
názvu hlavného mesta Slovenska sa teda stalo osobné meno Braslav,  

v praslovanskej podobe sa predpokladá osobné meno Bor-slav, v ktorom 
je starý motivačný význam slovesa boriti = „s námahou, bojom získavať, 
resp. dobývať územie”. Štruktúrou (zložený tvar) aj sémantikou osobné 
meno Bor-slav zodpovedá vtedajšiemu pomenovaciemu modelu osobných 
mien typu Moj-mir, Rasti-slav, Svetě-plk, Slavo-mir..., ktorý prevládal pri 
pomenúvaní spoločensky významných osôb. Pôvod názvu Bratislava je 
teda v pôvodnom urbanonyme Braslav-j grad, ktorého neslovanské podoby 
Brezalauspurc, Braslavespurch, Breziburc, Brezisburg, Preslawaspurch,  
a teda aj súčasná nemecká podoba Preßburg, sú štruktúrnymi aj séman-
tickými paralelami (prekladmi) pôvodnej slovanskej podoby. Nemecká podo-
ba Pressburg nadobudla časom v ľudovom prostredí aj podoby Prešpork, 
Prešporek, Prešporok (pozri záznamy nižšie). 
Ďalší starobylý názvov Bratislavy sa zachoval v záznamoch zo začiatku 

12. stor. v podobách Possen (1108), Bosonium, Bosan (1146), Posonium 
(1151), Poson (1219), villa Bosen (1290)... J. Stanislav uvádza pri etymoló-
gii tohto názvu osobné meno Božanj > Božaň, hláskoslovne je prijateľnejšia  
a aj pravdepodobnejšia podoba osobného mena, ktoré uvádza R. Krajčovič: 
Pošeň. V prospech tohto mena svedčia aj doklady Possen (1108), Posonium 
(1151), názov lesa Poschon (1646), hortus Poschen (1753), názov honu 
Poschen (1894), resp. aj dnešný názov mestskej časti Bratislavy – Pošeň. 
Základom druhého názvu slovenskej metropoly bola teda pravdepodobne 
podoba Pošeň. Išlo však o lokalitu, ktorá sa nachádzala na ceste od pôvod-
ného Braslavovho hradu, t. j. od Bratislavy smerom k Nitre, resp. k Ostriho-
mu. V prípade názvu Pošeň išlo o pomenovanie pôvodného predsunutého 
veľmožského dvorca, ktorý mal bezprostredný vzťah k bratislavskému hradu 
a nachádzal sa na strategicky dôležitom mieste. Táto poloha spôsobila, že 
názov Pošeň sa v domnienke, že ide o vlastný „Braslavov hrad”, dostala 
do staromaďarskej administratívnej spisby v adaptovanej podobe Pozsony 
a z nej vznikla neskôr aj latinizovaná podoba Posonium. Základ názvu pô-
vodného veľmožského dvorca Pošeň je tiež slovanský. Je ním hypokoris-
tická podoba antroponyma Poš, resp. Poch (z osobného mena Pojislav). Zo 
štruktúrneho hľadiska ide o typ vyjadrujúci privlastňovanie a utvorený prí-
ponou -enъ, resp. pôv. -ěnъ, predpokladaná podoba miestneho názvu teda 
bola Pošen-j dvorec, z ktorého – podobne ako v prípade Braslav-j grad – 
zanikla druhá časť. Pri názvoch Pozsony, Posonium teda v skutočnosti 
nejde o pomenovanie areálu ležiaceho na návrší nad Dunajom, z ktorého 
sa vyvinulo dnešné hlavné mesto Slovenska, ale o pomenovanie pôvod-
ného predsunutého veľmožského dvorca.  

V motivácii miestneho názvu Bratislava sa odráža pôvodné slovanské 
spoločenské a majetkové usporiadanie, vlastnícke vzťahy a najstaršie pome-
novacie procesy onymických objektov. Tieto isté prvky obsahuje aj nemecká 
podoba Preßburg, ktorá je sémanticky verným a hláskovo adaptovaným 
prekladom najstaršieho slovanského pomenovania *Braslav-j grad. Názov 
Pozsony, ktorý vznikol v maďarskom prostredí vokalickou harmóniou pô-
vodnej podoby Pošen-j (dvorec) a neskôr nadobudol aj latinizovanú podobu 
Posonium, je z historického pohľadu pomenovania dnešného hlavného 
mesta Slovenska nesprávny, lebo sa z hľadiska motivácie v skutočnosti 
nevzťahuje na objekt pomenovaný Slovanmi názvom Bratislava.  

 

Myšlienky od autorov Ivana Žuchu a Ivana Hulína 
 

Začiatkom roka 2006 vyšla ďalšia kniha dvoch univerzitných profesorov – Ivana Žuchu a Ivana Hulína. Tentokrát otázky kladie profesor Žucha a profesor 
Hulín odpovedá. Kniha je napísaná na 255 stranách, obsahuje vysvetľujúci slovníček a má paperbackovú väzbu. Vydavateľom je Slovak Academic Press, 
2006. Cena 260 Sk.  

 

Počet otázok – pätnásť, je úctyhodný. Aj otázky 
aj odpovede sú obsažné a poučné. Témy otázok 
sú veľmi rôznorodé a nezriedka si žiadajú okrem 
vedeckého vysvetlenia aj filozofický názor. Preto 
aj odpovede sú obvykle veľmi široké. Napríklad 
prof. Hulín na otázku, prečo cicavce chrápu, naj-
prv rozoberá pojem čistého vedca, ktorým ho po-
častoval prof. Žucha. Na vzoroch ako je Craig, 
Collins, Hawking, Weinberg a Jung analyzuje, čo 
je to vlastne čistá veda a vedec. Potom nás v krát-
kosti s oboznamuje názormi týchto velikánov ve-
dy a vyjadruje sa ako patofyziológ. Domnieva sa, 
že chrápanie je účelová zvláštna vibrácia v oblasti 
hrtana a trachey, ktorá zlepšuje výmenu plynov, 
ale aj cirkuláciu v pľúcach. Priznáva, že odborníci 
pre spánkové poruchy prijímajú jeho názory s re-
zervou, ale on si myslí, že fyziologické sa mení 
vplyvom veku na „iné fyziologické“, a preto aj sta-

rý psík prof. Žuchu chrápe. Krásne rozvinutý zdan-
livo jednoduchý problém.  
V ďalšom liste prof. Žuchu sa objavuje v otázke 

úvaha o tom, ktorý svet je vlastne skutočný. Či 
ten, v ktorom žijeme, alebo ten, ktorý vysvetľuje-
me, alebo ten nekonečný a nepochopiteľný? Prof. 
Hulín v odpovedi spája všetky tri skutočnosti a tiež 
končí, berúc si barlu od významných fyzikov – filo-
zofov, apeironom – bohom. Cez Hawkinga sa 
dopracúva k božiemu svetu, ktorý by mohol byť 
pravou skutočnosťou, ku ktorej spejeme v túžbe 
po poznaní. Hovorí, že možno fantazírovať o tom, že 
fyzika sa ešte nie celkom „zmocnila“ času, a apei-
rónov je možno mnoho. Vzniká otázka: Ak je apei-
ron nekonečný a večný, môže ho byť mnoho?  
Ivan Žucha zvažuje, či človek nie je len nepo-

darená opica, akýsi nepodarok. Zdá sa, že áno. 
Myslí totiž často len v hraniciach časovo a pries-

torovo ohraničeného sveta a domnieva sa, že je 
jeho centrom. Statočný človek má zábrany a koná 
vždy dobro, hovorí Ivan Hulín. Prečo? Odkiaľ sú 
však zábrany? Prečo je statočný? Odkiaľ je láska 
k ľuďom, odkiaľ je vedomie, aký je cieľ našej po-
zemskej púte – to je len časť otázok, ktoré autori 
otvárajú. Prof. Hulín píše, že ľudia môžu byť šťastní 
aj keď nepoznajú prazáklad skutočnosti, ktorú ne-
môžu pochopiť. Otázka je – čo ich robí šťastnými? 
Obaja autori vytvorili zaujímavé, mimoriadne 

poučné dielo, ktoré núti zamýšľať sa nad jednodu-
chými otázkami denného života, ale aj nad hlbo-
kými otázkami, s ktorými sa ľudstvo potýka tisíc-
ročia.  
Čitateľ dostáva do rúk ďalšiu zaujímavú, nielen 

medicínsky zameranú knižku.  
 

Ivan Ďuriš, LF UK 

Recenzia 



 10 

Predstavujeme    Ústav európskych    štúdií  
a    medzinárodných vzťahov FSEV UK 

 

 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK je stále ešte rozvíjajúcou sa „mladou“ inštitúciou  

a našou snahou je postupne na stránkach Našej univerzity predstaviť jej jednotlivé ústavy. Oslovili 
sme preto doc. PhDr. Silviu Mihálikovú, PhD., ktorá je od októbra 2005 na čele Ústavu európ-
skych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK. 

 

Základom dnešného Ústavu európskych štú-
dií a medzinárodných vzťahov (ÚEŠaMV) bolo 
Centrum európskych štúdií (CEŠ UK). Vychá-
dzalo sa pri profilácii štúdia z aktivít Centra?  
– Centrum európskych štúdií (CEŠ UK) fungo-

valo na Univerzite Komenského od roku 1998 ako 
celouniverzitné medzifakultné vzdelávacie a vý-
skumné pracovisko. Významnou súčasťou aktivít 
CEŠ UK bolo získanie viacerých medzinárodných 
grantov, ktoré prispeli k budúcej obsahovej profi-
lácii odboru Európske štúdie a medzinárodné vzťa-
hy ako i k technickému a materiálnemu zabezpe-
čeniu výučby a výskumu.  
Na ÚEŠMV sú v súčasnosti akreditované štu-

dijné programy Európske štúdie v bakalárskom  
a magisterskom stupni štúdia, pričom v oboch 
stupňoch sa uskutočňuje výučba v dennej a ex-
ternej forme štúdia. Na bakalárskom stupni štúdia 
máme 126 denných a 16 externých študentov  
a v prvom ročníku magisterského stupňa štúdia 
v dennej a externej forme máme spolu 25 poslu-
cháčov.  
 

Európske štúdiá sa študujú aj na zahraničných 
univerzitách? V čom vidíte základné rozdiely? 
– Európske štúdiá sú samostatným interdiscip-

linárnym odborom v rámci systému sociálnych 
vied, ktorý nie je možné redukovať na nijaký z prí-
buzných vedných odborov, ako sú politológia, 
medzinárodné vzťahy, právo, ekonómia, história. 
Túto skutočnosť premietli univerzitné centrá člen-
ských krajín EÚ do zavedenia Európskych štúdií 
ako samostatného študijného odboru už v prie-
behu 70-tych rokov minulého storočia. Podobný 
krok je potrebné urobiť aj na Slovensku a zaradiť 
tento odbor do sústavy študijných odborov naj-
mä z hľadiska kompatibility našich univerzitných 
študijných odborov s európskymi, vrátane umož-
nenia medzinárodnej mobility študentov (ECTS). 
Význam takto orientovaného štúdia zdôrazňuje 
Európska komisia, ktorá podporuje zakladanie 
akademických pracovísk zameraných na výučbu 
a výskum procesov európskej integrácie viacerými 
špecializovanými vzdelávacími projektmi, výuč-
bovými modulmi, zakladaním špecializovaných 
katedier, centier excelentnosti a podobne.  

