
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znova sme začali 
 
Akademický rok 2007/2008 Univerzity Komenského slávnostne otvoril jej rektor doc. PhDr. F. Gahér, PhD. Za prítomnosti predsedu vlády SR R. Fica, 

podpredsedu vlády a ministra školstva SR J. Mikolaja a podpredsedu vlády SR D. Čaploviča predostrel zhromaždeniu akademickej obce UK 17. septembra 2007 
v Aule UK tento pohľad na to, čo sme dosiahli v uplynulom a čo nás čaká v tomto roku:  

  

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážení podpredsedovia 
vlády, ctení hostia, vážení profesori, docenti, študenti a ostatní členovia aka-
demickej obce Univerzity Komenského,  

dovoľujem si vás všetkých srdečne privítať na dnešnom slávnostnom zhro-
maždení akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave pri príleži-
tosti otvorenia jej nového akademického roka 2007/2008. Otvorenie nového 
akademického roka je pre mňa aj milou príležitosťou, aby som v našich 
radoch privítal i vás, našich nových študentov. Verím, že sa v prostredí poro-
zumenia, kvality a tvorivosti zapojíte do plnohodnotného života našej univer-
zity.  

Každý rok sa pri otvorení akademického roka môžeme aspoň v krátkosti 
zamyslieť jednak nad tým, čo všetko sa univerzite podarilo z jej dlhodobých  

i krátkodobých cieľov v ostatnom roku zrealizovať, jednak nad prioritný-
mi výzvami a aktivitami, ktoré sú pre ďalšie smerovanie našej akademickej 
obce nosnými. V tomto smere môžem, vedomý si všetkých úskalí, s kto-
rými sa príležitostne i kontinuálne naša Alma Mater borí, povedať, že tak 
vo vnútri, ako aj smerom navonok je Univerzita Komenského jedinečnou, 
vitálnou a dynamicky sa rozvíjajúcou inštitúciou, ktorej kľúčovým úsilím 
je dlhodobé a humánne zamerané kreovanie vzdelanostnej spoločnosti. 
O týchto kvalitách svedčí aj umiestnenie našej univerzity v známom sve-
tovom rebríčku vysokých škôl webometrics, kde sme sa z viac ako 13 700 
porovnávaných vysokých škôl sveta umiestnili medzi piatimi percentami 
najlepších. 

Pokračovanie na s. 6  

 

Príhovor predsedu vlády SR 
Slávnostnému zhromaždeniu akademickej obce UK pri príležitosti otvo-

renia akademického roka 2007/2008 sa prihovoril aj predseda vlády SR 
Robert Fico: 

Vážený pán rektor, vážené dámy a páni, kolegyne, kolegovia,  
na úvod môjho vystúpenia chcem poďakovať pánovi rektorovi za mnohé 

podnetné myšlienky, ktoré uviedol vo svojom vystúpení.  
I ja mám trochu nostalgické spomienky, keď vstúpim na pôdu tejto uni-

verzity, lebo to bola aj moja alma mater a tak trošku vám priateľsky závidím, 
že ste na začiatku nového školského študentského roka, ktorý je nesporne 
tým najkrajším obdobím života. Ešte ste určite plní zážitkov z letných me-
siacov, ale sami cítite, že sa končí obdobie bezstarostnosti a že váš svet sa 
zaplní aj mnohými povinnosťami. Prišiel som vás pozdraviť v mene vlády 
Slovenskej republiky a povzbudiť vás, že sa spoliehame na vašu mladosť 
a odvahu, na mladosť, ktorá vždy hľadala za obzormi možného, lebo to je 
jej najväčšia výsada.  

Pokračovanie na s. 8  

Príhovor podpredsedu vlády  
a ministra školstva SR 

Slávnostnému zhromaždeniu akademickej obce UK pri príležitosti otvo-
renia akademického roka 2007/2008 svoje myšlienky predostrel aj podpred-
seda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj:  

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, Vaše magnificencie, 
Vaše spektability a honorability, cives academici, milí študenti, vážení 
hostia, 

veľmi rád som prijal pozvanie na otvorenie nového akademického roka 
práve na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorá si svojím zameraním 
udržuje unikátne postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania na 
národnej úrovni. Je pre mňa veľmi príjemné byť tu dnes medzi Vami a za-
čínať ďalší akademický rok plný výziev a možností tak pre študentskú, ako 
i širokú akademickú obec.  

Pokračovanie na s. 9  
 

Otvorenie akademického roka 2007/2008 na Univerzite Komenského 
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Čestné doktoráty Univerzity Komenského 
 
Dňa 19. septembra 2007 udelila Univerzita Komenského na návrh Vedeckej rady svojej Jesseniovej lekárskej fakulty čestné doktoráty dvom význačným 

predstaviteľom svetovej dermatovenerológie – profesorom a dlhoročným prednostom Dermatovenerologickej kliniky Ludwig-Maximilian Universität v Mníchove 
Ottovi Braun-Falcovi a Gerdovi Plewigovi.  

 

Obaja laureáti svojim celoživotným vedeckový-
skumným pôsobením ovplyvnili vývoj svojho 
odboru v celosvetovom rozmere. Každý z nich 
publikoval stovky prác v najvýznamnejších časo-
pisoch a stal sa autorom či spoluautorom mno-
hých cenených monografií. Ich vrcholné „opus 
magnum“ je však vyše tisícstranová učebnica der-
matovenerológie, ktorá vychádza, stále dopĺňaná 
novými poznatkami, už viac než štvrťstoročie vo 

vydavateľstve Springer – doteraz už v piatich vyda-
niach. Dielo laureátov (spoluautorom je prof. Wolf) 
sa stalo bibliou generácií dermatovenerológov  
a napriek úctyhodnému rozsahu (i váhe) tiež kaž-
dodenným radcom v medicínskej praxi.  

Vďaka úsiliu kolektívu pracovníkov Dermatove-
nerologickej kliniky JLF pod vedením prof. Péča 
a veľkorysosti autorov – pokiaľ išlo ich autorské 
práva a z nich plynúce nároky – tak popri mno-
hých iných prekladoch uzrelo svetlo sveta i slo-
vensko-české vydanie, ktoré vydalo vydavateľstvo 
Osveta v Martine. Už niekoľko rokov tak majú 
slovenskí i českí dermatovenerológovia možnosť 
čerpať z tohto bohatstva aktuálnych poznatkov 
odboru – na prospech svojich pacientov a ich 
zdravia.  

Dlhoročná podpora špecializačného vzdelávania, 
ktorú mníchovská klinika pod vedením oboch 
laureátov i ich nástupcu, zhodou okolností prof. 
Ruzicku, dermatovenerológa českého pôvodu, 
mladým slovenským lekárom poskytovala a po-
skytuje, bola ďalším dôvodom podania návrhu 
na ich zaslúžené ocenenie. Akt udelenia dokto-
rátov honoris causa sa tak zapísal zlatými písme-
nami i do histórie slovenskej dermatovenerológie 
a účasť mnohých slovenských kolegov oboch 
laureátov v aule UK to len podčiarkla.  

Obaja laureáti sú už viacnásobnými čestnými 
doktormi významných európskych univerzít a čest-
nými členmi dermatologických spoločnosti desia-
tok krajín celého sveta, ako i laureátmi viacerých 

vysokých domácich i zahraničným vyznamenaní. 
Na mramorovej tabuli čestných doktorov UK sú 
však prvými dermatovenerológmi a spolu s prvým 
dlhoročným prednostom historickej prvej derma-
tovenerologickej kliniky na Slovensku a v r. 1932/ 
1933 rektorom UK prof. Viktorom Reinsbergom, 
ktorého portrét zdobí stenu Rektorskej siene UK, 
tak dôstojne reprezentujú svoj medicínsky odbor 
na mieste najčestnejšom. 

Udelenie čestného doktorátu je veľkou udalos-
ťou i pre laureáta ktorému sa, ako pánom profeso-
rom Braun-Falcovi a Plewigowi, dostalo mnohých 
ocenení. Obaja ocenení však jednoznačne, nezá-
visle a som presvedčený, že nie „zo slušnosti“, 
vyhlásili, že nič podobne dôstojné ba priam veľ-
kolepé, ako bol obrad udelenia doktorátu na UK 
nezažili. Uvedené je len ďalším dôkazom toho, 
že univerzitné tradície vrátane slávnostných obra-
dov, sú jedným i keď nie jediným, z uhlových ka-
meňov stavby dobrej univerzity. Západoeurópske 
„študentské revolúcie“ chaotov z r. 1968 v tomto 
smere natrvalo negatívne poznačili predovšetkým 
mnohé tradičné nemecké, ale i francúzske uni-
verzity. Krása našej auly, Suchoňova nádherná 
fanfára (ktorú si, mimochodom celkom bez prob-
lémov, „prisvojila“ i trnavská Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda) i doc. Taraba ako promótor nadchli 
nielen týchto laureátov. Univerzita Komenského 
sa vydala správnou cestou, keď dbá tradícií, 
chráni a stále obnovuje svoje historické korene.  

Peter Osuský, prorektor UK 

 

Nová nádej nielen pre našu Mlynskú dolinu 
 
Po slávnostnom otvorení akademického roka na UK si predseda vlády SR a minister školstva SR v sprievode rektora UK a dekanov FMFI UK a PriF UK 

prezreli takmer 20-hektárový areál týchto fakúlt v Mlynskej doline. Na vlastné oči videli lesk a biedu vedecky asi najvýkonnejších fakúlt na Slovensku.  
 
Pavilóny oboch fakúlt boli postupne vybudované 

pred 30-timi – 40-timi rokmi, pričom areál nebol 
dobudovaný úplne. Projekt stavby bol z energe-
tického hľadiska nevhodný do našich zemepis-
ných šírok. Dnes sú stavby z energetického hľa-
diska neúnosné. Obrazne môžeme povedať: aj 
napriek tomu, že sme urobili racionalizáciu riade-
nia vykurovania, v Mlynskej doline vykurovaním 
vesmíru prispievame ku globálnemu otepľovaniu. 
Kvalita realizovaných stavieb bola už aj na dobu 
ich zrodu nízka – mnohé stavby realizovali sta-
vebné čaty z výchovno-nápravných zariadení  
v nevhodných obdobiach (zimné mesiace), preto 
napríklad omietka na mnohých pavilónoch opa-
dáva a v jednotlivých átriách je zakázaný pohyb 
osôb z dôvodov ohrozenia zdravia a života. V hava-

rijnom stave sú fasády všetkých objektov z mozai-
kových obkladov. Potrebná je výmena vnútorných 
rozvodov budov, laboratórnych a hygienických 
zariadení. Väčšina technologických zariadení je 
zastaraná a nezodpovedá dnešným podmienkam, 
normám ani potrebám vedy a výskumu. Jednotli-
vé pavilóny a nakoniec aj celý areál si akútne vy-
žaduje komplexnú rekonštrukciu a dobudovanie, 
s možnosťou nadstavenia jednotlivých pavilónov. 

UK si dala spracovať technicko-ekonomickú 
štúdiu renovácie areálu v Mlynskej doline, v kto-
rej zhrnula potreby rekonštrukcie a dobudovania 
areálu. Celkový predpokladaný náklad renovácie 
podľa štúdie predstavuje takmer 2 miliardy korún. 
Okrem rekonštrukcií terajších budov navrhujeme 
vybudovanie nového Pavilónu špičkových tech-

nológií ako komplexu laboratórnych, školiacich  
a prednáškových priestorov, ktoré budú súčasťou 
FMFI. Na streche pavilónu chceme vybudovať 
prvú slnečnú elektráreň na Slovensku.  

Predseda vlády sľúbil poskytnutie finančných 
prostriedkov na výstavbu prvej slnečnej elektrár-
ne na Slovensku, čo uviedol aj v rozhovore pre 
médiá. Hlavný rozhovor s rektorom UK a minis-
trom školstva sa týkal možnosti zabezpečenia 
zdrojov na financovanie renovácie celého areálu, 
keďže z európskych štrukturálnych fondov na 
stavby nemôže UK ako vysoká škola z Bratislav-
ského samosprávneho kraja čerpať finančné pro-
striedky. Sľuby boli dané, činy rozhodnú o ich 
naplnení. 

F. Gahér, rektor UK  
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Otvorenie Centrálneho laboratória na FaF UK 
 
V rekonštruovaných priestoroch sa 10. mája 2007 uskutočnilo slávnostné otvorenie Centrálneho 

laboratória Farmaceutickej fakulty UK. Zámerom jeho zriadenia je efektívne zabezpečenie mo-
derného prístrojového vybavenia, ktoré by umožňovalo fyzikálno-chemické merania pre viaceré 
katedry fakulty.  

 

V rámci riešenia celoštátneho rozvojového projektu (zodpovedný riešiteľ doc. Ing. T. Liptaj, 
CSc., FCHTP STU Bratislava) bol po modernizácii hardvéru a softvéru pôvodného prístroja Prí-
rodoveckej fakulty UK inštalovaný NMR spektrometer Varian 300. Oživenie a testovanie prístroja 
prebehlo bez väčších komplikácií aj vďaka skúsenostiam a nasadeniu Ing. J. Pelnara CSc. 
(Varian AG, Praha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otvorenie Centrálneho laboratória FaF UK – zľava doc. RNDr. R. Čižmáriková CSc., prof. RNDr. D. Mlynar-
čík, DrSc., doc. Ing. T. Liptaj, CSc.  
 

Na otvorení Centrálneho laboratória sa okrem členov vedenia fakulty zúčastnili vedúci katedier 
aj pracovníci spolupracujúcich NMR laboratórií (doc. Ing. T. Liptaj, CSc., RNDr. Prónayová, CSc., 
FCHPT STU, Mgr. B. Horváth PhD., PriF UK). Dekan fakulty prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc. 
vo svojom príhovore zdôraznil nevyhnutnosť moderných prístrojov pre kvalitnú vedeckú prácu, 
ale aj pedagogickú činnosť, najmä pri doktorandskom štúdiu. NMR spektrometria pomáha pri 
dôkaze štruktúry látok, pri sledovaní ich interakcií v oblasti chémie aj biológie. Zároveň vyslovil 
úprimnú vďaku vedeniu obidvoch fakúlt za poskytnutú pomoc. 

Za prítomných pracovníkov katedier vyslovil poďakovanie vedúci Katedry farmaceutickej 
chémie prof. RNDr. Čižmárik, PhD., ktorý zdôraznil možnosť publikovania vedeckých prác v reno-
movaných medzinárodných časopisoch aj potrebou použitia modernej prístrojovej techniky. 
Doc. PharmDr. Kyselovič, CSc., vedúci Katedry farmakológie a toxikológie ubezpečil, že aj pra-
covníci fakulty s biologickým zameraním určite využijú dostupné NMR metodiky. Po slávnostnom 
prestrihnutí pásky dekanom fakulty sa priamo pri prístroji mohli prostredníctvom Ing. Pelnara 
oboznámiť so systémom NMR. Pre záujemcov doc. Liptaj vysvetlil možnosti a výhody jednot-
livých typov NMR spektier novoinštalovaného prístroja s následným využitím merania zložitej-
ších vzoriek na prístroji Varian 600, ktorý je na FCHPT STU.  

