
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�portová príprava paralympionikov v novom stredisku 
 

Slovenský paralympijský výbor otvoril v �arnovici 14. mája nové Stredisko paralympijskej prípravy. Bude slú�iť najmä postihnutým stolným tenistom, 
tanečníkom ale aj zdravým �portovcom. Na otvorení sa zúčastnila aj delegácia Fakulty telesnej výchovy a �portu UK. 

 

Slovenský paralympijský výbor a Fakulta 
telesnej výchovy a �portu (FTV�) sú tradiční 
partneri v oblasti �portu a �portovej prípravy 
postihnutých �portovcov. Na fakulte sa vyuču-
jú predmety zamerané na túto problematiku. 
Viacerí �tudenti FTV� boli alebo sú partnermi 
postihnutých �portovcov, najmä nevidiacich. 
Uvedení �portovci by bez pomoci týchto �tu-

dentov vôbec nemohli podávať �portové vý-
kony aj na najvýznamnej�ích �portových pa-
ralympijských podujatiach, ako sú napríklad 
Paralympijské hry. Ide najmä o navádzačov 
pre nevidiacich ly�iarov.  

Slovenský paralympijský výbor sa preto sna-
�í zlep�ovať podmienky �portovej prípravy pa-
ralympionikov, čoho dôkazom je aj otvorenie 

Strediska paralympijskej �portovej prípravy. 
Súčasťou tejto akcie bola skutočne veľkolepá 
stolnotenisová exhibícia úspe�ných českoslo-
venských reprezentantov v stolnom tenise, 
viacnásobných majstrov Európy, mnohoná-
sobných majstrov Československa Milana 
Orlowskeho a Jindřicha Panského. Páni Orlow-
ski a Panský predviedli, ako sa dá doslova ča-
rovať so stolnotenisovou raketou a ich jedi-
nečné výmeny zostanú príjemnou spomienkou 
pre v�etkých účastníkov tejto akcie. Ich stol-
notenisovú exhibíciu videli diváci v mnohých 
krajinách. Obaja si zahrali aj s paralympijskými 
reprezentantmi Slovenska a veru treba kon-
�tatovať, �e slovenskí paralympionici hrávajú 
stolný tenis na vysokej úrovni a ich olympijské 
úspechy iste nie sú náhodné. Ján Riapo�, 
predseda Slovenského paralympijského vý-
boru, a Rastislav Revúcky tie� ukázali, �e aj 
na vozíku je mo�né podať vrcholný �portový 
výkon v stolnom tenise. Navy�e Ján Riapo� 
hráva stolnotenisovú ligu proti zdravým �por-
tovcom a neraz ich poriadne potrápi.  

Na záver skon�tatoval Jindřich Panský, �e 
podmienky na prípravu, aké budú mať sloven-
skí stolní tenisti � paralympionici v �arnovici, 
nemá v súčasnosti ani najlep�ie prvoligové 
dru�stvo v Českej republike.  

Franti�ek Seman, FTV� UK

 
Stanislav Harangozó vystavoval vo Francúzsku 

 
Výtvarný umelec docent Stanislav Harangozó, pôsobiaci na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK, otvoril 27. apríla svoju výstavu v Dome výskumníkov 

Univerzity Blaise Pascal v Clermont Ferrand. Táto netradičná akcia bola spojená s predná�kami a stretnutiami na rôznej úrovni. 
 

Vernisá�e sa zúčastnili významné osobnosti Univerzity Blaise Pascal 
(UBP) � profesori Claude Roussel, Robert Pickering, Maguy Pothier, 
Sylvianne Coyault a mnohí ďal�í učitelia UBP, ktorí spolupracujú s na-
�ou univerzitou u� dlhé obdobie. Atmosféru spríjemnilo slovenské 
pohostenie, ale najmä prítomnosť slovenských a českých �tudentov, 
ktorí sú na pobyte Erasmus na UBP. Výstava bola organizovaná pod 
zá�titou prorektorky pre zahraničné vzťahy Anne Garrait � Bourrier. 
Zo slovenskej strany akciu významne podporilo vedenie Univerzity 
Komenského a referát medzinárodných vzťahov UK. 

