
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čo s fajčiarmi  
na univerzite 

 
Svetový deň bez tabaku 31. máj nám opäť 

dáva príležitosť zamyslieť sa nad zlozvykom, 
ktorý sa nás vždy dotýka, hoci nemusíme 
byť priamo fajčiarmi. Zákazom fajčenia na 
verejných priestranstvách, na pracoviskách 
a v školách sa chcela zabezpečiť ochrana 
nefajčiarov. Nie každý však rešpektuje tento 
zákon. Aké sú pomery na UK? 

Napriek nariadeniu je reálna situácia iná 
a pozná ju každý, či už na univerzite pracu-
je, študuje, alebo sa tam vyskytuje z iného 
dôvodu. Oficiálne sa nefajčenie v akademic-
kých priestoroch dodržiava, ale obchádza 
sa rôzne. Je riešením, že fajčiari si zapália 
cigaretu pred vchodom do budovy, ktorým 
tak či tak musia prejsť všetci, nefajčiarov 
nevynímajúc?  Lenka Mlynčeková 

(pokračovanie na s. 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomedik 2006 
 
 

Študenti medicíny a zdravotníckych odborov JLF UK v Martine prezentovali na šiestom
ročníku fotografickej súťaže svoj talent a jedinečné okamihy zachytené objektívom foto-
aparátu. 

Súťaž sa koná pod záštitou MUDr. Rastislava Maďara PhD., ktorý ju pre šiestimi rokmi 
odštartoval. Súťaže sa čoraz častejšie okrem exotických fotografií zúčastňujú fotografie
zo Slovenska, ktoré sa v posledných rokoch umiestňujú na prvých priečkach.  

V tomto ročníku bolo do súťaže prihlásených 183 fotografií od tridsiatich troch autorov 
v dvoch kategóriách – Krajina (133 fotografií) a Ľudia (50 fotografií). Ohodnotená bola 
tiež fotografia s najlepším názvom. Dvanásťčlennú porotu tvorili pedagógovia JLF UK
a odborníci na fotografiu a grafiku.  

Za autorov najlepších fotografií v kategórii Krajina boli vyhlásení Tomáš Strachan so
svojou snímkou Zamrznutý august, Martina Valachová za ZOO Roháče a Zuzana Urge-
lová s fotografiou Iba platonicky. V kategórii Ľudia boli ocenení Lívia Fejová za fotku 
S ockom, Jozef Holjenčík so snímkou Ťahajte volky moje a Ondrej Potančok s fotografiou
Ty sa pýtaj. V kategórii Najlepší názov zvíťazila fotografia Michala Smitku – Keď Ťa chytím,
tak Ťa zjem. 

Ďakujeme súťažiacim, porotcom, sponzorom a všetkým ostatným, ktorí sa spolupodieľali
na organizácii a tešíme sa na stretnutie pri budúcom ročníku. 

Ivana Burianová, Miroslav Haško, JLF UK

▲   ►
T. Strachan: Zamrznutý august    L. Fejová: S ockom
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Jediná judaistická knižnica na Slovensku 
 

Vďaka projektu EÚ Tempus/Phare vznikla knižnica judaík a hebraík, 
jedna z najdôležitejších súčastí Inštitútu judaistiky (IJ), ktorá je zároveň 
jediná svojho druhu na Slovensku. Obsahuje vyše tisíc titulov, odborné 
periodiká, CD-ROMy, audio a video kazety.  
 

Súčasťou projektu Tempus/Phare bolo tiež spracovanie starých 
judaík a hebraík, t. j. fyzická inventúra kníh z genizy bratislavskej syna-
gógy, ich popis a katalogizácia. Výstupom bol Katalóg kníh z brati-
slavskej synagógy (D. Polakovič, V. Trabalka), v ktorom je zaradených 
tisícpäťsto z približne tritisíc identifikovaných titulov. Reštaurovanie 
aspoň najvzácnejších exemplárov presahuje možnosti IJ a nerealizo-
vaný zostal, žiaľ, tiež výskum židovskej tlače na území Slovenska. Ak 
sa má knižnica IJ rozvíjať primerane k potrebám študentov i verejnosti, 
musí dostať kvalifikovaného pracovníka aspoň na čiastočný úväzok. 
Akvizícia sa dnes robí nesystematicky a knižnica nie je sprístupnená 
študentom pravidelne.  

Jana Mielcarková, FSEV UK 
 

Čo s fajčiarmi na univerzite 
 

(pokračovanie zo s. 1) 
 

Fajčiť či nefajčiť? Mapovali sme situáciu na UK a na názor, čo si 
myslia o fajčení na školách, sme sa spýtali viacerých študentov, pe-
dagógov i zamestnancov. Študent práva Martin so zákonom o ochra-
ne nefajčiarov súhlasí: „Keďže som nefajčiar, myslím si, že by fajčiari 
mali fajčiť v priestoroch, kde nie sú nefajčiari.“ Tadeáš Sopko študu-
júci na FiF hovorí o zákone zakazujúcom fajčenie na školách, že je 
neúčinný. „Niektorí ďalej fajčia v priestoroch katedry na pavlači. Mne 
osobne to neprekáža, ale keby sa nefajčilo, potešilo by ma to.“ Za-
mestnanec FaF nefajčiar Marek tvrdí, že ostatní zamestnanci univerzity 
predpisy dodržujú a ak chcú, idú si zapáliť von. 
Docent Ján Szomolányi z Katedry logiky FiF UK spomína, ako ke-

dysi niektorí liberálnejší pedagógovia na prednáškach fajčili a dokon-
ca to dovolili aj študentom – prvoročiakom. Situácia sa zmenila a dnes 
vída fajčiť kolegov, kolegyne a študentov pred bránami do univerzity. 
„Ako nefajčiar určite súhlasím s tým, aby sa nefajčilo na chodbách  
a v prednáškových miestnostiach. Aj keď by som bol za to, aby mali 
fajčiari vyhradené nejaké dôstojnejšie miesto, možno miestnosť, ka-
viareň.“ Vedúca Katedry telesnej kultúry na Právnickej fakulte PeadDr. 
Marta Havranová vidí situáciu inak: „Cítim sa diskriminovaná, pre-
tože som fajčiarka a myslím si, že by nám mali vyhradiť priestor.“ 
Prezradila, že fajčiť vída kolegov nielen pred univerzitou, ale aj na 
chodbách.  
Slobodné rozhodnutie verzus spoločenský život. Fajčiari sa bránia 

svojim právom slobodne sa rozhodnúť a slobodne konať. Nariadenia 
sa im javia ako obmedzujúce a netolerantné. V spoločnosti sa stáva-
jú postupne čoraz viac nežiaducimi. Svojim zlozvykom sa tak v mno-
hom pripravujú o spoločenský život, keďže v súčasnosti je už len málo 
miest, kde je fajčenie povolené. Podľa výskumu Eurobarometra je ale 
medzi nimi drvivá väčšina takých, ktorí by sa ho radi zbavili. Fajčia 
asi traja z desiatich obyvateľov Slovenska. Preto sa regulovanie fajče-
nia na verejných miestach vyvinulo ako potreba. 
Prvý zákon o ochrane nefajčiarov prijalo Slovensko už v roku 1997. 

Momentálne je platná jeho novela. Viaceré opatrenia chrániace nefaj-
čiarov na pracoviskách, v zdravotníckych zariadeniach, školách, divad-
lách či obchodoch platia však už od roku 1996. Účinnosť nového záko-
na sa predpokladá od 1. januára 2008. 

Lenka Mlynčeková 

 

Výstava a seminár o Vydavateľstve UK 
 
Pri príležitosti štyridsaťročnej činnosti Vydavateľstva Univerzity Ko-

menského sa 18. apríla v Aule UK konal seminár o jeho pôsobení 
a publikačnej činnosti na univerzite. Okrem riaditeľa RNDr. Sergeja 
Troščáka, ktorý predstavil históriu vydavateľstva, zazneli príspevky 
o činnosti Akademickej knižnice UK alebo o prístupnosti zdravotne 
znevýhodnených študentov k študijnej literatúre. Následne sa do 
24. apríla v priestoroch Auly konala výstava produkcie vydavateľstva. 

- nunu - 

Editorial 
 
Dnešné číslo je najmä pre študentov. Aj z hľadiska formy, aj 

v obsahu je viac študentského čítania. Mohlo by však byť pre štu-
dentov najmä inšpiráciou – k pobytu v zahraničí, ktorý v optimál-
nom prípade zakrátko mení bratislavského ŠVOČkára na majiteľa 
SCI citácií už nerátaných na desiatky. Ale aj bez takéhoto preni-
kavého výsledku je zahraničná skúsenosť asi vždy jedinečnou
príležitosťou, keď „človek nadobudne neoceniteľné skúsenosti,“ 
ale „v prvom rade má možnosť postúpiť na ceste vlastného seba-
poznávania“. „Rada študentom, ktorí sa chystajú vycestovať: Nech
sa neboja.“ „Všetkým to odporúčam ako skvelú životnú skúsenosť.“ 
Na stav spoločnosti možno usudzovať z mnohých kamienkov jeho

mozaiky. Jeden čierno-biely: Voči prísnejšiemu zákonu o ochrane
nefajčiarov sa fajčiari „bránia svojim právom slobodne sa rozhod-
núť a slobodne konať. Nariadenia sa im javia ako obmedzujúce 
a netolerantné.“ Myslím si, že ďaleko väčších zákonných obmedze-
ní, alebo ak chcete štátnych regulácií, je v tejto krajine množstvo. 
Apropo: Nefajčiari ešte ani nezačali významnejšie artikulovať, že 
v rámci solidárneho zdravotného poistenia je voči nim obmedzu-
júce a netolerantné, keď musia prispievať nemalými sumami na 
riešenie zdravotných dôsledkov spoluobčanom, ktorí si zdravie 
roky vedome ničia.  
Iný mnohorozmerný kamienok: Inštitút judaistiky FSEV si myslí, 

že ak MŠ, UK a FSEV prehodnotia postoj k nemu, bude môcť toto 
pracovisko po jedenástich rokoch existencie pokračovať vo vytvá-
raní priestoru pre perspektívnu akreditáciu judaistiky.  
Ďalší slovenský dielik: Na našej scéne je veľkou témou dňa dis-

kusia o schopnosti prenášať výsledky vedeckej-výskumnej činnosti 
do realizačnej praxe. Všimnime si v dnešnom čísle ilustračný prí-
klad o tom, kedy môžeme uspieť na medzinárodnom poli: „Začiat-
ky technológie RSS siahajú do roku 1999. V roku 2002 New York 
Times pristúpil už k jej praktickému využívaniu.“ 2002 – 1999 = 3. 
Za tri roky nie drobné riešenie, ale zásadná inovácia v praxi.  
A čo výsostne domáce čriepky? „O konečnom úspechu projektu

novej internetovej prezentácie UK rozhodne práca, ktorá prebieha
v súčasnosti a jej výsledkom bude rozšírenie novej verzie internetu
na všetky súčasti UK… zaistia skrátenie vzdialenosti medzi infor-
mačnými zdrojmi na fakultách, katedrách a ústavoch a priestorom
na ich prezentáciu. Inými slovami, snáď sa už skončí obdobie, 
keď najobľúbenejším spôsobom šírenia oznamov na univerzite je 
vylepovanie papierov po dverách… a na všetkých sklenených vý-
plniach.“  
Na jednej strane internet a na druhej úcta UK k tradíciám. Tvoril 

ich aj profesor UK, ktorý by teraz oslavoval storočnicu. Tvorili ich 
aj mnohí ďalší zamestnanci UK z prvých generácií slovenských
vedcov, ktorí „prispeli zásadným spôsobom k vytváraniu sloven-
skej vzdelanosti a kultúry v najširšom slova zmysle“. Aj preto dnes
vyčleňujeme taký veľký priestor pripomenutiu.  
V pomyselnej rubrike „Nenechajte si ujsť“ by dnes iste mala vy-

áňrendovanú pozíciu reč Maroša Ferenčíka z Harvardu. MUDr. 
Ferenčík sa odchodom zo SR nestal schopnejším ani pracovitej-
ším, ako sme ho poznali u nás. Za cca šesť rokov „vonku“ je auto-
rom vyše päťdesiatich publikácií, Science Citation Index eviduje 
viac ako tristo ohlasov na jeho práce. Koľko by ich mal, keby ostal
tvoriť v podmienkach, ktoré vytvára SR?  
„Vedecký výskum funguje ako osobitná forma biznisu… je oby-

čajne vysoko ziskový.“ Kedy si túto jednoduchú pravdu nielen pro-
klamatívne, ale aj skutkami uvedomí niekto z lídrov krajiny? Maroš 
pracoval tam, kde ročný grantový rozpočet jeho rádiologického 
oddelenia bol vyše šesťdesiat miliónov US dolárov. Ale napriek
tomu hovorí, že jeho Alma Mater je a navždy zostane Univerzita Ko-
menského a jej Lekárska fakulta. „A to nielen pre vzdelanie, ktoré 
som tu získal, ale aj pre to, čo formovalo moju osobnosť.“ 
Univerzita Komenského sa od Čečetku po Ferenčíka nemá za 

čo hanbiť. Kiež by si to mohli povedať všetci, ktorí mali roky ako
politickí vizionári spoločnosti prispieť k budovaniu provzdelanost-
nej klímy krajiny, kde dokážeme schopnosti našich ľudí naplno vy-
užiť.  
Alebo že by toto číslo predsa len nebolo čítaním najmä pre štu-

dentov? 
M. Dúbrava, prorektor UK 
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Rakúsky veľvyslanec na akademickej pôde 
Rakúsky veľvyslanec doktor Helmut Wessely zavítal medzi študentov 

nemeckého programu Fakulty managementu. Vo svojej prednáške 
sa zameral na aktuálne problémy týkajúce sa Európskej únie so zre-
teľom na jazykový režim v EÚ. Študentov oboznámil aj s aspektmi ma-
nažmentu Rady Európy a Európskeho parlamentu. Prednáška nemala 
iba teoretickú povahu, ale veľvyslanec Wessely sa podelil so študentmi 
aj o poznatky zo súčasnej praxe v oblasti európskej a medzinárodnej 
politiky. V diskusii odporučil študentom, aby využili možnosť pracovať 
v inštitúciách Európskej únie.  

D. Nováčková, FM UK  
 

Prevencia rakoviny a starnutia 
Medzinárodná konferencia s názvom Syntetické a prírodné látky 

v terapii a prevencii rakoviny a starnutia sa uskutočnila v Bratislave  
v dňoch 28. – 30. marca 2007.  

Stretli sa tu vedci a lekári pracujúci v oblasti výskumu a liečby rako-
viny, ako aj výskumu ochorení súvisiacich s toxickým pôsobením voľ-
ných radikálov, aby prezentovali výsledky svojho výskumu a svoje skú-
senosti a konfrontovali ich navzájom. Konferencia prebehla na vysokej 
odbornej úrovni. Svoje prednášky tu prednieslo štyridsať skúsených 
ako aj mladých vedcov a doktorandov. Konferencia bola teda vhodnou 
príležitosťou aj pre mladých pracovníkov na prezentovanie výsledkov 
svojej vedeckej práce. Prednášky si vypočulo vyše sto účastníkov kon-
ferencie. Nechýbali významné osobnosti z oblasti výskumu rakoviny 
a „voľnoradikálových“ ochorení, ako prof. M. Micksche a prof. S. Knas-
müller z Medical University vo Viedni alebo prof. A. R. Collins z Univer-
sity v Oslo či prof. C. Watala z Medical University v Lodži. Okrem pred-
nášok sa viac ako šesťdesiat zúčastnených prezentovalo v dvoch 
sekciách posterov.  

Projekt EÚ. Medzinárodnú konferenciu zorganizoval tím pracovníkov 
z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, 
Ústavu Experimentálnej Onkológie SAV, Medical University vo Viedni 
a z občianskeho združenia Rozum a Zdravie. Uskutočnila sa vďaka 
projektu Koordinácia výmeny informácií a vedeckých poznatkov  
v oblasti výskumu biomedicínskych disciplín medzi slovenskými  
a rakúskymi akademickými inštitúciami. Projekt je spolufinancovaný 
Európskou Úniou zo štrukturálnych fondov ERDF na základe výzvy MV 
a RR SR v rámci programu rozvoja cezhraničnej spolupráce Interreg 
III. A, medzi Rakúskom a Slovenskom a občianskym združením Rozum 
a zdravie.  