NMR spektrometer Varian 300 už umožňuje diplomantom, doktorandom a pracovníkom fakulty 
merať prvé vzorky aj vďaka pracovnému nasadeniu Mgr. J. Karlovskej, PhD., zodpovednej za chod 
laboratória. 

Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí prispeli k úspešnému začiatku činnosti Centrálneho labo-
ratória FaF UK a dúfame, že aj jeho prispením sa kvalita výstupov pedagogiky i vedy dostane 
na ešte vyššiu úroveň ako je tomu v súčasnosti. 

Doc. RNDr. R. Čižmáriková CSc., Prof. Ing. M. Nagy CSc., FaF UK 
 

• • • • • • 

Editoriál 
 

Začali sme ďalší akademický rok. Počuli 
sme prejavy rektora, predsedu vlády, ministra. 
Boli nielen o slávnostnej atmosfére, ale aj 
o tom, čo sme dosiahli a čo dosiahnuť chce-
me. Nielen na našej alma mater, ale aj na 
Slovensku a v kontexte vyspelého sveta. Viem, 
publikovať v jednom čísle neveľmi listnatého 
spravodaja tri in extenso prejavy nemusí byť  
najväčším lákadlom pre čitateľa. Alebo práve 
naopak – najmä ak sa k tým prejavom vráti 
o nejaký čas, aby mohol konfrontovať slová 
s činmi, ktoré (ne)nasledovali. Naša univer-
zita plní aj funkciu historickej pamäti.  

V prejavoch znel napr. aj odkaz na uplatne-
nie našich absolventov – učiteľov. Úprimne 
zrkadliaci sa pravý stav vecí nájdeme v duši 
študenta: „A čo sa týka učiteľstva? V žiad-
nom prípade. A nielen kvôli existenčným dô-
vodom. Človek sa narobí a ešte je k tomu 
aj zle ohodnotený. Otázku by ste sa mohli 
spýtať aj v celom ročníku a kladne by vám 
odpovedali možno dvaja – traja ľudia.“. Ak si 
oprávnení (a medzi nich rátam aj pospolitých 
voličov, ktorí nastavujú mantinely pre hlaso-
vaním poverených) briskne neuvedomia, že 
bez vzdelania a zdravia nás čaká smutný osud, 
tak si ho tí, čo v krajine ostanú, naozaj prežijú.  

Rektor povedal: „Mnoho našich najlepších 
sa už nevráti ani z krátkodobejších študijných 
pobytov a svoje schopnosti začnú rýchlo 
zúročovať tam, kde si viac cenia ich unikátne 
znalosti, zručnosti a ochotu pracovať. Ak 
reálne a rýchlo nezmeníme štátnu politiku 
v zmysle podpory vzdelanostnej spoločnos-
ti, bude pokračovať ďalšia vlna exodu na-
šich najschopnejších a ochudobňovanie našej 
krajiny o to najcennejšie, čo máme.“. Študent-
ka povedala: „Aby sa nám nestalo, že mladé 
a vzdelané Slovensko utečie do cudziny za 
prácou. Vtedy bude už neskoro plakať nad 
rozliatym mliekom…“.  

Som rád, že sa ešte stále nájde niekto, kto 
napíše: „za to, že nie som žiadny hulvát, sa 
nemusím hanbiť“. Niekto, kto nie je stotož-
nený s tým, že „v dnešnom svete sa nikomu 
nezdá nenormálne, keď sa tlačí do autobusu, 
hádže smeti na zem, nadáva, vysmieva sa, 
nepozdraví, slušne sa nespýta, odvrkne“. Teší  
ma to o to viac, že tentoraz takto do diskusie 
o hodnotách prispela naša prváčka. Na UK 
sa snažíme rozvíjať hodnoty.  

Čím prispejeme k tvorbe hodnôt my, členo-
via našej akademickej obce? Som si istý, že 
to bude rovnaké, ako po minulé roky: zo všet-
kých dostupných analýz plynie, na slovenské 
pomery si vynikajúco plníme naše povinnosti. 
Vrátane povinnosti jasne a dôrazne upozor-
ňovať na stav vecí verejných. Mám však zlý 
pocit, že sa medzi povinnosti zamestnanca 
akýmsi čudným spôsobom zafixovalo aj vy-
tváranie si podmienok na prácu. Na verejnej 
vysokej škole, ktorá nemá byť orientovaná 
na zisk, ale na vzdelávanie a skúmanie. Alebo 
naozaj z disponibilnej unikátnej odbornej ka-
pacity každého učiteľa odpočítame nemalú 
časť, aby ju venoval „obslužnej agende“ za-
meranej na „zháňanie“ financií na „svoj“ (!) 
výskum a v niektorých prípadoch už aj na vý-
učbu, resp. vlastný plat? Preto hlavná otázka, 
ktorú si kladiem na začiatku tohto akademic-
kého roka znie: Čo urobia politici? A mojim 
hlavným problémom v tejto súvislosti je, že 
si ju vôbec nekladiem prvý raz, resp. odpoveď  
na ňu už roky vnímam hodne smutne. Ale 
stále verím, že raz sa spoločenská klíma zme-
ní tak, že reálnemu orientovaniu sa na vzde-
lanie už nebudú môcť politici uhnúť.  

M. Dúbrava, prorektor UK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavitelia vlády SR a akademickí funkcionári UK na fakultách v Mlynskej doline 
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Promovali naši prví magistri... 
 

Dňa 23. júna 2007 sa uskutočnili v dôstojnom prostredí Auly UK slávnostné promócie prvých absolventov magisterského štúdia LFUK  
v študijných programoch a odboroch ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo. 

 
Lekárska fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave ako jedna z prvých vysokých 
škôl na Slovensku pohotovo zareagovala 
na spoločenskú požiadavku zvýšiť odbornú 
úroveň prípravy zdravotníckych pracovní-
kov a v školskom roku 2002/2003 otvorila 
2 nové akreditované študijné odbory a pro-
gramy, 3-ročný bakalársky a 5-ročný ma-
gisterský, denného vysokoškolského štúdia 
„Ošetrovateľstvo“ a „Verejné zdravotníc-
tvo“, vychádzajúc z hlavných cieľov transfor-
mácie vzdelávania v odbore ošetrovateľ-
stvo: 
– prispieť k zvýšeniu úrovne ošetrovateľskej 

starostlivosti, k zlepšeniu kvality zdravia 
občanov, 

– zabezpečiť kompatibilitu vzdelávania ses-
tier s kritériami EU, zakotvenými v Európ-
skej stratégii Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie pre vzdelávanie tzv. regulovaných 
nelekárskych profesií (sestier a pôrodných 
asistentiek) z roku 1998, z relevantných 

direktív Európskej únie (77/452/EHS) a z le-
gislatívy platnej v SR. 
Absolventi magisterského štúdia študij-

ných programov ošetrovateľstvo a verejné 
zdravotníctvo sú získaním diplomu spôso-
bilí: 
– plniť úlohy ošetrovateľskej profesie vo všet-

kých jej dimenziách, v ošetrovateľskom 
výskume a vzdelávaní sestier,  

– viesť ošetrovateľský tím v súlade s požia-
davkami moderného ošetrovateľstva, 

– byť nositeľom humanistických princípov, 
rozvíjať schopnosť empatie, úctu k životu, 
rešpektovať ľudskú dôstojnosť a dodržia-
vať práva človeka, 

– zabezpečovať administratívne a organi-
začné práce v oblasti ochrany a podpory 
zdravia a prevencii chorôb, v poradenstve 
a výchove k zdraviu a k zdravému život-
nému štýlu. 
LFUK otvorením akreditovaných magister-

ských študijných programov a odborov po-

tvrdila prioritné postavenie UK v konkurenč-
nom prostredí slovenských vysokých škôl 
a naplnila jej hlavné postuláty vychovávať 
a vzdelávať študentov tak, aby boli profesij-
ne spôsobilí v súlade s Európskymi straté-
giami a tým pripravení na odbornú a riadiacu 
prácu doma a v zahraničí, a aby pritom boli, 
ako zdôraznil prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., 
bývalý rektor Univerzity Karlovej, „úspešní 
v živote a hrdí Slováci, Európania, svetoob-
čania.“.  

Veríme, že pre každého nášho absolven-
ta je cťou nazývať Univerzitu Komenského 
svojou alma mater, na ktorú je a stále bude 
právom hrdý, pretože na nej získané vzde-
lanie je kľúčom na ceste k životnému úspe-
chu, najväčším kapitálom jednotlivca, ale 
aj celej spoločnosti. A na tejto ceste vám, 
naši milí absolventi, želáme veľa osobných 
a profesijných úspechov. 

PhDr. P. Lauková, PhD., 
PhDr. A. Mazalánová, PhD., LFUK 

 
 

 

Študentská vedecká konferencia na FaF UK 
 

Dňa 25. apríla 2007 sa na pôde Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil 39. ročník Študentskej vedeckej 
konferencie. Odznelo na nej 30 prác.  

 
Konferenciu slávnostne otvoril dekan fa-

kulty prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., 
ktorý vyzdvihol aktívny prístup študentov  
v tejto dobrovoľnej aktivite. Prezentované 
práce hodnotili komisie zložené z popred-
ných odborníkov fakulty a zástupcov z ra-
dov študentov. 

V odbornej sekcii biologickej sa na prvom 
mieste umiestnili Katarína Mackovičová  
a Michael Ölvedy (2. ročník) s prácou „Po-
zorovanie arytmie typu Torsade de Pointes 
po chronickom podávaní klaritromycínu  
a furosemidu u potkanov“, ktorú vypracovali 
pod vedením PharmDr. Jána Klimasa PhD. 
na Katedre farmakológie a toxikológie. 

V odbornej sekcii chemickej sa na prvom 
mieste umiestnil Matúš Pupák (3. ročník)  
s prácou „Príprava, vzťah štruktúry, fyzikálno-
chemických vlastností a biologickej aktivity 
nových dimérnych katiónových tenzidov“, 
ktorú vypracoval pod vedením doc. Ing. 
Ivana Lacka na Katedre chemickej teórie 
liečiv. 

V sekcii ďalších farmaceutických vied sa 
na prvom mieste umiestnila Dáša Tichá  
(4. ročník) s prácou „Sledovanie uplatnenia 
liekových knižiek v praxi“, ktorú vypracovala 
pod vedením PharmDr. Anny Oleárovej na 
Katedre organizácie a riadenia farmácie. 

V doktorandskej sekcii sa na prvom mies-
te umiestnila PharmDr. Silvia Fialová s prá-

cou „Antioxidačná aktivita a stanovenie 
niektorých fenolových látok vo vybraných 
druhoch rodu Mentha L.“, ktorú vypracovala 
pod vedením prof. RNDr. Daniela Grančaia, 
CSc. a RNDr. Daniely Tekeľovej, CSc. na 
Katedre farmakognózie a botaniky. 

Prví dvaja z každej sekcie sa zúčastnili na 
Nadnárodnom kole Študentskej vedeckej 
konferencie 2007, ktorá sa konala v Prahe 
17. – 18. mája. Organizovala ho Farmaceu-
tická fakulta Univerzity Komenského v Bra-

tislave pri príležitosti 55. výročia založenia 
Farmaceutickej fakulty v Bratislave, v spo-
lupráci s firmou Zentiva, a.s. Reprezento-
vali nás úspešne. Získali 1. miesto v biolo-
gickej, 2. miesto v chemickej (plus cena 
Zentivy a.s.) a 3. miesto v sekcii ďalších far-
maceutických disciplín. Všetkým autorom 
prác ďakujeme za skvelé prezentácie ich 
výsledkov. Autorom víťazných prác srdečne 
blahoželáme. 

PharmDr. V. Vaľko, FaF UK 

Vzdelávame
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Ceny Slovenskej sporiteľne 2007 
 
 

Ceny Slovenskej sporiteľne za diplomové práce absolventov študijného zamerania „Ekonomická a finančná matematika“ na FMFI UK sa 
tento rok udeľovali po dvanásty raz. Končil nám aktívny ročník, v ktorom bolo viacero sľubných talentov, tak sme boli zvedaví, či sa to 
prejaví aj na diplomových prácach.  

 
Odpoveď je kladná, odmenu si zaslúžilo 

viac diplomoviek, než bolo cien a tak sa po-
rote opäť ťažko vyberalo. Ocenenie napokon 
na jej návrh dostali:  

Katarína Bakošová (vedúci J. Fidrmuc, 
Univerzita Mníchov a FMFI UK): The New 
Keynesian Phillips Curve: The comparison 
of new member states. Po kritike Phillip-
sovej krivky, ktorá dáva do vzťahu miery 
nezamestnanosti a inflácie monetaristami, 
odvodili stúpenci Keynesovej teórie „novú“ 
Keynesovu krivku. Odvodenie je zložité  
a ťažko v úplnosti dostupné. Prínosom prá-
ce K. Bakošovej je predovšetkým jej pre-
hľadné odvodenie s originálnymi prvkami 

a overením pre nové členské krajiny EU. 
Pre účastníkov trhu s derivátmi úrokových 
mier je kľúčové mať dobré predpovede 
správania ich hodnôt v budúcnosti, na čo 
sa dnes využívajú náročné matematické 
modely.  

Tomáš Leško (vedúci D. Ševčovič): Me-
tóda faktorovej dekompozície pri kalibrácii 
viacfaktorových modelov. T. Leško navr-
huje nový model, ktorý berie do úvahy 
predpoklady bánk o rozklade úrokovej miery 
na krátkodobú a dlhodobú zložku. 

Tomáš Bokes (vedúci P. Brunovský, FMFI 
UK): Short time oscillations of exchange 
rates. Práca Tomáša Bokesa obsahuje nie-

koľko nových matematických výsledkov, 
prestavujúcich kroky k exaktnému zdôvod-
neniu krátkodobých oscilácií výmenných 
kurzov, ktoré boli získané simuláciami.  

Martin Handlovič (vedúca M. Komorní-
ková, Stavebná fakulta STU): Informačné 
kritéria pre STAR modely. M. Handlovič 
skúma informačné kritériá pre jednu z naj-
modernejších metód analýzy časových 
radov – STAR modely. Vhodnosť týchto 
modelov je podporená aplikáciou na reál-
nych dátach a sčasti aj exaktne matema-
ticky. 