 

Aké je v súčasnosti postavenie Európskych 
štúdií na Slovensku? 
– Obsahová náplň, vedecká orientácia a študij-

né zameranie odboru Európske štúdiá predsta-
vuje logické vyústenie snáh akademickej obce 
priblížiť sa charakterom študovaných odborov 
etablovaným univerzitám vo svete. Keďže pred-
chádzajúci politický režim nemal najmä z ideo-
logických dôvodov záujem o zavedenie študijných 
odborov, ktoré by otvorili možnosti medzinárod-
ného komparatívneho výskumu, je dnes nevyh-
nutné eliminovať zaostávanie Slovenska v tomto 
smere. Slovensko dnes patrí medzi jednu z mála 
krajín v rámci tzv. nových demokracií, ktoré dopo-
siaľ neumožňujú interdisciplinárne trojstupňové 
štúdium v samostatnom odbore Európske štúdiá. 
Nevyhnutnosť vzdelávania v tejto oblasti v rámci 
samostatnej vednej disciplíny sa objavila predo-
všetkým vzhľadom na skutočnosť, že nijaký z prí-
buzných študijných odborov nepokrýva spomína-
nú problematiku v celej šírke.  
 

Stali ste sa riaditeľkou ústavu, ktorý už bol 
etablovaný, považovali ste za potrebné zmeniť 
niečo v jeho koncepcii, štruktúre, smerovaní? 
– Bola som jednou z tých, ktorí úzko spolupraco-

vali s Centrom európskych štúdií UK ešte v jeho 
začiatkoch, zúčastnila som sa prípravy koncepč-
nej a obsahovej štruktúry jeho činnosti. Moja ne-
pretržitá externá spolupráca ma viedla k tomu, 
aby som sa na jar v roku 2005 zúčastnila konkurzu 

na miesto riaditeľky ÚEŠMV. Konkurz som vyhrala 
a v októbri som nastúpila medzi interných pracov-
níkov FSEV. Uvedomujem si, že som nastúpila do 
rozbehnutého vlaku, do ktorého nastupuje čoraz 
viac pasažierov, menia sa ich ambície a potreby, 
ale aj destinácie, kam smerujú. Práve preto pova-
žujem za nevyhnutné venovať sústavnú pozornosť 
štruktúre a obsahu študijných plánov, pokúšať sa 
na jednej strane o ich stabilitu, ale na druhej stra-
ne flexibilne reagovať na nové trendy vo vývoji vedy 
a spoločnosti. Vďaka tomu, že FSEV UK má veľmi 
dobré kontakty s mnohými zahraničnými univer-
zitami, a vďaka môjmu výskumnému a pedagogic-
kému prepojeniu s celým radom medzinárodných 
renomovaných pracovísk v oblasti európskych štú-
dií, má ÚEŠMV každoročne možnosť zapojiť do 
výučby zahraničných profesorov a expertov (v tom-
to akademickom roku to boli Fullbright lektori, 
učitelia z Viedenskej univerzity, Leicester Univer-
sity, City University Bratislava). Študenti oceňujú 
možnosť zúčastňovať sa prednášok a seminárov, 
ktoré vedú zahraniční lektori. Považujem za ne-
vyhnutné, aby sa na výučbe podieľali aj odborníci 
z domáceho mimouniverzitného prostredia, napr. 
zo SAV ako aj z rôznych výskumných inštitúcií  
a think tankov. Ambíciou pracovníkov ÚEŠMV je 
v nasledujúcich dvoch rokoch pripraviť a spustiť 
výučbu celého bakalárskeho i magisterského stup-
ňa štúdia v angličtine.  
Mojím ďalším želaním je personálne dobudovať 

ÚEŠMV kvalifikovanými akademikmi, pretože mo-
mentálny počet učiteľov nezodpovedá univerzit-
nému štandardu vzťahu učiteľ/počet študentov. 
Väčší počet učiteľov by umožnil rovnomernejšie 
rozloženie pracovných povinností, sústredenie sa 
na skvalitnenie pedagogickej a vedeckovýskumnej 
činnosti.  
Doterajšia grantová úspešnosť je síce na jednej 

strane súčasťou pozitívneho hodnotenia praco-
viska, ale na druhej strane vyžaduje množstvo do-
datočnej práce, administratívnej a účtovníckej 
činnosti, ktorá je časovo náročná, odoberá ener-
giu potrebnú na vedeckú prácu a nie je nijako 
ohodnotená. V tejto oblasti si musíme vziať prí-
klad od našich skúsenejších partnerov z bývalých 
krajín európskej pätnástky a skvalitniť vnútrouni-
verzitné štruktúry, ktoré preberú zodpovednosť 
za administratívne aspekty medzinárodných a do-
mácich projektov.  
 
Aké predmety ponúka študijný program európ-

ske štúdie? 
– Cieľom prípravy absolventov programu Európ-

ske štúdie je získať orientáciu a prehľad v základ-
ných kategóriách politickej vedy, európskeho prá-
va a ekonómie vo vzťahu k procesom európskej 
integrácie. Absolventi sa orientujú v základných 
pojmoch a teóriách týkajúcich sa politických a eko-
nomických procesov v rámci Európy, ktoré dokážu 
uplatniť pri analýze vnútornej a zahraničnej poli-
tiky.  
V magisterskom stupni štúdia získajú absolventi 

teoreticko-metodologické základy interdisciplinár-
neho prístupu štúdia európskych integračných 
procesov v oblasti politickej vedy, právnych dis-
ciplín a ekonómie ako základov pre rozvoj špeci-
fických analytických schopností (politická a eko-
nomická analýza a interpretácia empirických dát). 
Nadobudnú všeobecné vedomosti zo študova-
ného programu umožňujúce špecializáciu v oblasti 
politickej vedy, medzinárodných vzťahov so za-
meraním na európsku integráciu, v rámci verejnej 
politiky a správy a na základe individuálnych dis-
pozícií v ďalších oblastiach profesionálneho uplat-
nenia. Absolventi druhého stupňa vysokoškol-
ského štúdia participujú na výskume s vysokou 
mierou tvorivosti a samostatnosti a dokážu apli-

Tri tváre knihy 
 
Marec je už zo starých dobrých socialis-

tických čias známy ako mesiac knihy. A kto 
nemôže bez knihy ani na krok? Študent. 
Knihy sa stávajú naším najlepším priateľom 
hlavne počas skúškového obdobia, ale zľavy
na ich zakúpenie môžeme využívať neustále. 
S kartou ISIC zaplatíme o desať percent me-
nej v kníhkupectvách U dvoch levov, Panta 
Rhei, Svet knihy a Artforum. Kníhkupectvo 
Vojtecha Zamarovského ponúka desať per-
centnú zľavu z ceny kníh vydavateľstva Perfekt. 
Slovo kniha však vďaka technickému boo-

mu a rozmachu internetu zmutovalo do dvoch
nových podôb. E-kniha a audiokniha.  
Asi nikoho neprekvapí, že elektronická kni-

ha alebo e-kniha uzrela svetlo sveta v Ame-
rike. Najväčší prínos pre e-knihy znamenal 
projekt Gutenberg spustený v roku 1971. 
Na stránke www.gutenberg.org je zadarmo 
k dispozícii až 17 000 titulov na stiahnutie. 
Vynálezca kníhtlače by bol týmto sotva nad-
šený a šírenie kníh po internete by asi pova-
žoval za kacírsku myšlienku. Každopádne 
sa virtuálnemu Gutenbergovi darí: užívatelia 
zo stránky stiahnu mesačne až dva milióny 
e-kníh. 
Kam sa takéto knihy dostanú? Najčastejšie

na počítač, ale dajú sa uložiť aj na iPod, na 
niektoré mobilné telefóny alebo na špeciál-
ny prístroj, ktorý sa nazýva e-book reader 
(teda čítačka e-kníh). Je to prístroj určený
výlučne na čítanie elektronických kníh, má
špeciálne navrhnutú obrazovku a jeho formát
sa pohybuje okolo A5. Najlacnejší „reader“ 
si môžete zadovážiť, ak máte zvyšných naj-
menej desaťtisíc korún. Viac nájdete na strán-
ke www.booken.com, www.sony.com. 
V e-knihe sa človek ľahšie orientuje, nie je 

náročná na uskladnenie – na jednom CD ich
môže byť uložených aj 500. Keďže užívatelia 
sťahujú len kópiu, e-kniha sa môže šíriť po 
internete donekonečna. Nemôže sa stať, že 
sa „vypredá“, čo je výhodné ako pre auto-
rov, tak aj pre čitateľov, ktorí sa takto ľahšie 
dostanú k titulom. Na čítanie takýchto kníh 
nepotrebujete svetlo a môžete si prispôsobiť
veľkosť písma. Na internete ich stiahnete buď
zadarmo alebo za podstatne nižšiu cenu, za 
akú by ste ich kúpili v printovej podobe. Zís-
kať ich je jednoduchšie, lebo sa nemusíte 
prispôsobovať žiadnym otváracím hodinám. 
E-knihu si môžete stiahnuť kedykoľvek. 
Čítanie elektronickej knihy je však oveľa 

namáhavejšie pre oči a môže zanechať ná-
sledky na vašom zdraví. Pre technicky me-
nej zdatné typy nemusí byť jej sťahovanie, 
uskladnenie a „otváranie“ jednoduché. Data-
bázy e-kníh na internete sú napadnuteľné
hackermi. Ak si chcete pozrieť e-knihu na vlast-
né oči, navštívte 
http://eknihy.host.sk 
http://ekniznica.skserver.org 
http://www.presporok.sk 
http://www.palmknihy.cz 
http://www.gutenberg.org 
http://www.free-ebooks.net 
http://www.ubibooks.com 
http://www.ebooks.com 
http://www.memoware.com  
Kým e-kniha je virtuálna podoba normál-

nej knihy, audiokniha je jej zvukovou for-
mou. Stránky s audioknihami fungujú na
rovnakom princípe ako stránky ponúkajúce 
e-knihy. Sú mimoriadne prínosné pre nevi-
diacich študentov. Dajú sa stiahnuť zo strá-
nok http://www.gutenberg.org 
http://www.audiobooksforfree.com 
http://www.librivox.org/ 
http://www.jiggerbug.com 
http://www.learnoutloud.com 
Každá klasická kniha je originál. Je svoj-

ská vďaka vašim poznámkam, kvapke čaju
na strane dvadsať sedem alebo kvôli vlasu, 
ktorý sa do nej neposlušne zatúlal. E-knihy 
a audioknihy sú klony, ktoré síce poslúžia 
svojmu účelu, ale majú veľmi ďaleko od kni-
hy, ktorá vás láka ovoňať jej novotu hneď po
tom, čo ju kúpite.  