Tento typ prezentácie Univerzity Komenského bol veľmi u�itočným 
roz�írením klasicky ponúkanej spolupráce, ktorá sa tradične orientuje 
na francúzsky jazyk, prírodné vedy a geológiu. Pedagogická fakulta 
UK prispela touto formou k lep�iemu pochopeniu diverzity ponúkaných 
�tudijných programov na UK, pomohla zvý�iť atraktivitu výučby sloven-
ského jazyka na tamoj�ej Katedre slavistiky a dala mo�nosť spoznať 
aspoň malú uká�ku súčasnej slovenskej výtvarnej tvorby. 

Veríme, �e neostane ojedinelou akciou tohto druhu a �e otvorila 
cestu aj pre ďal�ie mo�né spôsoby prezentácie na�ej Alma mater. 

doc. PhDr. Anna Buta�ová, CSc., PdF UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exhibičné stretnutie Jána Riapo�a (vľavo) a Milana Orlowskeho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanislav Harangozó (v hornom rade v strede) medzi účastníkmi vernisá�e 
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Sofia uľahčí spracovanie miezd 
 

Univerzita Komenského 9. mája obnovila práce na posledných na-
teraz plánovaných moduloch finančného informačného systému 
SOFIA. Ide o moduly �Ľudské zdroje� a �Organizačný mana�ment�. 
Očakávané uvedenie do ostrej prevádzky je 2. 1. 2008. Potom sa  
v dostatočne podrobnom členení budú v systéme nachádzať informá-
cie o v�etkých finančných aktivitách UK. To poskytne mo�nosť jednak 
naplno vyu�ívať informácie o aktuálnom i výhľadovom stave ekono-
miky UK pre operatívne i strategickej�ie riadenie na celo�kolskej i fa-
kultnej úrovni, jednak sa tým uvoľní cesta k vyu�ívaniu pokročilej�ích 
mo�ností systému.  � md � 

• • • • • 
 

Deň Európy 
 

�tudenti nemeckého programu Fakulty managementu UK si pripo-
menuli Deň Európy za účasti prvého tajomníka, kultúrneho a tlačo-
vého ata�é Veľvyslanectva SRN pána Stefana Schnecka. �tudentské 
kolokvium sa konalo 7. mája a bolo výnimočné nielen kvôli proeuróp-
skej dimenzii ale aj preto, �e príspevky a diskusia odzneli v nemeckom 
jazyku. �tudenti vo svojich príspevkoch poukázali na význam odkazu 
Roberta Schumana ako aj na dosiahnuté výsledky Európskej únie.  
K úspe�nému priebehu podujatia prispeli aj pedagogičky pôsobiace 
v rámci nemeckého programu doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., 
PhDr. Monika Dudláková a Mgr. Emília Charfaoui, PhD. 

Mgr. Paulína Stachová, FM UK 

• • • • • 

Vedomostná súťa� vysoko�kolákov 
 

Druhý ročník celoslovenskej vedomostnej súťa�e �Čo vie� o EÚ� sa 
opäť konal pri príle�itosti Dňa Európy v Bratislave. Súťa� bola zame-
raná na základné otázky o EÚ. Tohto podujatia sa zúčastnili �tudenti 
FF UKF v Nitre, FPV a MV UMB v Banskej Bystrici a FM UK v Brati-
slave. Na správnosť odpovedí �tudentov dohliadala odborná porota 
na čele s predsedom prof. Ing. M. Sedlákom, PhD. Víťazkami súťa�e 
sa stali �tudentky Fakulty managementu UK v Bratislave, ktoré vyhrali 
zájazd do �trasburgu. 

Mgr. Silvia �imková, FM UK 
 

Editorial 
Oslavy mo�no poňať rôzne. Pripomenutie si �tyridsiatich rokov 

vydavateľskej činnosti na UK prinieslo aj zrejme neočakávané pri-
dané hodnoty. Napríklad sme na na�om vlastnom bytí dokázali 
názorne �tudentom a iným mlad�ím pripomenúť u� zabúdané
a teda dnes a� nepochopiteľné, �e systém vydávania �tudijnej, 
odbornej a vedeckej literatúry bol v re�ime jednej �tátostrany �po-
značený mimoriadne zlo�itým a časovo veľmi náročným procesom
navrhovania a niekoľkostupňového schvaľovania publikácií navrho-
vaných na vydanie�. Hoci sú peripetie vtedaj�ieho schvaľovania 
nateraz zrejme �dôstojne� nahradené problémami s financovaním
vydávania odbornej spisby, je v čase teraj�ej plazivej relativizácie
hodnôt cenné osvie�iť si, koľko vnútornej slobody na prezento-
vanie vlastných názorov sme od roku 1989 získali. Pragmatickej�í 
výstup: ukázali sme, �e UK vytvorila a ročne poskytuje edičný 
priestor pre cca 1000 autorov. Tým sú vytvorené základné pod-
mienky pre jej zamestnancov �na splnenie si jednej z pracovných
povinností, ktorú im ukladá aj nový vysoko�kolský zákon v § 75, 
a to podieľať sa na tvorbe �tudijných materiálov a zverejňovať 
výsledky svojej vedeckej činnosti�.  