Pavel Brunovský,  
FMFI UK 

• • • • • • 

Publikácie, ktoré vyšli vo Vydavateľstve UK  
v júli – septembri 2007 

 
 

Študijná literatúra 
 
Bajzíková, Ľ – Luptáková, S. – Rudy, J. – Vargic, B. – Weidlich, R.: Manažment ľudských zdrojov 
Beňuška, J. a kol.: Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie II. Topograficko-anatomické oblasti a orientačné body 
Dolník, J.: Lexikológia 
Gajdoš, M. – Nosáľová, G.: Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie. Liečba aterosklerózy. Liečba osteoporózy 
Gombárik, P.: Angličtina pre študentov FMFI. Matematika 
Chabada, M.: Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky 
Cholvadová, B. – Erdelský, K. – Masarovičová, E.: Praktikum z fyziológie rastlín 
Klátiková, E.: Ruština pre začiatočníkov 
Kolektív autorov: Lekárska biochémia. Seminárna a praktická časť 
Křenek, P.: Analýza organických látok. Laboratórne cvičenia 
Pikulíková, A. – Dvořáková, E. – Riečanská, E.: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie I.  

Chemická analýza 
Robertsová, D.: Nerozrezaná dráma 
Smolinský, R. – Vongrej V. – Kautman, J.: Obojživelníky a plazy Bratislavy a okolia 
Spišiak, P.: Základy geografie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
Zemanová, A. – Gombárik, P.: Angličtina pre študentov FMFI 
 
 

Vyčlo na CD 
 
Kožuchová, M. – Stebila, J.: Ako rozvíjať dopravnú gramotnosť detí 
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Znova sme začali 
 

(pokračovanie zo s. 1) 
 

Tieto potešujúce ukazovatele však nie sú dôvodom na to, aby 
sa naša univerzita uspokojila s dosiahnutým stavom. V tejto súvis-
losti chcem vyjadriť spokojnosť s tým, že sa práve našej univerzite 
podarilo získať dotáciu na významný národný projekt s názvom 
„Excelentná univerzita“, ktorého aktivity budú počas celého aka-
demického roka 2007/2008 smerovať k stimulácii konkurencie-
schopnosti budúcich i terajších zamestnancov na potreby budova-
nia vedomostnej spoločnosti a na rozvoj bratislavského regiónu 
prostredníctvom zlepšenia prepojenia vzdelávania, rozvoja ino-
vačného potenciálu, tvorby nových poznatkov a podnikateľské-
ho prostredia. To zároveň odzrkadľuje jednu z našich hlavných 
priorít – poskytovanie kvalitného vzdelávania dostatočne rea-
gujúceho na sociálne, politické, kultúrne i ekonomické potreby 
spoločnosti. 

S hrdosťou môžem konštatovať, že kvalitu vzdelávania posky-
tovaného pedagogickou a vedeckou komunitou Univerzity Ko-
menského si naši občania plne uvedomujú, čoho dôkazom je aj 
enormný záujem o štúdium na jej trinástich fakultách. Počet regis-
trovaných prihlášok pre akademický rok 2006/2007 bol viac ako 
22 tisíc. Sitom kvality prešli dvaja z piatich a na štúdium sme 
prijali 8 614 najúspešnejších. Personálnou garanciou kvality je 
pre nich v prvom rade našich 312 učiteľov s funkčným zaradením 
profesor.  

Našu základnú službu Slovensku sme v minulom akademickom 
roku plnili 747-mimi akreditovanými študijnými programami všet-
kých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Pritom sme už bezo 
zvyšku realizovali závery Bolonskej deklarácie o trojstupňovom 
systéme štúdia. Tieto možno pre niekoho nič nehovoriace stovky 
študijných programov môžeme konkrétne vidieť cez našich štu-
dentov: v akademickom roku 2006/2007 ich u nás študovalo 
29 976 vysokoškolských študentov – takmer o 4 % viac, ako v roku 
predošlom. Iné vzdelávacie služby sme poskytli ďalším 8 tisíc záu-
jemcom. Ak si predstavíme priemernú rodinu napríklad v zložení 
dvaja rodičia, súrodenec a dvaja starí rodičia, našu primárnu – 
vzdelávaciu činnosť priamo „z prvej ruky“ bezprostredne „kontro-
luje“ skoro 190 tisíc občanov. Trúfam si povedať, že takéto zaan-
gažovanie verejnosti nemá na Slovensku obdobu. Ak použijem 
dnešnú novoreč, tak našim produktom na výstupe v roku 2006 
bolo 5 482 absolventov. Sme presvedčení, že osobitne dnes je 
rozhodujúcim meradlom našej a ich kvality schopnosť nájsť si 
zamestnanie. T.č. má UK evidovaných slovom a písmom štyroch 
dlhodobo nezamestnaných. Trúfam si povedať, že takáto produk-
tivita pri umiestňovaní produktov na trhu, v tomto prípade na trhu 
práce, je na Slovensku bezkonkurenčná. 

61 najlepších študentov sme na návrh dekanov fakúlt vyzname-
nali Cenou rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu, ďalším 

51 študentom sme udelili Akademickú pochvalu rektora za vzor-
nú reprezentáciu univerzity. Tieto morálne ocenenia boli spojené 
s priznaním mimoriadneho štipendia.  

Univerzita Komenského sa kontinuálne usiluje vytvoriť priestor 
na ďalšie zlepšovanie spolupráce so strednými školami na Slo-
vensku. Vo februári 2007 sme na našej pôde znova privítali riadite-
ľov stredných škôl a ukázali sme im, ako sú úspešní pri umiestňo-
vaní svojich maturantov na našu náročnú alma mater. Pre riaditeľov 
je to cenná spätná väzba, pre nás cesta, ako jasne deklarovať, že 
náš záujem o kvalitu sa začína už výberom kvalitných prvákov. 
Inou aktivitou našej cieľavedomej starostlivosti o pritiahnutie za-
pálených je podujatie Detská univerzita. Len pred niekoľkými 
dňami sme v Aule UK úspešne ukončili už jej 5. ročník. Záujem  
o Detskú univerzitu je obrovský a z nášho pohľadu ide o význam-
nú investíciu do vzdelávania detí. K septembru 2007 ju absolvo-
valo viac ako 1500 detí. V tejto sfére sa rozvinula aj medzinárodná 
spolupráca, a to najmä s Viedenskou univerzitou. Aj touto cestou 
by som sa chcel poďakovať prednášajúcim za prípravu predná-
šok a za citlivý prístup k popularizácii vzdelania i našej Alma 
mater. 

Vedecký výskum je rozhodujúcim zdrojom poznatkov pre vy-
sokoškolské vzdelávanie a jej úroveň je kvalitatívnym indikátorom 
každej vysokoškolskej inštitúcie. Univerzita Komenského v Bra-
tislave patrí k najsilnejším vedecko-výskumným inštitúciám na 
Slovensku. Platí to pre počet tvorivých pracovníkov a dosiahnutých 
výsledkov, ale aj pre schopnosť v súťažiach napr. grantovým spô-
sobom získavať financie na podporu vedeckého bádania. Máme 
vážny záujem na kontinuálne rastúcom posilňovaní postavenia 
doktorandského štúdia. V rámci podpory vedecko-výskumnej čin-
nosti mladých vedeckých pracovníkov sme z vlastných prostried-
kov grantovo stimulovali 269 výskumných projektov viac ako 
11,5 miliónmi korún. 

Získavanie tých najlepších mladých vedeckých pracovníkov 
však ani tak nie je v súčasnom prostredí poddimenzovaného 
financovania vedy a výskumu zďaleka bezproblémové. Oblasť 
vedy a výskumu UK bola, žiaľ, zo strany vlády SR a MŠ SR v roku 
2006 podporovaná nedostatočne. Veď celkové prostriedky naj-
mä na podporu vedy a výskumu na vysokých školách v SR – 
0,3 % HDP – zďaleka nedosahujú ani úroveň priemeru krajín EÚ. 
Pokiaľ nedôjde k ich podstatnému a trvalému zvýšeniu, nemôže-
me očakávať ani dosiahnutie korigovaných cieľov Lisabonskej 
stratégie v tejto oblasti, t.j. 1,8 % HDP v roku 2010 na všetku vedu 
a výskum, z toho 0,8 % z verejných zdrojov . 

Tento domáci deficit sa veľká väčšina pracovísk pokúša zmierňo-
vať aktívnou medzinárodnou výskumnou spoluprácou a intenzív-
nym i extenzívnym čerpaním dostupných finančných prostriedkov 
z európskych i mimoeurópskych zdrojov. Druhou stranou mince 
je to, že mnoho našich najlepších sa už nevráti ani z krátkodobej-
ších študijných pobytov a svoje schopnosti začnú rýchlo zúročovať 
tam, kde si viac cenia ich unikátne znalosti, zručnosti a ochotu 
pracovať. Ak reálne a rýchlo nezmeníme štátnu politiku v zmysle 
podpory vzdelanostnej spoločnosti, bude pokračovať ďalšia vlna 
exodu našich najschopnejších a ochudobňovanie našej krajiny 
o to najcennejšie, čo máme. Priamy dopad na ekonomiku je 
zrejmý a pokojne ho môžeme nazvať objatím ľadovým, ak sa mám 
vyhnúť priamejšiemu prímeru.  

Naplnením jednej z kľúčových priorít univerzity je aj vytvorenie 
inštitucionálneho zázemia pre integrované vzdelávanie a výskum 
v oblasti biotechnológií. Začiatkom novembra minulého roku Ve-
decká rada UK schválila vznik Centra excelentnosti pre biotech-
nológie a biomedicínu Univerzity Komenského, ktoré využíva 
vynikajúce výsledky existujúceho ľudského potenciálu na UK. 
Význam tejto aktivity si iste uvedomí aj menej zainteresovaný keď 
si všimne, že výskum v oblasti biomedicíny a biotechnológií ob-
sadzuje v rebríčku výskumných priorít EÚ prvé dve miesta. 

Vstupom Slovenska do EÚ sa výrazne posilnil nadnárodný vý-
znam Univerzity Komenského. V predchádzajúcom akademickom 
roku privítala univerzita viacero významných osobností. Dvom 
význačným zahraničným profesorom z Poľska a USA sme udelili 
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medaily UK. Kolorit vedecky i spoločensky významných udalostí 
dotvárali aj slávnostné zasadnutia akademickej obce Univerzity 
Komenského v Bratislave pri príležitosti udelenia čestného titulu 
Doctor honoris causa piatim celosvetovo uznávaným zahraničným 
profesorom. Zahraničná agenda univerzity tým samozrejme nie 
je zďaleka vyčerpaná. Na ilustrovanie jej ďalších aktivít možno 
uviesť, že sme podpísali novú bilaterálnu zmluvu s Univerzitou  
v Innsbrücku a modifikovali sme spoluprácu s Univerzitou v Bré-
mach. Za podpory zastupiteľských úradov Turecka vzniklo na 
pôde Filozofickej fakulty UK nové pedagogické pracovisko – 
lektorát tureckého jazyka. Podobné kroky smerujú aj k vytvore-
niu lektorátu koreanistiky.  

Radostný je pohľad na stále rastúcu študentskú mobilitu a to 
nielen na rastúce počty vysielaných študentov – v ostatnom roku 
sme vyslali na skusy už 444 študentov v programe Erasmus, ale 
predovšetkým na počet prichádzajúcich zahraničných študentov. 
Tých len v zimnom semestri otvárajúceho sa akademického roku 
príde takmer toľko, koľko v celom roku predchádzajúcom – a ten 
zas priniesol takmer 50%-ný medziročný nárast v porovnaní s ro-
kom predošlým. Najvýznamnejší študentský mobilitný program 
tak postupne prestáva byť „one way road“, i keď plná dvojsmer-
nosť ostáva úlohou do budúcnosti. Tá je, samozrejme, viazaná 
na rozsiahlejšiu ponuku kompletných študijných programov v an-
glickom jazyku. Tu má veľká väčšina fakúlt veľké rezervy i v porov-
naní s ekvivalentnými vzdelávacími inštitúciami nových členských 
krajín EÚ. 

V najbližšom období nás čaká aj veľké legislatívne sústo – nove-
lizácia základných vnútorných predpisov univerzity v nadväznosti 
na novelu zákona o vysokých školách. Dôraz budeme klásť na 
posilnenie samosprávnych funkcií orgánov UK a na prehĺbenie 
demokracie v rámci možností, ktoré inštitút samosprávy posky-
tuje. Ide najmä o posilnenie postavenia samosprávnych orgánov 
v rozhodovacích procesoch univerzity a efektívnu účasť členov 
akademickej obce na riadení UK, prehĺbenie akademických práv 
a povinností študentov a v tejto súvislosti najmä precizovanie 
procesu preskúmania rozhodnutí dekanov rektorom UK, podrob-
nejšie zakotvenie postavenia a úlohy vysokoškolského učiteľa vo 
vzdelávacom procese a v oblasti vedy a jeho zodpovednosť za 
účinné fungovanie vzdelávania a efektívny rozvoj vedy.  

V súvislosti s novelou vysokoškolského zákona bolo hádam me-
diálne najšťavnatejšou témou zavedenie školného pre externú 
formu štúdia. Informácie v médiach však boli v tomto smere veľmi 
skreslené. Na Univerzite Komenského budem presadzovať taký 
postup, aby riziko korupcie bolo minimálne a aby v tzv. atraktív-
nych študijných programoch bolo zavedené školné pre všetkých 
študentov externej formy, čím vylúčime možnosť „parazitovania 
tretích subjektov“.  

Ušľachtilé idey sa, nanešťastie a či našťastie, musia kamarátiť  
s ekonomickou bázou. V oblasti hospodárenia dosiahla univerzita 
aj za krutých vonkajších podmienok kladný hospodársky vý-
sledok vyše 6 miliónov Sk. To považujeme o.i. za potvrdenie tézy, 

že akademická samospráva a na nej založený manažment verej-
ných vysokých škôl vie efektívne hospodáriť. Celkové výnosy UK 
prvýkrát v jej histórii prekonali hranicu troch miliárd korún a do-
siahli 3 miliardy 160 miliónov korún z hlavnej činnosti a viac ako 
94 mil. korún z podnikateľskej činnosti. Rozhodujúcu časť výnosov 
tvorili dotačné prostriedky zo štátneho rozpočtu, vlastné výnosy 
však predstavovali viac ako 23 %.  