Lívia Tóthová, KŽ FiF UK
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kovať teoretické vedomosti v praktických situáciách 
a problémoch súvisiacich s ich uplatnením v pro-
fesionálnej činnosti. 
Medzi profilové predmety patria Politika a politic-

ká analýza, Teórie politiky, Právo a inštitúcie EÚ, 
Dejiny európskej integrácie, Medzinárodné vzťahy, 
Základy diplomacie, Európske politické kultúry, 
Komparatívna európska politika, Politiky EÚ.  
 

V tomto študijnom odbore skončili v akad. 
roku 2004/05 prví bakalári, pokračujú v magis-
terskom vzdelávacom stupni?  
– Prví absolventi bakalárskeho stupňa štúdia  

v odbore Európske štúdie a medzinárodné vzťahy 
v počte 22 ukončili štúdium formou obhajoby ba-
kalárskej práce a štátnou záverečnou skúškou  
v akademickom roku 2004/2005. V magisterskom 
stupni študijného programu Európske štúdie je  
v súčasnosti zapísaných 25 študentov. Ambíciou 
FSEV je dosiahnuť zaradenie samostatného štu-
dijného odboru Európske štúdie do existujúcej 
sústavy študijných odborov uznaných MŠ SR 
a pripraviť podmienky pre získanie akreditácie na 
tretí, doktorandský stupeň štúdia. V tomto smere 
pracujeme na potrebných podkladových mate-
riáloch a pozorne sa zaoberáme aj možnosťami 
a potrebami dobudovávania personálnej štruktúry 
ústavu. 

 

Blíži sa obdobie nových prijímacích skúšok. 
Koľko študentov plánujete prijať?  
– Na bakalársky stupeň štúdia plánujeme prijať 

50 študentov dennej formy a 20 študentov exter-
nej formy štúdia. Na magisterský stupeň štúdia 
20 študentov dennej formy štúdia a 15 študentov 
externej formy štúdia.  
Vzhľadom na to, že Európske štúdie sú relatív-

ne novým študijným programom, ktorý ešte nesti-
hol získať akreditáciu na PhD. štúdium, v nasle-
dujúcom školskom roku nepočítame s otvorením 
tretieho stupňa štúdia.  
 

Môžete konkretizovať podmienky prijatia na 
štúdium? 
– Tí absolventi, stredných škôl, ktorí maturovali 

v roku 2005 a neskôr v úrovni A z matematiky  
a z anglického jazyka a z jedného z predmetov 
náuka o spoločnosti, dejepis, ekonomika, psycho-
lógia (bez ohľadu na úroveň), sa nemusia podro-
biť prijímacej skúške a na základe ich študijných 
výsledkov budú zaradení priamo do prijímacieho 
konania fakulty. Všetci ostatní absolventi stredných 
škôl vykonajú prijímaciu skúšku z predmetov: ma-
tematika, anglický jazyk a náuka o spoločnosti  
v stanovenom termíne. Zahraniční uchádzači vy-
konajú prijímaciu skúšku z anglického jazyka  
a ústnu skúšku pre overenie ich jazykových dispo-
zícií. Pre prijatie uchádzačov o štúdium na FSEV 
UK bude rozhodujúce ich poradie v prijímacom 
konaní fakulty. Doplňujúce informácie sú na strán-
ke www.fses.uniba.sk. 
 

Máte pre výučbu dostatok odborníkov? 
– Základnou charakteristikou programu Bc.  

a Mgr. stupňa Európskych štúdií je interdiscip-
linárny prístup a môžem konštatovať, že výučbu 
profilových vedných disciplín zabezpečujú kvali-
fikovaní odborníci. Za určitú rezervu považujem  
v niektorých prípadoch nedostatočné vzájomné 
prepojenie jednotlivých kurzov a flexibilnejšie zme-
ny tradičných učebných osnov. Kreditový systém 
štúdia totiž otvára obrovské možnosti vlastnej 
tvorivej aktivity ako učiteľov, tak aj študentov vo 
vzájomnom interaktívnom pôsobení. Treba pove-
dať, že najmä mladším generáciám učiteľov vytvá-
rame predovšetkým vďaka prostriedkom získaným 
z grantov podmienky na to, aby rozvíjali svoje aka-
demické a pedagogické aktivity v súlade s naj-
novšími trendmi vo výskume a výchove v oblasti 
sociálnych a humanitných vied.  
Vzhľadom na to, že fakulta sa sústavne vyrovná-

va s problémami v oblasti základného financovania, 
nie je jednoduché vytvoriť adekvátne podmienky 
pre pôsobenie špičkových vedcov a pedagógov na 
našich ústavoch.  
Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných 

vzťahov sme sa pokúsili dočasne riešiť tento prob-
lém vypracovaním prihlášky na Európsku komi-
siu za účelom zriadenia Katedry Marie Curie, čo 
by v prípade úspešnosti zabezpečilo nepretržité 

trojročné pôsobenie špičkovej odborníčky z Veľkej 
Británie na našom pracovisku.  
 

Aké sú možnosti uplatnenia absolventov? 
– Absolventi ÚEŠMV FSEV UK nájdu uplatnenie 

v širokom spektre domácich i zahraničných inštitú-
cií rezortného i nadrezortného charakteru, v inšti-
túciách Európskej únie, na výskumných a peda-
gogických pracoviskách, v politických stranách, 
v štátnej a vo verejnej správe, v médiách, v inštitú-
ciách tretieho sektora, v poradenských a rozvojo-
vých organizáciách, v súkromnom sektore.  
 

Orientuje sa Ústav európskych štúdií a me-
dzinárodných vzťahov aj na vedeckovýskumnú 
činnosť? 
– Výskumnú orientáciu ústavu determinuje úspeš-

nosť grantových aplikácií v domácom a predovšet-
kým v medzinárodnom vedeckom priestore. Keďže 
členovia ústavu koordinujú, resp. tvoria súčasť 
výskumných tímov a akademických sietí z rôznych 
vedných disciplín, ich výskumné aktivity sa kon-
centrujú do nasledujúcich oblastí: rekonfigurácia 
európskeho politického priestoru a zmena men-
tálnej mapy vo vzťahoch medzi Východom a Zá-
padom spätá s redefiníciou národných resp. re-
gionálnych identít; analýza diskurzu o legitimite, 
politickej dôvere, inštitucionálnej reforme EÚ, eu-
rópskom demokratickom deficite; re/konštrukcia 
spoločnej európskej pamäte, ktorú možno vnímať 
ako jadro diskurzu o rozšírení EÚ – problémom 
je vzťah národná pamäť a/versus európska pamäť 
v procesoch konštruovania identít; obsahová, sym-
bolická, politická, formálne inštitucionálna rovina 
Ústavnej zmluvy pre Európu.  
Ústav sa podieľa na aktivitách v oblasti rozširo-

vania a prehlbovania integračných európskych 
procesov prostredníctvom účasti na spoločnom 
výskume v rámci sietí excellencie (projekt EU-
CONSENT 2005 – 2008), vytváraní spoločných da-
tabáz typu elektronickej knižnice a multilinguálne-
ho glosára integračných procesov, ako i  v pedago-
gickej oblasti vypracovaním základných učebných 
osnov, čítaniek a bibliografie k novým kurzom. 
Niektoré projekty sa orientujú na pomoc začína-
júcim učiteľom a doktorandom pri ich príprave  
a skvalitňovaní vyučovacieho procesu. V ostat-
ných mesiacoch ÚEŠMV vypracoval a predložil  
6 rôznych grantových prihlášok na domáce a za-
hraničné grantové agentúry, takže žijeme v oča-
kávaní, čo sa nám podarilo získať a čo nie.  

 

Ako vyzerá medzinárodná spolupráca resp. 
spolupráca s domácimi inštitúciami? 
– Vzhľadom na aktivity v rámci výskumu a peda-

gogiky má ÚEŠMV veľmi širokú sieť kontaktov ako 
s domácimi, tak aj so zahraničnými inštitúciami. 
Domnievam sa, že sme už prekročili fázu, keď sa 
považovali akékoľvek, hoci aj náhodné kontakty 
a stretnutia na konferenciách s kolegami z iných 
domácich alebo zahraničných pracovísk za spolu-
prácu. Dnes ide o konkrétnu spoluprácu pri prípra-
ve a riešení výskumných projektov, publikovaní 
ich výsledkov, pri výmene študentov a učiteľov 
v rámci rôznych modelov spolupráce, pri vypra-
covaní a komparácii študijných plánov, príprave 
učebných textov, obsahu a štruktúre elektronic-
kého vzdelávania a podobne.  
Nezanedbateľnou súčasťou medzinárodných 

kontaktov sú uzatvorené zmluvy s celým radom 

zahraničných univerzít v rámci mobilít študentov 
a pedagógov v programe ERASMUS (zoznam uni-
verzít a bližšie informácie na www.fses.uniba.sk). 
Študenti majú možnosť počas bakalárskeho i ma-
gisterského stupňa štúdia absolvovať jeden semes-
ter na zahraničnej univerzite, čo im významne 
pomáha v prehlbovaní jazykových vedomostí, ale 
najmä pri príprave záverečných prác. Okrem to-
ho získajú poznatky o ďalších možnostiach štúdia, 
majú prístup k databázam a zdrojom často na 
oveľa lepšie vybavených univerzít ako je naša, nad-
viažu akademické a priateľské kontakty. Výmenné 
pobyty pedagogických pracovníkov sú obohate-
ním výučby na oboch stranách a umožňujú kva-
litnejšiu prípravu spoločných výskumných a vzde-
lávacích projektov.  
 

V roku 2002 ste získali prvý vysoko prestíž-
ny grantový projekt na Jean Monnet Chair na 
Slovensku. V roku 2005 ste dosiahli ďalší mimo-
riadny úspech, získali ste grantový projekt Jean 
Monnet European Centre of Excellence. Aké 
aktivity uskutočňujete v rámci týchto projektov? 
– Skutočnosť, že som oba tieto projekty pre 

FSEV UK získala v relatívne tvrdej medzinárodnej 
konkurencii, považujem za úspech a významný 
prínos pre našu univerzitu. V rámci týchto projek-
tov sa uskutočňujú vzdelávacie aktivity v oblasti 
prehlbovania a šírenia vedomostí o procesoch 
európskej integrácie na pôde Ústavu európskych 
štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK. Čin-
nosť sa sústreďuje na prípravu a výučbu nových 
kurzov, koordináciu vedeckovýskumných aktivít, 
do ktorých sa zapájajú študenti fakulty, organi-
zovanie odborných diskusií, seminárov a work-
shopov, postupné dopĺňanie knižničného fondu  
a prehlbovanie priamej spolupráce s partnerskými 
univerzitami na Slovensku a v Európe. V roku 2005 
sa prihlásilo do konkurzu na Jean Monnet projekty 
488 uchádzačov, z nich bolo 332 z členských kra-
jín EÚ, 67 z kandidátskych krajín EÚ a 89 z ostat-
ných krajín. Členské krajiny EÚ získali v roku 2005 
tri Centrá excelentnosti, z nich jedno patrí Fakul-
te sociálnych a ekonomických vied UK. Vzhľadom 
na to, že Európska komisia finančne podporuje 
tieto aktivity, zmierňuje tým aspoň čiastočne ne-
gatívne dôsledky finančného poddimenzovania 
nášho vysokoškolského štúdia. 
V súčasnosti sa pripravujú ďalšie aktivity v rámci 

Jean Monnet European Centre of Excellence – 
patrí medzi ne pravidelné publikovanie informač-
ného bulletinu EUROPEANA, ktorý bude tvoriť 
prílohu Zahraničnej politiky, odborného časopisu 
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku; 
od marca 2006 sa na FSEV UK rozbieha pravidel-
ný cyklus premietania filmov EUROPECINE, kto-
rého ambíciou je nielen pozrieť si, ale aj diskuto-
vať o rôznych kontextoch Európy vo filme a filmu 
v Európe. Pri príležitosti výročia vstupu Slovenska 
do EÚ plánujeme sériu odborných diskusií o jeho 
pozitívnych a negatívnych dôsledkoch. To sú iba 
niektoré z aktivít, ktoré sú dnes nie v štádiu plá-
novania, ale konkrétnej realizácie. Za mnohými  
z nich stoja pracovníci ÚEŠMV ako aj ďalších ústa-
vov FSEV UK, ale aj celý rad šikovných študen-
tiek a študentov, ktorí majú záujem, chuť a elán 
robiť popri štúdiu aj niečo naviac, z čoho môže 
profitovať celá akademická verejnosť. 