Keď u� hovoríme o tom, �e z osláv a histórie sa dá poučiť, po-
zrime sa na inú stať � o konferencii na počesť významného výro-
čia významného slovenského dejateľa. V texte z pera filozofky je 
len jemnučko zmienená viacrozmernosť hlavnej postavy � �osob-
nosti (akokoľvek rozporuplnej)�. Bli��ie v�ak nie je ani naznačené,
v čom tá rozporuplnosť spočíva. Potom čitateľovi ostáva u� len 
miesto na voľnú úvahu: Osobnosť bola jedným z najvýznamnej-
�ích slovenských filozofov, v rokoch 1950 � 1953 rektorom UK, 
v rokoch 1956 � 1960 vedúcim Katedry historického a dialektic-
kého materializmu FiF UK. Mám za to, �e treba dopovedať, čo 
inde v článku o I. Hru�ovskom pí�e významný účastník konferen-
cie: �V čase nadvlády marxizmu sa filozofia nezameriavala na 
uzlové body filozofie samej, ale prvoradou a takmer výlučnou 
úlohou bol vtedy boj proti takzvaným nemarxistickým koncepciám
a za marxistický svetonáhľad. Marxistická literatúra a materialis-
tická dialektika v�ak bola len jedným z prameňov, ktoré formovali 
jeho teoretickú orientáciu. Zároveň si zachovával väč�inu teore-
tických výdobytkov, ktoré mu priniesol jeho osobný filozofický 
vývin v predchádzajúcom období.�. Je na ka�dom, ako sa vyrov-
náva s ťa�kými časmi. Päťdesiate roky pred zďaleka nie tak dáv-
nymi päťdesiatimi rokmi boli u nás veľmi ťa�kými časmi. Aj počas
nich �ivot spoločnosti istým spôsobom formovali osobnosti.  

�Musíme povedať, �e ka�dý jeden deň nám priniesol cennú
skúsenosť do �ivota.� Stalo sa to na�im �tudentkám a bolo to na 
univerzite v Pise. Ako sa dá z ich textu vyrozumieť, zdrojom ich 
radosti nebolo len to, �e �vyučujúci rozdáva bo�teky v�etkým diev-
čatám takmer na ka�dej hodine�. Primárne toti� pí�u o ochote 
a srdečnosti učiteľov, obrovskej a kvalitnej kni�nici, tvorbe diplo-
movky. A aby sme nezabudli aj na na�e rezervy v iných ako pria-
mych vzdelávacích oblastiach: ��kolskú jedáleň by sme ihneď 
presťahovali na Slovensko�. Autorkám, ktoré sú poslucháčkami 
FMFI, je určite viac ako mne zrejmý význam kvantifikátora �ka�dý�.
Aj preto by som sa ich chcel opýtať, na koľko percent dní sa te�ia
na UK. Nie z prostej zvedavosti, ale ako cennú spätnú väzbu pre 
na�e napredovanie.  

Iný �tudent pí�e, �e privítal �aj zavedenie �elektronických kon-
zultačiek� pomocou e-mailu. Je to veľké plus hlavne pre �tudentov,
ktorí pracujú�. Dobrá správa pre nás: čosi ako e-learning u nás 
predsa len o�íva. Zlá správa pre mňa: stále sa neviem vyrovnať 
s tým, �e poslucháči denného �túdia stále intenzívnej�ie pracujú 
(nech u� je to z akýchkoľvek príčin) namiesto toho, aby roky na 
vysokej �kole vyu�ívali na maximalizáciu vlastného odborného 
rastu.  