S očakávaním prehĺbenia kritérií kvality sa pozeráme na prípra-
vu nových kritérií delenia štátnej dotácie vysokým školám. Vážne 
obavy v nás však vyvoláva jednak celkový objem finančných pro-
striedkov, ktorý je v návrhu štátneho rozpočtu na vysoké školy na 
budúci rok plánovaný, jednak zámer posilniť tzv. technické smery 
štúdia. Veď napr. v situácii, keď preukázateľne chýba 1 800 uči-
teľov cudzích jazykov by jednostranné posilnenie technických 
študijných smerov ohrozovalo vzdelanosť slovenského národa 
práve v dnes tak dôležitej oblasti jazykovej kompetencie. Následne 
ešte musíme absolventov učiteľských smerov prilákať, aby vykoná-
vali ono učiteľské poslanie, na ktoré sme ich pripravovali. Krajina 
zle ohodnocuje učiteľskú prácu, ak si mladí učitelia nemôžu za-
ložiť rodinu, pretože by neprežili. Napokon, nik nedokázal zvýšenú 
potrebu absolventov vysokých škôl technických smerov. Ak sú 
potreby praxe z hľadiska štruktúry technických študijných progra-
mov iné, treba zmeniť túto štruktúru, nie ich paušálne zvýhodňo-
vať. Naopak, z hľadiska hodnotového posilňovania spoločnosti je 
jediná cesta – musíme hľadať vhodné nástroje, ako skvalitňovať 
humanitné vzdelávania. Je na politickom rozhodnutí vlády, či 
posilní základného hýbateľa budovania vedomostnej spo-
ločnosti – školy, najmä vysoké školy v celej ich spoločenskej 
potrebnosti, alebo podľahne partikulárnym politickým záujmom. 
Investície do vzdelania sú zo strategického hľadiska tými najlep-
šími. 

Doteraz sme hovorili o základnom pôdoryse univerzity: o štu-
dentoch a ich úspešnom vzdelávaní, kvalitnom pedagogickom 
zbore opierajúcom sa o vedeckú činnosť a o ekonomickom zá-
zemí. Pozrime sa teraz aj na niektoré ďalšie činnosti, bez kto-
rých by úspešné fungovanie univerzity bolo len ťažko predsta-
viteľné.  

Z hľadiska riadenia fakúlt i celej univerzity bude významným 
míľnikom dobudovanie finančného informačného systému SOFIA. 
Po spustení modulu ľudské zdroje, ktoré je plánované na 2. januá-
ra 2008, budú v systéme už všetky potrebné dáta a budú sa  
z nich dať derivovať už nielen prvoplánové informácie potrebné 
najmä pre operatívne riadenie a štandardné výkazníctvo.  

UK zabezpečuje zamestnancom prístup k rozsiahlym elektro-
nickým informačným zdrojom – ide o takmer 20 tisíc titulov ča-
sopisov s úplnými textami a takmer 31 tisíc elektronických kníh. 
Novinkou je tzv. vzdialený prístup, ktorým môžu členovia akade-
mickej obce UK plnohodnotne využívať elektronické zdroje z kto-
réhokoľvek miesta, a teda prestali byť pri tom viazaní na „vlastnú 
kanceláriu“. Využitie preukazu študenta, resp. zamestnanca vý-
znamne zefektívnilo poskytovanie informačných služieb. Koncom 
roka 2006 bol sprístupnený časopisecký portál Serial Solutions, 
ktorý poskytuje jednotný vstup do všetkých elektronických časo-
piseckých zdrojov prístupných na UK. Akademická knižnica UK 
prostredníctvom novej webovskej stránky sprístupňuje súborný 
online katalóg fakultných knižníc. Z väčšiny fakultných knižníc sa 
už dá potrebná študijná literatúra objednávať cez internet – zasla-
ním elektronickej žiadanky. Počas tohto akademického roka by 
sa mala ponuka knižničných služieb rozšíriť aj o možnosť elektro-
nického objednávania tlačených periodík. 

Druhý rok sme systematicky odovzdávali záverečné práce štu-
dentov v elektronickej forme. Proces sa podstatne zefektívnil  
a zjednodušil využitím webovského rozhrania, pričom sa dôsledne 
rešpektujú licenčné zmluvy s autormi. V túto chvíľu už môžeme 
považovať odovzdávanie záverečných prác v elektronickej forme 
za integrovaný prvok budovania a šírenia informačnej základne 
UK. Aj keď ako keby vedľajším, ale mimoriadne vítaným výstupom 
bude aj zjednodušenie odhaľovania plagiátorstva nečestných 
študentov.  

Za významný nástroj zlepšujúci poskytovanie potrebných infor-
mácií študentom, zamestnancom i verejnosti považujeme aj na 
základe kladných ohlasov nový web našej univerzity. To, čo pri-
tom na prvý pohľad vidieť nie je, je zásadný kvalitatívny zlom, keď 
sme systém vytvorili a k nemu vyškolili administrátorov a editorov 
tak, že ani na úrovni katedier nič nebráni bezodkladnému publi-
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kovaniu správ. Bezdrôtové WiFi pripojenie do internetu pre štu-
dentov a zamestnancov sa stalo realitou na 7 fakultách našej uni-
verzity. Všade sa pritom používa jednotné heslo osoby, a teda 
notebook stačí mať nastavený pri použití na všetkých fakultách 
rovnako, čo šetrí čas pri medzifakultnej spolupráci a vytvára pre 
ňu efektívnejšie prostredie. Finišuje internetizácia internátov –  
v uplynulom roku pribudlo do 700 zásuviek na Mlynoch, celkovo 
ich je na internátoch UK viac ako 3 570. Mimoriadny úspech medzi 
zamestnancami mali kurzy „na obsluhu počítačov“, ktoré vedú 
k plnohodnotnejšiemu využívaniu počítačov na plnenie našich 
základných úloh pri výučbe, vede a riadení univerzity. Kurzy sa 
podarilo vytvoriť vďaka prostriedkom, ktoré sme získali z Európ-
skeho sociálneho fondu. Jednoduché nebolo vyriešiť ani spôsob 
budovania nadstavbových modulov systému Študent I, napr. pre 
tie fakulty, ktoré chceli už teraz realizovať elektronický zápis. Na-
koniec sa nám to však podarilo tak, že nadstavby nepredstavujú 
osobitné bezpečnostné riziko pre fungovanie základného systé-
mu, ktorý je pre chod univerzity nevyhnutný. Na univerzite máme 
technologicky pripravené riešenie, ktorým môžeme pomôcť našim 
pracoviskám pri zabezpečovaní videokonferencií. Riešenie bolo 
úspešne odskúšané počas Dní IIKS UK. Rozširovanie IP telefónie 
je vidieť na zvyšovaní počtu účastníkov i intenzite využívania. To 
zvyšuje sumu ušetrenú za telefonovanie. V priebehu tohto roka 
sa kostra našej počítačovej siete rozšíri o vetvu pripájajúcu re-
konštruovanú budovu na Mlynských Luhoch. Zdá sa, že o štvrť 
roka budeme môcť začať testovať systém elektronického podá-
vania žiadostí o ubytovanie na internáte, čo by podstatne zvý-
šilo pohodlie študentov, zjednodušilo celý proces a spravilo ho 
ešte transparentnejším.  

Ani v uplynulom roku vedenie univerzity nekšeftovalo s jej ne-
hnuteľnosťami. Naopak, pokračovalo ich zhodnocovanie. Rekon-
štruovali sme učebno-výcvikové zariadenie v Modre, atletický 
štadión FTVŠ a v neposlednom rade sme z vlastných bežných 
prostriedkov vykonali rozsiahle opravy vo Vysokoškolskom meste 
Ľ. Štúra – Mlyny, projektovo sa pripravila rekonštrukcia objektu 
Mlynské Luhy a výstavba novej lodenici v areáli v Karlovej Vsi. 
Tieto stavby začnú už v októbri. V nasledujúcom období sa zrej-
me neočakávane budeme musieť venovať aj problematike areálu 
Rázsochy, ktorý bol pred rokmi vládou určený na integrovanú 
výstavbu modernej fakultnej nemocnice a náležiacich internátov. 
Z dennej tlače sme sa totiž dozvedeli, že sa aktuálne na vládnej 
úrovni uvažuje o zmene charakteru využitia areálu. Myslíme si, že 
správna je pôvodná koncepcia. Preto sa budeme snažiť prezen-
tovať argumenty na podporu výstavby areálu Rázsochy ako integ-
rovaného miesta na vysokoškolské vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov dôstojné členskej krajine EÚ v 21 storočí.  

Vážený pán predseda vlády, vážení podpredsedovia vlády Slo-
venskej republiky, ctení hostia, milí kolegovia a študenti, o každom 
novom nastupujúcom školskom roku sa zvykne hovoriť, že bude 
iný, ťažší a náročnejší, ako ten predchádzajúci. Väčšinou je s ním 
spojené množstvo očakávaní. V týchto konštatovaniach sa skrýva 
istá dávka obozretnosti, možno i obavy z toho, čo prinesú nadchá-
dzajúce dni, týždne a mesiace. Neobávam sa však, že by sme 
úlohy a povinnosti, ktoré pred nami stoja v novom akademickom 
roku, nedokázali riešiť. Som presvedčený, že akademická obec 
Univerzity Komenského v Bratislave bude úspešne investovať 
svoj intelektuálny a odborný potenciál do realizácie spoločných 
priorít.  

Vážení kolegovia, milí študenti, na záver by som sa rád poďa-
koval Vám všetkým, ktorí sa svedomitým a zodpovedným spô-
sobom podieľate na doterajšej kvalite komplexného života našej 
univerzity. Dovoľte mi, aby som vám všetkým zaželal úspešný nový 
akademický rok, pevné zdravie, radosť z práce a veľa osobných  
i pracovných úspechov. 

Týmto považujem akademický rok 2007/2008 na Univerzite Ko-
menského za otvorený.  

 

 
 

(pokračovanie zo s. 1) 
 

Ponúkali sme sa v programovom vyhlásení vlády pre výraznú 
podporu vedomostnej spoločnosti, lebo si jasne všetci uvedomu-
jeme, že veda vstupuje do každého odboru života, je jeho kataly-
zátorom a dáva mu celkom novú dynamiku. Aj preto sa budeme 
upriamovať na to, aby zo slovenských mladých ľudí vyrastali ľudia 
slobodnej tvorivosti, ktorí budú hľadať celkom nové prístupy k vý-
zvam, aké pred nás stavia 21. storočie. 

Na mieste je však veľmi jednoduchá otázka: zodpovedá naše 
praktické správanie sa v oblasti finančnej a investičnej obsahu 
myšlienky vedomostnej spoločnosti? Alebo sme opäť v zajatí 
našej starej bolesti – vieme rýchlo prebrať rozumné prístupy 
z celého sveta, ak však má prísť na ich realizáciu, zväčša zlyhá-
vame.  

Univerzita Komenského je najstaršia a najväčšia slovenská 
univerzita a v celosvetovom rebríčku univerzít, ako to nakoniec 
povedal už aj pán rektor, je hodnotená ako najlepšia univerzita  
v Slovenskej republike. Neustále sa pokúšam hľadať správnu od-
poveď na dilemu, či nebolo správnejšie sústrediť sa za posledných 
osemnásť rokov na podporu a rozvoj troch-štyroch nosných sloven-
ských univerzít a nemíňať energiu a zdroje na vytváranie ďalších  
a ďalších vysokoškolských pracovísk, ktoré žiaľ svojou kvalitou 
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významne zaostávajú, ale ťažko môžu prispieť k postupnej pre-
mene Slovenska z krajiny lacnej pracovnej sily na krajinu plnú kva-
lifikovaných a vzdelaných ľudí.  

Nie je náhoda, že dnes spolu s pánom rektorom Univerzity Ko-
menského absolvujeme kontrolný deň v Karlovej Vsi v areáli dvoch 
vedecky najvýkonnejších fakúlt na Slovensku – Fakulty matema-
tiky, fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulty. V areáli, ktorý 
je asi najlepším svedkom míňania drahocenných zdrojov na ne-
úspešné projekty v iných častiach Slovenska, v areáli, ktorý má 
obrovský potenciál byť doslova a do písmena centrom vzdelania 
spojeného s vedou a s výskumom. Dostali sme sa do štádia, ke-
dy by len absolútne nevyhnutná renovácia areálu týchto dvoch 
fakúlt dosiahla takmer 2 mld. Sk. Som presvedčený, že vláda 
spolu s podnikateľským sektorom nájde odvahu a riešenia a že 
Univerzita Komenského bude môcť v krátkom období významnej-
šie postúpiť v celosvetovom hodnotení univerzít. 

Vážené dámy a páni, pravda, keď som na pôde Univerzity Ko-
menského, uvedomujem si, že na nej vyrástli desiatky slovenských 
osobností. Bol by som poctený, ak by ste vy, vysokoškolskí štu-
denti, ktorí sem prichádzate študovať, si zreteľne uvedomili, že je 
to univerzita s bohatými tradíciami. Potešilo by ma, ak by ste 
vlastnými výkonmi vyjadrili príklon k jej tradíciám i to, ak by ste 
sa zaradili do zástupu tých slovenských osobností, ktoré náš ži-
vot nielen poznačili, ale udávali mu aj tón. Slovenský mysliteľ Ale-
xander Matuška nás vo svojich esejách nabáda, že „nič sa na-
stálo neudrží vo vedomí, v láske a v úcte ľudí, preto potrebujeme 
pamäť, ako spojivá mosta ako hĺbkovej perspektívy a chrbtovej 
kosti.“  

Preto by som vás aj pri dnešnej slávnostnej príležitosti rád vy-
zval, aby ste sa hlbšie zaujímali o slovenskú históriu, aby ste sa 
učili pestovať si vzťah k svojim predkom, aby ste sami získali silné 
historické povedomie. Náš národ sa cez veky usiloval prekonať 
nepriazeň osudu najmä tým, že vzdelanie chápal ako jedinečnú 
cestu k slobode a tvorbe. Preto by ma potešilo, ak by sa aj študen-
ti, ktorí priamo neštudujú históriu, skúsili zamyslieť nad postavením 
Slovenska v európskych dejinách, nad tým, čo sa nám podarilo 
pred pätnástimi rokmi, keď sme sformovali nezávislú slobodnú 
Slovenskú republiku – práve ona je príležitosťou pre vás, pre 
mladých ľudí. Keď som nedávno navštívil s archeológmi hradisko 
v Bojnej, získal som silný pocit hrdosti na staré slovenské dejiny, 
nie slovanské – slovenské dejiny. Veď objavom prenosného zlaté-
ho oltára s prvým písmom na území Slovenska sa posunulo naše 
poznanie o sebe samých o dobré storočie. Schopnosť pestovať 
si sebaúctu aj úctu k vlastným predkom, ale aj k najnovším deji-
nám zápasu Slovákov o vlastný nezávislý štát patrí do modernej 
výbavy mladého študenta každej slovenskej vysokej školy. Lebo 
iba tak získate aj vy sebavedomie, že môžeme pokojne súťažiť 
s každým európskym národom, lebo sme sa už vo vekoch dáv-
nych zúčastňovali na formovaní osudov Európy. Ak človek dobre 
pozná vlastnú históriu, môže odvážne projektovať vlastnú budúc-
nosť.  