Odborným garantom projektu je Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD. 
z Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Na riešení projektu sa okrem pra-
covníkov z LF UK spolupodieľa aj tím pracovníkov z (Medical Uni-
versity vo Viedni, z Ústavu pre výskum rakoviny pod vedením Prof. 
Dr. Sigfrieda Knasmüllera a z Ústavu Experimentálnej Onkológie SAV 
pod vedením RNDr. Dariny Slameňovej, DrSc. Koordinátorom projektu 
je Mgr. Elena Podracká z občianskeho združenia Rozum a Zdravie.  

Cieľ: zvýšiť informovanosť o výskume terapie a prevencie rako-
viny. V rámci projektu budú zorganizované dve medzinárodné konfe-
rencie s problematikou biomedicínskych disciplín v roku 2007 a 2008, 
vydané monografie s problematikou biomedicínskeho výskumu v ro-
ku 2007 a 2008 a má sa zrealizovať výmenný šesťtýždňový pobyt 
dvoch doktorandov/postdoktorandov na Univerzite vo Viedni a v Bra-
tislave. 

Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD, LF UK; RNDr. D. Slameňová, DrSc. 
Ústav Experimentálnej Onkológie SAV 

Uplatnenie pre absolventov práva 
Vo štvrtok 10. mája ponúkalo sedem právnických firiem a advokát-

skych kancelárii vo vstupnom vestibule UK možnosť končiacim študen-
tom práva zamestnať sa alebo uplatniť na trhu práce. Pri získavaní 
nových informácií o činnostiach firiem a nadväzovaní užitočných kon-
taktov sa záujemcovia mohli zúčastniť prezentácií firemných výsledkov 
a aktivít spoločností prostredníctvom videoprojekcie. Následne štu-
denti mohli so zástupcami firiem diskutovať. Podujatie organizovalo 
Európske združenie študentov práva (ELSA) v spolupráci s Právnic-
kou fakultou UK. 

- nunu - 
 

Japonsko a Európa  
by mali užšie spolupracovať 

O partnerstve Japonska a Európy prednášal 13. apríla v Rektorskej 
sieni UK veľvyslanec Japonska pri EÚ Takekazu Kawamura. Európska 
únia za päťdesiat rokov ovplyvňovala svetový mier a zabraňovala či 
riešila vzniknuté vojnové konflikty. Aj Japonsko má podobné tendencie 
v Ázii či na strednom Východe. „Predsa trvalo Japonsku a Európe 
desať rokov od pádu berlínskeho múru, aby nadviazali spoluprácu 
v politických záležitostiach,“ konštatuje Kawamura. Zdôraznil tiež dô-
ležitosť spolupráce v globálnych otázkach typu obmedzenosť zdrojov, 
klimatické zmeny či v regionálnych problémoch ako Severná Kórea, 
Irak a Blízky východ. 

Japonsko v roku 2005 zaviedlo personálne a kultúrne výmeny medzi 
krajinami EÚ a Japonskom. Cieľom je prijať ročne štyritisíc mladých 
ľudí, expertov, politikov i podnikateľov z Európy. Kawamura hovoril aj 
o dôležitosti Európy a jej rozhodujúcej úlohe pri nastoľovaní demokra-
cie, slobody, práv a udržaní svetového mieru a stability. Slovensko  
v tomto procese označil za dynamicky sa rozvíjajúceho člena. Veľvy-
slanec nezabudol spomenúť spoluprácu s Vyšehradskou štvorkou  
v oblasti medzinárodných otázok, investícií, turizmu a ekonomiky. 

- nunu - 

 
Študentská vedecká konferencia –  

opäť rekordná 
V dňoch 16. a 17. apríla 2007 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte 

UK uskutočnila v poradí už XXVIII. Študentská vedecká konferencia. 
Fakultná súťažná prehliadka prác študentov bola doplnená aj o nesú-
ťažnú sekciu, v ktorej vystúpili spolu až deviati najúspešnejší študenti 
z lekárskych fakúlt v Bratislave, Košiciach, Olomouci a Pécsi. Prvýkrát 
sa konferencia konala v troch sekciách a to základné medicínske 
a predklinické disciplíny, klinické disciplíny a ošetrovateľstvo a nele-
kárske odbory. Vyžiadal si to rekordný počet prihlásených prác, ktorý 
dosiahol číslo 46. Celkovo bolo do študentskej vedeckej a odbornej 
činnosti zapojených až 59 študentov. Členovia odborných porôt po-
tvrdili, že sa významne zvýšila kvalita prezentovaných prác.  

MUDr. Juraj Mokrý, PhD.,  
predseda Organizačného výboru ŠVOČ JLF UK 

Spravodajstvo
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Absolvent LF UK na Harvarde 
 

• Keď si prvý raz odišiel v roku 1999 na 
niekoľko mesiacov do USA, bola v tvojom 
strategickom pláne aj klinická prax na Mas-
sachusetts General Hospital na Harvarde 
v Bostone alebo ti k tomu dopomohla súhra 
udalostí? 
Jednoznačne zhoda náhod! Naozaj sa mi 

ani nesnívalo, keď som v jedno sparné ráno  
v auguste 1999 stál pred hlavným vchodom 
do MGH a pozeral sa smerom nahor, k vrcholu 
dvadsaťdvaposchodovej Ellison Building, že 
tam raz budem pracovať. MGH patrí k najstar-
ším a najznámejším nemocniciam v USA. Po-
smešne je prezývaná Men´s Greatest Hospital. 
Bola založená v roku 1811 a je od začiatku jed-
nou z hlavných výučbových báz Harvard Me-
dical School. Mal som veľké šťastie, keď som 
sa v roku 2002 vrátil do USA s cieľom pokračo-
vať vo výskume a eventuálne skúsiť aj klinickú 
prax. Zaradil som sa do úspešnej výskumnej 
skupiny na MGH. Oblasť, ktorej sme sa veno-
vali – CT (počítačová tomografia) srdca – bola 
v tom čase, obrazne povedané, v plienkach. 
Patrili sme k prvým skupinám v USA, ktoré sa 
venovali tejto problematike. Cez zviditeľnenie 
sa v oblasti výskumu sa mi podarilo vybudovať 
si kontakty s ľuďmi v klinickej medicíne, ktoré 
mi nakoniec dopomohli k pozícii rezidenta na 
MGH.  

• Ako sa Ti podarilo získať miesto vo vý-
skume na MGH? Ako prebiehal vstupný 
pohovor, keď si sa uchádzal o pozíciu vo 
výskume? 
V areáli Harvard University je socha Johna 

Harvarda. Hovorí sa, že ten, kto chce mať 
úspech v akademickej kariére, musí pobozkať 
jeho topánku. Ja som tak urobil počas svojho 
prvého pobytu v USA v roku 1999. Neviem 
síce, či to bol ten rozhodujúci faktor, ale v kaž-
dom prípade mi moja prvá skúsenosť z USA, 
ktorú som získal na University of Massachu-
setts vo Worcester veľmi pomohla. Tam som 
sa dostal po úspešnom konkurze, ktorý sa 
uskutočnil v Bratislave. Organizácia pod ná-
zvom Worcester Institute for Student Exchange 
ma podporila počas prvých mesiacov v USA 
a sponzorovala moju žiadosť o víza. Sám som 
si potom našiel prácu na výskumnom projekte 
v oblasti echokardiografie v nemocnici. Keď 
som sa do USA vrátil v roku 2002, moje posta-
venie bolo podstatne lepšie. Mal som za sebou 
skúsenosť s prácou v USA. Môj životopis obsa-
hoval dve či tri publikácie. A asi najdôležitejší 
faktor, moju žiadosť o zamestnanie podporo-
vali dobré odporúčacie listy od profesorov, pre 

ktorých som pracoval na University of Massa-
chusetts. Odporúčacie listy, ako aj osobná 
podpora žiadosti formou telefonátu či e-mailu 
často rozhoduje o úspechu a neúspechu žia-
dosti. Rozposlal som prostredníctvom e-mailu 
vyše sto žiadostí o zamestnanie vo výskume 
do všetkých hlavných nemocníc v Bostone. 
Dostal som pozvánku asi na päť alebo šesť 
pohovorov. Samotný pohovor bol vždy veľmi 
príjemný. Človek má obyčajne pocit, že nie 
on má záujem o dané miesto, ale že je to inšti-
túcia, ktorá sa ho snaží získať. Predstavia vám 
program, jeho výhody, úspechy, ako aj to, aké 
úlohu v tíme budete mať vy.  

• Keď začne čerstvý absolvent PhD. štúdia 
vedecky pracovať na Harvarde, v čom je 
zmena najvýraznejšia?  
Snáď tým, že všetci rozprávajú po anglicky… 

Ale nie, to len zo žartu. V skutočnosti tam ľudia 
rozprávajú mnohými jazykmi. To je prvá veľká 
zmena. Kolektív tvoria ľudia z najrôznejších 
kútov sveta, prichádzajúci s veľmi odlišnými 
kultúrnymi a sociálnymi zvyklosťami. Harvard, 
a USA všeobecne, sú schopné pritiahnuť naj-
lepšie mozgy z celého sveta. Vytvára to veľmi 
stimulujúce prostredie pre vedeckú prácu. 
Ideálne pracovné podmienky, dostupnosť naj-
modernejších technológií v každom odbore  
a vysoko profesionálne pracovné vzťahy sú 
samozrejmosťou. Harvard poskytuje veľmi ši-
roký záber v takmer všetkých oblastiach medi-
cíny a biotechnológie. Prítomnosť skutočnej 
svetovej špičky v širokom spektre odborov 
otvára nevídané možnosti pre spoločné pro-
jekty. A to mám na mysli nielen spoluprácu 
medzi rôznymi medicínskymi odbormi, ale aj 
spoluprácu v oblasti základného výskumu, mo-
lekulárnej biológie, či biotechnológií. Naviac, 
v oblasti Bostonu sú koncentrované mnohé 
popredné farmaceutické a medicínske techno-
logické spoločnosti. Tie prinášajú ďalšiu dimen-
ziu, v ktorej sa akademický výskum prepletá  
s komerčným vývojom. Výraznou zmenou je 
tiež intenzita, s akou sa ľudia venujú svojej 
práci. Pre mnohých je výskum alebo práca  
v nemocnici hlavným zmyslom života. Pracov-
ný čas je flexibilný, čo v preklade znamená, 
že ľudia pracujú dvanásť, štrnásť i viac hodín 
denne. Bežné je venovať niekoľko hodín práci 
v sobotu a nedeľu.  

• Čo nesmie chýbať začínajúcemu vedecké-
mu pracovníkovi na Harvarde? Na čom ste 
pracovali? 
Vytrvalosť a invecia. Moderná veda často vy-

žaduje mravenčiu prácu a niekedy aj dlhšie 

čakanie, pokiaľ sa dostavia výsledky a úspechy. 
Zároveň vyžaduje pripravenosť meniť často 
smer, prichádzať s novými nápadmi a inová-
ciami. Je to kombinácia konzervatívneho prí-
stupu s novátorstvom. Ako som už spomenul, 
naša skupina patrí k priekopníkom využitia 
CT v zobrazovaní srdca a ciev. Pracovali sme 
na aplikácii CT pre zobrazovanie ciev srdca. 
Ide o koronárnu angiografiu, ktorá sa typicky 
vykonáva pomocou katétra zavedeného pria-
mo do aorty s priamou aplikáciou kontrastnej 
látky do koronárnych artérií. S pomocou CT 
môžme vykonať neinvazívnu koronárnu angio-
grafiu, keď kontrastnú látku aplikujeme len do 
periférnej žily, bez použitia katétra. Takáto for-
ma koronárnej angiografie je rýchlejšia a aj 
lacnejšia. Pre pacienta je takéto vyšetrenie 
podstatne menej zaťažujúce. Ja osobne som 
venoval pozornosť zobrazovaniu aterosklero-
tických plakov v stene koronárnych artérií. CT 
je sľubnou technikou na einvazívne zobraze-
nie aterosklerotických plakov. Včasné odha-
lenie nebezpečných plakov umožní potencio-
nálne predísť infarktom. Dôležitým projektom 
bola štúdia, v ktorej sme pomocou CT vyšet-
rovali pacientov s bolesťou na hrudníku na 
centrálnom príjme (Emergency Department). 
Bolesť na hrudníku je varovným príznakom 
infarktu. CT vyšetrenie vykonané v prvých ho-
dinách po príchode do nemocnice umožňuje 
selektovať pacientov so závažným postihnu-
tím srdca. Vyšetrenie detekuje aj pacientov, 
ktorí majú srdce v poriadku a príčinou ich bo-
lesti na hrudníku sú stavy, ktoré neohrozujú 
život a nevyžadujú pobyt v nemocnici. Takíto 
pacienti môžu byť prepustení skoro do domá-
ceho ošetrenia, čo v konečnom dôsledku šetrí 
finančné prostriedky. 

• Čo ti dala a čo vzala práca v špičkovom 
výskumnom tíme na Harvarde? 
Dala mi veľa nových skúseností. Práca v rých-

lo napredujúcom a živom prostredí, kde vidieť 
výsledky snaženia, je príjemná a buduje seba-
vedomie. Nevýhodou je, že vysoké nasadenie 
si vyberá daň vo forme redukcie voľného času 
a mimopracovných aktivít. Chýba čas na prečí-
tanie si dobrej nemedicínskej knihy. Len zried-
ka sa dostanem na kultúrne podujatia, ktoré 
sú vo veľkom meste ako Boston dostupné. Aj  
s mojimi športovými aktivitami je to poslabšie. 
Samozrejme, chýba mi priamy kontakt s rodi-
nou a priateľmi na Slovensku. Nové prostredie 
prináša možnosti zoznámenia sa s rozličnými 
ľuďmi. Tieto nové kontakty sú obohacujúce, 
ale nenahradia priateľské zväzky, ktoré sme si 
vytvorili počas vysokej školy a mladších rokov.  

• Ako vyzerá vedecká príprava absolventov 
lekárskych fakúlt v USA? 
Rozdelil by som ju dvoch oblastí. Záujemco-

via o základný výskum si môžu zvoliť tzv. MD, 
PhD. študijný program. Po prvých dvoch ro-
koch štúdia medicíny, čiže po ukončení pred-
klinických predmetov, študenti strávia nasle-
dujúce tri až štyri roky prácou v laboratóriu. 
Tu pracujú pod vedením niektorého z učiteľov, 
ktorí majú vlastné laboratóriá a venujú sa vý-
skumu. Počas tohto obdobia študenti získajú 
tréning v základnom výskume a publikujú vlast-
né odborné práce. Po skončení PhD. časti 
štúdia strávia ďalšie dva roky v rámci stáží na 
klinikách, t. j. klinickej časti štúdia medicíny. 
Čo do počtu, väčšiu skupinu predstavujú kli-
nici – vedci, ktorí sa venujú starostlivosti o pa-
cientov a časť svojho času venujú výskumu, 
poväčšine klinickému. Príprava na takýto typ 

MUDr. Maroš Ferenčík, PhD. absolvoval Lekársku fakultu UK v roku 1998. Počas štúdia bol
členom Akademického senátu LF UK a predsedom Študentskej komory. Aktívne sa venoval 
organizácii ŠVOČ na LF UK ako člen Rady ŠVOČ a predseda Klubu ŠVOČ Bratislavského 
spolku medikov. V rokoch 1998 až 2001 pracoval ako asistent a po získaní atestácie z Inter-
nej medicíny ako odborný asistent na IV. internej klinike LF UK v Petržalke. Doktorandskú di-
zertačnú prácu v odbore Vnútorné lekárstvo obhájil v roku 2003. V roku 1999 strávil ako vý-
skumný pracovník desať mesiacov na Kardiologickom oddelení, University of Massachusetts, 
Worcester. V rokoch 2002 až 2006 pôsobil ako výskumný pracovník a neskôr ako odborný 
asistent na Rádiologickom oddelení, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical 
School, Boston, Massachusetts. V súčasnosti pracuje ako rezident (lekár v príprave na ates-
táciu – špecializáciu) na Oddelení internej medicíny, Massachusetts General Hospital, Harvard 
Medical School, Boston, Massachusetts. Jeho výskumná práca sa zameriava na moderné 
vyšetrovacie metodiky v zobrazovaní srdca a ciev (počítačovú tomografiu, CT). Je autorom 
vyše päťdesiatich publikácií. Science Citation Index eviduje viac ako tristo ohlasov na jeho 
práce vo forme citácií. Prednášal na početných odborných konferenciách v USA a Európe. 
Pôsobí ako recenzent pre odborné časopisy (napr. Circulation, Journal of the American 
College of Cardiology, Heart). Je zakladajúcim členom Society of Cardiovascular Computed 
Tomography. 