Rozhovor pripravila Jana Mielcarková 

Na fotografii pracovníci Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK 
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Inovatívne prístupy v motivácii mladých ľudí pre štúdium prírodovedných disciplín 
 
V rámci Európskeho sociálneho fondu pripravila Prírodovedecká fakulta UK projekt „Inovatívne prístupy v motivácii mladých ľudí pre štúdium 

prírodovedných disciplín“. Hlavným cieľom projektu je pilotné odskúšanie inovatívnych spôsobov zaujatia stredoškolských študentov, s cieľom motivovať 
ich pre štúdium prírodovedných disciplín a následne k práci vo vede a výskume. Cieľovými skupinami sú študenti gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť 
a tiež pedagogickí pracovníci na stredných školách.  

 

Hlavný cieľ projektu si vyžaduje komplexný prístup a užšiu spoluprácu stred-
ných, vysokých škôl a inštitúcií z vedy, výskumu a z praxe. Z tohto dôvodu 
je projekt založený na viacerých aktivitách, ktoré sú zamerané na moderni-
záciu učebných textov a ich sprístupnenie v elektronickej forme, na prednáš-
ky, cvičenia, exkurzie pre študentov aj učiteľov stredných škôl, prácu v špe-
cializovaných laboratóriách či organizáciu korešpondenčných seminárov.  

Projekt sa skladá zo šiestich častí:  
Prvá časť je zameraná na prípravu inovovaných učebných materiálov  

v elektronickej forme z vybraných kapitol fyziky, chémie, biológie, geografie 
a environmentalistiky. Pri ich príprave sa počíta s úzkou spoluprácou s uči-
teľmi stredných škôl, s vedeckovýskumnými inštitúciami a s ľuďmi z praxe 
– zamestnávateľmi, čím sa zabezpečí lepšie prepojenie učebných progra-
mov so špecifickými kvalifikačnými požiadavkami. Nové učebné texty sa 
spracujú na dvoch úrovniach. Na základnej úrovni, ktorá je určená všetkým 
študentom, a na vyššej úrovni určenej pre študentov so zvýšeným záujmom 
o vybranú prírodovednú disciplínu. Študijný materiál bude spracovaný tak, 
aby upozorňoval na vzájomné súvislosti medzi rôznymi prírodovednými dis-
ciplínami, a tiež na ich dôležitosť pre technickú prax (nové materiály, nové 
liečivá, elektronika...), pre riešenie spoločenských problémov (klonovanie, 
génové inžinierstvo,...) či pre otázky životného prostredia (jadrová energe-
tika, alternatívne zdroje energie, tvorba exhalátov..). Elektronická forma 
umožní zlepšiť názornosť popisu prírodných javov pomocou metód, ktoré 
poskytuje počítačová grafika (animácia a modelovanie procesov prebieha-
júcich v živej aj neživej prírode). Niektoré učebné texty budú pripravené aj 
v anglickej verzii, vzhľadom na medzinárodné používanie angličtiny v prírod-
ných a technických vedách. Súčasťou každej kapitoly budú testové otázky, 
príklady a problémy, aby študenta nútili k tvorivému prístupu pri ich riešení 
a zároveň súviseli s praktickým životom. Študijné materiály budú uložené 
na osobitnom serveri, aby prostredníctvom www stránok boli sprístupnené 
širšej verejnosti. Takýto systém umožní rýchlu aktualizáciu a inováciu učeb-
ných materiálov.  
Druhá časť projektu sa týka vzdelávania učiteľov gymnázií a stredných 

odborných škôl. Cieľom je informovať učiteľov o najnovších poznatkoch  
z oblasti prírodných vied, a tým umožniť ich adaptáciu na nové pedagogické 
a odborné zručnosti nutné pre transformáciu systému prírodovedného vzde-
lávania. Na PriF UK sa takéto vzdelávanie uskutočňuje formou seminárov 
(napr. pre učiteľov chémie prebieha už 9 rokov), ale vzhľadom na nedosta-
tok financií semináre trvali len jeden deň a boli určené len pre učiteľov  
z Bratislavy a blízkeho okolia. Tento projekt umožní, aby sa na seminároch 
zúčastňovali učitelia z celého Slovenska a aby mohol trvať dva dni. Didak-
tické materiály potrebné pre samostatnú prácu na seminároch budú dodané 
vo forme CD – nosičov, čo predstavuje moderný a pritom lacný spôsob 
šírenia informácií. Poskytnutie týchto materiálov vybraným školám umožní, 
aby sa do projektu zapojili aj učitelia, ktorí neboli priamymi účastníkmi kur-
zov. Zároveň predpokladáme aj ich publikovanie vo vedecko-populárnych 
časopisoch, napr. QUARK, VTM Science. Tieto semináre sa môžu stať aj 
jednou z foriem celoživotného, resp. kariérneho vzdelávania učiteľov stred-
ných škôl. Na seminároch budú okrem učiteľov PriF UK prednášať aj po-
prední odborníci zo SAV a ďalších vedeckovýskumných pracovísk, napr. 
Cyklotrónového centra. Keďže sa v posledných rokoch na stredných ško-
lách redukuje výučba niektorých prírodovedných predmetov, bude časť 
semináru venovaná aj aktuálnym problémom ich výučby, napr. v chémii  
a fyzike značne absentujú laboratórne cvičenia. Učitelia budú mať tiež prí-
ležitosť oboznámiť sa s programom Power Point, s využívaním moderného 
komunikačného systému interaktívnou tabuľou e-Beam a využitím internetu 
priamo na vyučovacej hodine.  
Tretiu časť projektu pripravili učitelia z FMFI UK a je zameraná na pod-

necovanie záujmu o štúdium fyziky a matematiky ako základu technických 
disciplín. Hlavným cieľom je podpora nadaných študentov zo sociálne zne-
výhodneného prostredia (zvlášť z ekonomicky zaostalých regiónov). Záme-
rom je vytvoriť pre nich reálne podmienky na dosiahnutie najvyššej úrovne 
formálneho vzdelania a odborných zručností pre povolania, ktoré vyžadujú 
vyškolenú pracovnú silu, a tak umožniť ich lepšie začlenenie sa do popu-
lácie. Pätnásť nadaných študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
dostane štipendium, na konkrétnej škole budú z prvých troch ročníkov 
vybraní traja štipendisti a pedagóg, ktorý bude spolupracovať s riešiteľmi 
na monitorovaní projektu. Samotní štipendisti budú mať dve povinnosti: 

a) účasť na monitorovaní projektu (testovanie študijného materiálu pri-
praveného riešiteľmi projektu),  

b) vytvoriť aspoň 6-členné družstvo riešiteľov úloh Turnaja mladých fyzi-
kov (viacčlenné družstvá zložené zo študentov rôznych ročníkov by jednak 
vytvorili multiplikatívne podmienky na lepšie využitie prostriedkov Európske-
ho sociálneho fondu a tiež tradíciu v zapojení sa školy do aktivít zameraných 
na plnenie cieľov projektu aj po jeho skončení).  

V rámci tohto podprojektu sa uskutoční sústredenie účastníkov Turnaja 
mladých fyzikov, pripraví sa pre nich študijný materiál, pričom sa bude brať 
ohľad hlavne na nadaných študentov zo sociálne slabého prostredia. 

Štvrtá časť projektu je venovaná korešpondenčným seminárom z chémie 
a biológie a letnému sústredeniu úspešných riešiteľov seminárov. Cieľom 
tejto časti je rozšíriť a upevniť vedomosti študentov základných a stredných 
škôl a motivovať ich k štúdiu vedy a techniky. Viesť študentov k samostat-
nému tvorivému mysleniu a k aktívnej spolupráci pri riešení úloh. Takéto 
aktivity prispievajú k účelnému využívaniu voľného času študentov, k priblí-
ženiu problematiky v daných odboroch a k uvedomelej voľbe povolania. 
Zvyšujú informovanosť absolventov škôl o možnostiach štúdia, resp. uplat-
nenia sa v daných odboroch, umožnia užšiu spoluprácu vysokých škôl  
s nižšími stupňami škôl, s podnikateľskými subjektami a s výskumnými pra-
coviskami. Na základe predchádzajúcich skúseností sa predpokladá, že 
sa do korešpondenčných seminárov zapojí ročne cca 10 000 študentov, 
400 pedagogických pracovníkov a 50 vysokoškolských študentov. V rámci 
tohto podprojektu sa budú realizovať letné praktické sústredenia nadaných 
študentov so záujmom o prírodné a technické vedy z vybraných stredných 
škôl, rovnomerne zo všetkých regiónov Slovenska. Sústredenia budú obsa-
hovať rôzne aktivity zamerané na prepojenie teoretických poznatkov s potre-
bami praxe. Budú na nich prednášať vysokoškolskí učitelia a odborníci  
z praxe a SAV. Študenti sa zdokonalia v práci na počítači, vo využívaní prog-
ramov, ktoré simulujú chemické a biologické procesy, procesy v prírode  
a v technickej praxi.  
Piata časť projektu je letná škola v prírode. Jej cieľom je prehĺbenie, zdo-

konalenie a rozšírenie vedomostí študentov stredných škôl v oblasti ekoló-
gie a environmentalistiky priamo v teréne, kde je možné viac ako kdekoľvek 
inde vytvoriť prepojenie medzi odovzdávaním vedomostí s ich konkrétnou 
aplikáciou v životnom prostredí. Environmentálnymi aktivitami, pozorovaním 
objektov neživej a živej prírody v teréne, môžeme prebudiť záujem študen-
tov o prírodu, ktorý u mnohých z nich môže viesť k ďalšiemu štúdiu, k pes-
tovaniu vzťahu k ochrane prírody a často aj k celoživotnej profesionálnej 
orientácii.  