Z rôznych dôvodov nie som mimoriadnym zástancom toho, aby 
sme na na�ich stránkach publikovali u� inde zverejnené. Niekedy 
je v�ak poku�enie z mo�ného prínosu priveľké. Preto dnes mô-
�eme čítať aj: �K najdôle�itej�ím úlohám univerzitného profesora 
patria výskum, výučba, akademická samospráva a slu�by voči 
verejnosti. ... Nepoznám �iadnu inú firmu, ktorá by dosiahla takú 
rozsiahlu paletu produktov, ako ponúka univerzita. ... Úloha riade-
nia sa dá zvládnuť len spojením intelektuálnej, prípravnej práce 
a veľkej dávky trpezlivosti pri hľadaní konsenzu. ... V rámci pláno-
vania je nutné vytýčiť smer: ktorý odbor roz�írime, ktorý zredu-
kujeme a ktorý budeme v budúcnosti rozvíjať na rovnakej úrovni?� 

Univerzita Komenského pomaly pripravuje svoj nový �Dlhodobý 
zámer�.  

M. Dúbrava, prorektor UK 
 

Spravodajstvo 
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Hru�ovský prilákal sto filozofiek a filozofov z troch krajín 
 
Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Igor Hru�ovský � osobnosť slovenskej filozofie sa konala 2. a 3. mája pri príle�itosti 

stého výročia narodenia tejto významnej osobnosti slovenského vedeckého, kultúrneho a filozofického �ivota 20. storočia. 
 
Zá�titu nad konferenciou prevzal rektor UK 

doc. PhDr. Franti�ek Gahér CSc., mim. prof. 
a organizovali ju Katedra filozofie a dejín filozo-
fie FiF UK, Filozofický ústav SAV a Slovenské 
filozofické zdru�enie (SFZ) pri SAV.  

Počas slávnostnej časti konferencie v amfi-
teátri UK odznelo okrem niekoľkých príhovorov 
aj �esť plenárnych predná�ok od popredných 
predstaviteľov slovenskej a českej filozofie, 
znalcov osobnosti a diela akademika Igora Hru-
�ovského v nasledovnom poradí: PhDr. Vladi-
mír Bako�, CSc.: Hru�ovského iniciatívy v kon-
texte slovenskej filozofie, Doc. PhDr. Josef 
Zumr, CSc.: Hru�ovského pojetí strukturalismu 
v kontextu českých strukturalistických kon-
cepcí, Doc. PhDr. Jozef Piaček, CSc.: K jadru 
filozofického odkazu Igora Hru�ovského, Prof. 
PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.: Igor Hru�ovský 
a noetické konfrontácie v slovenskej filozofii 
�tyridsiatych rokov, Prof. PhDr. Franti�ek Novo-
sád, CSc.: Igor Hru�ovský na začiatku päťde-
siatych rokov, Prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.: 
Igor Hru�ovský a filozofia vedy. 

Po predná�kach a krátkej diskusii sa účast-
níci konferencie presunuli do Kongresového 
centra v Smoleniciach, kde konferencia pokra-
čovala ďal�ou pracovnou časťou aj nasledujúci 
deň. 

Nesmierne zaujímavou súčasťou a priam 
vyvrcholením večernej slávnostnej recepcie 
bola organizovaná spomienková beseda na 
tému Igor Hru�ovský v reflexiách jeho �iakov. 
Práve táto beseda umo�nila v�etkým účastní-
kom konferencie oveľa viac, dôvernej�ie a in-
tímnej�ie priblí�iť osobnosť I. Hru�ovského, tak 
ako ju vo svojich spomienkach zachytili jeho 
súčasníci, bývalé kolegyne a kolegovia, či tak 
povediac jeho posledné poslucháčky a po-
slucháči. Plastickej�í a bezprostrednej�í obraz  
o �ivote a tvorbe I. Hru�ovského tým nanovo 
zarezonoval nielen medzi pamätníkmi, ale oslo-
vil rovnako strednú, ako aj najmlad�iu generá-
ciu filozofickej obce, ktorá bola na konferencii 
bohato zastúpená. Moderovania spomienko-

vého večera sa ujala, a navy�e svojou vlastnou 
skúsenosťou s I. Hru�ovským diskusiu oboha-
tila, doc. PhDr. E. Farka�ová, CSc., mim. prof.  