 

 5

vedeckej práce prebieha počas fellowshipu, 
t.j. špecializačnej prípravy v rámci subodboru 
(napr. subodbormi internej medicíny sú kar-
diológia, gastroenterológia a endokrinológia). 
Fellowship trvá dva až štyri roky a tridsať až 
päťdesiat percent z celkového času venujú 
výskumu. Takýto model vedeckej práce počas 
fellowshipu funguje predovšetkým v univerzit-
ných nemocniciach. V menších nemocniciach 
je väčší dôraz kladený na klinickú prácu. Okrem 
práce na vedeckých projektoch pod vedením 
skúsených mentorov z radov učiteľského zbo-
ru, fellows dostávajú aj formálne vzdelanie vo 
vedeckej práci. A to v rozsahu od niekoľkodňo-
vých kurzov až po dvojročný program vo ve-
rejnom zdravotníctve (MPH – Master of Public 
Health), ktorý zahŕňa epidemiológiu, štatistiku, 
prípravu klinických štúdií a ďalšie zručnosti 
potrebné pre prácu v klinickom výskume.  

 
• Z čoho je financovaný medicínsky výskum 

a platy výskumných pracovníkov v USA?  
Prostriedky na výskum sú pokrývané väčši-

nou z grantov. Tie zahŕňajú granty zo štátnych 
zdrojov (v medicíne predovšetkým granty po-
skytované z federálneho rozpočtu prostred-
níctvom Národných inštitútov zdravia – NIH)  
a súkromné granty (napr. farmaceutické firmy, 
súkromné nadácie, individuálni darcovia). Na 
rozdiel od Slovenska, granty financujú nielen 
samotné výskumné projekty (t.j. materiál, labo-
ratórium, prístroje), ale aj platy zamestnancov, 
ktorí na daných výskumných projektoch pra-
cujú. Zjednodušene možno povedať, že ak 
nie sú granty, tak nie sú ani ľudia. Samozrejme 
oddelenia vytvárajú rezervné fondy, ktoré po-
máhajú začínajúcim samostatným vedeckým 
pracovníkom a klinikom venujúcim sa vede. 
Avšak tieto zdroje sú obmedzené, čo do trva-
nia podpory, obyčajne sú maximálne na dva – 
tri roky, ako aj do výšky poskytovaných pro-
striedkov. Príprava nových grantov je nikdy 
nekončiaci kolotoč: tri až štyri termíny ročne, 
práca na nových grantoch, prepisovanie v mi-
nulosti zaslaných grantov a dokladovanie vý-
sledkov z poskytnutých grantov. Pre veľké 
grantové agentúry ako NIH platí, že projekt mu-
sí byť až na 30 – 50 % hotový, aby bol úspešný 
v procese posudzovania žiadosti. Výsledkom 
takéhoto konzervatívneho prístupu je, že sú 
financované projekty, ktoré budú dotiahnuté do 
úspešného konca. Časť z prostriedkov z udele-
ných grantov je preto venovaná na generova-
nie nových experimentov, ktoré budú použité 

pre ďalší grantový cyklus. Vedecký výskum 
funguje ako osobitná forma biznisu. Pre zdra-
votnícke zariadenia je obyčajne vysoko zisko-
vý. Len pre príklad, ročný grantový rozpočet 
Rádiologického oddelenia, na ktorom som 
pracoval, bol vyše šesťdesiat miliónov US dolá-
rov. Granty a výskum znamenajú prílev nových 
technológií do nemocnice, prijímanie nových 
talentovaných ľudí. Okrem priamej finančnej 
podpory prinášajú granty aj spoločenskú pre-
stíž. Univerzity a nemocnice pravidelne zverej-
ňujú rozsah grantových prostriedkov, ktoré 
majú k dispozícii a takto lákajú ďalších poten-
cionálnych donorov. Koniec – koncov, keby 
ste chceli darovať finančné prostriedky, asi by 
ste sa prirodzene rozhodli pre inštitúciu, ktorá 
má úspešnú históriu ich využitia, či nie? 

 
• Ako prebieha príprava grantových projek-

tov, ktoré predkladajú mladí vedci? Ako 
je zabezpečované poradenstvo pri pred-
kladaní projektov?  
Pre začínajúcich vedeckých pracovníkov  

a klinikov – vedcov je na začiatku kariéry dôle-
žitá spolupráca s etablovanými členmi profe-
sorského zboru. Obyčajne sa záujemcovia  
o vedeckú prácu začlenia do existujúcej pra-
covnej skupiny. Takáto skupina, venujúca sa 
určitej problematike, má zastúpené viaceré 
generácie. Skupina je financovaná z aktívnych 
grantov a priebežne pracuje na ďalších. Mladí 
vedci sú na začiatku kariéry platení z trénin-
gových grantov. Sú to granty, ktoré pokrývajú 
celý alebo časť platu. Prostriedky na samotný 
vedecký projekt sú zabezpečené z veľkých 
grantov školiteľa – mentora. Po jednom – dvoch 
rokoch by mal mladý vedec nazbierať prvé 
vlastné dáta, začať publikovať a začať pracovať 
na vlastných experimentoch. Paralelne pripra-
vuje grantové projekty pre začínajúcich ved-
cov. Mentor vystupuje v týchto projektoch ako 
garant. Pre grantovú agentúru je osoba mento-
ra a jeho reputácia zárukou toho, že pridelené 
finančné prostriedky budú náležite využité. 
Mentor pracuje s mladým vedcom i na samot-
nom grantovom projekte. Individuálny prístup 
dopĺňa systematická pomoc mladým vedec-
kým pracovníkom na úrovni inštitúcie. Záujem-
covia o vedeckú prácu si doplňujú priebežne 
svoje vzdelanie v rámci kurzov a prednášok, 
ktoré organizuje nemocnica alebo univerzita. 
V čase grantových termínov môžete navštíviť 
prednášku o príprave grantov, priebežne pre-
biehajú semináre zo štatistiky, či kurzy práce 

s literatúrou v knižnici. Výskum je integrálnou 
súčasťou inštitúcie a tá poskytuje prostredie 
pre jeho rozvoj.  

 
• Po akom dlhom čase vo výskume si sa roz-

hodol pre klinickú prax a aký je tvoj pra-
covný deň na klinike dnes? 
Výskum som bez prestávky robil štyri a pol 

roka. Od júla 2006 som začal pracovať ako 
rezident, čiže sa naplno venujem klinickej prá-
ci. Prechod do každodennej práce na oddelení 
bol náročný. Vo výskume som bol pánom svoj-
ho času, program som si tvoril a prispôsoboval 
sám. Niežeby som vo výskume pracoval málo, 
ale štruktúra bola podstatne flexibilnejšia. Na 
klinike je to zložitejšie. Ranná vizita začína 
medzi 6.30 až 7.00 hod. Pacientom sa venuje-
me približne do obeda, keď máme hodinovú 
prednášku spojenú s obedom. Popoludní po-
kračujeme vybavovaním vyšetrení, kontrolou 
výsledkov testov z rána, prepúšťaním pacien-
tov. Večerná vizita, preberanie pacientov noč-
nou službou, sa zvyčajne odohráva medzi 
18.00 až 19.00 hod., po nej ideme domov. Po-
čas dňa sú aj ďalšie vzdelávacie aktivity veľmi 
vysokej úrovne, avšak počas prvého roka rezi-
dentúry máme len zriedka čas ich navštevovať. 
V druhom a treťom roku je viac času na pred-
nášky, vzdelávanie ako aj viac zodpovednosti 
a samostatnosti pri starostlivosti o pacientov. 
Každý štvrtý deň máme službu, ktorá začína 
na obed a končí ďalší deň na obed. Počas 
služby prijímame nových pacientov a v noci 
sa staráme o celé oddelenie. Pred pár rokmi 
boli zavedené pravidlá, ktoré obmedzujú prácu 
rezidentov. Dnes už môžeme pracovať maxi-
málne osemdesiat hodín do týždňa a musíme 
mať jeden deň v týždni voľno. 

 
• Na LF v Bratislave si pracoval ako pred-

seda Študentskej komory AS a tiež v rám-
ci Klubu ŠVOČ. Takmer desať rokov si 
patril k hlavným organizátorom ŠVOČ na 
LFUK v Bratislave. Sleduješ ŠVOČ a vôbec 
dianie na LF UK dodnes?  
Začal by som slovami jedného môjho pa-

cienta – čiperného osemdesiatnika, ktorý bol 
úspešným odborníkom na medzinárodné ob-
chodné právo. V rámci anamnestického roz-
hovoru sa lekár často dozvie zaujímavosti zo 
života, či životné múdrosti. Na otázku, kde vy-
študoval odpovedal, že sa vzdelával na rôz-
nych inštitúciách, vrátane Harvardu a ďalších 
renomovaných škôl, avšak navždy zostane 
„Boston University Man“. To je jeho Alma Ma-
ter, keďže to bola jeho College. Mojou Alma 
Mater je a navždy zostane Univerzita Komen-
ského a jej Lekárska fakulta. A to nielen pre 
vzdelanie, ktoré som tu získal, ale aj pre to, čo 
formovalo moju osobnosť. Univerzita spolu-
vytvára dospelého človeka ako po odbornej, 
tak po spoločenskej a osobnostnej stránke. 
Je miestom, kde sme stretli ľudí, ktorí zostanú 
pre nás vzormi na celý život. Je miestom, kde 
sme si vytvorili pevné priateľstvá. Je miestom, 
ktoré zostane v našich spomienkach na beá-
nie, majálesy a krúžkovice. Takže dianie na 
LF UK stále sledujem, hlavne prostredníctvom 
internetu a priateľov, ktorí dodnes na fakulte 
pôsobia. Osobitne blízka mi je problematika 
ŠVOČ. Každoročne si so záujmom prezriem 
zoznam prác a abstraktov prezentovaných na 
Fakultnej konferencii ŠVOČ. A tešíme sa z ras-
túcej kvality prezentovaných vedeckých pro-
jektov i úspechov našich študentov na medzi-
národných kongresoch.  

 

Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., 
prodekanka pre doktorandské štúdium, 

ŠVOČ a grantovú problematiku LF UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Ferenčík (v strede) pri práci s kolegami 
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Literatúra a iné v Clermont-Ferrande 
 
 

Vďaka bilaterálnej dohode medzi Pedagogickou fakultou UK a Univerzitou Blaise Pascale v Clermont-Ferrande som minulý školský rok 

strávila vo Francúzsku.  
 
Na základe desaťmesačnej stáže na Oddelení medzinárodných 

vzťahov Univerzity Blaise Pascale, kde som pracovala týždenne 
18.45 h, som dostávala štipendium vo výške 400 euro. Zároveň 
sa mi dostala jedinečná možnosť študovať Master2 Littératures 
modernes set contemporaines. Tým sa mi vlastne splnil sen zo 
stredoškolských čias. Štúdium a práca sa veľmi dobre dopĺňali. 
Pracovnú dobu som mala podriadenú študijnému rozvrhu, samo-
zrejme, musela som spĺňať žiadaný počet odpracovaných hodín.  

Iný rytmus. Základom úspešného pracovného pôsobenia bolo 
zvyknúť si na rytmus a systém, ktorý malo oddelenie zaužívané. 
Nevyžadovali sa žiadne špeciálne vedomosti či zručnosti. Tak ako 
v každej práci bola potrebná pracovitosť, prispôsobivosť, základy 
informatiky a znalosť francúzskeho jazyka. Výhodou práce na 
oddelení medzinárodných vzťahoch bola príležitosť spoznať veľa 
iných, zo začiatku trochu stratených“ študentov rôznych národ-
ností, ktorí sa tiež vybrali na skusy do sveta. Po profesionálnej  
a osobnostnej stránke mi desať mesiacov vo Francúzsku dalo ne-
uveriteľne veľa.  

O čo som bohatšia. Ročným štúdiom literatúry som mohla od-
krývať francúzsky štýl vzdelávania. Najmarkantnejším rozdielom 
sa mi javí väčšia špecifikácia a hĺbka. Literárnym dielam sa dostá-
vajú viac „pod kožu“, zatiaľ čo u nás cez ne prechádzame v rých-
lejšom tempe, vyzdvihneme najdôležitejšie znaky a pokračujeme 
ďalej. Za jeden semester tak stihneme prebrať oveľa viac diel, má-
me všeobecnejší a širší rozhľad, avšak povrchnejší. Zaujalo ma 

tiež, že skoro polovica študentov z Master2 Littératures modernes 
et contemporaines bola zo zahraničia. Ten istý jav sa vyskytoval  
i v doktorandskom štúdiu – že by Francúzi nemali záujem o vyš-
šie vzdelanie? Z hľadiska trávenia voľného času bolo príležitostí 
neúrekom. Veľmi sa mi páčilo, že okrem možnosti prihlásiť sa na 
rôzne športy počas semestra, SIUAPS (Service Inter-Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives) organizoval aktivity i cez ví-
kend. Navyše okolie Clermont-Ferrandu, i celá Auvergne, je nád-
herné. Vulkanické pohorie, sopky s krátermi rozličných tvarov vo 
vás zanechajú silný dojem. 

Najdôležitejší sú ľudia. Clermont-Ferrand je malé študentské 
mestečko (hostí vyše 30 tisíc študentov). Rýchlo sa naň človek 
adaptuje, všade máte blízko, čo mi veľmi vyhovovalo. Najdôležitej-
šie, čo robí pobyt nezabudnuteľným, sú ľudia, ktorých stretnete  
a s ktorými zdieľate svoje zážitky. Hlavný dôvod, prečo mi tých 
desať mesiacov, strávených vo Francúzska, prirástlo tak k srdcu, 
sú ľudia, ktorých som spoznala a na ktorých nikdy nezabudnem. 
Mnohé priateľstvá „ukuté“ spoločnými spomienkami na Clermont-
Ferrand nezničí žiadna vzdialenosť, žiaden čas. 

Záverom chcem poďakovať za jedinečnú príležitosť vycestovať 
do inej krajiny, kde človek nadobudne neoceniteľné skúsenosti  
a v prvom rade má možnosť postúpiť na ceste vlastného sebapo-
znávania. Ďaleko od domova si uvedomujeme na čom nám naozaj 
záleží, čo je dôležité, čo nechceme stratiť, čo naopak zmeniť. 

Simona Mičušíková, PdF UK
 

 
 

Na „erasmákov“ sú zvyknutí 
 
 

Paulína Gáborová (20) je jedným zo študentov, ktorí sa rozhodli vyskúšať si svet cez študijný program Sokrates/Erasmus. Namierila si to 

do španielskej La Corune, kam sa vraj nikomu nechcelo. Ako vraví, cez „kamaráta spolužiakovho kamaráta“ sa tam dostanete kam-

koľvek. 
 

●Na základe akých kritérií sa študenti môžu zúčastniť prog-
ramu Sokrates/Erasmus? Ako vybrali teba? 

Obvykle sú študenti vyberaní podľa známok a aktivít v rámci 
školy. Napríklad senátori alebo tí, čo reprezentujú školu v neja-
kom športe, sú zvýhodnení. Mňa vybrali, lebo som sa prvá pri-
hlásila tam, kam sa nikto nehlásil. Do anglicky a nemecky hovoria-
cich krajín býva „nátresk“ študentov, tam priemer známok naozaj 
zaváži. Španielsko, Taliansko a Francúzsko sú menej žiadané, lebo 
tam prebieha výučba na školách v národnom jazyku. 

●Prečo ťa zlákalo práve Španielsko? Koľko času tam stráviš? 

Už rok sa učím španielčinu a zdalo sa mi to ako super prí-
ležitosť naučiť sa viac. Okrem toho školy v Španielsku sú známe 
tým, že nie sú až také náročné ako tie belgické či holandské, 
čiže aj keď neviem dobre jazyk, nemala by som mať problém spra-
viť skúšky. Som tu na semester, lebo rok sa mi zdal byť pridlho. 

●Čo na škole študuješ?  

Študujem to, čo doma. Zvolila som si predmety podľa toho, čo 
sa práve preberá u mňa na fakulte. Aj keď osnovy nie sú rovnaké, 
snažila som sa vybrať také predmety, ktoré by mi uznali, keď sa 
vrátim domov. Niektoré z nich sú aj pre tretí alebo štvrtý ročník. 

●Líši sa španielsky spôsob výučby od toho nášho? Aká je 
úroveň ich škôl? 

Spôsob výučby závisí od konkrétnej školy. Ja mám predmety 
na ekonomickej fakulte a na fakulte turizmu. Hodiny z turizmu 

prebiehajú ako u nás na strednej škole, čiže každú hodinu dostá-
vame domáce úlohy a musíme ich mať, inak nás môžu „vyraziť“  
z hodiny a tiež je povinná dochádzka. Na ekonomickej je to viac  
v pohode, nemusíme chodiť na hodiny a hlavne Erasmus – študen-
ti na niektorých predmetoch nemusia robiť skúšky, stačí spraviť 
projekt. Veľmi to všetko závisí od učiteľa a od predmetu. Ale ško-
ly sú tu rozhodne ľahšie ako na Slovensku. 