Študenti sa zapoja do aktivít zameraných na ochranu biodiverzity, bio-mo-
nitoringu. Hlavnou organizačnou formou budú terénne vychádzky zamerané 
na praktické poznávanie čím väčšieho počtu prírodných a poloprírodných 
biocenóz. Študenti si vyskúšajú ich poznávanie, mapovanie, oboznámia 
sa s ich významom a väzbou na okolité prostredie. Budú poznávať pôdne 
typy, horniny, minerály, geologické stavby a formy reliéfu. Uplatňovať sa 
bude interaktívna forma práce, využívať situačné, inscenačné metódy, prob-
lémová metóda, projektová metóda, brainstorming. Výstupom bude infor-
mačná príručka obsahujúca rozširujúce informácie a aktivity zamerané na 
ochranu biodiverzity. 
Šiesta časť projektu sa týka vybudovania špecializovaných laboratórií 

ako prostriedku motivácie k štúdiu prírodovedných disciplín. Cieľom je vy-
budovať moderné laboratórne praktikum, ktoré bude pre študentov ukážkou 
moderného pracoviska. Priamy kontakt so súčasnou technikou a jej možnos-
ťami by mal študentov motivovať k hlbšiemu štúdiu prírodovedných inter-
disciplín a k experimentálnej práci. Laboratórne praktikum bude pozostávať 
z dvoch modulov – chemického a biologického. Oba moduly budú fungo-
vať nezávisle a poskytnú hlavnej cieľovej skupine – stredoškolským študen-
tom podmienky pre realizáciu vybraných experimentálnych úloh. Výhody 
z tohto podprojektu budú mať aj stredoškolskí pedagógovia, ktorí ich budú 
sprevádzať, vysokoškolskí poslucháči pedagogických smerov so zamera-
ním na vyučovanie chémie a biológie, vysokoškolskí pedagógovia, ktorí 
vďaka vybaveniu praktika budú môcť modernizovať praktické úlohy. Študenti 
bakalárskeho, magisterského a postgraduálneho štúdia z odborov biológia 
a chémia sa budú podieľať na príprave experimentov pre stredoškolákov, 
a tým zdokonaľovať vlastné laboratórne zručnosti. V rámci tejto časti pro-
jektu sa vybuduje databáza pracovísk, ktoré budú mať záujem spolupra-
covať, a riešenej problematiky. Počíta sa aj s kontaktovaním koordinátorov 
podobných sietí v európskych štátoch a s organizovaním spoločných stret-
nutí.  

Do prípravy projektu sa zapojilo jedenásť pedagógov z PriF UK, traja  
z FMFI UK a jeden pracovník SAV, pri samotnej realizácii projektu, ktorý 
bude trvať 26 mesiacov, sa počíta so zapojením aj ďalších pedagógov.  

Hlavným problémom pri príprave a realizácii projektu je ťažkopádna 
byrokracia na Ministerstve školstva SR. Projekt bol odovzdaný v máji  
r. 2005 a začiatok prác bol plánovaný na november r. 2005. Oficiálnu infor-
máciu o schválení projektu dostala fakulta až v januári r. 2006. Plánovaný 
rozpočet projektu bol 8 000 000 Sk. MŠ SR zredukovalo položku, ktorá sa 
týkala odmien koordinátorom projektu o 150 000 Sk, čím sa porušila rovno-
váha rozpočtu medzi jeho jednotlivými zložkami. Ak by sa mali dodržať 
pravidlá rozpočtu, potom by skutočná redukcia bola až 400 000 Sk. Túto 
redukciu urobilo MŠ SR bez konzultácie s koordinátorom projektu. Nový 
rozpočet sa mal odovzdať v priebehu dvoch dní. Proti takémuto postupu 
sa riešitelia projektu odvolali. Ak sa v budúcnosti nezjednoduší byrokracia 
v oblasti projektov v rámci Európskeho sociálneho fondu, poklesne záujem 
podávanie nových projektov. 

Ján Benko, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK 
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Spolupráca Univerzity Komenského 

s Konfederáciou odborových zväzov SR 
 
 

Univerzitu Komenského navštívila dňa 17. februára 2006 delegácia Konfederácie odborových zväzov SR na čele s Mgr. Ivanom Saktorom, 
prezidentom KOZ SR.  
Univerzitu Komenského na rokovaní zastupoval doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, JUDr. M. Duračinská, CSc., prorektorka UK, doc. RNDr. K. Mičieta, CSc., 

predseda AS UK, a doc. PhDr. J. Hoššo, CSc., predseda odborov na UK. Cieľom stretnutia bolo podpísanie Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi UK  
a KOZ, ktorá sa obnovuje každé tri roky a ktorej ťažisko spočíva vo vzájomnej pomoci a spolupráci pri realizovaní úloh v oblasti výchovy a vzdelávania  
a spoločensko-prospešnej činnosti. Keďže sa UK zaviazala, že do troch mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy oboznámi s jej obsahom všetky fakulty, 
uverejňujeme dnes jej text aj na stránkach nášho spravodaja.  
 
 

Zmluva o partnerskej spolupráci 

medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. 6, 818 06 

Bratislava, zastúpená rektorom doc. PhDr. Františkom Gahérom, CSc.,  
a Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR), 
Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, zastúpená prezidentom KOZ SR 
Mgr. Ivanom Saktorom (ďalej len zmluvné strany). 
 

Článok II. 
Predmet, účel a cieľ zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je vzájomná pomoc a spolupráca pri realizovaní 
úloh, ktoré vyplývajú z náplne činnosti zmluvných strán v oblasti výchovy 
a vzdelávania a spoločensko-prospešnej činnosti. 
2. Účelom zmluvy je zabezpečiť všestranne kvalifikovanejšie, efektívnej-

šie a rýchlejšie plnenie úloh zmluvných strán v stanovených oblastiach. 
3. Zmluva sa uzatvára s cieľom realizovať obojstranne výhodnú spolu-

prácu medzi zmluvnými stranami a zabezpečiť ďalší rozvoj ich partnerských 
vzťahov. 
 

Článok III. 
Oblasti formy a spolupráce 

Zmluvné strany sa zaväzujú realizovať spoluprácu na princípoch rovno-
právnosti a vzájomnej výhodnosti najmä nasledovnými formami. 
1. Výmenou skúseností a informácií v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy. 
2. Sprístupnením dostupnej študijnej literatúry a ďalších zdrojov infor-

mácií pre potreby dohodnutého počtu subjektov druhého zmluvného part-
nera. 
3. Vzájomným posudzovaním koncepčných dokumentov, ktoré sa dotý-

kajú predmetu tejto zmluvy. 
4. Zabezpečením participácie Inštitútu vzdelávania odborov KOZ SR (ďalej 

IVO KOZ SR) na vzdelávacích aktivitách centra ďalšieho vzdelávania UK 
(ďalej len CĎV) a participácie CĎV UK na vzdelávacích aktivitách realizova-
ných IVO KOZ SR. 
5. Spoluprácou na ďalších formách výchovy členskej základne KOZ SR 

v rámci celoživotného vzdelávania (prednášky, semináre, školenia, kurzy). 
6. Spoluprácou na riešení ďalších problémových otázok, ktoré sa dotýkajú 

predmetu tejto zmluvy, alebo ktorých riešenie si vyžiada jej praktické uvá-
dzanie do života. 
7. Vzájomne výhodnou pomocou pri riešení úloh druhého partnera. 
8. Aktívnou účasťou a pomocou pri zabezpečovaní vedeckých konferencií 

a iných spoločenských aktivít. 
9. Účasťou na seminároch v zahraničí v rámci spolupráce so zahraničnými 

partnermi zmluvných strán. 
10. Zadávaním tém diplomových prác súvisiacich s odbormi študentom 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

11. Spoluprácou pri tvorbe a realizácii projektov a programov Európskeho 
spoločenstva. 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť potrebné úsilie pre naplnenie 
obsahu tejto zmluvy. 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o otázkach, ktoré 

sa dotýkajú oblasti spolupráce vymedzenej obsahom tejto zmluvy a pri jej 
napĺňaní postupovať v zmysle platných právnych predpisov. 
3. Obidve zmluvné strany zaručujú ochranu informácií získaných v priebe-

hu spolupráce, ako aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy. 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú tretiemu subjektu také in-

formácie, ktoré si vyžadujú vopred dohodnutý súhlas druhej zmluvnej strany. 
5. Po vzájomnej dohode môžu zmluvné strany zapojiť do spolupráce podľa 

tejto zmluvy aj ďalšie subjekty, ak to podporí dosiahnutie úspešnejšieho 
a rýchlejšieho cieľa. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
1. Na realizáciu plnenia tejto zmluvy a konzultáciu konkrétnych požiada-

viek z nej vyplývajúcich je za KOZ SR splnomocnený prezident KOZ SR 
Mgr. Ivan Saktor a za UK rektor doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
2. Obsah tejto zmluvy je možné zmeniť len formou písomných dodatkov, 

ktoré pre svoju platnosť vyžadujú súhlas štatutárnych zástupcov oboch 
zmluvných strán. 
3. Zmluva sa uzatvára na obdobie troch rokov. 
4. Zmluvu možno jednostranne písomne vypovedať pred uplynutím doby, 

na ktorú bola uzatvorená, a to bez uvedenia dôvodu v trojmesačnej výpo-
vednej lehote. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasle-
dujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Tým nie sú dotknu-
té začaté dohodnuté plnenia, ktoré budú dokončené v súlade so zmluvnými 
ustanoveniami a princípom rovnoprávnosti a reciprocity, ak sa zmluvné stra-
ny nedohodnú inak. 
5. Nedodržanie dohodnutých plnení a porušovanie právnych predpisov 

môže byť dôvodom okamžitého vypovedania zmluvy. Výpovedná lehota 
v tomto prípade neplynie a zmluvný vzťah skončí dňom doručenia výpovede 
druhej zmluvnej strane. 
6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami 

oboch zmluvných strán. 
7. Zmluva je vypracovaná v šiestich výtlačkoch, z ktorých po tri obdrží kaž-

dá zmluvná strana. 
8. Rektorát UK sa zaväzuje, že do troch mesiacov odo dňa podpisu tejto 

zmluvy oboznámi s jej obsahom všetky fakulty. 
9. KOZ SR sa zaväzuje, že do troch mesiacov odo dňa podpisu tejto zmlu-

vy oboznámi s jej obsahom všetky odborové zväzy. 
 

V Bratislave, dňa 17. februára 2006 

doc. PhDr. František Gahér, CSc., rektor UK, 
Mgr. Ivan Saktor, prezident KOZ SR 
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Odišiel dobrý, nevšedný a vzácny človek.... 
 