Druhý deň konferencie bol spojený aj so sied-
mym výročným stretnutím SFZ a tematicky 
obohatil konferenciu o ďal�ie odborné sekcie 
venované problematike plurality ako filozofic-
kého problému a problematike paradigiem 
dejinno-filozofického myslenia. Napokon, aj 
to boli témy, ktoré I. Hru�ovský či u� priamo 
alebo nepriamo vo svojej tvorbe reflektoval. 
Neodmysliteľnou súčasťou konferencie v�ak 
bola aj �peciálna sekcia o problematike bytia, 
epistemológie, metodológie a umenia.  

Pracovné zanietenie a podnety k premý�ľa-
niu poskytli účastníčkam a účastníkom konfe-
rencie aj dve úvodné plenárne dopoludňaj�ie 
predná�ky prof. PhDr. V. Le�ka, CSc. pod ná-
zvom Bytie a peratickosť bytia ako filozofický 
problém a prof. PhDr. M. Ziga, CSc. pod ná-

zvom Dejiny filozofie ako integrálna zlo�ka 
Hru�ovského filozofickej aktivity. 

Konferencie sa zúčastnilo vy�e sto filozofiek 
a filozofov, pričom aktívne na nej vystúpilo vy-
�e �esťdesiat predná�ateliek a predná�ateľov, 
z toho dvadsať zahraničných z Česka a Poľska. 
Takýto záujem odbornej verejnosti len potvr-
dil, �e venovať konferenciu takej osobnosti 
(akokoľvek rozporuplnej), akou bol aj I. Hru-
�ovský, bol veľmi podnetný, zaujímavý a zmys-
luplný počin.  

Mo�no a� teraz si doká�eme pln�ie uvedomiť 
význam jeho celkového my�lienkového odka-
zu a azda aj hlb�ie porozumieť slovám, ktoré 
vo svojej poslednej práci Monológy a dialógy 
napísal: �Ka�dý sa mô�e povzniesť do vý�ky 
svojich tvorivých mo�ností; treba len ľutovať, 
ak človek na svojej �ivotnej púti nechá hlivieť 
potenciálne bohatstvo svojho talentu. Na svo-
jej ceste musíme ustavične rie�iť rozpory, ktoré 
na nás doliehajú, no pritom nesmieme popie-
rať samých seba, i keď sa v prúde času obmie-
ňame.� 

Doc. PhDr. Zlatica Pla�ienková, CSc., 
FiF UK, predsedníčka SFZ pri SAV 

 
Prof. PhDr. RNDr. Igor Hru�ovský, DrCs.,  

Dr.h.c. (* 14. 4. 1907 Bánovce nad Bebra-
vou, � 18. 7. 1978 Bratislava) bol rektorom 
Univerzity Komenského v rokoch 1950 � 
1953. Je popredný predstaviteľ slovenskej 
filozofie, vedec a významná osobnosť kul-
túrneho �ivota Slovenska. Vychoval gene-
rácie slovenských filozofov a pedagógov. 
Vo svojich prácach sa zameral na rie�e-
nie viacerých okruhov otázok filozofie, prí-
rodných a spoločenských vied. Ako erudo-
vaný prírodovedec sa zaoberal najnov�ími 
objavmi vo fyzike a v chémii a skúmal ich 
vzťah k filozofii a k logike. Popri vedeckej 
a pedagogickej práci bol činný aj pri za-
kladaní viacerých vedeckých spoločností 
a in�titúcií.

 
 

Bilancia In�titútu judaistiky po dvanástich rokoch 
 
My�lienka vybudovať In�titút judaistiky UK 

vznikla v roku 1995. Reflektovala nielen na aka-
demickú, ale aj spoločenskú potrebu takého 
pracoviska na Slovensku. P. Volko, U. Pastir-
čáková, J. Franek a ďal�í, ktorí sa podujali o�i-
viť judaistiku na Slovensku, sa celý rok pri-
pravovali na vznik in�titútu. Vznikol napokon 
1. júna 1996 ako účelové zariadenie vedecko-
pedagogicko-informačného typu, prístupné 
pre v�etkých �tudentov UK ako aj pre �irokú 
verejnosť.  