●Stará sa o študentov z Erasmu niekto, alebo ste odkázaní 
sami na seba? 

Na Universidad de a Coruňa je „milión“ ľudí z Erasmu, všetci 
profesori aj španielski študenti sú už na to zvyknutí. Máme dvoch 
koordinátorov pre našu fakultu, s ktorými sme mali hneď po za-
hájení semestra posedenie. Vysvetlili nám, aké predmety zvoliť  
a ktoré formuláre vyplniť. Keď niečo potrebujeme, máme na nich 
kontakt a oni sú zas v kontakte s našou fakultou.  

●Ako bývate a ako tam žijete? 

Bývame v prenajatom byte, ku ktorému sme sa dostali cez člo-
veka, na ktorého nám zas dala kontakt jedna študentka, čo bola 
v La Coruni minulý rok. Byt si prenajímame traja až piati Slováci  
a dvaja Francúzi. Nezdá sa to, ale nič nám ku šťastiu nechýba. 
Prežívame tu na základe finančnej podpory zo strany rodiny, grant 
od štátu určite nepostačuje na celý pobyt. Všetko závisí samo-
zrejme aj od individuálnych nárokov – ako sa stravuješ, aké máš 
mimoškolské aktivity. Veľa z mojich peňazí už utieklo na cesto-
vanie. 

Dívame sa po svete 
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●A kde všade si sa už bola pozrieť? 

Na výlete som bola zatiaľ v Santiago de Compostela a Ferrol, 
ktoré ležia v Galicii, čiže blízko La Corune. Videla som aj Gijon, to 
sme boli na návšteve u erasmákov z našej školy. Naozaj krásne 
bolo celých päť dní v Barcelone a tri dni v Porto. V máji sa ešte 
chystám na týždeň na Tenerife s ostatnými erasmákmi, lebo sme 
zohnali lacné letenky aj ubytovanie. Niektorý víkend sa musím ísť 
pozrieť aj do Madridu.  

●Mali ste za ten čas nejaké problémy? 

Problémy závažného rázu sme nemali. Na začiatku to bolo tro-
chu komplikované s ubytovaním, pretože sme prišli na druhý se-
mester a väčšina bytov, ktoré si „erasmáci“ obvykle prenajímajú, 
bola ešte obsadená. Dva týždne sme čakali na náš byt, zatiaľ sme 
bývali u jedného Španiela. 

●Akí sú tvoji noví „spolužiaci“?  

Španielski spolužiaci sú fajn, ale s nimi sa až tak nebavíme. Je 
tu všade veľmi veľa „erasmákov“, je to jedna veľká banda, ktorá 
drží spolu. Väčšinou aj spolu bývajú, chodia spolu von a na výlety. 
Ja osobne tu mám asi osemdesiat percent kamarátov medzi štu-
dentmi z Erasmu. Zvyšok sú Španieli, s ktorými som sa zoznámila, 
keď som dva týždne bývala mimo nášho bytu. 

 
●Mala si nejaké obavy pred odletom?  

Obavy som nemala, možno trochu z jazyka, lebo som sa pred-
tým učila len rok, ale všetko je zatiaľ super a veľmi sa mi tu páči. 
Všetkým to odporúčam ako skvelú životnú skúsenosť. 

Eva Fúriková, 2. roč., 
Katedra žurnalistiky, FiF UK 

 
 
 

Štúdium divadla v Londýne 
 

 
O programe na podporu v oblasti vzdelávania a vedy LLP/Erasmus sme sa zhovárali s Katarínou Kelečínovou (21), študentkou tretieho 

ročníka divadelného manažmentu. 
 

●Máš za sebou trimester strávený v Londýne na Goldsmiths 
College. Pred odchodom do Británie ťa určite sprevádzali rôz-
ne administratívne záležitosti. Ako si sa vyrovnávala s nimi? 

S vypĺňaním formulárov pre školu mi pomáhala naša koordiná-
torka programu. Program je zaujímavý aj z toho pohľadu, že sa štu-
dent naučí riešiť problémy z tejto oblasti. Napríklad založiť si euro 
účet, nebáť sa komunikovať v cudzom jazyku so školou a podob-
ne. Najväčší problém pre mňa predstavovali telefonáty v anglič-
tine o veciach, ktorým by som nerozumela pomaly ani v slovenčine. 

●Čo si očakávala od projektu Erasmus? Odlišovala sa realita 
od tvojich očakávaní z krajiny, ľudí a predovšetkým zo škol-
ského systému? 
Ja som sa vopred radšej prehnane netešila. Samozrejme, člo-

vek ide do toho aj s obavami. Ale v konečnom dôsledku dopadlo 
všetko skvele. Systém výučby bol úplne iný. Pozostával viac  
z diskutovania a rozmýšľania, ako z vysedávania nad knihami.  

●Kde si bývala a kde sa stravovala?  
Bývala som na internáte, ktorý bol päť minút od školy. So stravou 

to bolo pestré. O kuchyňu som sa delila s ďalšími piatimi dievča-
tami, izbu a kúpeľňu mala každá sama. Výborne sme si rozumeli. 
Sme v kontakte aj po roku. Musím však dodať, že po návrate do-
mov mi bolo veľmi vzácne varené domáce jedlo. 

●Na čo všetko sa vzťahovalo štipendium? 
Štipendium mi pokrylo ubytovanie a zostalo mi aj čosi navyše, 

no nie veľa. Londýn je drahý. Najmä doprava. Veľa vyučovania sa 
odohrávalo v centre: v divadlách a iných inštitúciách, tak som sa 
nacestovala. 

●Počula som o viacerých prípadoch, keď vznikli problémy  
s vyplácaním štipendia počas pobytu v zahraničí. Máš po-
dobnú skúsenosť? Alebo fungovalo všetko na štýl švajčiar-
skych hodiniek? 
Nemala som naozaj žiadne problémy. Peniaze prišli načas. 

●Predmety, ktoré si sa rozhodla navštevovať si si vybrala vo-
pred na Slovensku, či priamo na Goldsmiths College?  
Vedúca subkaterdry študovala práve na tejto škole u toho isté-

ho gestora, takže vopred o mne vedeli. Taktiež mi navrhla kombi-
nácie predmetov. 

●Ako vyzeralo vyučovanie? 
Veľa sme diskutovali. Mala som totiž to šťastie, že som sa do-

stala do medzinárodnej triedy – každý z iného kúta sveta. Školy 
nebolo veľa. Dva dni sme mali úplne voľné!!! 

●A čo jazyk? 
Angličtinu sa učím asi 10 rokov, ale mala som spočiatku problé-

my. Prvé čo mi napadlo, bolo povedať niečo po slovensky. Keď 
je však človek nútený, rýchlo sa do toho dostane. 

●Ako ťa prijali ostatní študenti? Sú zvyknutí na zahraničných 
študentov?  
Londýn je multikultúrne mesto, domáci sú teda zvyknutí na cu-

dzincov. 

●Tvoj celkový dojem…? 
Vý-bor-ný. 

●Ak porovnáš školský systém na Slovensku a v zahraničí, mož-
no badať obrovské rozdiely?  
Jednoznačne. Vyučovanie bolo kreatívnejšie a do života potreb-

nejšie.  

●Vrátila si sa po troch mesiacoch na Slovensko – do školy. 
Čo ťa tu čakalo? 
Musela som dorobiť všetky skúšky, boli mi však uznané niektoré 

kredity z predmetov absolvovaných v Británii. Opletačky súvisia-
ce s trimestrom stráveným v zahraničí som vyriešila pred odcho-
dom dohodou s jednotlivými pedagógmi. Mnohé veci si človek 
musí doštudovať – našťastie; dejiny slovenského divadla som ab-
solvovala už v prvom ročníku. 

●Rada študentom, ktorí sa chystajú vycestovať… 
Nech sa neboja. Je to super skúsenosť!  

Daniela Dobáková, 2. roč.,  
Katedra žurnalistiky, FiF UK 

Dívame sa po svete

Zdroj: www.europarl.europa.eu
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Čo je nové na novom webe UK 
 

Časť 3. 
 
V prvej časti tohto seriálu bola uvedená základná informácia o prí-

stupe k aktuálnym správam cez priečinky Novinky a Kalendár podujatí, 
ktoré sú prístupné z titulnej stránky univerzitnej prezentácie. Podobné 
zdroje aktuálnych správ budú aj na stránkach jednotlivých fakúlt a sú-
častí univerzity a dajú sa očakávať aj ďalšie. Používateľ, ktorý chce 
vidieť aktuálne správy z celej univerzity, musí prezrieť niekoľko desia-
tok priečinkov. Našťastie, prijateľnejšie riešenie ponúka moderná tech-
nológia tzv. RSS kanálov, ktorá je zabudovaná aj v novom webe UK. 
Pretože ide o novú a veľmi významnú vec, venujme jej viac miesta.  

Skratka RSS vznikla z termínu Really Simple Syndication, v ktorom 
anglické slovo syndication označuje činnosť, pri ktorej napríklad tlačová 
agentúra poskytuje svoje správy iným agentúram a vydavateľom. 
Keďže RSS označuje elektronickú verziu takejto činnosti, jej zákla-
dom je definícia formátu, v ktorom sa prenášajú informácie o uložených 
správach. Pritom je pozoruhodné, že samotná správa nie je predme-
tom prenosu, ale prenáša sa len správa o správe. Inými slovami, prená-
šajú sa metadáta obsahujúce názov, meno autora, dátum vzniku, kate-
góriu, krátky opis a URL adresu uloženej správy. Používateľ služby číta 
metadáta a až keď ho niektorá správa zaujme, vyžiada si jej obsah.  

Začiatky technológie RSS siahajú do roku 1999. V roku 2002 New 
York Times pristúpil už k jej praktickému využívaniu. Ešte stále trvá 
intenzívny rozvoj v nasadzovaní RSS technológie a v tvorbe potreb-
ného softvéru.  

Vráťme sa teraz k webu našej univerzity a skúsme praktickú ukážku. 
Na titulnej stránke vľavo dolu klepnite na tlačidlo RSS/XML. Otvorí sa 
ďalšia stránka, ktorá pod názvom Čo je RSS obsahuje krátke vysvetle-
nie problematiky RSS a pod názvom RSS kanály UK zoznam aktívnych 
RSS kanálov. Ako to bude fungovať ďalej, závisí od typu a verzie vášho 
prehliadača. Napríklad, ak používate Internet Explorer 6 alebo Firefox 
1.5, po klepnutí na niektorú položku zoznamu RSS kanálov, uvidíte 
len XML kód obsiahnutý v otvorenom RSS kanáli, čo svedčí o tom, že 
tieto verzie nepodporujú zobrazovanie RSS informácie. Novšie verzie 
tých istých prehliadačov, teda Internet Explorer 7 alebo Firefox 2.0, 
poskytnú zobrazenie, v ktorom sú k jednotlivým názvom prilinkované 
celé texty správ. Internet Explorer 7 umožňuje, aby ste si vybraný kanál 
zaradili k obľúbeným položkám, Firefox 2.0 zase ponúka vytvorenie 
graficky zvýraznenej záložky. 

Na získanie vyššieho používateľského komfortu a ďalších služieb treba 
na váš počítač nainštalovať niektorý z rozsiahlej ponuky tzv. RSS agre-
gátorov. Líšia sa bohatstvom poskytovaných funkcií, schopnosťou spo-
lupracovať s rôznymi operačnými systémami, ponúkanými jazykovými 
verziami a samozrejme aj cenou. 

Ak pracujete s operačným systémom Windows a uspokojíte sa s an-
glickou mutáciou, na odskúšanie vyhovie voľne šíriteľný RSS agregátor 
RssReader 1.0.96.2 beta holandskej spoločnosti Ykoon B. V., ktorý 
možno stiahnuť zo stránky www.rssreader.com. Výsledkom sťahovania 
sú dva súbory – inštaláciu treba spustiť klepnutím na súbor setup.exe. 
Po skončení inštalácie sa zobrazí privítacia obrazovka, ktorá vám po-
núkne aj krátky úvod s návodom, ako si prilinkovať želané RSS kanály.  

Namiesto vyčerpávajúceho výkladu popíšem riešenie nasledujúcej 
úlohy: V nainštalovanom programe RssReader máme pripojiť tri sku-

piny RSS kanálov. Prvá skupina s názvom Univerzita Komenského má 
obsahovať univerzitou ponúkané kanály Novinky a Kalendár podujatí. 
Druhá skupina s názvom SME má obsahovať kanály o fotografovaní  
a o výpočtovej technike. V tretej skupine s názvom BBC majú byť ka-
nály o vede (textový) a o vede (multimediálny).  

Vytvorenie skupín: Otvorte program RssReader a na nástrojovej 
lište (pozri obrázok) klepnite myškou na ikonu +Group. Do textového 
poľa Please enter the name of the feed group vložte názov skupiny 
Univerzita Komenského. Ďalšiu skupinu s názvom SME pridáte po klep-
nutí na koreňovú položku My feeds a potom opäť na ikonu +Group. 
V poslednom cykle rovnako pridáte skupinu s názvom BBC. Skupiny 
sú ešte prázdne a v okne, kde vidíte celú vytvorenú štruktúru, sú uspo-
riadané podľa abecedy. 

Naplnenie skupín: Na poradí plnenia nezáleží. Začneme skupinou 
Univerzita Komenského. Vo vašom prehliadači si otvorte univerzitný 
web. Na jeho titulnej strane klepnite na tlačidlo RSS/XML a v zozname 
RSS kanálov UK klepnite na položku Novinky. V adesovom okienku 
sa zobrazí URL adresa kanála Novinky: 

http://www.uniba.sk/index.php?id=18&type=100&tx_ttnews[cat]=1 
Prekopírujte ju do schránky pomocou klávesovej kombinácie Ctrl+C. 

Teraz sa vráťte do okna, v ktorom máte otvorený RssReader, klepnite 
na ikonu +Add a overte si, že do textového poľa Please enter URL of 
feed sa už automaticky vložila URL adresa kanála Novinky. V ďalšom 
kroku v poli Feed title upravte názov kanála na UK – Novinky. Pokračuj-
te v okne Select group to add the feed to klepnutím na názov skupiny, 
do ktorej chcete zaradiť pripájaný kanál – v našom prípade na ná-
zov Univerzita Komenského. V tomto momente v prezentačných ok-
nách sa už objaví skutočný zoznam záznamov práve pripojeného 
kanála. 

Podobne zo stránky UK preberte do schránky adresu RSS kanála 
Kalendár podujatí a vložte ju do skupiny Univerzita Komenského pod 
názvom UK – Kalendár podujatí. 

V ďalšom kroku vložíme do skupiny SME kanál s informáciami o vý-
počtovej technike. URL adresy RSS kanálov poskytovaných časopisom 
SME nájdete pomocou vyhľadávača www.google.sk, ak spustíte jedno-
duché vyhľadávanie s parametrami SME RSS. To vás privedie na strán-
ku rss.sme.sk, kde je ponuka cca 60 kanálov. Prekopírujte URL adresu 
kanála počítače: http://rss.sme.sk/rss/rss.asp?sek=pocit 

do schránky a ďalej postupujte ako v príklade s univerzitou, samo-
zrejme s tým rozdielom, že túto stránku pripojíte do skupiny SME.  

Pripojenie ostatných kanálov a prípadne pridanie ďalších, podľa vašich 
potrieb, je už kopírovaním naučeného postupu. Pre kontrolu uvediem 
ešte URL adresy, ktoré by ste mali nájsť na stránke BBC podľa zadania 
úlohy. Kanál Science/Nature má URL adresu: 

http://newsrss.bbc.co.uk/rss/newsonline_uk_edition/sci/tech/rss.xml 
Kanál Sci tech v sekcii Selection of video rss feeds má adresu: 
http://newsrss.bbc.co.uk/rss/newsplayer_uk_edition/sci-tech/rss.xml 
Samozrejme rýchlo zistíte, že existujú celé ponukové zoznamy zau-

jímavých RSS kanálov na rôznych internetových stránkach. Výsledok 
popísaného procesu je na nasledujúcom obrázku: 
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Tým ste dokončili pripájanie želaných RSS kanálov k svojmu RSS 
agregátoru a môžete začať s jeho využívaním. K tomu niekoľko pozná-
mok: 
• Rozloženie prvkov na stránke RssReadera: Hore je hlavné menu (File, 

Edit, View…). Pod ním je nástrojová lišta. Vľavo je okno so zoznamom 
skupín a kanálov, v ktorom je vybraný kanál UK – Novinky. Vpravo 
hore je zoznam správ vo vybranom kanáli. Vpravo dolu je ukážka 
jednotlivých záznamov, v ktorej vidno temer celú metainformáciu, 
prenesenú cez RSS kanál. Je tam názov, krátky opis, dátum a čas 
vzniku správy. Keď ukážete myškou na tlačidlo Read more, v stavo-
vom riadku uvidíte aj URL adresu, na ktorej je uložená celá správa. 
Ak klepnete na Read more alebo na Open in browser, zobrazí sa 
správa tak, ako by ste ju videli na originálnej stránke. 