Prišiel som vás dnes povzbudiť, zaželať vám radosť z poznávania 
a objavovania a zároveň vás poprosiť, že nech vás už vietor osu-
du zaveje kamkoľvek, aby ste nezabudli na svoju slovenskú vlasť, 
ktorá čaká na to, aby ste svoje schopnosti, ktoré získate kdekoľ-
vek na svete, odovzdali prednostne najmä jej. Ďakujem pekne.  

 
 

Príhovor podpredsedu vlády a ministra školstva SR 
 

(pokračovanie zo s. 1) 
 

Vzdelávanie má nepopierateľne pozitívne efekty na ekonomiku 
štátu, na jeho hospodársky rast, na rozvoj sociálnej dimenzie, na 
kvalitu života, ako aj na rast profesionálnej úrovne. Výchova a vzde-
lávanie, múdrosť a tvorivosť našich mladých ľudí musia dosiahnuť 
najvýznamnejšie spoločenské postavenie. Tí by mali mať nádej, 
že ich talenty a dobré nápady sa tu uplatnia, že sa u nás postupne 
utvorí atmosféra, ktorá takéto nové nápady provokuje a víta. Len 
vtedy budeme môcť ovplyvniť vlastnú budúcnosť a zodpovedne 
pristúpiť k budovaniu silne ekonomického, perspektívneho a kon-
kurencieschopného štátu európskeho spoločenstva. Som presved-
čený, že Vy ste túto cestu už nastúpili. 

S potešením môžem konštatovať, že UK sa umiestnila v jed-
nom z medzinárodných hodnotení ako najlepšia slovenská uni-
verzita. Ministerstvo školstva a aj vedenia vysokých škôl u nás 

nepreceňujú výsledky takýchto hodnotení, avšak pre verejnosť 
môže byť takéto umiestnenie mimoriadne dôležité pri celkovom 
hodnotení kvality vysokej školy.  

Táto vzdelávacia inštitúcia si stále zachováva postavenie naj-
väčšej národnej univerzity – v uplynulom akademickom roku na 
nej študovalo vo všetkých stupňoch štúdia takmer 30 tisíc štu-
dentov, pričom počet absolventov sa priblížil k číslu 5 500. Zvlášť 
ma teší, že vyše 700 študentov bolo z viac ako 83 krajín sveta. 

Vašu alma mater možno už teraz považovať za významnú európ-
sku vzdelávaciu a výskumnú ustanovizeň. Tieto prívlastky si zaslúži 
vďaka výsledkom pri riešení výskumných projektov v medzinárod-
nom priestore. Možno to dokumentovať aj úspešnosťou v získavaní 
domácich grantov poskytovaných z prostriedkov rezortu vyčlene-
ných na vysokoškolskú vedu a techniku.  

Ministerstvo školstva SR oceňuje aj úspešnú spoluprácu univer-
zity s praxou, ktorá obohacuje vzdelávaciu i výskumnú činnosť. 
Obzvlášť si vážime takú kooperáciu, v rámci ktorej rieši univerzita 
výskumné a inovačné projekty spoločne s podnikmi.  

S potešením prijímam fakt, že v oblasti hospodárenia ste dosiahli 
v roku 2006 kladný hospodársky výsledok viac ako 6 miliónov ko-
rún. To potvrdzuje, že akademická samospráva a na nej založený 
manažment môže efektívne hospodáriť. 

Vážení pedagógovia, ciele, ktoré sa snažíte napĺňať, a to vycho-
vávať študentov k tvorivému a nezávislému mysleniu, podporo-
vať ich zdravé sebavedomie a viesť k národnej hrdosti, sú nie-
len ušľachtilé, ale pre našu spoločnosť kľúčové a rozhodujúce. 
Je preto dôležité, aby ste pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí 
mali na zreteli vysoké morálne zásady, občiansku a spoločenskú 
zodpovednosť, hodnoty demokracie, humanizmu a tolerancie. 

Milí študenti, verím, že ste si zvolili dobrú univerzitu, správnu fa-
kultu a pre Vás zaujímavý študijný program. Potom môžete lepšie, 
cieľavedomejšie zúročiť všetko, čo vám škola ponúka. Závisí pre-
dovšetkým od Vás, ako využijete poskytnuté možnosti pre úspešné 
ukončenie vysokoškolského štúdia. Želám Vám v novom akade-
mickom roku mnoho študijných úspechov, nech Vám vzdelanie 
prináša nielen úžitok, ale aj radosť a spokojnosť. Pre Vás, pedagó-
gov, bude určite potešením spolupracovať s múdrymi a usilovnými 
študentmi. Nech teda nasledujúce obdobie naplní Vaše očakáva-
nia. Ďakujem za pozornosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minister školstva SR pri otvorení akademického roka 2007/2008 na
UK 
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Medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie  
a veterinárnej medicíny 

 
V dňoch 27. – 29. júna 2007 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine uskutočnilo 8. medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, 

farmácie a veterinárnej medicíny. 
 
Záštitu nad sympóziom prevzal doc. MUDr. 

Dušan Mištuna, CSc., dekan JLF UK. Na 
príprave a úspešnom priebehu sympózia 
sa podieľali ako hlavní organizátori: Ústav 
cudzích jazykov, Ústav ošetrovateľstva  
a Ústav verejného zdravotníctva JLF UK  
a Oddelenie histórie medicíny a zdravot-
níctva Ústavu sociálneho lekárstva a le-
kárskej etiky LF UK. Sympózium má svoju 
„vlastnú“ históriu, ktorá začala už pred  
15-timi rokmi v Plzni. V roku 1992 sa na Le-
kárskej fakulte UK v Plzni z iniciatívy prof. 
MUDr. RNDr. J. Slípku, DrSc. a prof. MUDr. 
E. Struhala, DrSc., uskutočnilo prvé Česko-
slovenské sympózium k dejinám medicíny 
a farmácie. Spoluorganizátormi a aktívnymi 
účastníkmi sympózia boli aj vedeckí pra-
covníci Oddelenia histórie medicíny a zdra-
votníctva Ústavu sociálneho lekárstva LF 
UK v Bratislave, ktorí sa o dva roky neskôr 
(1994) podujali na prípravu 2. medzinárod-
ného sympózia vo Vysokých Tatrách, v Sta-
rej Lesnej. Nasledujúce podujatia sa konali 
v dvojročných cykloch striedavo v Čechách 
a na Slovensku.  

Tento ročník sympózia, na ktoré sa pri-
hlásili lekári, veterinárni lekári, farmaceuti, 
historici, archivári, vysokoškolskí učitelia 
cudzích jazykov a ďalší odborníci okrem 

Slovenska aj z Českej republiky, Maďarska, 
Nemecka, Poľska a Turecka, svojim progra-
mom nadviazal na predchádzajúce. Jeho 
nosnou témou bolo vzdelávanie v oblasti 
medicíny, farmácie a veterinárnej medicí-
ny. Zaujímavé prednášky a postery, pestrá  
a živá diskusia, príspevky zahraničných 
hostí (hodnotné bolo najmä vystúpenie 
nestora stredovekých dejín medicíny prof. 

G. Keila z Univerzity vo Würzburgu) boli 
obohatené sprievodnými akciami – pre-
chádzkou v centre mesta s odborným vý-
kladom a spoločenským večerom s kon-
certom a prehliadkou obrazov Turčianskej 
galérie. 

Doc. PaedDr. Ľ. Pavlíková, CSc., LFUK, 
PhDr. M. Bujalková, CSc., JLF UK 

(redakčne krátené) 
 
 
 

Súčasná arteterapia – presahy a výzvy 
 
Občianske združenie Terra Therapeutica v spolupráci s Katedrou liečebnej pedagogiky zorganizovali 5. medzinárodnú arteterapeutickú 

konferenciu.  
 
Uskutočnila sa dňa 27.4. 2007 pod zášti-

tou dekana Pedagogickej fakulty UK v Brati-
slave Prof. RNDr. Ota Majzlana, PhD. v pries-
toroch veľkej auly PdF na Račianskej ulici. 
Konferencie sa zúčastnilo vyše sto účastní-
kov z celého Slovenska a z Českej republi-
ky. Najprv zazneli príspevky vysokoškol-
ských pedagógov, pôsobiacich v oblasti 
arteterapie, potom sa prispevky sústredili 
na skúsenosti arteterapeutov z praxe. Na-
koniec sa účastníci zapojili do spoločnej 
bohatej diskusie o perspektívach artetera-
pie na Slovensku. 

J. Slavík z PdF KU v Prahe predniesol 
prednášku na tému „Fikčné svety medzi 
umením a terapiou“, v ktorej sa zaoberal 
otázkami sveta fikcie, založenom na vnú-
torných mentálnych procesoch podľa mo-
delu Fonagy-Targetovej a otázkou sveta 
reality a ich vzájomných súvislostí a pohybu 
medzi nimi, najmä však cesty k pochopeniu 
duševných stavov prostredníctvom týchto 
dvoch svetov v rámci arteterapie. H. Gre-
gušová z PdF UK v Bratislave sa zaoberala 
témou postavenia a významu arteterapie  

v študijnom programe odboru učiteľstvo 
špeciálnych škôl. J. Šicková z PdF UK  
v Bratislave, ktorá konferenciu aj viedla  
a Ján Šicko, akad. sochár z Katedry sochár-
stva Fakulty výtvarných umení AU v Ban-
skej Bystrici predniesli príspevok s názvom 
Cesta – svetlo – človek – hlas – realita a vízie 
vzdelávania arteterapeutov na Slovensku. 
Predstavili aj históriu a budúcnosť vzdelá-
vania v arteterapii na Slovensku v širších 
európskych a svetových súvislostiach. Au-
tori príspevku referovali o organizovaní kur-
zov arteterapie pre absolventov humanit-
ných smerov, ktoré prebiehajú v rámci OZ 
Terra therapeutica. M. Khýr z PdF Ostrav-
skej univerzity sa zameral na reflexie semi-
nárov zážitkovej arteterapie pre študentov 
PdF OU v ČR, ktoré sa už druhý rok reali-
zujú pre študentov predškolskej a primárnej 
pedagogiky a pedagogiky voľného času. 
Cieľom seminárov je umožniť študentom 
zoznámiť sa s odborom arteterapie v jeho 
aplikačnom zábere, s dôrazom na jeho mož-
né využitie v pedagogické praxi. B. Kováčo-
vá a I. Tomášová z PdF v Trnave, nazvali 

svoj príspevok „Čiarou po čiare.“ V. Labáth 
z PdF UK v Bratislave sa zaoberal možnos-
ťami arteterapie v práci s dissociálnou mlá-
dežou.  

Ďalšie príspevky sa sústredili na aretera-
piu v praxi. Oblasť arteterapie s detskými 
klientmi reprezentovala svojim dlhodobým 
výskumom B. Vodičková z PdFUK v Brati-
slave. V. Brichta a K. Šimonovičová z PPP 
s CVa P v Bratislave prezentovali zaujímavú 
tému práce s hlinou s deťmi s poruchami 
správania v detskom klube. Ich postrehy  
z praxe ako aj formulovanie vlastných od-
porúčaní a tipov boli prijaté s veľkým záuj-
mom. D. Vatoliková z DSS Gaudeamus 
Bratislava predniesla príspevok s názvom 
Diagnostické možnosti arteterapie u telesne 
postihnutých klientov. Zaoberala sa v ňom 
uplatnením výsledkov arteterapeutických 
testov v komplexnom koordinovanom indi-
viduálnom programe klientov. J. Vatrálová 
z OZ Svetielko nádeje v B. Bystrici prezen-
tovala náročnú problematiku arteterapie  
u detí s onkologickým ochorením. Citlivo 
sprostredkovala svoje osobné skúsenosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predsedníctvo sympózia

Naše konferenc ie
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so zavádzaním arteterapie na oddelení det-
skej onkológie DFNsP. V skupine prednášok 
na tému Arteterapia u dospelých Z. Krčmá-
riková z PdF UK v Bratislave prezentovala 
svoje viacročné skúsenosti na poli artete-
rapie u drogovo závislých v strednodobej 
starostlivosti. M. Grohol z NsP Sv. Jakuba 
v Bardejove a A. Orosová z FNsP Košice 
zastupovali nielen slovenských arteterapeu-
tov pôsobiacich na východnom Slovensku, 
ale uviedli aj zaujímavú až fascinujúcu prob-
lematiku arteterapie u klientov s duševnými 
poruchami. MUDr. Grohol zdôraznil význam 

arteterapie ako podpornej liečby u tejto po-
pulácie a predniesol teoreticko-filozofickú 
argumentáciu svojho chápania arteterapie 
v klinickej praxi psychiatrických pacientov 
ako aj etablovanie arteterapie ako rovno-
cennej disciplíny v galérii pomáhajúcich 
profesií. Na záver v kontexte predošlých 
dvoch príspevkov K. Čermáková z Ligy za 
duševné zdravie predniesla zaujímavý prí-
spevok o plánoch Ligy za duševné zdravie 
v galérii Nezábudka, ktorá sa od jesene 
roku 2004 vo svojich priestoroch zameria-
va na prezentovanie výtvarných prác ľudí 

s duševnými poruchami. Galériu založili 
Liga za duševné zdravie v spolupráci s far-
maceutickou spoločnosťou PFIZER. 

Účastníci konferencie priam jednohlasne 
vyslovili akútnu nutnosť etablovania odbor-
ného vzdelávania v arteterapii a podporili 
myšlienku pokračovania podobných odbor-
ných podujatí, ktoré by sa mali uskutočňo-
vať pravidelne so zapojením aj širšej medzi-
národnej arteterapeutickej obce. 
Doc. PaedDr. J. Šicková, akad. soch., PhD., 

PdF UK  
(redakčne krátené) 

 

 

Piaty kongres protestantských teologických fakúlt 
 

V dňoch 5. – 8. júla 2007 sa v maďarskom Berekfürdő konal piaty kongres protestantských teologických fakúlt strednej a juhovýchod-
nej Európy.  

 
Tie sú združené v organizácii SOMEF (Südostmitteleuropäischer 

Fakultätentag). Organizátorom stretnutia bola Reformovaná teo-
logická univerzita Debrecen. SOMEF zastrešuje 12 protestant-
ských teologických fakúlt z Českej republiky, Maďarska, Rakúska, 
Rumunska a Slovenska a vytvára priestor pre diskusiu, výmenu 
skúseností a vzájomnú spoluprácu týchto vzdelávacích inštitúcií. 
Jedným z členov tohto združenia je aj Evanjelická bohoslovecká 
fakulta UK. 