Pedagogickú činnosť rozbehol v zimnom se-
mestri 1996/1997. Valerian Trabalka sa venoval 
výučbe klasickej hebrejčiny a predná�al zákla-
dy judaizmu, Dita Rukriglová �idovskú filozofiu 
a Jana Mielcarková modernú hebrejčinu � ivrit. 
In�titút síce nemal vlastných �tudentov, ale 
kurzy v hojnom počte nav�tevovali �tudenti 
z viacerých fakúlt UK a boli prístupné aj verej-

nosti. U� v letnom semestri viedli kurzy zahra-
niční lektori. Od roku 1997 sa vedenia in�titútu 
ujal Egon Gál. In�titút roz�íril pedagogickú 
činnosť na celouniverzitné predná�ky, pred-
ná�kové cykly pre verejnosť, kurzy klasickej 
hebrejčiny a ivritu a výberové predná�ky pre 
�tudentov UK. Pre �tudentov odboru história 
na Katedre v�eobecných dejín FiF sa otvorila 
�pecializácia judaistika. 

Významnými aktivitami IJ boli konferencie  
a sympóziá: Kresťansko-�idovský dialóg: bilan-
cia posledných tridsiatich rokov � 1997, �idia 
v interakcii � 1997, Začiatok �ivota a jeho ko-
niec: Moderná bioetika a halacha � 1998, �i-
dovská komunita na Slovensku v období au-
tonómie v porovnaní s vtedaj�ími udalosťami 
v Rakúsku � 1998, �idia v interakcii II. � 1998, 
Vznik a existencia VI. robotného práporu � 1999 
a �idia dnes � 2003. 

In�titút sa stal členom European Association 
for Jewish Studies a World Union of Jewish 
Studies a nadviazal spoluprácu so zahraničný-
mi in�titúciami, napr. Institut für Judaistik Vie-
denskej univerzity, Leo Baeck College v Lon-
dýne, �idovské muzeum v Prahe, Centrum 
Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów 
w Polsce Var�avskej univerzity, Univerzita Haifa 
a Univerzita Tel Aviv v Izraeli. V súčasnosti spo-
lupracuje na spoločnom projekte s In�titútom 
histórie a kultúry �idov v Poľsku Jagelovskej 
univerzity v Krakove, s ktorým realizuje tie� 
program Socrates/Erasmus. Z iných aktivít 
spomeňme výstavy fotografie K. R. Krajčovi-
čovej �ivot � 1998, kresby a grafiky K. Matu�-
tíkovej Alef, bet � apríl 1998 či grafiky Skutky 
stvorenia V. Trabalku � 2004. 

Jana Mielcarková,  
FSEV UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.uniba.sk 
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Univerzitné vydavateľstvo oslavuje �tyridsiatku 
 
Ako sme vás u� informovali v májovom čísle Na�ej univerzity, 18. apríla sa uskutočnil seminár 40 rokov vydavateľskej činnosti na UK, ktorý 

spolu s výstavou svojej produkcie pripravilo Vydavateľstvo UK. Slávnostnú a pohodovú atmosféru seminára i otvorenia výstavy navodilo na úvod 
vystúpenie ľudovej hudby folklórneho súboru FTV� UK Gymnik. Seminár moderovala redaktorka Vydavateľstva UK � PhDr. Bo�ena Matliaková. 

 
V hlavnom referáte riaditeľ Vydavateľstva UK RNDr. Sergej Tro�čák 

priblí�il rozvoj vydavateľskej činnosti na UK od zriadenia univerzity a� 
po súčasnosť. Zdôraznil, �e na�a univerzita hneď po svojom vzniku 
venovala osobitnú pozornosť publikačnej činnosti, ktorú veľmi úzko 
spájala so svojou edukačnou a vedeckou činnosťou.  

Získanie vydavateľského oprávnenia UK 
V prvých desaťročiach univerzita figurovala ako spoluvydavateľ, resp. 

ako nakladateľ, ktorý finančnými prostriedkami získanými zo subvencie 
Ministerstva �kolstva a národnej osvety prispel, resp. podporil vydanie 
niektorých publikácií vo vtedaj�ích vydavateľstvách. Pokusov o získa-
nie trvalého vydavateľského oprávnenia pre univerzitu bolo viac. Za 
rozhodujúci z hľadiska ďal�ieho rozvoja vydavateľskej činnosti na uni-
verzite mo�no pova�ovať pokus v roku 1964, keď na základe �iadosti 
udelilo Československé ústredie kni�nej kultúry univerzite vydavateľské 
oprávnenie na vydávanie skrípt pre vlastnú potrebu. V tom čase väč-
�inu základnej �tudijnej literatúry pre univerzitu vo forme skrípt vydávalo 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, ktorému polygrafické slu�by 
poskytovali podniky Slovenskej polygrafie. 