• V zátvorke za názvom skupiny alebo kanála je uvedený počet nepre-
čítaných správ. 

• Po skončení pripájania kanálov sú všetky správy označené ako ne-
prečítané (názov správy v zozname správ je vypísaný tučným pís-
mom a pred ním je ikonka „list papiera“). Ak správu otvoríte a zatvo-
ríte, bude označená ako prečítaná (názov bude zobrazený tenkým 
typom písma a ikona „list papiera“ bude chýbať). 

• Výber zobrazených správ môžete urobiť pomocou filtrov, ktoré sú 
na nástrojovej lište. Filter Type má polohy All, New, Unread, Important, 
Read. Atribútom Important môžete označiť správy, ktoré sú pre vás 
dôležité. Pred názvom správy sa zobrazí výkričník. 

• Data filter dovoľuje zobraziť správy, ktoré nie sú staršie ako nastave-
ná hodnota. Vek správy sa počíta od jej doručenia do RssReadera 
(v zozname správ stĺpec Received dates), nie od jej vzniku (Published 
dates). 

• Filter Keyword. Ak do poľa Keyword napíšeme textový reťazec, zobra-
zia sa len správy, ktoré ho obsahujú ako slovo alebo časť slova v ná-
zve správy alebo v krátkom opise správy. Diakritika sa berie do úvahy, 
veľké a malé písmená sa nerozlišujú. 

• Účinok filtrov sa zlučuje tak, že sa zobrazí len správa, ktorá prejde 
cez všetky filtre.  

• Pri štandardnom nastavení sa RssReader spúšťa pri štarte Windows. 
Ak to chcete zmeniť, treba zrušiť začiarknutie Start RssReader when 
Windows starts na karte General, ku ktorej sa dostanete cestou Tools 
> Options.  

• Pri štandardnom nastavení RssReader pracuje na pozadí a priebež-
ne poskytuje informácie o prichádzajúcich správach (aj keď vy pra-
cujete v inom programe). Režim týchto hlásení môžete zmeniť na 
karte Feeds, ku ktorej sa dostanete cestou Tools > Options. 
Na záver si všimnime rozdiel v zobrazení správ v priečinkoch Novinky 

a Kalendár podujatí na stránkach internetovej prezentácie UK a cez 
RssReader. V prvom prípade sú automaticky skryté správy, ktorých 
aktuálnosť už vypršala. V druhom prípade sú zobrazené aj staré správy, 
bez ohľadu na ich aktuálnosť. Je vecou používateľa, aby si zobrazené 
správy triedil a filtroval podľa vlastných potrieb. RssReader vám poslúži 
aj tým, že si zapamätá, ktoré správy ste už prečítali, ktoré ste označili 
príznakom Important a ako ste nastavili filtre na nástrojovej lište. 

O konečnom úspechu projektu novej internetovej prezentácie UK 
rozhodne práca, ktorá prebieha v súčasnosti a jej výsledkom bude 
rozšírenie novej verzie internetu na všetky súčasti UK a vyškolenie 
dostatočného množstva redaktorov a administrátorov, ktorí zaistia 
skrátenie vzdialenosti medzi informačnými zdrojmi na fakultách, kated-
rách a ústavoch a priestorom na ich prezentáciu. Inými slovami, snáď 
sa už skončí obdobie, keď najobľúbenejším spôsobom šírenia ozna-
mov na univerzite je vylepovanie papierov po dverách pracovní, po 
chodbách, vo vstupných halách a na všetkých sklenených výplniach.  

Mnohé sa bude meniť spolu s rozvojom našich potrieb a možností. 
O tom vám poskytneme informácie priamo na stránkach prezentácie 
UK, prípadne aj v Našej univerzite. 

Svetozár Kalavský,  
správca internetovej prezentácie UK 

 
 
 

Brigáda? Učiť na strednej ekonómiu! 
 
 

Študenti Fakulty managementu UK Lukáš Kozár a Oskar Buvalič vyučujú spolu vo voľnom čase 
stredoškolákov ekonómiu. Vo februári prijali pracovnú ponuku prednášať tento predmet po anglic-
ky v rámci špeciálneho medzinárodného programu IB a Gymnázium Jura Hronca v Bratislave im 
za to slušne platí. Časť gymnazistov v treťom a štvrtom ročníku absolvuje tento predmet ako po-
vinne výberový. Novinkou je, že namiesto bifľovania učiva sa tam interaktívne preberajú naše reálne 
ekonomické problémy, teda prebieha tam „západniarsky“ typ výučby, a to práve prostredníctvom 
študentov UK. O prístupe k takémuto vyučovaniu hovorím s Lukášom Kozárom. 

 

● Čo žiakov vyučujete? 
V podstate to, čo sme prebrali z ekonómie 

počas štyroch semestrov na vysokej škole. 
Niektoré časti menej podrobne, ale učivo je 
prakticky využiteľné už po strednej škole. Mno-
hí sú prekvapení, čoho všetkého sa ekonómia 
týka. Ekonómia vie poradiť, kedy si požičať  
a investovať. Vie vysvetliť, prečo je cukor trikrát 
drahší, ako by mohol byť, prečo za cestu do 
Košíc vlakom môžeme zaplatiť viac ako za 
cestu lietadlom, alebo prečo je na Slovensku 
toľko neúspešných čakateľov na transplantáciu 
obličky. Ale inak je to skôr príprava na štúdium 
na zahraničných školách, hlavne na americ-
kých a anglických univerzitách, kam smeruje 
väčšina záujemcov a záujemkýň o štúdium 
inde.  

● Čo si o výučbe v IB programe myslíš? 
Je to pre strednú školu naozaj náročný pro-

gram. Žiaci sa za dva roky naučia omnoho viac 
ako ich rovesníci a je to porovnateľné naprí-
klad s tým, čo sme sa z ekonómie naučili my 
za dva roky na fakulte manažmentu. Najlepšie 
ale je, že aj tento predmet, ktorý je inak veľmi 
všeobecný a v podstate často chápaný ako 
úplne nepraktický, sa tu učí tak, aby žiaci ve-
deli dané znalosti aktívne používať v praktic-
kých životných situáciách. A podobné sú všet-
ky predmety v tomto programe. 
● Vedel by si to porovnať s formou výučby 

ekonómie u nás?  
Určite z toho nevychádzame lepšie. V porov-

naní s týmto programom alebo mojou skúse-
nosťou napríklad z Dánska, kde som študoval 

počas jedného semestra, je to u nás horšie. 
A neplatí ani argument o tom, že na západe 
síce možno vedia učivo lepšie používať v praxi, 
ale naši žiaci toho vedia viac. Bežný pätnásť-
ročný Američan možno nevie, kde je Sloven-
sko (aj keď pochybujem o tom, koľko Slovákov 
by vedelo, kde je Alabama alebo Severná Da-
kota), ale slovenský štvrták študujúci v ame-
rickom programe IB ovláda problematiku pred-
metov, ktoré študuje, určite lepšie ako ostatní 
naši stredoškoláci. 
● Môžeš túto nezrovnalosť vysvetliť?  

Úlohou školy by malo byť naučiť žiakov roz-
mýšľať, a nie len „nalievať“ do nich fakty. Objem 
znalostí sa neustále zväčšuje a ak sa kedysi 
človek mohol naučiť väčšinu dôležitých vecí, 
teraz je ich toľko a sú také zložité a komplex-
né, že sa to jednoducho nedá. Oveľa význam-
nejšie je, aby človek vedel, ako sa má učiť, kde 
dané informácie čo najrýchlejšie nájde a ako 
ich má použiť. Podľa môjho názoru je dôleži-
tejšie vedieť vypočítať aj zložitejší príklad a vzor-
ce si „vygoogliť“, ako sa ich učiť naspamäť  
a ukrátiť sa tak o čas potrebný na lepšie po-
chopenie danej problematiky.  

● V čom konkrétne je iné vyučovanie eko-
nómie „po západniarsky“?  
Učíme z amerických učebníc, ktoré sú mo-

dernejšie a väčšinou praktickejšie a zrozumi-
teľnejšie ako naše. Naučené poznatky skúšajú 
žiaci používať na praktické situácie. Maturitná 
otázka z klasickej (slovenskej) ekonómie môže 
vyzerať, napríklad, takto: Povedzte, čo je in-
flácia, aké typy poznáte, charakterizujte ich… 

Maturitná otázka v IB programe by znela takto: 
„Na základe priloženého novinového článku  
z 5. septembra 2006 z denníka SME, v ktorom 
NBS vysvetľuje, že musí dvíhať základnú úro-
kovú sadzbu, aby znížila infláciu, charakteri-
zujte, o aký typ inflácie v SR ide, čo sú jej prí-
činy, ako ju chce riešiť NBS, sú nejaké iné rie-
šenia? Ohodnoťte ich a vyberte najlepšie, aký 
vplyv má vysoká inflácia na zahraničný obchod 
SR, na trh s hypotékami, na osobný dolárový 
účet, na výmenný kurz. Čo sa stane z krátko-
dobom hľadiska? Čo z dlhodobého?“ Moji žiaci 
tiež musia vedieť typy inflácie, aby správne 
pomenovali tú v SR, navyše však musia vedieť 
použiť teóriu o inflácií v praxi a spojiť ju s ďal-
šími desiatimi témami, lebo v ekonómií je všet-
ko veľmi komplexné a nič nefunguje izolovane. 
Preto tu neexistuje niečo také ako izolované 
maturitné otázky po témach. Vždy sa analy-
zuje konkrétna komplexná situácia. Podobne 
to bolo napríklad v Dánsku, kde sme na skúš-
ke mohli používať aj knihy. Tie nám však neboli 
nič platné, ak sme modely nevedeli použiť.  
● Ako je to s „praktickosťou“ na Fakulte ma-

nažmentu UK? 
Nie také ako na západe, ale podľa môjho 

názoru, v rámci Slovenska dobré. Keďže ma-
nažment je značne všeobecná veda, fakulta 

(pokračovanie na s. 10)
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Prečo sú dnes antioxidanty na výslní vedeckého záujmu 
 
Pochopenie biológie karcinogenézy je kľúčové pre rozvoj účinných stratégií, ktoré redukujú riziko vzniku a rozvoja rakoviny alebo zlepšujú 

terapeutické prístupy. V súčasnosti je základom prevencie rakoviny a zlepšenia terapeutických postupov poznanie dvoch známych princípov 
nádorového procesu a to jeho mnohostupňovosť a difúzna povaha. 

 
Úloha antioxidantov  

v prevencii 
Mnoho štúdií naznačuje, že antioxidanty pô-

sobia veľmi priaznivo na ľudské zdravie, môžu 
zlepšiť účinnosť chemoterapie, znížiť vedľajšie 
účinky chemoterapie a rádioterapie a predchá-
dzať tvorbe malígnych buniek v mnohých orgá-
noch. Navyše epidemiologické štúdie poskytli 
dôkaz, že konzumovanie potravín s vysokým 
obsahom antioxidantov, napr. ovocia a zeleni-
ny, alebo bežných nápojov (káva, čaj), či pri-
merané množstvo kvasných produktov (víno, 
pivo), alebo produktov, ktoré obsahujú lacto-
bacillus, znižujú riziko mnohých typov rakovi-
ny ako aj iných „voľnoradikálových” ochorení. 
Pacienti s rakovinou majú nižšie hladiny anti-
oxidantov v krvi. Navyše o bioaktívnych zlož-
kách v našej potrave je známe, že majú ďal-
šie pozitívne vlastnosti súvisiace so zdravím 
a účinkujú ako protizápalové, antiagregačné, 
antiaterogénne, vazodialatačné látky a látky 
spomaľujúce starnutie. 

Vo všetkých štádiách rakoviny, ako aj v iných 
„voľnoradikálových ochoreniach“ a v procese 
starnutia, hrá významnú úlohu rovnováha me-
dzi oxidantmi a antioxidantmi v organizme. Po-
čas oxidačného stresu je narušený redoxný 
stav buniek, čo spôsobuje vážne zmeny vo 
funkcii buniek a môže viesť k mutagenéze, zá-
palovým ochoreniam, aterosklerotickým zme-
nám na cievach a iným patologickým stavom. 

 

Význam konzumácie  
prírodných látok 

Zistenia z posledných rokov poskytujú dô-
kaz, že nízky oxidačný stres na druhej strane 
môže byť osožný pre zdravie človeka, napr. 
prostredníctvom stimulácie procesov, ktoré 
riadia prirodzenú smrť buniek, čo sa využíva 
pri usmrcovaní rakovinových buniek, alebo 
cez reguláciu faktorov, ktorými sa tento nízky 
oxidačný stres zúčastňuje regulácie zápalo-

vých procesov, delenia buniek, ich prežívania 
a rastu. 

Prírodné látky majú dopad na moduláciu re-
doxného stavu a ponúkajú praktické výhody 
pri ochrane pred „voľnoradikálovými ochore-
niami“ vzhľadom na dostupnosť a možnosť ich 
konzumovať. Rastlinné zložky zahŕňajú vita-
míny, fenolové látky a flavonoidy, organické zlú-
čeniny síry, izotiokyanáty, fytoestrogény ako aj 
súčasti korenín. 

Prevencia rakoviny a jej terapie ako aj mož-
nosti modulovať redoxný stav organizmu pre 
zdravé starnutie bude vyžadovať expertízy 
multidisciplinárnych tímov pre hľadanie nových 
poznatkov o špecifickej výžive a modifikácii 
stravy v rámci kooperácie medzi animálnym  
a humánnym výskumom.  

Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD, LF UK; 
RNDr. D. Slameňová, DrSc.  

Ústav Experimentálnej Onkológie SAV 

 

Brigáda? Učiť na strednej ekonomiu! 
(pokračovanie zo s. 9) 

 

sa doposiaľ riadila filozofiou, že nás netreba 
príliš trápiť nepotrebnou teóriou. Niektorí o na-
šej fakulte hovoria, že je príliš ľahká. Ja hovo-
rím, že nás zbytočne nezaťažuje tým, čo nie 
je potrebné, a radšej nám dáva priestor popri 
škole získavať prax. Veľké množstvo ľudí od 
nás môže cez program Socrates spoznať aj 
iné prístupy vo vzdelávaní a naučiť sa jazyky. 
Nakoniec to potvrdzujú i testy zamestnáva-
teľov, podľa ktorých sme fakulta s najlepšie 
uplatniteľnými študentmi. Ale aj tak máme čo 
dobiehať. 
● Akým spôsobom sú žiaci za predmet hod-

notení?  
Časť známky tvorí naše hodnotenie z odo-

vzdaných prác, väčšinou analýz novinových 
článkov, a časť známky je tvorená externými 
testami. Bol som veľmi milo prekvapený vedo-
mosťami našich žiakov, sú pohotoví a veľa 
vedia. 

● Aký si mal pocit, keď si po prvýkrát vstúpil 
do triedy?  
Určite som mal spočiatku strach, ale ten rých-

lo opadol a práca ma baví. Hovorím s mladými 
inteligentnými ľuďmi a rozoberáme všetko oko-
lo nás. Je to otvorená priateľská diskusia. Vy-
svetlíme im tému, o ktorej sa potom rozprá-
vame.  

● Čím obohacuje teba rola učiteľa ekonó-
mie? Okrem reálneho zúročenia vedo-
mostí formou platenej práce… 
Opakujem si učivo, ktoré ma baví, naučím 

sa niečo nové a diskusia so žiakmi ma rozvíja – 
nové pohľady, alternatívne názory.  

● Zmenila sa vďaka tejto skúsenosti tvoja 
predstava o budúcnosti vzdelávania na 
Slovensku? 
V internátnej jedálni už asi rok visí citát v pri-

bližnom znení: „Ak sa nám podarí zreformovať 

školstvo, dôležité zmeny v spoločnosti urobia 
tí kvalifikovanejší.“ S týmto úplne súhlasím. 
Terajší stav spoločnosti a politiky na Sloven-
sku určuje aj vzdelanostná úroveň slovenské-
ho voliča.  