Zastrešujúcou témou tohoročného kongresu bolo „Nie pod 
nádobou! – Teológia dnes“. Tento názov je alúziou na Ježišove 
slová z Matúšovho evanjelia o svieci, ktorá nebýva postavená  
v dome pod nádobu, ale na svietnik, aby mohla plniť svoju sku-
točnú úlohu. Hlavnou témou konferencie bola teda otázka prí-
spevku a otvorenia sa teologických disciplín aj k neteologickému 
vzdelávaniu.  

Charakter i zameranie referátov a diskusií vystihla úvodná pred-
náška prof. Dr. S. Toblera zo Sibiu s príznačným názvom „Odvaha 
a pokora – Teológia v chóre vied“. V referátoch a diskusných 
príspevkoch sa hovorilo nielen o možnostiach a nevyhnutnosti 
otvorenosti a kooperácie teológie s inými vednými odbormi, ale 
aj o už prebiehajúcej spolupráci medzi jednotlivými teologickými 
a príbuznými vednými disciplínami, napr. v oblasti bioetiky, sociál-
nej práce a diakonie, pedagogiky a náboženskej pedagogiky,  
v otázkach vzťahu cirkevných a sekulárnych dejín, či v priestore 
styčných bodov medzi biblistikou a literárnymi vedami a pod.  

V závere kongresu zástupcovia jednotlivých fakúlt referovali  
o plánovaných alebo už zriadených študijných programoch, ktoré 
ich inštitúcie okrem teológie kňazského zamerania zriadili alebo 
plánujú zriadiť. 

ThDr. D. Benka, PhD., EBF UK (redakčne krátené) 
 

 
 

Kongres bádateľov teológie M. Luthera 
 
 
V dňoch 22. až 27. júla sa uskutočnil 11. medzinárodný kongres bádateľov teológie M. Luthera. Hostiteľom bola luteránska univerzita 

ULBRA v meste Canoas v Brazílii.  
 
Na kongrese sa zišlo vyše sto pozvaných hostí z 18 krajín sveta, 

od uznávaných profesorov až po nadaných doktorandov, ktorí sa 
zaoberajú štúdiom reformácie a reformačného odkazu pre dne-
šok. Hlavnú časť kongresu tvorili prednášky na tému Lutherovej 
etiky a jej vzťahu k cirkvi, rodine a spoločnosti. Dôležitou súčas-
ťou programu bola práca v seminároch a možnosť nadviazania 
kontaktov s bádateľmi z iných krajín.  

Kongres ponúkol aj príležitosť na predstavenie vlastného výsku-
mu a výmenu informácií o prebiehajúcich projektoch význam-
ných pre štúdium reformácie (napr. 14-zväzkový preklad Luthe-
rových diel do portugalčiny, digitalizácia diel F. Melanchthona na 
CD-Rom, rekonštrukcia reformačných miest v Nemecku). EBF 
UK bola zastúpená prednáškami I. Kišša a Ľ. Batka. 

Mgr. Ľ. Batka, PhD., EBF UK (redakčne krátené)
 

Dívame sa po svete
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NÁRODNÝ PROJEKT:  
Mnoho nových šancí 

 
 

 
 
 
 

V rámci národného projektu Excelentná univerzita, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu (ESF), budú v akademickom 
roku 2007/2008 na pôde našej univerzity organizované prednášky, semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity v moderných oblastiach. Na 
podrobnosti sme sa opýtali jednej z iniciátoriek a manažérky národného projektu Mgr. H. Jančovičovej, PhD.    
    
• Ktoré pracoviská môžu získať zdroje na financovanie vzde-

lávania v rámci Excelentnej univerzity? 

Financie z národného projektu na vzdelávanie sú určené pre 
každé pracovisko UK na území Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK), ktoré splní zadefinované podmienky. Možnosť zorga-
nizovať vzdelávanie majú pracoviská z celého VÚC, a teda aj 
všetky bratislavské pracoviská UK a jej súčastí, ale aj napr. ostatné 
vysoké školy v regióne a vedecko-výskumné inštitúcie.  

• Aké sú podmienky realizácie vzdelávania? 

Základnou podmienkou je súvislosť s jednou z troch prioritných 
tém Excelentnej univerzity: Nové a obnoviteľné zdroje energie; 
Biotechnológie a biomedicína; Spoločnosť, veda a civilizačné vý-
zvy, ktoré boli vybrané naším pánom rektorom v januári, keď sme 
národný projekt po prvý raz odovzdali na schválenie na Minister-
stve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ďalšou z podmienok je, 
že obsah plánovaného vzdelávania musí byť inovatívny, aktuálny 
pre prax a spoločnosť na Slovensku a na pôde uvádzajúceho 
pracoviska dosiaľ neprezentovaný.  

• Kedy sa môže so vzdelávaním začať a kedy musia vzdeláva-
cie aktivity skončiť? 

Pretože príspevok z ESF je zo zdrojov končiaceho sa programo-
vého obdobia 2004 – 2006, trvanie národného projektu je striktne 
ohraničené. Vzdelávanie môže byť zrealizované len v období od 
septembra 2007 do septembra 2008.  

• Sú určené presné formy vzdelávania? 

Prvým typom vzdelávacej aktivity je prednáška pre širokú verej-
nosť, cieľom ktorej je priblížiť najnovšie vedecké poznatky a ich 
uplatňovanie v praxi verejnosti, napríklad zamestnancom iných 
organizácií a podnikov v BSK, ale aj podnikateľom a študentom 
stredných škôl. Ďalej je možné zorganizovať prednášku pre odbor-
nú verejnosť na pôde odborného pracoviska, hlavne pre zamest-
nancov a študentov všetkých foriem štúdia UK, ale aj pre odbor-
níkov z iných odborných inštitúcií.  

• Prednášky sú jedinými formami vzdelávania? 

Okrem prednášok si môžu pracoviská v rámci národného pro-
jektu dohodnúť s pozvanými odborníkmi aj organizáciu work-
shopov, seminárov, poskytovanie konzultácií a poradenstva na 
pôde pracoviska a pod. Optimálne je, ak sa pri každom pozva-
nom expertovi podarí zabezpečiť všetky spomenuté formy vzdelá-
vania.  

• Ako sa môže záujemca o najnovšie poznatky dozvedieť, kto-
ré podujatia, kedy a kde sa v rámci projektu konajú?  

Vstup na všetky vzdelávacie aktivity je otvorený. Najjednoduchšie 
je asi sledovať ich program na webovej stránke národného pro-
jektu: www.uniba.sk/exu. Okrem toho však o nich budeme infor-
movať aj plagátmi, v tlači a pod.  

• O akých odborníkov ide? Je možné zabezpečiť prednášajú-
ceho aj zo zahraničia? 

V rámci Excelentnej univerzity môžu prednášať odborníci zo za-
hraničia aj zo Slovenska. Jediný rozdiel je v výške financovania 
ich aktivity, tak ako bolo ministerstvom stanovené. Pri návrhu na 
zabezpečenie prednášajúceho je potrebné prihliadať na spome-
nuté podmienky zorganizovanie vzdelávania, predovšetkým však 

na ciele národného projektu – zabezpečiť v rámci Excelentnej 
univerzity kvalitné vzdelávanie a špičkových odborníkov v troch 
prioritných témach.  

• Aký je postup pre zabezpečenie prednášajúceho? 

Na webovej stránke národného projektu www.uniba.sk/exu náj-
dete Formulár žiadosti o zabezpečenie prednášajúceho a poky-
ny na jeho vyplnenie. Vyplnenú časť A formulára je treba zaslať 
čo najskôr e-mailom Kancelárii európskych projektov RUK alebo 
priamo odborným garantom jednotlivých tém. Oboma „kanálmi“ 
budú žiadosti v priebehu pár dní spracované a predložené na 
schválenie vedeniu projektu.  

• Kto rozhoduje o schválení žiadosti? 

Organizáciu konkrétnych prednášok a vzdelávania, a tým pá-
dom aj pozvanie jednotlivých prednášajúcich, odsúhlasuje rektor 
UK v spolupráci s Think-tankom – riadiacim výborom národného 
projektu Excelentná univerzita. 

• Čo ďalej po odsúhlasení žiadosti? 

Po schválení žiadosti je možné začať organizovať, t.j. dohodnúť 
s pozývaným odborníkom konkrétny termín návštevy, typy vzde-
lávania a podmienky jeho návštevy a ďalej organizačne zabezpe-
čiť vzdelávanie v rámci pracoviska. V tejto fáze je nutné komuni-
kovať a spolupracovať s výkonným tímom Excelentnej univerzity 
kvôli zabezpečeniu koordinácie plánovaných vzdelávacích podu-
jatí a zamedzeniu prípadných nedorozumení. Ako som spome-
nula, národný projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ESF  
a tak musia byť pri jeho implementácii dodržané isté nemenné  
a striktné pravidlá. Kontakty na všetkých pracovníkov národného 
projektu sú uvedené na webovej stránke.  

• Je možné prednášajúcich honorovať? A čo ďalšie náklady?  

Samozrejme, všetci prednášajúci dostanú za svoju prácu prime-
raný honorár, schválený v národnom projekte. Okrem toho je 
možné v rámci financovať aj náklady na cestovné a ubytovanie 
prednášajúcich, tlmočenie počas všetkých vzdelávacích aktivít  
a nákup literatúry potrebnej pre dané vzdelávanie.  

• Sú už jasné nejaké konkrétne mená prednášajúcich?  

Odborní garanti už pripravili prvé zoznamy prednášok a semi-
nárov pozvaných prednášajúcich. Denne nám prichádzajú ďalšie 
podnety z pracovísk. Hneď po ich schválení a potvrdení účasti zo 
strany prednášajúcich budú tieto informácie uverejnené na we-
bových stránkach národného projektu a UK. V riadiacom výbore 
boli ako prvé schválené vzdelávacie aktivity z témy „ Nové a ob-
noviteľné zdroje energie“, ktoré boli najlepšie spracované.  

• Na koho sa môžeme obrátiť v prípade ďalších otázok?  

Informácie vám poskytnú pracovníci Kancelárie európskych 
projektov RUK a výkonný personál národného projektu. Kontakty 
na nich a ďalšie informácie o národnom projekte Excelentná 
univerzita nájdete na www.uniba.sk/exu.  

– md – 
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Najstarší dokument vo fondoch Archívu UK 
 

Archív UK uchováva a ochraňuje v zbierke absolventských diplomov vzácny dokument – diplom magistra Lekárskej fakulty univerzity v Trnave  
z roku 1775.  

 

Trnavská univerzita, založená 12. mája 1635 
ostrihomským arcibiskupom Petrom Pázmá-
nyom ako univerzita jezuitského typu, mala 
viac ako sto rokov len tri fakulty – filozofickú 
(*1635), teologickú (*1638) a právnickú (*1667). 
Kompletnou univerzitou so 4 fakultami a nie-
len akousi „Quasiuniversität“, ako sa o nej vy-
jadril T. F. Gebler, člen viedenskej štátnej rady, 
sa však stala až dekrétom vydaným Máriou 
Teréziou dňa 7. novembra 1769, ktorým bola 
zriadená lekárska fakulta. Výuka na 5 kated-
rách fakulty – katedre základov medicíny, ka-
tedre patológie a interného lekárstva, katedre 
chirurgie a pôrodníctva, katedre anatómie  
a katedre farmakológie, chémie a botaniky – 
začala za veľmi nepriaznivých podmienok  
v akademickom roku 1770/71. Fakulta vycho-
vávala nielen lekárov, farmaceutov, felčiarov 
a pôrodné asistentky, ale k jej základným po-
vinnostiam patrilo podriadiť všetky osoby vy-
konávajúce na území Uhorska lekársku a chi-
rurgickú činnosť rigoróznym skúškam. Len po 
absolvovaní týchto skúšok alebo po predložení 
absolventského diplomu Lekárskej fakulty Vie-
denskej univerzity mohli títo vykonávať medi-
cínsku prax.  

Počas svojho 7-ročného pôsobenia v Trnave 
vydala fakulta 168 magisterských a 32 doktor-
ských diplomov. Medzi jej významných absol-
ventov patrili napr. Teofil Zachariáš Huszty 
(absolvent z roku 1777), bratislavský mestský 
lekár, jeden z priekopníkov novej vednej dis-
ciplíny – sociálnej hygieny a verejného zdra-
votníctva, Štefan Lumnitzer (absolvent z roku 
1777), ktorý ako bratislavský lekár spracoval 
flóru Bratislavy a okolia i Jozef Daniel Mauksch 
(absolvent z roku 1777), rodák z Kežmarku, 
spracovateľ flóry Vysokých Tatier.  

Diplom magistra medicíny – chirurgie uložený 
v Archíve UK (AUK) je vyhotovený na perga-
mene a spečatený je červenou voskovou pe-
čaťou privesenou na bielo-červenej šnúre. Pe-
čať je uložená v drevenom puzdre. Vydaný bol 

v roku 1775 Antonovi Augustínymu, narodené-
mu 8. septembra 1749 v Horných Kočovciach 
(dnes časť Púchova) v Trenčianskej župe.1  

Pri príležitosti návštevy členov Archívneho 
združenia maďarských vysokých škôl na uni-
verzitnej pôde dňa 5. júna 2007 pracovníci 
AUK pripravili komornú výstavku archívnych 
dokumentov z fondov AUK. Po jej prehliadke 
sme sa dozvedeli od Dr. L. Molnára, riaditeľa 
Archívu Semmelweisovej Lekárskej univerzity 
v Budapešti (SLU), že podľa evidencie diplo-
mov absolventov vedených ich archívom sa 
od roku 1771 zachovali len dva magisterské 
diplomy absolventov Lekárskej fakulty Trnav-
skej univerzity. „Náš“ diplom je spomedzi nich 
starší a doposiaľ jediný známy kompletný dip-
lom aj s pečaťou, zachovaný na území dneš-
ného Slovenska a Maďarska. Druhý diplom 
bol vydaný v roku 1776 (záverečná skúška 
vykonaná dňa 9. marca) na meno Leopold 
Mannowiz z mesta Horn v Dolnom Rakúsku  
a je uložený v zbierkach archívu SLU, je však 

bez pečate. Okrem neho v archíve uchová-
vajú aj typárium Lekárskej fakulty Trnavskej 
univerzity pre pečatenie voskom. Podľa vyjad-
renia L. Molnára sa pečatidlo dostalo do Budí-
na pri presťahovaní univerzity z Trnavy v roku 
1777 a tu sa používalo na pečatenie absolvent-
ských diplomov ešte niekoľko akademických 
rokov. Od budapeštianskych kolegov sme 
dostali prísľub na vyhotovenie odliatku vos-
kovej pečate, ktorá obohatí zbierku pečatí 
Archívu UK. 