Po ťažkej chorobe, vo veku nedožitých 59 rokov, zomrel dňa 12. februára 2006 doc. RNDr. Jozef 

Seginko, PhD., bývalý dekan Farmaceutickej fakulty UK. Slovenská farmaceutická obec sa s ním 
prišla naposledy rozlúčiť dňa 17. februára 2006 do Auly UK. V mene vedenia UK i Farmaceutickej fa-
kulty UK sa smútočnému zhromaždeniu prihovoril prof. RNDr. D. Mlynarčík, DrSc., dekan FaF UK:  

 
„Pripadla mi veľmi ťažká úloha – vzdať poslednú 

poctu vzácnemu priateľovi a skvelému človeku – 
doc. RNDr. Jozefovi Seginkovi, PhD., ktorý nás 
opustil po statočnom, ale márnom boji so záker-
ným nepriateľom, nad ktorým sa nevyhráva. Vy-
jadrujem v mene fakulty, z poverenia rektora Uni-
verzity Komenského aj v jeho mene a napokon 
aj za seba hlbokú a úprimnú sústrasť trúchliacim 
pozostalým – predovšetkým rodine zosnulého, kto-
rá bola jeho oporou po celý život a najmä stála pri 
ňom po celý čas jeho choroby až do jeho posled-
ných chvíľ.  

Smrť je strašné slovo, ktoré síce nevyhnutne 
patrí k životu, ale jeho plnú ťarchu a nezvratnosť 
si uvedomíme, až keď zasiahne v našej blízkosti. 
Tentoraz udrela blízko nás a to bolí. Rana je to 
čerstvá a ešte sme sa nestihli zmieriť s touto ne-
zvratnou skutočnosťou, s touto definitívnosťou. 
Vedeli sme o osudovosti choroby nášho priateľa, 
obdivovali sme jeho statočnosť v zápase s ňou, 
a dúfali sme.  

Iskierka nádeje ale zhasla. Zázrak sa nekonal. Bolí 
to tým viac, že odišiel človek v najlepších rokoch, 
zrelý a skúsený, osvedčený, ktorý ešte mohol dlho 
prinášať ovocie. Odišiel človek, ktorý vďaka svojej 
dobrote, čestnosti a statočnosti nemohol mať ne-
priateľov. Odišiel človek nevšedný a vzácny, člo-
vek veľkého ducha a intelektu, človek úprimný, 
so srdcom na dlani. Odišiel od rozrobeného diela 
a i keď už mal za sebou významné počiny, mohol 
ešte ďalej zúročovať svoje schopnosti, vedomosti 
a praktické skúsenosti na úžitok nás všetkých.  

Ťažko si budeme zvykať na to, že už nebude 
medzi nami a že bude treba o ňom hovoriť len  
v minulom čase. 

Svoj život spojil pevne a natrvalo s farmáciou  
a s Farmaceutickou fakultou UK. Hneď po jej ab-
solvovaní sa stala aj miestom jeho prvého a defi-
nitívneho zamestnania, kde pôsobil ako vysoko-
školský učiteľ. Pre neho to ale nebolo len zamest-
nanie. Bola to jeho náplň života a on bol pre fakultu 
jedným z ľudí, o ktorých sa hovorí, že sú soľou 
tejto zeme. Vyžarovala z neho dobrota a serióz-
nosť. Jeho typickou vlastnosťou bola empatia. Bol 
statočným a čestným človekom s krištáľovým cha-
rakterom, s neobyčajnou schopnosťou ľudí počú-
vať, chápať ich problémy aj radosti a pomáhať, kde 
sa len dalo. Mal schopnosť tlmiť vášne a urovná-
vať spory tak, že obe strany odchádzali spokojné. 

Ľahko a rýchlo si získaval priateľov, lebo bol ste-
lesnením dôveryhodnosti a spoľahlivosti. Aj vďaka 
tomu urobil veľmi veľa pre spoluprácu s inými 
fakultami a farmaceutickou praxou. 

Jozef Seginko bol neustále činný. Pamätám si 
ho ešte ako činorodého a svedomitého študenta, 
ktorý sa zápalisto venoval vedeckej činnosti na 
svojej budúcej katedre, ako mladého vysokoškol-
ského učiteľa tamtiež, ktorý okrem svojich povin-

ností organizoval študentské vedecké konferencie 
a aj iné aktivity. Máme ho v pamäti ako obetavého 
funkcionára fakulty na náročnom poste prodeka-
na a napokon ako dekana. Dekana všeobecne 
rešpektovaného, uznávaného a obľúbeného. Bol 
to učiteľ, ktorému sme vďační za tisícky hodín sve-
domitej pedagogickej práce a za tisícky absolven-
tov magisterského stupňa, neskôr aj za bakalá-
rov a doktorandov, ktorých vychoval. S láskou  
a s entuziazmom im odovzdával svoje bohaté 
vedomosti a skúsenosti. Ako prodekan a napo-
kon dekan žil pre svoju fakultu a venoval sa jej 
celou svojou bytosťou a energiou. Inak by to asi 
ani nebol vedel robiť. 

Sotva možno vymenovať, čo všetko priniesol 
pre fakultu i farmáciu, a to ani len za tie roky, čo 
bol vo funkcii dekana. Každý zoznam by bol ne-
kompletný, lebo by v ňom boli len najnápadnejšie 
výkony.  

Dožil sa teda ani nie 59 rokov. Ostali po ňom 
neuskutočnené plány a sny, program, ktorý už 
nestihol naplniť. Nedočkal sa ani vydania svojho 
posledného diela, na ktorom sa podieľal – Veteri-
nárnej farmakológie, ktorá čoskoro vyjde tlačou. 
Svieca jeho života nebola dlhá, ale to neznižuje 
jeho veľkosť. 

Doc. Seginko neprežil dlhý vek, ale zanechal po 
sebe viac než ktokoľvek iný. Nie sú to len tisícky 
bývalých študentov, ktorých mal ako vysokoškol-
ský učiteľ, nie sú to len výsledky vedeckej práce 
a publikácie, ba ani len úspechy vo funkcii deka-
na, ktoré podvihli a posilnili fakultu a pomohli jej 
ísť vpred. Predovšetkým ale urobil život o čosi 
krajším nám všetkým, ktorí sme sa dostali do sféry 
vplyvu jeho osobnosti. A to je dané málokomu. 
Takého si ho budeme navždy pamätať a s úctou 
pripomínať. 

Spectabilis, vážený pán dekan, drahý náš Jožko, 
teraz je to prvý raz, keď si nás zarmútil. S ťažkým 
srdcom a v žiali sa s Tebou lúčim v mene Univer-
zity Komenského, pracovníkov aj študentov jej 
Farmaceutickej fakulty, v mene širokej farmaceu-
tickej obce, spolupracovníkov vo vedeckej oblasti 
a priateľov, ktorých si mal neúrekom. Ak sa teraz 
na nás pozeráš z nebíčka, vidíš, ako sa na Tvoju 
počesť naplnila táto aula. Nech Ťa to utvrdí v pre-
svedčení, že si nežil márne. 

Ešte raz sa skláňame pred Tvojou otvorenosťou 
a spravodlivosťou, ktoré Ťa zdobili, pred Tvojím  
i keď predčasne prerušeným životným dielom, 
ktoré si vždy budeme vážiť. Tvoje životné dielo si 
uchováme v pamäti a budeme v ňom pokračovať 
s takou láskou, akú si do neho vkladal Ty, a kiežby 
aj s takým optimizmom, aký sme poznali u Teba.  
 
Spectabilis pán dekan, honorabilis pán docent, 

v mene akademickej obce Univerzity Komen-
ského, jej vedenia, v mene celej Tvojej fakulty 

a širokej obce farmaceutov i v mene svojom 
Ti dnes chcem vzdať posledný hold a vyjadriť 
vďaku za všetko, čo si pre svoju fakultu, pre 
svoju alma mater i pre celé vysoké školstvo na 
Slovensku počas svojho pôsobenia na univer-
zite a fakulte urobil. 
Na stuhe venca od Tvojej fakulty je napísané, 

že na Teba nikdy nezabudneme. Je to pravda. 
Poznačil si nás natrvalo a kus Teba ostane v kaž-
dom z nás. 
Budeš nám veľmi, veľmi chýbať.  
Odpočívaj v pokoji.“ 

 

Doc. Seginko sa narodil 28. 3. 1947 v Úpore,
v okrese Trebišov, kde ukončil základné 
a stredoškolské štúdium a v roku 1965 matu-
roval. V rokoch 1965 – 1970 študoval na Farma-
ceutickej fakulte UK v Bratislave. Po absolvo-
vaní štúdia sa stal asistentom na Katedre
farmakodynamiky a toxikológie FaF UK, kde 
pôsobil vyše 30 rokov. Po absolvovaní vojen-
skej prezenčnej služby obhájil dizertačnú
prácu a získal titul RNDr. V roku 1985 získal 
na Farmaceutickej fakulte Univerzity Karlovej 
v Hradci Královej vedeckú hodnosť „kandidát
farmaceutických vied“ a v roku 1988 bol vyme-
novaný za docenta. Po spoločenských zme-
nách v roku 1989 sa stal členom Akademické-
ho senátu FaF UK, predsedom zamestnanec-
kej komory senátu, členom Akademického 
senátu UK. V r. 1994 ho akademický senát
fakulty schválil do funkcie prvého prodekana 
fakulty, zároveň od roku 1990 vykonával aj funk-
ciu zástupcu vedúceho katedry. Doc. Seginko
bol dve funkčné obdobia prodekanom (1994 –
1999) a necelé dve funkčné obdobia od roku 
2000 do 31. januára 2005 dekanom fakulty.  

Doc. Seginko bol aktívny aj v akademic-
kých a verejných funkciách. Bol predsedom 
Vedeckej rady FaF UK, členom Vedeckej ra-
dy UK, vedeckých rád farmaceutických fakúlt
v Hradci Královej a v Brne, vedeckých rád LF 
UK, Fakulty chemickej a potravinárskej tech-
nológie STU. Bol členom Rady ministra zdra-
votníctva SR, predsedom Subkomisie pre fyto-
farmaká a homeopatiká ŠÚKL, členom výbo-
rov Slovenskej farmakologickej spoločnosti 
a Spolku farmaceutov v Bratislave, členom 
Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Slo-
venskej spoločnosti klinickej farmakológie, 
Slovenskej kardiologickej spoločnosti, členom
výboru Toxikolologickej sekcie SFS, členom 
komisie pre obhajoby rigoróznych a dokto-
randských prác, členom redakčných rád ve-
deckých a odborných farmaceutických ča-
sopisov na Slovensku aj v Českej republike 
(Česká a slovenská farmacie, Farmaceutický 
obzor, Lekárnik, Liečivé rastliny, Medi-news, 
farmi-news). 

Jeho neúnavná práca a angažovanosť v od-
bore i vo verejnej činnosti bola ocenená
mnohými vyznamenaniami fakúlt, vedeckých 
ústavov a Univerzity Komenského. 

Ingrid Tumová
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Čo s našimi diskusiami? 
 