Ak je nad slnko jasné, že nový zákonník prá-
ce má chyby, pretože to tvrdia všetci odborníci, 
zamestnávatelia a aj časť zamestnancov, ešte 
to neznamená, že takýto zákonník v našej kra-
jine nebude platiť. Pretože o tom, čo poslanci 
parlamentu schvália, rozhodol občan vo voľ-
bách. Myslím si, že Churchill povedal, že zá-
kladný problém demokracie zistíme po päťmi-
nútovom rozhovore s voličom. Preto verím, že 
dobrá reforma vzdelávania prostredníctvom 
kvalitne sa vzdelávajúcich zlepší život nás 
všetkých. 

Bohdana Ondrášková, 2. roč.,  
Katedra žurnalistiky, FiF UK 

Veda pre nás  

Ako si dať patentovať vynález 
 
Vynálezcovia sú ľudia, ktorí sa zaoberajú riešením malých aj veľkých technických problé-

mov. Pomocou svojich nápadov (vynálezov) môžu tieto problémy vyriešiť. Aby vynález nebolo 
možné zneužiť, je potrebné, aby si ho autor nechal patentovať. 

 

Patent je teda ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo majiteľovi na vy-
užívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Zjednodušene možno povedať, že štát 
ako odmenu za prácu a investície vložené do rozvoja vedy a techniky udeľuje majiteľovi 
nového technického riešenia legálny monopol na určité časové obdobie. Štát týmto spôso-
bom podporuje rozvoj vedy a techniky. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí 
techniky. 

Vynález spĺňa podmienky na udelenie patentu ak je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť 
a je priemyselne využiteľný. Vynález sa považuje za nový, ak nie je súčasťou stavu techni-
ky. Za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek na svete pred dňom, od ktorého 
patrí prihlasovateľovi právo prednosti (odkedy podal prvú patentovú prihlášku kdekoľvek na 
svete), zverejnené. Vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odbor-
níka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky. Za vynález teda nie je možné pova-
žovať niečo, čo by bolo odborníkovi z danej oblasti zrejmé. Vynález sa považuje za prie-
myselne využiteľný, ak je podľa neho možné vyrábať, alebo je ho možno využiť v niektorom 
odvetví hospodárstva. Čiže vynálezom nemôže byť niečo, čo sa nedá opakovane vyrábať, 
napr. veci, ktoré sa dajú získať z prírody alebo originálne vytvorené umelecké dielo. 

Majiteľom patentu môže byť fyzická alebo právnická osoba. Má výlučné právo na obcho-
dovanie s týmto patentom, prevádzanie patentu na niekoho iného, ako aj na zriadenie 
záložného práva na daný patent. Ak dôjde k porušeniu práv majiteľa, môže sa domáhať 
zákazu porušovania a odstránenia následkov. 

Ing. Lenka Litváková, patentový zástupca
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MUDr. Ján Jánošdeák – Ing. Ján Jánošdeák:  
UČEBNICA MASÁŽÍ 

Klasická masáž, športová masáž, masáž v regenerácii, sebamasáž 
a iné masáže 

 
Prvý autor, zakladateľ a formovateľ svojbyt-

nej praktickej metódy regenerácie – športová 
masáž, zaviedol odbor nielen do športovej 
praxe ale aj do výučby FTVŠ. Jeho názory  
a poznatky pri kreovaní tohto oboru využili 
českí kolegovia, čoho svedectvom sú aj spo-
ločné učebnice, ktoré sa využívali v uvedenom 
odbore v bývalom spoločnom štáte. Keďže 
doktor Jánošdeák vlani oslávil sedemdesiat-
päť rokov, snažil sa svoje vedomosti preniesť 
na syna, ktorého postupne vyškolil na svojho 
zdatného nástupcu.  

Súčasťou prezentovanej učebnice sú aj teo-
retické východiská a praxou nadobudnuté 
skúsenosti. Cieľovou skupinou sú najmä štu-
denti FTVŠ a iných športových fakúlt, najmä 
študenti špecializujúci sa na regeneráciu, ale 
aj všetci ostatní, ktorí sa chcú vzdelávať v od-
bore regenerácia síl, vrátane študentov Uni-
verzity tretieho veku. Dôležité je, že aj zdravot-
nícki pracovníci dostávajú do rúk komplexné 
dielo so zrozumiteľným odborným textom, kto-
rý vystihuje aj fyziologickú podstatu masáže, 
s veľmi názornými farebnými obrázkami jed-
notlivých masérskych hmatov.  

Veľmi osožná bude aj na piatich fakultách, vrátane všetkých troch lekárskych fakúlt na 
Slovensku, kde sa študuje fyzioterapia. Takáto učebnica na našom trhu doteraz absento-
vala a jej vydanie treba oceniť najmä dnes, keď regenerácia v športe nadobúda taký vý-
znam, že aj časovo prevláda nad tréningom, a to dokonca v pomere 1:2 až 1:3! 

Prof. RNDr. Vojtech Štulrajter, DrSc., FTVŠ UK 
 
 

Monografia  
SAUNA V ZDRAVÍ A CHOROBE  

Miloša Mateja a kolektívu 
 
Regenerácia v bežnom živote aj športe dnes stojí na poprednom mieste a sauna je jej 

významnou súčasťou. Novinkou však je, že po niekoľkých desaťročiach využívania v zotav-
ných procesoch sa sauna začala využívať aj na liečenie niektorých chorôb.  

 

Predchádzal tomu intenzívny výskum, ktorý neobišiel ani naše končiny a tak dnes vieme, 
že sauna má stále aj významné kontraindikácie, napr. horúčka, niektoré psychické stavy, 
hypertyreóza, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, akútny infarkt myokardu, aneuryz-
my na cievach kritických častiach riečiska, hypertenzia v treťom štádiu podľa WHO, resp. 
ak je neliečená a ak aplikáciu sauny nekonzultujeme s lekárom. Relatívnou kontraindikáciu 
je aj vek nad šesťdesiat rokov, pre labilitu starších osôb v autonómnom systéme. Dôležité 
je, že sauna sa využíva aj v terapii niektorých chorôb. Významné je jej využívanie v reha-
bilitácii periférnych chorôb prekrvenia, degeneratívnych porúch pri reumatizme, bronchi-
tíde, pri liečení prvého štádia hypertenznej choroby podľa WHO a pod.  

Hlavný autor je významný slovenský balneológ, zameraný na výskum aj manažment (bol 
riaditeľom Kúpeľov Dudince). Ako popredný odborník na saunu a jej využitie je členom 
mnohých medzinárodných saunologických spoločností, nevynímajúc „International Sauna 
Society“ v Helsinkách. Významnou súčasťou monografie je aj využívanie sauny v rege-
nerácii síl športovcov. Preto sa na textoch podieľali terajší a bývalí pracovníci FTVŠ Doc. 
MUDr. et RNDr. Miroslav Palát, CSc. a MUDr. Ján Jánošdeák. Významne prispel aj bývalý 
profesor LFUK – Prof. MUDr. Juraj Kolesár, DrSc.  

Pre koho slúži. Monografia sa celkom iste stane aj významnou učebnicou pre všetkých 
študentov FTVŠ a LFUK, najmä pre špecializáciu „Regenerácia“. Vhodná bude aj pre 
študentov fyzioterapie, ktorá sa študuje na piatich vysokých školách na Slovensku, vráta-
ne všetkých troch Lekárskych fakúlt. Určená je samozrejme predovšetkým lekárom a zdra-
votným pracovníkom kúpeľných zariadení. Poslúži aj samotným pacientom a športovcom, 
pre ktorých sa saunovanie stalo súčasťou režimu práce a odpočinku, resp. liečebného 
procesu, ale aj frekventantom Univerzity tretieho veku. 

Prof. RNDr. Vojtech Štulrajter, DrSc., FTVŠ UK 

Univerzita Komenského  
dostala do daru  

B i b l i u  S l a v i c u  
 
Do knižnice Evanjelickej bohoslovec-

kej fakulty UK pribudol hodnotný dar – 
jedinečná kniha – Biblia Slavica. Pri 
príležitosti zavedenia eura v Slovinsku 
ju odovzdal guvernér Banky Slovenije 
Mitja Gaspari guvernérovi NBS Ivanovi 
Šramkovi. „Pri zvažovaní najlepšej mož-
nosti využitia tejto unikátnej publikácie,“ 
píše vo svojom liste rektorovi UK, sa gu-
vernér NBS rozhodol darovať ju Univer-
zite Komenského. Rektor UK doc. Fran-
tišek Gahér rozhodol o uložení knihy  
v knižnici Evanjelickej bohosloveckej 
fakulty a na zasadnutí Kolégia rektora 
19. marca 2007 ju zveril dekanovi EBS. 

 
Prvá časť fotokópií slovinských pre-

kladov Biblie zo 16. storočia vyšla v ne-
meckej edícii Biblia Slavica nedávno. 
Ide o preklady slovinského reformátora 
Primoža Trubara a ďalšieho význam-
ného protestantského teológa a spiso-
vateľa Jurija Dalmatina. Vo zväzku, kto-
rý je v každom ohľade reprezentatívny, 
sa nachádzajú Trubarove preklady Ma-
túšovho evanjelia (1555), listov apoš-
tola Pavla (1560 – 1567), Knihy žalmov 
(1566) a celej Novej zmluvy (1581 – 
1582), ako aj Dalmatinove preklady 
Siracha (1575), Piatich kníh Mojžišo-
vých (1576) a Knihy prísloví (1580).  

Jazyková blízkosť slovenčiny a slo-
vinčiny umožňuje, aby sme si najmä 
na kurzoch disciplín biblickej teológie 
všímali, ako sa slovinskí reformátori po-
pasovali s niektorými textovými a pre-
kladateľskými problémami. Nechceme 
mať Bibliu Slavicu iba „vo vitríne“, ale 
ju aj prostredníctvom tohto príspevku 
ponúkame a odporúčame k štúdiu 
všetkým záujemcom na ostatných fa-
kultách UK, najmä slavistom a histo-
rikom. 

Vážime si, že aj týmto spôsobom rek-
tor UK ocenil prácu pedagógov EBF 
na príprave slovenského ekumenické-
ho prekladu Biblie. Ako teológ som rád, 
že guvernér národnej banky daroval 
svojmu kolegovi práve Bibliu. Týmto 
darom je vyjadrené, že Európska únia 
nie je len spoločný ekonomický a me-
nový priestor, ale aj spoločenstvo, kto-
ré má spoločné duchovné hodnoty. 
Medzi spoločné európske duchovné 
hodnoty patria nesporne aj preklady 
Biblie do národných jazykov, ku kto-
rým dala podnet Reformácia. 

 
Juraj Bándy, EBF 

Predstavujeme nové knihy 
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Inštitút judaistiky rieši existenčné problémy 
 

 
Po začlenení do novovzniknutej FSEV v roku 2002 stratil inštitút nielen priestory ale aj riaditeľa. Vedenie UK mu v roku 2004 nepridelilo 

prostriedky z Ministerstva školstva, keďže administratívne neexistoval. Inštitút judaistiky sa stal jednoosobovou inštitúciou, pričom jeho 
jediný pracovník má v náplni práce nielen výučbu judaistiky a hebrejčiny, realizáciu projektov, ale aj funkciu tajomníka Ústavu kultúrnych 
štúdií. V súčasnosti musí riešiť problémy finančné i personálne. 

 
Vzhľadom na neprístupnosť štúdia judais-

tiky v minulých rokoch je na Slovensku 
nedostatok erudovaných judaistov; do dô-
chodku odišiel kmeňový pracovník, ktorý 
zabezpečoval výučbu predmetov zarade-
ných vo svete pod židovské štúdiá (klasická 
hebrejčina, biblická a pobiblická literatúra, 
židovská liturgia a pod.). V zimnom semestri 
2007/2008, po odchode J. Mielcarkovej, sa 
nebude vyučovať ani moderná hebrejčina – 
ivrit .  

V dvanástom roku existencie má IJ opäť 
pridelené minuloročné prostriedky (teda 
možnosť len jedného pracovníka), čo zna-
mená nielen stagnáciu, ale už cestu k likvi-
dácii. Pôvodné poslanie Inštitútu judaistiky, 
podľa ktorého sa mala okrem pedagogickej 
činnosti vykonávať vedecká a výskumná 
činnosť, vydávať odborná literatúra, viesť 
knižnica, nehovoriac o organizovaní konfe-
rencií a sympózií, a inej činnosti smerom  
k odbornej i laickej verejnosti, sa v takých-
to podmienkach nedá naplniť. 

Záujem o judaistiku je veľký. Študenti 
majú možnosť vybrať si odbornú profiláciu 
v špecializácii judaistika. Prednášajú sa zá-
klady judaizmu, dejiny židovského národa 
(J. Franek), židovská identita (P. Salner)  
a ako výberový predmet bola moderná heb-
rejčina – ivrit. Kurzy sú prístupné aj pre štu-
dentov iných fakúlt. Doterajšie skúsenosti 
ukázali, že pôsobenie IJ ako celouniverzit-
ného pracoviska je opodstatnená, záujem 
o judaistické disciplíny zo strany študentov 
UK z iných fakúlt je veľký. Jednotlivé kurzy 
navštevovalo v jednom semestri štyridsať 
až deväťdesiat poslucháčov. 

Význam inštitútu. Kultúrny a civilizačný 
prínos judaizmu je považovaný za jeden  
z pilierov európskej a svetovej vzdelanosti. 
Poznanie viac ako triapoltisícročnej histó-
rie židovského národa a civilizácie nebolo 
umožnené niekoľko desiatok rokov. Zalo-
ženie Inštitútu judaistiky bolo nielen jedným 
z krokov k obnoveniu tradície židovskej 

vzdelanosti, ktorá bola násilne prerušená 
druhou svetovou vojnou a tragickými uda-
losťami holokaustu, ale otvorilo široké mož-
nosti oboznámenia sa s bohatým svetom 
židovskej kultúry, náboženstva, literatúry, 
filozofie, ako aj jazyka Tóry. Inštitút judais-
tiky je otvorený predovšetkým posluchá-
čom, ktorí majú záujem študovať judaistiku 
(zatiaľ v rámci sociálnej antropológie), ale 
samozrejme i študentom iných programov, 
školskej mládeži i verejnosti.  

Za zvlášť dôležité považujeme, aby huma-
nisticky vzdelaná slovenská mládež spo-
znala židovskú tradíciu, históriu, literatúru 
a kultúru. Sú to prvky spoluvytvárajúce mul-
tikultúrnu strednú Európu. Nemenej dôle-
žitá je oblasť výskumu. Mnohé stránky dejín 
nášho územia sú nepreskúmané a môžu 

priniesť nové pohľady na problematické 
otázky.  

Nad IJ visí otáznik. Zostáva dúfať, že 
nový (a zatiaľ jediný) pracovník Inštitútu ju-
daistiky bude viesť túto inštitúciu v správ-
nom smere a naplní očakávania, ktoré doň 
vkladali jeho zakladatelia pred dvanástimi 
rokmi. Ak MŠ, vedenie UK, ale aj vedenie 
FSEV prehodnotia svoj postoj k inštitútu, 
bude môcť toto pracovisko pokračovať vo 
svojej úspešne rozbehnutej činnosti. Našou 
snahou je vytvoriť priestor pre perspektívnu 
akreditáciu judaistiky. Inštitút judaistiky by 
sa tak zaradil medzi európske univerzitné 
inštitúcie poskytujúce vzdelanie v tejto ob-
lasti.  

Jana Mielcarková,  
Inštitút judaistiky, FSEV UK 

 
 

● ● ● ● ● ● ●  
 
 

Budem sa hrať na Gutenberga 
 
Akademický sochár Valerian Trabalka je kmeňovým pracovníkom Inštitútu judaistiky. V súčasnosti je na dôchodku, ale o oddychu hovo-

riť nebude. Porozprával nám o pracovných úspechoch i o aktivitách, ktorým sa neustále venuje. 
 