Viliam Csáder,  
Archív UK 

 
 

1 Na diplomoch vydaných Trnavskou univerzitou sa 
uvádzal len rok vydania, dátum vykonania záve-
rečnej skúšky A. Augustínyho bol 5. apríl 1775. In: 
Bognár, K.; Kiss, J.; Varga, J.: A Nagyszombati 
Egyetem fokozatot szerzett halgatói 1635 – 1777 
(Poslucháči Trnavskej univerzity, ktorí získali titul 
v rokoch 1636 – 1777). Budapešť, 2002, s. 350, por. 
č. 4189. 

 
 

 

Anton Gajdoš: OSOBNOSTI SLOVENSKÉHO ŠPORTU 1896 – 2006 
 
Dlhoročný bývalý pedagóg na FTVŠ doc. Anton Gajdoš, DrSc., inak známy gymnastický expert doma i v zahraničí, tréner, rozhodca, publicista, 

autor viacerých prác z gymnastického prostredia, sa podujal na činnosť veľmi záslužnú.  
 

Jeho publikácia „Osobnosti slovenského 
športu 1896 – 2006. Šport, osobnosti, histó-
ria, úspechy, faktografia.“, vydavateľom ktorej 
je Matica slovenská, predstavuje svetu sloven-
ský šport a jeho osobnosti prakticky v priebe-
hu celej existencie jeho modernej éry. Repre-
zentačné 275-stranové dielo v dvojjazyčnej 
slovensko-anglickej mutácii ponúka výber 
profilov 166 osobností 26-tich olympijských 
športov (129 olympionikov, 20 paralympioni-
kov, 17 trénerov a funkcionárov). 

„Prečítal som už množstvo športovej litera-
túry, no zároveň som si uvedomil, že predsa 
len nám chýba súbornejšie dielo o úspešných 
slovenských športovcoch a o mnohých sa 
takmer nevie, alebo sa vie veľmi málo. Vo sve-
te, ale aj doma. A o paralympionikoch, ktorým 
sa podarilo vybojovať od roku 1994 doteraz 
62 medailí, sa už nevie vonkoncom“. To kon-

štatuje A. Gajdoš a okrem neho si veľkú vďa-
ku zaslúžia všetci tí, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom podieľali na realizácii predmetnej pub-
likácie.  

Autor ani v Osobnostiach slovenského športu 
nezaprel svoju dlhoročnú zberateľskú vášeň, 
keď popri faktografii o každej osobnosti a prí-
slušnej fotografii „tróni“ podpis či autogram 
konkrétneho športovca. 

Naši úspešní reprezentanti si zaslúžia pozor-
nosť všetkých, pretože šport naozaj spája ľudí 
na celom svete. Mnohí z aktérov a protagonis-
tov tejto publikácie môžu potvrdiť, že v žiad-
nom prípade nejde o akúsi zaužívanú frázu. 
Šport je jednoducho ťahákom pre stámilióny, 
je permanentne „na očiach“, ostro sledovaný 
a „in“ pre všetky generácie. Aj o tom je táto 
knižka... 

PhDr. I. Machajdík, športové centrum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: M. Grófová, Archív UK 

Uč í  nás  h is tó r i a

Pre ds tavu jeme  nové  kn ihy  
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Polstoročie Parazitologického ústavu  
Lekárskej fakulty UK 

 
 

Od vzniku Parazitologického ústavu Lekárskej fakulty UK, ktorý je jedným z najstarších vedecko-výskumných pracovísk na UK, uplynulo 
neuveriteľných 50 rokov.  

 
Počiatky ústavu úzko súvisia s Katedrou biológie LF UK, na ktorej 

v roku 1957 vzniklo Výskumné laboratórium parazitológie a myko-
lógie. Úlohou rozvíjať nový vedný odbor – lekársku parazitológiu, 
bol vtedy poverený mladý vedecký pracovník, odborný asistent 
MUDr. Gustáv Čatár, ktorý venoval všetky svoje sily a schopnosti 
budovaniu tohto pracoviska a rozvoju lekárskej parazitológie nie-
len na fakulte, ale i na Slovensku. Stal sa vedúcou osobnosťou  
v parazitológii a so svojimi spolupracovníkmi sa zapojil do vedec-
kej, pedagogickej, liečebno-preventívnej, odbornej a organizačnej 
činnosti. V roku 1966 bolo Výskumné laboratórium parazitológie 
a mykológie rozdelené na dve samostatné pracoviská a v roku 
1968 z Výskumného laboratória parazitológie vznikol samostatný 
Parazitologický ústav LF UK (PÚ). Vďaka tomuto pracovisku LF UK 
ako prvá v Československu vyučovala lekársku parazitológiu. Pro-
fesor MUDr. G. Čatár, DrSc., viedol ústav do roku 1982. V tomto 
roku bol poverený vedením jeho dlhoročný spolupracovník pro-
fesor MUDr. M. Valent, DrSc., ktorý viedol ústav do roku 1996. 

Parazitologické pracovisko sa vedecky profilovalo na proto-
zoárne nákazy, predovšetkým toxoplazmózu, urogenitálnu tricho-
moniázu, pneumocystózu, tiež toxokarózu a črevné parazitózy, 
vyvolané parazitickými červami.  

V oblasti toxoplazmózy ústav riešil problémy v celom jej kom-
plexe. Významné sú poznatky o rozšírení toxoplazmovej nákazy 
u domácich a voľne žijúcich zvierat. Za túto oblasť činnosti a do-
siahnuté výsledky bola v roku 1976 udelená prof. Čatárovi národná 
cena SSR. U mikromamálií a iných zvierat sa zistilo niekoľko no-
vých nálezov tkanivových protozoí. Ďalšou mimoriadne dôležitou 
nákazou, ktorej venovali na pracovisku veľkú pozornosť bola uro-
genitálna trichomoniáza. Ústav napr. zavádzal nové schémy jej 
liečby. Ako prvý na Slovensku zaviedol jednorazovú terapiu. Pra-
covníci ústavu riešili problém diagnostiky pneumocystózy v expe-
rimentálnych a klinických podmienkach. Zamerali sa na biologický 
cyklus Pneumocystis carinii a mechanizmus jeho patogénneho 
pôsobenia vo vzťahu k imunitnému stavu organizmu hostiteľa.  
V oblasti črevných parazitóz sa riešili otázky diagnostiky, epide-
miológie, kliniky, úspešnej terapie a prevencie črevných parazitóz. 
Tiež to boli otázky druhovej špecificity Trichuris trichiura u človeka 
a viacerých druhov zvierat a morfologické rozdiely vajíčok. Pub-
likoval sa prvý prípad neimportovanej difilobotriózy v Českoslo-
vensku.  

Pracovníci ústavu riešili výskumné úlohy v rámci štátneho plá-
nu vedecko-technického rozvoja, štátneho plánu základného  
a rezortného výskumu zdravotníctva. Spomenieme len niektoré: 
„Parazitické a mykotické ochorenia človeka, vedecké základy ich 
sledovania a prevencie“, „Sledovanie toxoplazmovej nákazy v čin-
nosťou človeka zmenených ekosystémoch“, „Význam Pneumo-
cystis carinii ako potenciálneho patogéna“, „Výskum etiológie, 
patogenézy a rozšírenia mykotických ochorení“, „Optimálne rieše-
nie prevencie črevných parazitóz zo zdravotného a ekonomicko-
spoločenského hľadiska u detí v zariadeniach predškolského-  
a školského veku“, „Črevné protozoárne infekcie v rizikových po-
puláciách“, „Hľadanie najvhodnejšej terapie vaginálnych výtokov 
rôznej genézy a reštitúcia pošvovej biocenózy v našich podmien-
kach“. Od roku 1995 sme riešili grantové projekty komisie VEGA: 
„Monitoring ekológie oportúnnych parazitóz vo vybraných zooce-
nózach a populáciách obyvateľstva, prípadne v skupinách imigran-
tov v SR“, „Požiadavky zabezpečenia parazitárne nezávadnej 
prevádzky predškolských a školských zariadení riadených MŠ 
SR a ostatnými orgánmi štátnej správy“, „Kontaminácia Bratislav-

ských sídlisk helmintami Toxocara sp. a štúdium ich biologických 
vlastností významných pre zabránenie ich prežívania v prostredí“ 
a „Izolácia kmeňov T. gondii z biologických materiálov od ľudí  
a zvierat, štúdium ich virulencie a izolácia DNA pre rutinnú diag-
nostiku toxoplazmózy v rizikových skupinách populácie“. Od ro-
ku 2007 riešime grantovú úlohu komisie VEGA „Kontaminácia 
vôd plaveckých bazénov črevnými parazitmi a mikromycétami 
od kúpajúcich sa a prevencia narastajúceho zdravotného rizika 
pre zdravých návštevníkov počas celej doby prevádzky“. 

O vedeckej a spoločenskej angažovanosti tohto neveľkého pa-
razitologického pracoviska v rámci LF UK svedčí aj to, že za 50 ro-
kov jeho existencie odznelo na vedeckých fórach doma i v zahra-
ničí 1142 prednášok. Pracovníci ústavu publikovali v časopisoch 
a zborníkoch 1114 prác a majú viac ako 450 zahraničných citácií. 
Vedenie ústavu dbalo na sústavné vzdelávanie svojich pracovní-
kov a ich graduáciu, z čoho na ústave vzišli dvaja profesori, traja 
docenti, traja doktori vied, trinásť kandidátov vied, ktorí boli nielen 
od nás, ale aj zo zahraničia. Šestnásti študenti pracovali na para-
zitologických témach v rámci ŠVOČ. 

Pracovníci ústavu zorganizovali niekoľko akcií svetového význa-
mu: Sympózium o toxoplazmóze s medzinárodnou účasťou (1974), 
Kongres o trichomoniáze s medzinárodnou účasťou (1977) a Sym-
pózium o vaginálnej biocenóze s medzinárodnou účasťou (1983). 
Pracovníci ústavu boli organizátormi v ČSSR úspešných celoštát-
nych konferencií „Aktuálne problémy humánnej parazitológie“.  
V tejto tradícii pokračujú aj po vzniku Slovenskej republiky. Na 
študijných pobytoch a výmene skúseností boli viacerí naši pracov-
níci na rôznych európskych a iných pracoviskách, ako napríklad 
v Indonézii, Indii, USA, NSR, ZSSR.  

Prednosťou parazitologického ústavu bol úzky kontakt so zdra-
votníckou a klinickou praxou. Ústav robil mnohé vyšetrenia pre 
zdravotnícke zariadenia z celého Slovenska. Z toho v roku 1973 
rezultoval sa vznik spoločného pracoviska ÚNZ a LF UK „Oddelenie 
klinickej parazitológie“, ktoré bolo jedným z oddelení Parazitolo-
gického ústavu LF UK. Realizovali sa tu rozsiahle skríningové 
vyšetrenia a štúdie predškolských a školských zariadení. Prepo-
jenie ústavu na prax sa viaže na meno a osobnosť prof. MUDr. 
M. Valenta, DrSc., ktorému sa podarilo vynikajúcim spôsobom 
skĺbiť prácu laboratórií s klinickou praxou. V rámci uplatňovania 
nových poznatkov v liečebno-preventívnej činnosti spolupraco-
vali sme s Katedrou biológie LF UK, Klinikou plastickej chirurgie 
LF UK, s gynekologicko-pôrodníckymi pracoviskami, s Dermato-
venerologickou klinikou LF UK, Klinikou infekčných a parazitár-
nych chorôb LF UK, s ORL klinikou LF UK, Stomatologickou kli-
nikou LF UK, s Virologickým ústavom pri SAV, s Výskumným 
ústavom liečiv v Modre a s inými organizáciami. Chybou by bolo 
nespomenúť spoluprácu na vedeckých projektoch s Parazitolo-
gickým ústavom ČSAV, spoluprácu s kolegami z Prahy, Ostravy, 
Českých Budejovíc, Olomouca, Pardubíc a Brna. Veľmi plodná  
a inšpirujúca bola naša spolupráca s Helmintologickým ústavom 
pri SAV v Košiciach. Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí 
s nami spolupracovali a preto ešte raz naša vďaka patrí všetkým, 
aj nemenovaným. 

PÚ má od zrušenia Oddelenia klinickej parazitológie (1994) fi-
nančné problémy. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR nemôže 
žiadať poisťovne o refundáciu svojich výkonov pre pacientov.  

Výpočet činností ústavu by bol neúplný, keby sme nespomenuli 
pedagogickú činnosť v rámci pre- a postgraduálnej výchovy  
v lekárskej parazitológii a tropickej medicíne. Od vzniku ústavu 

J u b i l e á  
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sa jeho pracovníci zapojili do postgraduálnej výučby parazitológie 
v rámci doškoľovania vysokoškolských a stredoškolských pracov-
níkov i v rámci kurzov problematiky trópov a subtrópov uspora-
dúvaných vtedajším Inštitútom pre ďalšie vzdelávanie lekárov  
a farmaceutov. Vysokoškolskí pracovníci ústavu prednáškami  
a praktickými cvičeniami vyučovali lekársku parazitológiu v rámci 
Katedry biológie a Katedry mikrobiológie LF UK. Boli to roky úspeš-
nej spolupráce s prof. Vršanským a prof. Štefanovičom. V posled-
ných rokoch o našu pedagogickú výpomoc nebol záujem napriek 
tomu, že sme opakovane prejavili ochotu pomáhať. Zvláštnou 
kapitolou v tomto smere je spolupráca s Ústavom zoológie Príro-
dovedeckej fakulty UK v Bratislave pri výchove ich poslucháčov, 
pri vedení a vypracovaní diplomových a kandidátskych dizertač-
ných prác boli okrem našich aj viacerí zahraniční študenti a ašpi-
ranti, napríklad z Beninu, Guinea Bisau, Afganistanu. V súčasnosti 
pracovníci ústavu prednášajú a cvičia tropickú parazitológiu ako 
povinne voliteľný predmet a v rámci infektológie okrem prednášok 
vedú aj workshopy pre poslucháčov medicíny LF UK. Vypísali 
sme taktiež témy diplomových prác pre poslucháčov lekárskeho 
štúdia. 

Polstoročie je dlhá doba. S ústavom starli aj jeho pracovníci,  
z ktorých viacerí odchádzali postupne do dôchodku. I keď sme 
za posledné obdobie, približne desiatich rokov, získali dvoch no-
vých vysokoškolských pracovníkov, viaceré miesta zostali neob-
sadené. Ústav doplatil na organizačné zmeny a opatrenie na fa-
kulte. 