V septembrovom čísle prorektor UK M. Dúbrava a zodpovedná 
redaktorka NU Mgr. Hinnerová upozornili čitateľov, že Naša univerzita – 
spravodaj Univerzity Komenského vychádza už okrúhlych 50 rokov. 
Pred štyridsiatimi rokmi som sa aj ja, ako mladý asistent, občas dostal 
k niektorému číslu NU. Z vlastnej skúsenosti viem, že kolegovia časopis 
zbežne prelistovali a maximálne si prečítali článok dotýkajúci sa fakulty. 
Na katedru sme dostali vždy niekoľko výtlačkov, ktoré väčšinou ležali 
nedotknuté na príslušnom stole, kým neprišla ďalšia várka. O príspev-
ky, ktoré len inými slovami šírili štátnu propagandu, záujem veľký nebol. 
To, že pod vedením strany a vlády speje naša spoločnosť k šťastnej 
budúcnosti, alebo, že socialistický tábor na čele so ZSSR v historickom 
zápase porazí svet prehnitého kapitalizmu, bolo všetkým jasné z den-
nej a inej tlače (neskôr televízie). Nepotrebovali sa to dočítať aj v Našej 
univerzite.  

Aká je situácia dnes? Stáva sa mi, že si niekedy prídu kolegovia poži-
čať moje redakčné číslo Našej univerzity. Dopočuli sa, že je tam zaují-
mavý článok a katedrové čísla sú rozobraté. Mimochodom v poslednej 
dobe ich odkazujem na elektronické vydanie NU. Prelistoval som si 
niektoré výtlačky za ostatných 12 rokov. Musím konštatovať, že sa mení 
k lepšiemu. Tak ako v minulosti si zachováva svoj spravodajský charak-
ter, s tým rozdielom, že prispievatelia sa oproti dávnejšej minulosti sna-
žia, aby príspevky boli čitateľné a zaujímavé pre čo najširší okruh čita-
teľov. Nechýbajú ani články presahujúce spoločenský rámec univerzity. 
V tomto akademickom roku je to napríklad rozhovor s komisárom EÚ 
Jánom Fígeľom, prevzatý novinový článok o hodnotení vysokých škôl, 
zvláštna príloha spravodaja NU k tragickej smrti nášho študenta Daniela 
Tupého a ďalšie. 

Čo sa nám dlhodobo nedarí, je (až na malé výnimky) vyprovokovať 
diskusiu. Prorektor M. Dúbrava sa o to vo svojich editoriáloch snaží. 
Najprv dosť polopatisticky poukazoval na články, ktoré by si žiadali či 
už kladnú alebo zápornú reakciu. Teraz to už necháva skôr na pozor-
ného čitateľa. Tak či tak, odozva je pomerne malá. Neviem čím to je, 
našinec je schopný často veľmi ostro a nekompromisne presadzovať 
svoj názor napríklad na pôde senátu, ale nie je ochotný diskutovať 

písomne. O jeho uverejnení na stránkach NU ani nehovorím. Pred pár 
rokmi skrachoval napríklad pokus o diskusné fórum určené a prístupné 
len senátorom UK. Navrhovatelia sa mylne domnievali, že sa tak dá 
zefektívniť práca senátu. 

O vyprovokovanie diskusie sa snažia aj redaktorky NU nielen tým, 
že nad niektorý článok nadpíšu Podnet na diskusiu, ale napríklad inicia-
tívne preberú článok z novín či časopisu, obsah ktorého má čo povedať 
aj na našej akademickej pôde. V januárovom čísle NU je to článok 
emeritného profesora Hovorku Majú vysoké školy dostatok osobností? 
Súhlasím s pánom profesorom, že špičkoví vedci a profesori by sa 
mali naučiť pre verejnosť zrozumiteľne a zaujímavo hovoriť o problé-
moch, ktoré riešia, a o celospoločenskom prínose ich bádania. Obávam 
sa, že nie je veľa tých, čo to dokážu. Nelámal by som palicu nad sku-
točne špičkovým vedcom, ktorého výsledky si cení medzinárodná ve-
decká komunita a ktorý jednoducho nemá literárne vlohy. Vtedy treba 
na takého človeka upozorniť a využiť napríklad spoluprácu s novinárom. 
Jeho úlohu môže prevziať aj niektorý z kolegov, ktorý na to má. Je pek-
né aproximovať kariérny postup stupňami učeň, tovariš, majster zauží-
vanými v stredovekých remeslách, ale treba si uvedomiť, že majster 
obuvník nie je väčšinou aj majstrom krajčírom. Aj politika je do určitej 
miery remeslom a majster (rozumej profesor) nemusí byť lepší minister 
ako tovariš (rozumej docent či asistent). To, že vynikajúci športovci 
robia najlepšiu propagáciu svojej vlasti a sú v centre pozornosti spo-
ločnosti, žiaľ pre špičkových vedcov a vedecko-pedagogických pra-
covníkov neplatí. Má to jednoduché vysvetlenie. Do športu sa rozumie 
každý a okrem toho je to ľudová zábava. Platí to na celom svete. Iná 
vec je, nakoľko si politici uvedomujú prínos vedy a pedagogiky pre 
ekonomické a iné pozdvihnutie spoločnosti a sú ochotní to aj patrične 
honorovať. Kolegovia, ktorí hosťujú na zahraničných univerzitách, 
tvrdia, že tamojší profesori sú neporovnateľne lepšie honorovaní ako 
naši doma. Všetko je však relatívne. Aj tam patria do strednej vrstvy 
obyvateľstva (možno pri hornom okraji). U nás je zaradenie rovnaké 
(možno bližšie k spodnému okraju). 

Martin Belluš, FMFI UK 
 
 

 

Najlepšie platená brigáda? 
 

Ak súrne hľadáte korunku navyše a neviete, čo sa za prácou hostesky skrýva, zahryznite sa do nášho článku. 
 

Mnohé študentky už vedia, ako chutí práca 
hostesky. Dievčatá – hostesky pracujú ako pro-
motérky, ktoré propagujú rôzne produkty, naj-
častejšie v mieste predaja. Najznámejšie sú 
ochutnávky. Firmy, politické strany aj jednot-
livci si zasa zväčša objednávajú event hostes-
ku na športové, kultúrne a spoločenské akcie, 
konferencie, recepcie či fóra. Hostesky vraj 
nikdy nevystupujú v úlohe čašníčok. Aby mohli 
prísť do kontaktu s jedlom, museli by mať totiž 
špeciálny zdravotný preukaz. Na akciách zväč-
ša vítajú a navigujú hostí, robia registrácie, po-
máhajú s tombolou a sú hosťom k dispozícii 
pri rôznych želaniach. 
„Ak sa dievča chce stať hosteskou, malo by 

mať od osemnásť do dvadsaťpäť rokov, byť 
komunikatívne a spoľahlivé. Nehľadáme však 
žiadne modelky. Máme uplatnenie aj pre molet-
nejšie dievčatá, ktoré napríklad obvolávajú po-
zvaných hostí a potvrdzujú účasť,“ tvrdí projek-
tový manažér najväčšej agentúry zameranej na 
marketingovú komunikáciu a odborník na hos-
tesing Peter Gereg. Zaujíma nás, či sa môže 
stať „hosteskou“ aj muž. „Chlapcov využívame 
oveľa menej. Máme ich síce niekoľko v agentúre 
zaregistrovaných, pracujú však skôr ako tech-

nickí pracovníci. Pomáhajú pri aranžovaní de-
korácií, alebo zabezpečujú dopravu ako šoféri,“ 
vysvetľuje Peter Gereg. Kedysi hostesky posie-
lali životopisy, alebo sa robili celoslovenské 
castingy. Dnes stačí prísť kedykoľvek do mar-
ketingovej agentúry, prejsť krátkym pohovo-
rom, na ktorom si zaznamenajú základné uchá-
dzačkine údaje, vzdelanie a miery. Nehľadajte 
za tým nekalé úmysly, údaje o proporciách 
sú dôležité najmä kvôli oblečeniu na akcie. Po-
tom treba už len čakať na telefonát od agen-
túry. „Väčšinou sa hlásia študentky, pre ktoré 
je hodinový zárobok hostesky od sto do tristo-
päťdesiat korún výborným prilepšením k vrec-
kovému. Výška honoráru stúpa s množstvom 
jazykov, ktoré hosteska používa. Takisto si viac 
zarobí na galavečere, ktorý sa skončí neskoro 
v noci, než na športovej akcii počas dňa,“ oboz-
namuje nás projektový manažér. Prácou hos-
tesky sa podľa neho dá uživiť, dievča by však 
muselo byť nonstop vyťažené. 

Ak uvažujete o takomto džobe, určite je dob-
ré rozhodiť siete a zaregistrovať sa vo viacerých 
agentúrach. Dvadsaťdvaročná študentka Ve-
ronika pracuje napríklad iba prostredníctvom 
kamarátok, ktoré jej dohadzujú zárobky. „Nie-

kedy viem aj týždeň dopredu, kam pôjdem pra-
covať, inokedy mi dajú vedieť deň pred akciou. 
Táto práca ma baví, je super zaplatená a ani sa 
veľmi nenarobím,” pochvaľuje si. 

Okrem peňazí láka mnohé dievčatá možnosť 
vidieť niečo nové. Peter Gereg spomína na 
ekonomickú konferenciu, kde si klient vyžiadal 
dievčatá, ktoré študujú ekonómiu: „Vtedy sa 
išli baby pretrhnúť, aby sa tam dostali. Veď 
vstupné na prednášku bolo 200,– EUR a ony 
mohli stáť v hale, všetko počuť a ešte sme im 
za to platili. Dokonca jedna dostala od klienta 
aj pracovnú ponuku. Dozvedel sa, že skončila 
právo i ekonómiu a ponúkol jej džob.” 

Na internete nájdete množstvo agentúr, ktoré 
hľadajú hostesky, pri výbere si však dávajte 
veľký pozor. Stavte na referencie a odporúča-
nia kamarátok a firmu navštívte pokojne aj nie-
koľkokrát, kým si nebudete úplne isté, že s vami 
nemajú nečisté úmysly. Skúste sa informovať 
na www.promoland.sk, www.hostessing.sk ale-
bo www.rpromotion.sk. 

 
Dominika Péterová, 

KŽ FiF UK 
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Ako a kde si zarobiť?Ako a kde si zarobiť?Ako a kde si zarobiť?Ako a kde si zarobiť?    

Keby som študentovi položila túto otázku, istotne by mi odpovedal, že na brigáde. Stalo sa akousi 
tradíciou týmto spôsobom si zarábať, alebo aspoň finančne pomôcť. Veď náklady na bývanie, stravu  
a školu nie sú najmenšie. Študentské brigády sú dostupné a v Bratislave, navyše, aj dobre platené. 
Vieme, kde ich vyhľadať. 