▪ Tvoje pôvodné povolanie je akademic-
ký sochár. Od roku 1996, teda od otvo-
renia Inštitútu judaistiky UK, si v ňom 
pôsobil ako judaista. Ako si sa „prekva-
lifikoval“?  
Po skončení školy som bol v slobodnom 

povolaní a živil som sa svojou profesiou, 

teda dizajnérstvom a sochárstvom, ale 
popri tom som sa zaoberal judaizmom  
a hebrejčinou. Príležitostne som prednášal 
judaizmus na etnológii. Keď mi pri reštau-
rovaní sochy Jána Nepomuckého spadol 
na ruku sokel a zmrzačil mi palec, privítal 
som ponuku Jara Franeka, jedného z čle-

nov prípravnej skupiny zriadenia Inštitútu 
judaistiky, aby som sa prihlásil na konkurz. 
Prijali ma, a pôsobil som tam desať rokov, 
takmer do jeho zániku, keď sa adminis-
tratívnymi zásahmi zmenila celá štruktúra 
a zámer tejto inštitúcie. Na moje miesto už, 
žiaľ, z finančných dôvodov neprijali judaistu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inštitút judaistiky v pôvodnej zostave (zľava doprava): P. Salner, V. Trabalka, J. Mielcarková,
J. Franek, E. Gál 
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takže Inštitút má dnes už len jedného pra-
covníka… Je mi ľúto za atmosférou, v kto-
rej sme inštitút budovali. Od jeho zriadenia 
na Panenskej po vyrábanie „na kolene“ 
prvých hebrejských šlabikárov a prvé pred-
nášky. Okrem študentov histórie a religio-
nistiky FiF UK, ktorým som prednášal úvod 
do judaizmu, som viedol seminár čítanie 
Tóry v hebrejčine pre poslucháčov Evanje-
lickej bohosloveckej fakulty UK. Najväčšie 
potešenie som mal zo zmiešanej skupiny 
evanjelikov a jezuitov, s ktorými som pre-
beral hebrejské komentáre k Tóre; dvaja  
z nich pokračovali v štúdiu tohto odboru, 
v Jeruzaleme a v Ríme. Organizovali sme aj 
prednáškové cykly pre verejnosť, najväčší 
úspech však mala výučba hebrejčiny, kto-
rú som učil trošku ináč ako na iných fakul-
tách. Klasickú hebrejčinu, jazyk Tóry, som 
vyučoval ako živý, hovorový jazyk, akým 
bola v čase vzniku Tanachu (Starý zákon) 
pred tromi tisícmi rokov. V jednom kurze 
biblickej hebrejčiny, ktorý bol otvorený aj 
pre verejnosť, som za tie roky prečítal so 
skalnými zanietencami celú Tóru (Päť kníh 
Mojžišových), knihu Jozue a dve knihy Sa-
muelove. Rád na nich spomínam, bolo to 
osem statočných, boli sme priatelia. Po-
tom, ako inštitút preradili pod FSEV, sa 
síce podstatne zvýšil počet poslucháčov, 
prednášal som úvod do judaizmu pre všet-
kých študentov UK a základy judaizmu 
pre študentov sociálnej antropológie. Naj-
väčší úspech a aplauz som mal na posled-
nej prednáške v synagóge, keď som ozná-
mil, že odchádzam do penzie, a z toho 
dôvodu im odpúšťam seminárnu prácu. Boli 
veľmi milí. 

 
▪ Niekoľkokrát si v rámci rôznych projek-

tov navštívil Izrael. Ktorú univerzitu kon-
krétne? 

Počas tých desiatich rokov som bol šty-
rikrát na študijnom pobyte na Univerzite 
Haifa. Za mesiac, niekedy dva, ktoré som 
tam strávil väčšinou v knižnici, som si nako-
píroval toľko materiálu, že som jeho časť 
spracovával celé obdobie do nasledujúce-
ho pobytu. V Izraeli je krásne, ale teplo. Ne-
nadarmo sa hovorí: v Izraeli žijú dva druhy 
ľudí; jedni, ktorým je teplo a druhí, ktorým 
je veľmi teplo.  

 
▪ Z materiálu zozbieraného počas študij-

ných pobytov si potom čerpal pri zosta-
vovaní publikácií, ak sa nemýlim… 

Áno, vydávali sme Štúdie Inštitútu judais-
tiky; v rámci nich som napísal niekoľko 
prác, ako napr. Komentáre k Tóre, Halacha 
a Agada. V prvom rade som ale musel pri-
praviť študijné materiály, bol to najmä heb-
rejský šlabikár, gramatiky a čítanky. Potom 
to boli výstupy projektov, Úvod k rabínskym 
komentárom, Súčasné komentáre k Tóre, 
atď. Niektoré konferenčné príspevky vyšli  
v zborníkoch pod redakciou Egona Gála  
a Petra Salnera.  

 
▪ Zostavil si Prvý hebrejsko-slovenský 

slovník, ktorý sa nielen nazýva „prvý“, 

ale prvým na Slovensku naozaj je. Od-
kiaľ sa u sochára vzala taká znalosť 
hebrejčiny? 

Na slovníku som robil s prestávkami okolo 
dvadsať rokov. Náročná, ale veľmi zaujíma-
vá práca. Je naozaj prvá, a to nie iba na 
Slovensku. Je to rarita, ako napríklad slov-
ník fínsko-swahilský. Hebrejsky som sa za-
čal učiť sám ako chlapec, neskoršie som 
sa učil u rabiho Dębowskeho v Krakove, kde 
som chodil na Akadémiu krásnych umení. 
Z Krakova som prešiel na štúdium scéno-
grafie do Prahy, kde som mal tú česť byť 
predstavený rabimu Fedrovi, a počas vo-
jenskej služby som ho navštevoval v Brne. 
Považujem ho za svojho učiteľa, naučil ma 
pristupovať k judaizmu bez škrupúl tak ako 
k vlastnému životu.  

▪ Okrem pedagogickej práce sa celý čas 
venuješ prekladom liturgických textov. 
V tvojom preklade vyšla Hagada šel 
Pesach, Sidur (modlitebná knižka) na 
piatok večer. Dvakrát si zostavil hebrej-
sko-slovenský kalendár so svojimi gra-
fikami a momentálne pracuješ na ďal-
ších prekladoch. Akých a prečo? 

Modlitby na predvečer Šabatu som robil 
vlastne preto, aby sa ľudia, ktorí prídu v pia-
tok večer do šúl (synagógy) nenudili. Aby 
mohli sledovať text modlitieb a piesní. Neba-
zíroval som na dokonalom literárnom spra-
covaní, ale na preklade, ktorý je paralelný 
s transkripciou hebrejského textu, aby sa  
z prekladu dalo učiť. V Tóre je výslovne po-
vedané, že sa máme učiť. Do tlače sú pri-
pravené dva rozsiahle zborníky modlitieb, 
na sobotu a na všedný deň.  

 
▪ V priestoroch Inštitútu judaistiky bola 

nainštalovaná stála výstava tvojich gra-
fík. Venuješ sa ešte sochárstvu, alebo 
judaista v tebe zvíťazil? Napokon jedno 
nevylučuje druhé, veď tvoje diela sú 
inšpirované židovstvom… 

Na sochársku tvorbu nemám čas, ale sem-
tam niečo urobím. Nejako som si to už 

odžil, veď som sa tým živil najväčšiu časť 
svojho života. Trošku som sa realizoval na 
sympóziách, ktoré organizoval kolega Du-
šan Búřil, a týkali sa exteriérov, hlavne re-
vitalizácie lesných studničiek, ktoré sme 
upravovali podľa vlastných predstáv z do-
stupného materiálu. Urobil som tri funkčné 
studničky a štyri veľké plastiky. Moja tvorba 
spočíva vlastne v tom, čo som predtým po-
kladal za oddychovku, v grafike. Cyklus asi 
päťdesiatich grafík, ktorým som začal, sa 
volá Maase berešit – Skutky stvorenia, ilus-
trujúce prvé verše Tóry. Práve tie som pre-
zentoval v inštitúte na Panenskej. Neskôr 
som robil na cykle Brachót – Požehnania, 
je ich okolo tridsať pre rôzne príležitosti. 
Tento cyklus s inými prácami som vysta-
voval na troch miestach, v Českom centre 
v Bratislave, v Slovenskom inštitúte vo Vied-
ni a v priestoroch Židovskej náboženskej 
obce. Niektoré zobral priateľ do Francúz-
ska, plánuje výstavu.  

 
▪ Aké sú tvoje plány do blízkej budúc-

nosti? 

Milujem staré tlače. A tak, aby som nena-
podoboval, začal som si rezať hebrejské 
písmenká a budem sa, ak to stihnem, hrať 
na Gutenberga. Chcel by som, ako grafické 
listy vytlačiť Knihu žalmov, Tehilim. Z reštau-
rovania macév na starom židovskom cintorí-
ne (dnes Memoriál Chatama Sófera), ktoré 
som robil s kolegom Staudtom ako záchran-
né konzervovanie, mi zostalo niekoľko ar-
chov buničitej vaty. Dá sa z nej vyrobiť 
ukrutne dobrý papier, ktorý bude kopírovať 
reliéf tlače. Viac asi nestihnem, uvidíme čo 
bude. 

 
▪ Od leta minulého roku si dôchodca  

a usadil si sa na lubinských kopaniciach 
pod Javorinou. Máš tam podmienky na 
prácu?  

Výborné, po všetkých stránkach. Okrem 
toho, že gazdovstvo vyžaduje veľa času, 
denne prekladám štyri strany traktátov Miš-
ny, základnej časti Talmudu s komentárom 
Kehatiho. Robím tým súčasne dve veci. 
Učím sa Mišnu a vďaka tomu, že materiál 
mám strávený a pochopený, môžem to ho-
diť do počítača aj pre druhých. Na odľah-
čenie prekladám a zostavujem Machzor, 
konkrétne modlitby na Roš hašana a Jom 
kipur. Tu na kopaniciach je krásne a dobre. 
Pokoj a pohyb na čerstvom vzduchu mi robí 
dobre na starecké zdravie, nemám mobil, 
tak mám pokoj. Sem – tam sa spustím do 
doliny, chvíľu pobudnem v Bratislave. Od-
prednášal som aj zopár prednášok v mo-
jom bývalom kurze Základy judaizmu. Na-
priek tomu, že som rodený Prešpurák, ma 
to tam veľmi nebaví, ale ťahá sem. Tu sa 
kúri drevom, ktoré treba najskôr pripraviť, 
naťahať vodu a na šábes upiecť barches… 
Nesedím celý čas za počítačom, režem si 
aj nejakú grafiku a som skutočne spokojný.  

Jana Mielcarková,  
FSEV UK 
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Docent Štulajter sa dožíva  
šesťdesiatpäťky 

 
V januári 2007 oslávil svoje 65. narodeniny doc. RNDr. František Štulajter, CSc., pedagóg a významný matematický štatistik. 
 
Od absolvovania PriF UK v roku 1964 sa 

začal venovať štatistike v Ústave teórie me-
rania SAV. Zamestnancom UK je od roku 
1980, keď začal pôsobiť na Katedre teórie 
pravdepodobnosti a matematickej štatisti-
ky. V roku 1983 sa habilitoval a ako docent 
sa významne podieľa na vedeckej, pedago-
gickej a organizačnej činnosti Katedry apli-
kovanej matematiky a štatistiky.  

Výskumník i pedagóg. Ako pozvaný pro-
fesor prednášal v roku 1992 aj na univerzi-
te vo Viedni a v roku 1996 v Pittsburgu. Je 
autorom vyše štyridsiatich pôvodných ve-
deckých a odborných prác z oblasti mate-
matickej štatistiky. Vo svojom výskume sa 
venoval najmä regresným modelom a ich 
využitiu v štatistike náhodných procesov  
a časových radov. O jeho významných vý-
sledkoch v tejto oblasti svedčí monogra-
fia, ktorá vyšla v prestížnom vydavateľstve 
Springer v roku 2002. Kniha bola ocenená 
v roku 2003 cenou Slovenského literárneho 
fondu. Doc. František Štulajter sa význam-
nou mierou podieľa aj na pedagogickom 
procese. Je výborným prednášateľom obľú-
beným medzi študentmi, čoho dôkazom sú 
výsledky dlhoročnej ankety na fakulte. Je 
garantom magisterského štúdia v odbore 

Matematická štatistika a podieľa sa aj na 
doktorandskom štúdiu, v ktorom školil via-

cero študentov. Je členom rôznych komisií, 
okrem iného aj Komisie pre matematiku 
pri Grantovej agentúre SR. 

Zaslúžené ocenenia. Doc. Štulajter sa 
angažuje aj v organizačnej činnosti v rámci 
fakulty. V rokoch 1995 – 1997 bol prodeka-
nom pre vedu a výskum, od roku 2006 je 
členom Akademického senátu fakulty. Svo-
jim zanietením pre vedeckú a pedagogickú 
prácu má mimoriadne zásluhy pri rozvoji 
matematickej štatistiky na FMFI UK. Za vý-
sledky svojej práce bol odmenený viace-
rými oceneniami, z ktorých treba spomenúť 
zlatú a pamätnú zlatú medailu FMFI UK.  

Voľné chvíle prežíva František Štulajter 
najradšej so svojou najbližšou rodinou na 
chalupe v Lopeji, kde sa môže plne venovať 
svojim obľúbeným športom. Je známy nie-
len ako vášnivý lyžiar, cyklista, ale aj ako 
výborný tenista.  

Milý Ferko, dovoľ nám zablahoželať Ti  
a popriať pevné zdravie, šťastie, veľa úspe-
chov a radosti z ďalšej práce na fakulte, 
ako aj zo športových úspechov na lyžiar-
skych svahoch Nízkych Tatier a na teniso-
vých kurtoch. 

Kolegovia z KAMŠ 

 

 
 

Chemický výskumník profesor Rajec  
oslavuje šesťdesiatku 

 
Svoje výskumné práce zameral hlavne na oblasť jadrovej chémie, rádioekológie a aplikácie 

rádionuklidových metód. Je autorom a spoluautorom odborných publikácií a vyše šesťde-
siatich článkov v domácich a zahraničných časopisoch. 

 
Prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc. sa narodil 

20. mája 1947 v Kežmarku. Maturoval na 
Strednej všeobecnovzdelávacej škole a vy-
sokoškolské štúdium ukončil na PriF UK  
v roku 1970. Odvtedy na fakulte pracuje 
ako pedagogický vedecký pracovník. Spo-
čiatku pôsobil na Katedre geochémie, dnes 
pracuje na Katedre jadrovej chémie PriF 
UK, kde je technickým manažérom pre kon-
trolu kvality Skúšobného laboratória rádio-
chemickej analýzy. 

Výskum zameral na separačnú chémiu 
rádionuklidov a štúdium ich vlastností. V po-
sledných rokoch sa orientuje na aplikáciu 
biogénnych rádionuklidov v pozitrónovej 
emisnej tomografii. V rámci projektu výstav-
by cyklotrónového centra na Slovensku sa 

podieľa na technickej časti prípravy výroby 
rádiofarmák pre pozitrónovú emisnú tomo-
grafiu, ako aj pre produkciu jódu. Zároveň 
je spoluorganizátorom medzinárodnej kon-
ferencie „Separation of Ionic Solutes“. 

Profesor Rajec svojím konaním, premy-
sleným, zodpovedným a sústredeným prí-
stupom k vedeckej práci a k vzdelávaniu, 
svojím optimistickým postojom k mimopra-
covným záľubám, medzi ktoré patrí hlavne 
rodina a tiež vedecká práca, je príkladom 
pre nás všetkých. Gratulujeme Vám, pán 
profesor, a želáme veľa zdravia, dobrú in-
špiráciu, spokojnosť a radosť do ďalších 
rokov! 

Doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.,  
PriF UK 

Profesor Rajec je… 

 členom 
– expertnej skupiny pre rádiofarmaká 
– expertnej skupiny pre MAAE vo 

Viedni 
– skupiny pre INIS na Slovensku 
– Slovenskej chemickej spoločnosti 
– WP on Nuclear and Radiochemistry 

za Slovensko 
– správnej rady nadácie Curie 

 riešiteľom projektov 
– VEGA, NATO, TEMPUS, MAAE 

 spolupracovníkom 
– Aristotelovej univerzity  

v Tessalonikách (Grécko) 
– Clemson University (USA) 
– Groningen University (Holandsko). 

Jubileum
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Psychológ a pedagóg Juraj Čečetka by oslávil sto rokov 
 
 

Zakladajúca osobnosť slovenskej psychológie a prvý slovenský univerzitný profesor pedagogiky Prof. PhDr. Juraj Čečetka by sa v tomto 
čase dožíval stých narodenín. Z jeho vedeckých diel o histórii školstva a pedagogiky či sociológie výchovy študovali celé generácie 
stredoškolských profesorov pedagogiky a psychológie. 

 
Narodil sa 23. apríla 1907 v Polichne. Ľudovú 

školu vychodil v rodnej dedine, kde bol jeho 
otec správcom – učiteľom jednotriednej evan-
jelickej školy. Matka Izabela bola sestrou Bo-
ženy Slančíkovej – Timravy. Po skončení štvrtej 
triedy ľudovej školy študoval najskôr na kla-
sickom maďarskom gymnáziu v Lučenci, ktoré 
sa po vzniku ČSR stalo štátnym reformným 
reálnym gymnáziom. Ako výborný študent ma-
turoval v roku 1925.  