A aká je orientácia ústavu v súčasnosti? Pracovníci ústavu sa 
zaoberajú problematikou najrozšírenejších protozoárnych a hel-
minárnych parazitóz u ľudí, najmä u detí. Orientujú sa na sledo-
vanie epidemiologickej situácie parazitóz, na štúdium vzniku  
a šírenia nákazy v záujme udržania priaznivej prevalencie parazi-
tov v populácii. Zaoberajú sa možnosťou prenosu parazitov vodou 
školských plaveckých bazénov a termálnou vodou v liečebných 
kúpeľoch, možným prenosom črevných parazitov surovou zele-
ninou a ovocím. Sledujú parazitózy u pacientov v súvislosti s via-
cerými ochoreniami a spolupracujú s alergológmi, imunológmi  
a pediatrami. Zaoberajú sa naďalej otázkami toxoplazmózy a to-
xokarózy. Výsledkom uvedených sledovaní bolo obhájenie dvoch 
dizertačných prác dvoch pracovníčok ústavu v rokoch 2002 a 2004. 
Všetky tieto úlohy zabezpečujeme s minimálnym počtom pracov-
níkov. Ústav mal vždy koncepciu práce či už na úseku vedeckých 
štúdií a sledovaní, alebo v liečebno-preventívnej a diagnostickej 
činnosti. Jeho pracovníci vždy vedeli, čo je pre lekársku parazi-
tológiu potrebné a dôležité, i keď sa stretávajú s ekonomickými  
a personálnymi problémami. 

Čo by sme si želali do budúcnosti? Okrem zdravia pre súčas-
ných pracovníkov ústavu aj prijatie nových pracovníkov. Títo by  
v rámci generačnej výmeny doplnili stav pracovníkov na pôvodný 
a mohli by sme im ešte v rámci ich zapracovania a graduačného 
rastu odovzdať všetky naše skúsenosti a poznatky.  

R. Holková, M. Klobušický, LF UK  
(redakčne krátené) 

 
 

• • • • • • • 
 

 

Legendy odchádzajú... 
 
 
V akademickom roku 2006/2007 z Ústavu cudzích jazykov LF UK odišli do dôchodku dve učiteľky – takpovediac „pamätníky“ tohto pra-

coviska – PhDr. Hana Stojkovičová a PhDr. Alena Ivanová, CSc. Obe pôsobili na Ústave (predtým Katedre) takmer počas jeho celej vyše 
štyridsaťročnej existencie.  

 
Sú svedkami i účastníčkami jeho vývoja – vybavenie pracoviska 

vhodnými učebnými materiálmi, pričlenenia sa k univerzitnému 
pracovisku, následného oddelenia sa od neho, ako aj ponovem-
brovej prestavby jazykového vzdelávania. Možno už vari hovoriť 
o tisíckach študentov, na jazykovej príprave ktorých sa každá  
z nich podieľala. 

PhDr. Hana Stojkovičová nastúpila na Katedru jazykov LF UK 
krátko po ukončení vysokoškolského štúdia ako asistentka pre 
jazyk ruský a slovenský v r. 1962 a pracovala tu kontinuálne ce-
lých 45 rokov. Pre potreby výučby napísala skriptá „Ruština pre 
medikov“ a spolu s kolektívom spoluautorov skriptá „Slovenčina 
pre zahraničných študentov začiatočníkov“ a „Slovenčina pre za-
hraničných študentov Lekárskej fakulty UK“. 

V ponovembrovom období so zavedením štúdia medicíny v an-
glickom jazyku vznikla na Ústave cudzích jazykov (ÚCJ) nová 
požiadavka – pripraviť zahraničných poslucháčov študujúcich 
v anglickom jazyku v ovládaní slovenčiny tak, aby boli počas stá-
ží na klinikách vo vyšších ročníkoch schopní komunikácie s pa-
cientom v slovenčine. Keďže výučba slovenčiny pre takýto druh 
štúdia bola na našom ústave niečím novým, Dr. Stojkovičová sa 
pustila do plnenia tejto úlohy s elánom, ktorý je vlastný len za-
nietenému pedagógovi. V tomto období očakávame vydanie jej 
dvojdielnych skrípt pre študujúcich v angličtine „Slovenčina pre 
zahraničných študentov 2. a 3. ročníka LF UK“.  

V roku 2001 – 2004 zastávala funkciu prednostky ÚCJ. Vždy  
v dobrej nálade, oplývajúca veľkou dávkou empatie, ochotná vy-
počuť a pomôcť, si vybudovala nezvyčajne dobrý „imidž“ nielen 
u študentov, ale u celej akademickej verejnosti LF UK. Rozumela 
študentskej duši, rozumela kolegyni, rozumie človeku.... 

PhDr. Alena Ivanová, CSc., na ÚCJ pôsobila ako vyučujúca 
latinskej lekárskej terminológie a nemeckého jazyka nepretržite 
od r. 1973. Jej publikačná činnosť dokumentuje, aký význam mali 

katedry jazykov lekárskych fakúlt (a chceme veriť, že aj naďalej 
budú mať) nielen pri výučbe odborného prehovoru študentov 
vysokých škôl v cudzom jazyku, ale aj pri výskume vývoja latinskej 
a odbornej lekárskej terminológie a histórie medicíny.  

Dr. Ivanová sa významnou mierou podieľala na zabezpečení 
ÚCJ učebnými textami, vydala viacero skrípt, napríklad Cursus 
Latinus medicinalis (Úvod do lekárskej terminológie), Latinský 
jazyk pre farmaceutov, Latinská terminológia pre študentov vše-
obecného a zubného lekárstva, Deutch für medizinische Berufe. 
Prispievala do aj do odborných lekárskych časopisov. Niekoľkými 
desiatkami článkov prispela do výskumu vývoja lekárskej termi-
nológie a dejín medicíny. Do prvej skupiny patria články zaobera-
júce sa historickým vývojom anatomického názvoslovia, podmie-
nenom predovšetkým objavmi a pokrokom v oblasti anatómie  
a fyziológie, ako i následným zákonitým vývojom vedy o choro-
bách. Druhú skupinu predstavujú články, v ktorých sa autorka 
pokúša čitateľom priblížiť význam známych, menej známych, ale 
už i pozabudnutých osobností rôznych časových období a oblastí 
medicíny (napr. A. Vesaliusa, zakladateľa vedeckej anatómie  
a latinskej anatomickej terminológie; J. Hyrtla a jeho diela Ono-
matologia anatomica; E. Gräfenberga; S. Freuda; W. K. Rőntgena; 
J. Phanenstiela).  

PhDr. Alenu Ivanovú za roky nášho spoločného pôsobenia na 
ÚCJ poznáme ako nenápadnú, pracovitú a skromnú kolegyňu, 
správanie ktorej bolo v každej chvíli naplnené porozumením, ľud-
skosťou a láskavosťou.  

Pri príležitosti odchodu do dôchodku želáme obidvom našim 
kolegyniam, aby ďalšie roky svojho života prežili v dobrom zdraví 
a duševnej pohode. A ÚCJ želáme, aby na ich miesto nastúpila 
nová generácia s takými profesionálnymi a ľudskými kvalitami, akými 
oplývali ony. 

PhDr. K. Martinková, LF UK 
(redakčne krátené) 
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Rubriku pripravili študenti Katedry žurnalistiky, FiF UK 

 

Kam speje naše učiteľstvo? 
 

O tom, že je v súčasnosti núdza o učiteľov, nie je pochýb. Kam sa však podela väčšina 
absolventov učiteľských programov? Čo vyrastie zo súčasných študentov učiteľstva? Veľkú 
väčšinu z nich trápia dnešné pomery školstva na Slovensku. Poskytne štát lepšie pracovné 
podmienky či finančné ohodnotenie pre učiteľskú motiváciu? Uživím tým len seba či nebodaj 
aj svoju rodinu? Stojí mi za to „zničiť si nervy na deťoch“ a dostať za to mizerný plat? Aj tieto 
otázky si často kladú potenciálni budúci učitelia. Na otázku prečo padol výber práve na Filo-
zofickú fakultu a konkrétne na učiteľstvo som sa opýtala niekoľkých študentov.  

 

Jana, študentka 3. ročníka, učiteľstvo anglického a slovenského jazyka: 
O UK a konkrétne o Filozofickej fakulte som počula už mnoho pozitívnych vecí, okrem iného, 

že je najlepšia na Slovensku. Svoju kombináciu predmetov som si vybrala podľa svojich záuj-
mov, pri slovenčine to však bola z núdze cnosť. Študovať by som chcela aj naďalej, nepopie-
ram možnosť ďalšieho (aj iného) vzdelávania sa. Učiteľstvu ako takému by som sa však ve-
novať nechcela, bála by som sa hlavne malého finančného zabezpečenia. Vybrala by som si 
radšej jazykovú školu, kde sú učitelia lepšie ohodnotení a taktiež pracujú s menším kolektívom 
žiakov. Určite by to však nebolo naplnením môjho života. Vždy som sa chcela venovať prob-
lematike týraných žien, spoločnosti. Teraz viem, že keby som mala predtým dostatok informácií, 
výber školy by som si viackrát premyslela.  

 

Katka, študentka 5. ročníka, učiteľstvo francúzskeho a nemeckého jazyka: 
Priznám sa, že som si školu vyberala podľa spôsobu – kde nie je matika. Keďže na manuál-

nu prácu som úplný antitalent, jedným z možností ako študovať bolo učiteľstvo francúzskeho 
a nemeckého jazyka. A prečo práve výber Filozofickej fakulty? Jednoduché, bol v tom muž. 
Priateľ študuje na fakulte, ktorá nie je od centra mesta vôbec ďaleko. Takže umiestnenie fa-
kulty mi vlastne „hrá do kariet”. A čo sa týka učiteľstva? V žiadnom prípade. A nielen kvôli 
existenčným dôvodom. Človek sa narobí a ešte je k tomu aj zle ohodnotený. Otázku by ste 
sa mohli spýtať aj v celom ročníku a kladne by vám odpovedali možno dvaja – traja ľudia. 
Rada by som si založila firmu, kde by som sa však naďalej mohla venovať jazykom. V tejto 
dobe sú veľmi dôležité.  

 

Ivona, študentka 5. ročníka, učiteľstvo slovenského a ruského jazyka: 
Prečo práve filozofická a nie pedagogická fakulta? Je to jednak centrom mesta a jednak blíz-

kosťou k domovu. Som jednou z mála študentov, ktorí sa chcú učiteľstvu aj naďalej venovať. 
Momentálne robím prax na jednej bratislavskej škole a celkom sa mi to páči. Milujem prácu  
s deťmi, takže ma to napĺňa. Malého platu sa však neobávam, nemyslím si, že je až taký nízky 
ako sa všetci sťažujú. Ak by som však predsa len mala nejaké finančné problémy, vyriešila 
by som to bočnými zárobkami typu doučovanie či prekladateľstvo. Nejako by som sa už vy-
našla.  

Možno niektoré odpovede prekvapili, možno nie. Aj napriek veľkému nepomeru ľudí ochot-
ných pokračovať v povolaní podľa svojho zamerania stále dúfam, že ďalšie a ďalšie generácie 
už tieto problémy trápiť nebudú. Aby sa nám nestalo, že mladé a vzdelané Slovensko utečie 
do cudziny za prácou. Vtedy bude už neskoro plakať nad rozliatym mliekom… 

Eva Brezovská, 1. ročník 
 
 

Súťaž 
 

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. František Gahér, CSc.,  
vypisuje pre študentov Univerzity Komenského súťaž  

o najlepší  

novoročný grafický list 
Podmienky súťaže: Do súťaže budú prijímané práce spracované technikou: perokresba tušom (čiernobiela, prípadne kolorovaná 

akvarelom), sieťotlač (čiernobiela, prípadne farebná), lept (jednofarebný), počítačová grafika. Formát obrazovej časti (tlačovej dosky)  
11 x 15 cm na výšku, formát papiera A5. Výtvarné práce je potrebné poslať do 15. novembra 2006 na Katedru výtvarnej výchovy 
PdF UK, Račianska 57, 813 34 Bratislava, v obálke s označením „Súťaž o najlepší novoročný grafický list“. Trvanie súťaže: od 1. októbra 
do 15. novembra 2007. 

Odborná komisia Katedry výtvarnej výchovy PdF UK, ktorá bude zasadať 20. novembra 2006, vyhodnotí 10 najlepších prác a určí 
prvé, druhé a tretie poradie. Odmena za 1. miesto: 3 000,– Sk; za 2. miesto: 2 000,– Sk; 3. miesto: 1 000,– Sk. 

Desať najlepších prác predloží odborná komisia Vedeniu UK, ktoré z nich vyberie grafický list pre Novoročný pozdrav rektora UK. 
Vybraná grafika nemusí byť totožná s ocenenými prácami, v tom prípade autorovi prislúcha odmena 3 000,– Sk. V prípade, ak žiaden 
návrh neuspeje, ostávajú v platnosti len odmeny pre študentov za prvé, druhé a tretie miesto.  

– md –  
 

 

Čo je 
slušnosť 

 
„Ako, kámo, ja len, oné, proste chcem, vlast-

ne povedať, že to, oné, je supiš.“ Takúto a jej
podobné vety si môžeme kedykoľvek a kde-
koľvek vypočuť. Z tejto konkrétnej vety sme
sa dozvedeli vyčerpávajúce informácie. Jednou
z nich je tá, že dotyčný sa absolútne nedoká-
že vyjadrovať. 

V bežnom živote sa môžeme stretnúť aj s ko-
munikáciou, ktorej prepis si radšej odpustím,
pretože by určite obsahoval hlavne spojky
a určité vulgarizmy. Toto je reálna situácia me-
dzi ľuďmi.  

V dnešnom svete sa nikomu nezdá nenor-
málne, keď sa tlačí do autobusu, hádže smeti
na zem, nadáva, vysmieva sa, nepozdraví,
slušne sa nespýta, odvrkne, vypľúva žuvačky
na zem alebo ich lepí kade-tade, nedbá na 
iných, huláka po nociach, či neuvoľní miesto
v električke. Veď slušnosť podľa niektorých
patrí do minulého a azda aj predminulého sto-
ročia. Vtedy ešte páni nosili klobúky a paličky. 
A dámy sa korzovali so slnečníkmi a hádzali
vreckovky na zem, aby na seba upútali pozor-
nosť mladých, galantných pánov. A všetci no-
sili rukavičky. A chodili na plesy v kočiaroch
s paholkom. A každý každého zdravil „Úctivá
poklona!“ alebo „Ručičky bozkávam, milos-
tivá!“. 

Nie, aj dnes to môže byť tak, a ani pri tom 
nemusíme tancovať štvorylku. Veď slušné
správanie je jednou z prirodzených vecí, len
niekedy sa to musíme naučiť. A hlavne za to,
že nie som žiadny hulvát, sa nemusím hanbiť.
Skôr naopak, mám byť na to pyšný/pyšná!  

Verím, že nie som sama, ktorá dúfa, že sluš-
ní ľudia ešte nevymreli! A sú aj takí, ktorí keď
 niečo povedia, tak to má aj zmysel, žiadne
„oné“. 

Eva Šmeringaiová, 1. ročník

Študentským perom 
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