 

V Bratislave nájdeme množstvo firiem, ktoré 
sprostredkúvajú študentské brigády. Niektoré  
z nich pôsobia aj priamo v Mlynskej doline pri štu-
dentských domovoch Univerzity Komenského.  
V budove internátu Ľ. Štúra sídli pobočka Štu-
dentského servisu. Aby ste u nich získali brigá-
du, stačí, ak ste študentom denného či diaľkového 
štúdia strednej alebo vysokej školy, prípadne bez 
práce najviac však 2 roky po ukončení štúdia. Na 
registráciu je potrebný občiansky preukaz, potvr-
denie o návšteve školy, resp. Zdravotný preukaz 
pre prácu s potravinami. Brigádovať je možné po-
čas pracovného týždňa i víkendu, počas semestra, 
obľúbeného skúškového obdobia, dokonca aj cez 
prázdniny. Práce, ktoré vám servis sprostredkuje, 
sú rôznorodé. Okrem tradičných administratívnych 
úloh v kancelárii s počítačom alebo bez neho, 
telefonovania, faxovania či prepisovania údajov, 
môžete pracovať ako prekladateľ, kontrolór, pok-
ladník alebo roznášač letákov. Ďalšou alternatí-
vou je sťahovanie, montovanie, upratovanie a tiež 
pomocné práce na stavbe či v sklade. A pretože 
nič nerobíme zdarma, zaujíma nás i finančné ohod-
notenie výkonu. Hodinová mzda sa pohybuje sa 
od 42,– do 75,– Sk v závislosti od charakteru prá-
ce, alebo sa dohodnete. 
Firma Nosluš, sídliaca na Radlinského ulici, po-

núka prácu v kancelárii, v obchodoch – najčas-
tejšie obsluhu pokladne, balenie či dokladanie 
tovaru alebo pomocné práce v pekárni. Ak máte 
chuť zamestnať sa ako anketár, agentúra vám 
vyhovie aj v tejto oblasti. Zarobiť si môžete 36,– 
až 60,– Sk za hodinu. 
Na serveri www.ponuky.sk nájdete možnosť 

zarobiť si od 50,– až do 100,– Sk/h za doučovanie 
predmetov základných a stredných škôl, prípra-
vu na prijímacie pohovory na gymnázia, stredné 

a vysoké školy. Ďalšími príležitosťami sú zamest-
nania ako recepčná v hoteli, tvorba webových 
stránok pre študentov informatiky alebo, už obvyk-
lé, roznášanie letákov. 
Ak je pre vás zaujímavá brigáda, kde vystupujete 

ako referentka, finančný broker junior (1000,– Sk/h), 
recepčná, telefonistka či pracovník ochranky, 
určite si kliknite na stránku www.profesia.sk. 
Okrem zamestnaní tu nájdete aj zaujímavé a ne-
tradičné brigády. Ak vás predchádzajúca ponuka 
nezaujala, máte možnosť vybrať si z ďalšej ponuky. 
Pre umelecky nadaných môže byť atraktívne vy-
tvárať grafiku, modelovať, farbiť či lepiť, alebo skúsiť 
oblasť reklamy a propagácie. Príjemný vzhľad a vy-
stupovanie sa vám hodí pri práci hostesky, trocha 
praxe, ak si chcete privyrobiť ako barman, čašník 
alebo pomocník v kuchyni a silné svaly pre mani-
puláciu s predmetmi vo výrobe, skladoch i kance-
láriách či dokladaní tovaru v predajniach. Nájdu 
sa brigády aj pre pohodlnejších: spracovanie 
listových zásielok, administratíva, balenie tovaru. 
Jazykové znalosti využijete, ak sa prihlásite na 
brigádu ako prekladateľ, za ktorú dostanete až 
200,– Sk/h. Za ostatné brigády platia 48,– až 
114,– Sk za hodinu. 
Mnohé brigády, ponúkané agentúrami, je možné 

vykonávať dlhodobo. V prípade spokojnosti oboch 
strán existuje pri niektorých typoch brigád dokon-
ca i vyhliadka na trvalý pracovný pomer.  
V prípade záujmu sa podrobnejšie informujte 

osobne v agentúrach alebo na stránkach:  
www.studentservis.sk, www.plusko.sk,  
www.indexplus.cz/index_sk.html,  
www.mojapraca.sk, 
www.ponuky.sk,  
www.profesia.sk 

Lenka Mlynčeková 
 

Anketa na aktuálnu témuAnketa na aktuálnu témuAnketa na aktuálnu témuAnketa na aktuálnu tému    
 
Keďže je marec mesiacom knihy, študentov Univerzity Komenského sme sa tentoraz spýtali: 

Ako často a ktoré služby využívate v Univerzitnej knižnici?  
 

Danka (2. ročník, prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemčina, švédčina)  
– Väčšinou som nútená každý týždeň si prečítať jednu až dve knihy v rámci povinného čítania  

a práve vtedy využívam služby „Univerzitky“. Majú tam výborné tituly potrebné k výučbe v nemčine  
a prekvapivo aj v švédčine. Keďže nemám počítač, často využívam možnosť internetu, ktorý je navyše 
zdarma. Najnovšie oceňujem predĺženie otváracích hodín. Zaujímavé je, že napriek tomu, že sme na 
Slovensku, som sa ešte nestretla s nepríjemným prístupom zamestnancov.  
Marek (4. ročník, andragogika): 
– V Univerzitnej knižnici som sa bol zatiaľ iba zapísať. Odradilo ma množstvo ľudí a fakt, že som tam 

v podstate nevidel žiadne knihy. Keď si chcem niečo požičať, mám vo zvyku, že si knihu najprv 
vyberiem z regála a pozriem. Chýba mi osobný kontakt s knihami a prekáža príliš pretechnizovaný 
systém. Nepáči sa mi, že objednávku musím podať minimálne deň vopred.  
Rasťo (4. ročník, matematika – telesná výchova): 
– Síce študujem už šiesty rok, ale na knižnicu som si ešte nenašiel čas. Pracujem totiž ako tenisový 

inštruktor, čo ma ukracuje o mnoho osobného voľna. Myslím si, že naše školstvo žije len zo starej 
socialistickej literatúry. Ale ak by som mal čas, možno by som tam zašiel.  
Erik (1. ročník, archeológia): 
– Konečne má aj naša univerzita knižnicu na európskej úrovni. Zabezpečiť odbornú literatúru pre 

môj študijný odbor nebolo jednoduché. Teraz už nemám problém. Ťažké je však požičať si tituly, ktoré 
vyšli v nedávnej minulosti. Sú totiž viazané prezenčne, čiže sa dajú študovať len na mieste. Ocenil by 
som viac exemplárov z každého diela. Okrem toho sa mi na „Univerzitke“ páči, že zamestnáva ľudí so 
zníženou pracovnou schopnosťou. Ich vďačnosť vidieť v prístupe k študentom. Chodím tam každý týždeň.  
Kristína (2. ročník, manažment): 
– Do Univerzitnej knižnice som začala chodiť len pred dvoma mesiacmi, ale zdá sa mi úplne skvelá. 

Je tam internet, množstvo kníh – našla som tam publikácie, ktoré v iných knižniciach ani len ne-
poznajú. Veľmi sa mi páči sekcia anglických kníh, kde som našla úplne nových autorov. Jedinou chybou 
sú kopírovacie stroje na mince. Sú síce užitočné, ale v celej knižnici neexistuje miesto, kde sa dajú 
zmeniť peniaze na drobné.  
Jana (3. ročník, religionistika): 
– Do knižnice chodím rada v sobotu. Vtedy je tam pokoj, málo ľudí a služby presne také isté ako cez 

týždeň. Trávim tam skoro každý víkend. Potrebujem materiály do školy, ale požičiavam si aj beletriu. 
Škoda len, že musím už dopredu poznať knihu, ktorú si chcem požičať. Páčilo sa mi, keď som kedysi 
mohla po knižnici len tak blúdiť a vybrať si náhodne. Stratilo sa čaro osobného kontaktu s knihou. 
Som rada, že do „Univerzitky“ sa dá prísť aj relaxovať. Veľmi som si obľúbila priestor na posedenie  
s priateľmi, alebo debatu o literatúre v átriu vo vnútri budovy. 
Pokoj pri dobrej knihe praje Andrea Ondo-Eštoková 

 
 

Ministerstvo 
dáva viac a viacerým 
 

Od marca budú mať vysokoškoláci do 
vrecka o čosi menej hlboko. Ministerstvo 
školstva totiž nielen zvýšilo hodnotu sociál-
nych štipendií, ale zmiernilo tiež kritériá 
na ich získanie. Kým doteraz mohlo vypo-
môcť sumou nanajvýš dvetisíc korún me-
sačne, počínajúc týmto mesiacom to bude
raz toľko. Závisí to však, samozrejme, od 
individuálnej situácie každého študenta. 
Po starom mal nárok len ten, komu nevy-
chádzalo na jedného člena rodiny viac ako
3 700 korún mesačne. Odteraz to bude
každý, koho rodinný príjem neprekračuje 
životné minimum. To predstavuje pre dos-
pelého človeka 4 730 korún, ak však žije 
v domácnosti ďalší dospelý, je to už len 
3 300 korún, u dieťaťa ide o sumu 2 150 ko-
rún. Doterajšie členenie štipendia (1 000, 
1 500 alebo 2 000 Sk) sa ruší. Odstupňo-
vané bude podľa toho, či ide o osobu štu-
dujúcu v mieste bydliska, ktorá môže zís-
kať najviac 3 300 korún na mesiac, alebo
mimo bydliska, t. j. viac ako 30 km. Tam 
sa štipendium automaticky zvyšuje o dvad-
sať percent, horná hranica sa rovná štyrom 
tisícom. Slušný základ pre samostatné fun-
govanie vo svete, v ktorom sa študentský 
chlebík zďaleka neprejedol. Na uľahčenie 
finančnej situácie vzali mnohí opraty do 
vlastných rúk. Brigády, či dokonca trvalý 
pracovný pomer, nie sú pre študentov žiad-
nou neznámou. Tu však treba upozorniť na 
fakt, že ak máte vlastný príjem, automa-
ticky sa, rovnako ako príjem všetkých va-
šich súrodencov, do výpočtu zaráta. Stane
sa tak v prípade, že zárobok presahuje 
1,5 násobok životného minima, teda sumu
5 676 korún. 

Toto oprášenie štrnásť rokov starej vy-
hlášky bude ministerstvo stáť tristoštyrid-
sať miliárd korún. Zatiaľ sa nedá odhad-
núť počet študentov, ktorí budú sociálne
štipendium poberať, predpokladá sa však, 
že oproti starému systému bude číslo 
o čosi vyššie. „Deti z chudobných rodín“, 
ako sa, v tej dobe minister školstva Martin
Fronc, odôvodňujúc zmenu príspevkov, 
vyjadril pre denník Pravda, „si budú mu-
sieť o peniaze požiadať, aj keď poberajú 
štipendium už v súčasnosti. Inak im bude 
prideľované podľa starého poriadku“. To 
isté platí pre vysokoškolákov, ktorí doteraz
podmienky nespĺňali. Navštíviť treba štu-
dijné oddelenie na príslušnej fakulte a po 
vyplnení žiadosti a odovzdaní príslušných 
dokladov by sa vám na konte mala obja-
viť nádielka nášho predvolebne štedrého
ministerstva. Na záver je ešte potrebné 
dodať, že vyššie spomenutú radostnú uda-
losť môžu očakávať len študenti denného
štúdia, a to za predpokladu, že nebolo pre-
rušené.  

Edita Treščáková

Študentským perom 

Stranu pripravili poslucháči 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Lenky Mlynčekovej 
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