Psychológiu povýšil na vedeckú disciplínu. 
V štúdiách pokračoval na Filozofickej fakulte 
Univerzity Karlovej v Prahe v odbore filozofia 
a francúzština s perspektívou stať sa stredo-
školským učiteľom. Počas univerzitných štúdií 
sa jeho záujem sústredil najmä na psycholó-
giu, ktorej sa chcel profesionálne venovať. 
Dobrovoľne vykonával prax v Pedologickom 
a Psychotechnickom ústave v Prahe, ktorá 
mu otvárala perspektívu zamestnania v Psy-
chotechnickom ústave a Poradni pre voľbu 
povolania v Bratislave.  

Ako čerstvý absolvent začal pracovať v Psy-
chotechnickom ústave v Bratislave v roku 
1929, kde sa stretol s A. Jurovským. Pod vede-
ním doktora J. Stavěla sa v Bratislave v roku 
1928 konštituovalo psychologické pracovisko 
s charakterom vedecko-aplikačného ústavu. 
Táto trojica na rozhraní 20-tych a 30-tych rokov 
minulého storočia položila základy vedeckej 
psychológie na Slovensku. Rigorózne skúšky 
a doktorát z filozofie získal na Filozofickej fa-
kulte UK 15. decembra 1931 s doktorskou 
prácou na tému Presnosť odhadu na základe 
počiatkov pohybových. Na promócii sa okrem 
rodičov a brata zúčastnila aj Božena Slančí-
ková – Timrava. 

Bohatá publikačná činnosť. V Psychotech-
nickom ústave pracoval v rokoch 1929 – 1938. 
Toto obdobie tvorí v jeho biografii prvú etapu 
vedecko-výskumnej činnosti. Venoval sa naj-
mä výskumu voľby povolania učňovskej mlá-
deže. Charakterizuje ho aj bohatá publikačná 
činnosť. Jeho prvá publikácia Poradca pri voľ-
be školy a povolania, ktorej spoluautorom bol 
J. Schultz vychádza v roku 1933. O rok neskôr 
sa stáva externým spolupracovníkom pedago-
gického odboru Matice slovenskej a spoluza-
kladateľom jeho tlačového orgánu a teoretic-
kého pedagogického časopisu – Pedagogický 
zborník. V tom istom roku mu vychádza kniha 
Testovanie na školách a jeho štatistické prak-
tikum. V septembri 1934 pod jeho redakciou 
vychádza ako pokračovanie časopisu Škola 
domáca prvé číslo pedagogického časopisu 
pre rodičov Dieťa. Časopis sa zaoberal psy-
chologickými otázkami výchovy detí v rodine 
a aktuálnymi pedagogickými problémami.  

Čečetka – pedagóg. J. Čečetka spolupra-
cuje s významnými pedagógmi vo vtedajšej 
Bratislave, predovšetkým s českým profeso-
rom Dr. Josefom Hendrichom, ktorý ho zapája 
do pedagogickej práce a povzbudzuje k ve-
deckej práci. V roku 1937 sa J. Čečetka na Uni-
verzite Komenského habilituje ako súkromný 
docent na základe habilitačného spisu Peda-
gogika a adlerovská individuálna psychológia 
a od jesene začína aj prednášať. „Posluchá-

čov, pravda, mal som málo, veď na prednášky 
docentov, ak neboli v skúšobných komisiách 
a pod. a neboli tu „vyššie záujmy“ navštevovať 
ich prednášky, chodievalo spravidla málo po-
slucháčov…“ uvádza v príspevku Zo spomie-
nok na univerzitné roky.  

V marci 1938 odchádza pracovať ako refe-
rent Pedagogického odboru Matice slovenskej 
do Martina. V jeseni 1939 sa však vracia do 
Bratislavy, keďže bol 31. júla 1939 vymenova-
ný za mimoriadneho profesora pedagogiky na 
tamojšej filozofickej fakulte. Od 1. septembra 
1940 bol riadnym profesorom pedagogiky na 
FiF Slovenskej univerzity.  

Počas vojny publikuje a učí. Aj vojnové ro-
ky (1939 – 1945) patria k neobyčajne plodné-
mu obdobiu jeho života. Ako referent Pedago-
gického odboru Matice slovenskej pripravil do 
tlače knihu Slovenské evanjelické patronátne 
gymnázium v Turčianskom Svätom Martine 
(1939), v ktorej spracoval históriu jedného  
z troch slovenských gymnázií matičného ob-
dobia. V diele Zo slovenskej pedagogiky (1940) 
načrtáva dejiny slovenskej pedagogiky od 16. 
do konca 19. storočia. V tomto období pracuje 
na veľmi prácnom a rozsiahlom diele, ktoré 
slovenská pedagogika dovtedy nemala. Týmto 
dielom je skoro tisícstranový Príručný pedago-
gický lexikón I – II (1943). Z tohto obdobia je 
aj Úvod do všeobecnej pedagogiky (1944), 
ktorý sa stal významnou pomôckou pre štu-
dentov.  

Prof. Dr. J. Čečetka sa stal aj prednostom 
novozaloženého Telovýchovného ústavu, kto-
rý sa otvoril 23. októbra 1939 a bol pričlenený 
k Filozofickej fakulte SU. Mal sa starať o prípra-
vu stredoškolských profesorov telesnej výcho-
vy. Pri previerkach v roku 1945 obstál len ako 
mimoriadny profesor a až v októbri 1946 mu 
znovu povolili výkon prác spojených s riadnou 
profesúrou.  

Odchod z univerzity. Aktívne sa venuje tvor-
be učebníc; v rokoch 1947 – 1948 vychádza 
jeho Pedagogika I – II a najmä histórii sloven-
ského školstva a pedagogiky (Učiteľ ľudu Sa-
muel Tešedík, Vavrinca Benedikta z Nedožier 
Vnútorná sústava školská a Reč nápravná, Pe-
dagogické dielo Jána Seberíniho, Pedago-
gické dielo Samuela Tešedíka). V roku 1956 
v spoluautorstve s Prof. Dr. P. Vajcikom vydáva 
učebný text Dejiny školstva a pedagogiky na 
Slovensku do prvej svetovej vojny. 

Pri previerkach uskutočnených v znamení 
boja proti ľudáckym prežitkom a buržoáznej 
ideológii v roku 1959 Prof. PhDr. Čečetku rek-
tor prepustil. Odchod z Filozofickej fakulty UK 
v 52. roku života bol pre J. Čečetku akiste 
osobnou tragédiou. Odišiel pracovať do Slo-
venskej pedagogickej knižnice, kde sa stal 
vedúcim Bibliografického oddelenia, ktorého 
náplňou bolo zostavovanie bibliografii, rešerší, 
príprava a tvorba libriet k rozličným výstavám. 
Z univerzitného profesora sa stáva odborný 
pracovník. 

V januári 1964 má možnosť zamestnať sa 
vo Výskumnom ústave pedagogickom, v od-
delení pre odborné a učňovské školy. Tu sa in-
tenzívne venuje vedeckovýskumnej činnosti, 

najmä otázkam sociálnej psychológie a peda-
gogickej sociológii. V jeho biografii môžeme 
vymedziť tretiu etapu. Výsledky publikoval  
v monografickej práci Medziľudské vzťahy  
a zoskupovanie učňovskej mládeže (1967). 
Postupne realizoval ďalšie výskumy a publi-
koval celý rad štúdií a článkov v odborných 
pedagogických, psychologických a sociolo-
gických časopisoch. V roku 1965 mu vychá-
dza monografia Sociológia v pedagogike. 

Krátky návrat a aktívny dôchodok. Po desať-
ročnej nedobrovoľnej prestávke sa profesor 
Čečetka 1. marca 1969 vracia k svojej profesii. 
Znovu ho vymenujú za riadneho profesora 
Filozofickej fakulty UK. Pracuje na Katedre 
pedagogickej psychológie. Pôsobí tu však 
krátko. Normalizácia na začiatku 70. rokov 
zasiahla kruto aj jeho. K 31. decembru 1971 
opäť musí z Filozofickej fakulty odísť. V roku 
1973 publikuje svoje posledné články v časo-
pise Odborná škola. Ako dôchodca pôsobil 
krátko na čiastkový úväzok v Predmanželskej 
a manželskej poradni.  

Pán profesor J. Čečetka bol vášnivým tu-
ristom, ktorého v Malých Karpatách stretávali 
bratislavskí turisti, priatelia a množstvo jeho 
bývalých poslucháčov. V každom počasí ab-
solvoval novoročnú túru Koliba – Biely Kríž. 
Zamiloval si Oravu, kde s dcérinou rodinou 
trávil časť leta. Aj v dôchodcovskom veku robil 
vysokohorskú turistiku, výstupy na Osobitú, 
Baníkov, Ostrý Roháč. Vzorne si plnil funkciu 
starého otca, participoval na výchove svo-
jich vnúčat. Po krátkej ťažkej chorobe zomrel  
24. júna 1983 v Bratislave, pochovaný je v ur-
novom háji bratislavského krematória.  

Svojím životom, mravnými postojmi, intelek-
tuálnosťou, akríbiou vytvoril dielo, ktoré je cen-
ným prínosom pre slovenskú psychológiu, 
pedagogiku a pedagogickú sociológiu. Patril 
do prvej generácie slovenských vedcov, ktorí 
od 30-tych rokov 20-teho storočia prispeli zá-
sadným spôsobom k vytváraniu slovenskej 
vzdelanosti a kultúry v najširšom slova zmysle. 

prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc.,  
FiF UK 

Výročie



 

 
 

 
 

Robiť, robiť, robiť 
 
Kým Lenin za oných čias hlásal: „Učiť sa, učiť sa, učiť sa“, dnešní študenti sa skôr držia hesla: „Robiť, robiť, robiť“. 
 

Podľa prieskumu agentúry GfK a ARRA si väčšina študentov po-
čas štúdia privyrába, pričom takmer štvrtina pracuje pravidelne. 
Záujem potvrdzuje aj pani Čulanová, vedúca pobočky pracovnej 
agentúry Index Nosluš: „Mladí ľudia majú chuť pracovať. Vo všeo-
becnosti dievčatá vyhľadávajú hlavne administratívne práce, chlap-
ci napríklad sťahovanie. No je to individuálne, často to závisí od 
mzdy či pracovnej doby.“ 

Peniaze sú v mnohých prípadoch hnacím motorom. Hoci prie-
merný zárobok je niečo menej ako päťtisíc korún, rýchlo vyprázd-
niteľnú peňaženku vysokoškoláka poteší. Medzi ďalšie pozitíva 
práce popri štúdiu študenti pridávajú získanie skúseností či spo-
znanie nových ľudí. 

V dnešných dňoch nájsť brigádu nie je vôbec ťažké. Okrem rôz-
nych ponúk priamo v podnikoch alebo na internete, nájdeme aj  
u nás pracovné agentúry. „Naším cieľom je sprostredkovať pracov-
ný vzťah medzi firmou a potencionálnym zamestnancom. Študent 
si tu môže vybrať brigádu podľa druhu práce, mzdy či času, ktoré 
mu vyhovujú,“ hovorí Čulanová. 

Po registrácii, ku ktorej stačí občiansky preukaz a číslo účtu, si 
treba už len vybrať. V závislosti od druhu práce sa niekedy vyža-
dujú ešte ďalšie potvrdenia, ako napríklad potravinársky preukaz. 
„Ak si študent nič nevyberie, nemusí sa každý deň chodiť pýtať. 
My sa mu vopred ozveme, či by mohol prísť. Ďalšia výhoda je, že 

ak prebehne registrácia u nás, nebude ju musieť v inej našej po-
bočke absolvovať znova. Všetky dáta sa prenášajú.“ 

 
A aké majú skúsenosti s brigádami samotní študenti: 

Brigita, 1. ročník UK: 
Skúsila som už viacero brigád – upratovanie, či predaj na via-

nočných trhoch. Keďže som vyčerpala všetky ponuky od známych, 
tak som sa zaregistrovala v jednej pracovnej agentúre a hneď 
som našla skvelú ponuku. Dôvodom sú samozrejme peniaze. 

Lukáš, 1. ročník STU: 
Momentálne pracujem v rýchlom občerstvení, našiel som si to 

cez kamaráta. Je to super, sme skvelý kolektív a aj mzda je v po-
hode. Robil som už všeličo cez dokladanie tovaru, stavebných 
prác až po vysádzanie stromčekov. 

Aďa, 2. ročník UK: 
Nemám veľa skúseností s brigádami, robila som jedine v Tescu 

za pokladňou. No teraz už jeden a pol roka robím v papiernictve. 
O tejto práci som sa dozvedela prostredníctvom kamarátok. Som 
tu hlavne kvôli množstvu voľného času a peniazom a sme veľmi 
dobrý kolektív 

Kristína Pauková,  
1. ročník 

 
 

Anketa: Študent a leto 
 
Skúškové obdobie sa pomaly, ale isto 

chýli ku koncu a študenti už začínajú roz-
mýšľať, čo budú robiť cez dlho očakávané 
letné prázdniny. Strach a knihy vystriedajú 
radosť a „veget“. Kým niektorí študenti Uni-
verzity Komenského plánujú brigádovať  
a zarábať, iní chcú lietať na rogale, prípad-
ne sa chodiť iba čvachtať do vody a vyva-
ľovať sa na slnku vo svojom okolí. Odpove-
de ponúka naša minianketa. 

 

 Jozef, Fakulta telesnej výchovy  
 a športu: 

Budem lietať na rogale a pôjdem do 
Bulharska. Pravidelne budem chodiť aj 
do Senca za priateľkou a na Zlaté piesky. 
Rysuje sa mi aj týždeň v Rumunsku.  

 Mišo, Fakulta sociálnych  
a ekonomických vied: 

Chodiť sa kúpať s kamarátmi. Zabávať 
sa, cvičiť. Čo príde, určite budem aj pra-
covať.  

Martin, Filozofická fakulta: 
Zatiaľ neviem. Určite si skúsim pohľadať 

nejakú brigádu a zohnať si peniaze na do-
volenku niekde na Slovensku. 

Marek Lelovič,  
2. ročník 

 
 

Študentským perom 

Spoplatnenie verzus kvalita 
 
O spoplatnení vysokoškolského štúdia sa v politických kruhoch hovorí už niekoľko rokov. 

Diskutovalo sa, či treba zaviesť poplatky len pre externistov, alebo aj pre denných študen-
tov, aká má byť ich výška, či a kto ju určí. Jednou z najzásadnejších otázok samotného štu-
denta, ktorého novela vysokoškolského zákona bezprostredne zasiahne, znie: „Zvýši sa po 
spoplatnení kvalita výučby?“ Od budúceho školského roka by mali platiť poplatky len externí
študenti, respektíve tí, ktorí si „umelo“ predlžujú štúdium. Vlastné názory na to, ako by po-
platky ovplyvnili kvalitu štúdia prezradili študenti našej univerzity. 

 

Janka: „Nemyslím si, že spoplatnenie externého štúdia pomôže. Problém externého 
štúdia je niekde inde – v jeho systéme a kvalite.“ 

Michal: „Nesúhlasím so spoplatnením žiadneho typu štúdia, je to nezmyselné. Financie,
ktoré štát takto nadobudne, nebudú nikdy preukázané na účely, na ktoré boli vybraté. Sú 
to iba ďalšie prostriedky, ktoré budú likvidovať nedostatky v prerozdeľovaní štátneho roz-
počtu, z dôvodu nespôsobilosti vládnych činiteľov.“ 

Martina: „Za peniaze by sa mohli nakúpiť knihy, ktoré si musíme kupovať sami. Myslím 
si, že väčšina sa aj tak rozhodne ísť radšej na denné štúdium.“ 

Alžbeta: „Podľa mňa nezvýši spoplatnenie externého štúdia kvalitu, ale zníži počet jeho 
študentov.“ 

Zuzka: „Určite neovplyvní kvalitu. Od externistov sa stále vyberali poplatky, ale nedošlo 
k žiadnej zmene. Môžeš sa opýtať hocijakého externistu, ktorý ti odpovie, že externe štu-
dovať je najľahšie, avšak výnimkou sú niektoré veľmi náročné odbory.“  

Júlia: „Myslím si, že to neovplyvní kvalitu. Keď už to chcú spoplatniť, tak by mohli poskyt-
núť aspoň pomôcky, ale nejakú vyššiu kvalitu to neprinesie vyučovaniu.“ 

Vladislava: „Nemyslím si, že to ovplyvní kvalitu. Budú študovať iba tí, ktorí na to budú 
mať a mnohí mladí talentovaní si to nebudú môcť dovoliť.“ 

Eva: „Myslím si, že sa to nezlepší. Záleží od vedenia fakulty ako s peniazmi naloží, je to 
individuálne.“ 

Lucia Makayová, 2. ročník
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