Ziadenie polygrafického strediska UK 
Na zriadenie vlastného polygrafického strediska v�ak bolo potrebné 

stanovisko Slovenskej polygrafie nielen preto, �e presunom polygrafic-
kej výroby do univerzitného polygrafického strediska by podniky Sloven-
skej polygrafie pri�li o významný počet zákaziek, ale aj preto, �e v tom 
čase sa papier, ktorého bol nedostatok, a polygrafické stroje, ktorých 
bol e�te väč�í nedostatok, prideľovali centrálne pod gesciou Sloven-
skej polygrafie. Tak�e získanie jej pozitívneho stanoviska nebolo vôbec 
ľahké. Trvalo viac ako dva roky, kým sa podarilo získať potrebné vyjad-
renia, nájsť vhodné priestory, s nedostatkom ktorých univerzita zápasila 
večne, zakúpiť potrebné stroje a nájsť ľudí, ktorí ich budú obsluhovať. 
Celé toto úsilie sa zavŕ�ilo 3. apríla 1967.  

Ten deň mo�no pova�ovať za začiatok vykonávania systematic-
kej vydavateľskej činnosti na Univerzite Komenského pod vlast-
ným menom a na vlastné náklady, v ten deň začalo svoju činnosť Po-
lygrafické stredisko UK. Odvtedy je univerzita aj po formálnej stránke 
uvádzaná v publikáciách na miestach, kde sa obvykle uvádzajú údaje 
vydavateľa. Prvé skriptá, ktoré potom vy�li, bola Anorganická chémia 
pre poslucháčov farmácie od doc. Krätsmára �mogroviča. V roku 1968 
bolo vydavateľské oprávnenie univerzity roz�írené aj na vydávanie 
monografií a zborníkov vedeckých prác. 
Ďalej sa riaditeľ vydavateľstva zaoberal vtedaj�ím systémom vydá-

vania �tudijnej, odbornej a vedeckej literatúry, ktorý bol poznačený mi-
moriadne zlo�itým a časovo veľmi náročným procesom navrhovania  
a niekoľkostupňového schvaľovania publikácií navrhovaných na vy-
danie.  

Pripomenul, �e okrem základnej �tudijnej literatúry � skrípt, ktoré si 
vydávali príslu�né vysoké �koly, vydávali vysoko�kolské učebnice na 
objednávku Ministerstva �kolstva aj vtedaj�ie �tátne vydavateľstva � 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Alfa, Obzor, Osveta, Príroda 
a Pravda. 

Zriadenie Vydavateľstva UK 
K zásadnej zmene do�lo po roku 1989, kedy Ministerstvo �kolstva  

a telesnej výchovy SR delimitovalo v�etky právomoci v oblasti tvorby, 
schvaľovania a vydávania �tudijnej literatúry vrátane ich finančného 
krytia vysokým �kolám, t. j. zru�ilo priame dotácie na vydávanie vyso-
ko�kolskej �tudijnej literatúry uvedeným vydavateľstvám i vysokým 
�kolám, a to bez navý�enia ich rozpočtu o príslu�nú finančnú čiastku. 
Zru�enie priamych dotácii zo strany ministerstva a neschopnosť vykryť 
stratu zo strany vysokých �kôl malo za následok, �e uvádzané �tátne 
vydavateľstvá prakticky prestali vydávať vysoko�kolské učebnice. 

Aj preto, vychádzajúc z praxe významných svetových univerzít, sa 
vtedaj�ie vedenie Univerzity Komenského 15. júla 1990 rozhodlo zria-
diť na báze existujúceho Vydavateľského oddelenia a Polygrafického 
strediska s účinnosťou od 1. septembra 1990 Vydavateľstvo UK. Bolo 
to prvé slovenské univerzitné vydavateľstvo, podľa vzoru ktorého boli 
zriadené univerzitné vydavateľstvá aj na ďal�ích vysokých �kolách.  

Poslaním vydavateľstva je svojou edičnou činnosťou prispievať ku 
skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu na univerzite, k sprístupňova-
niu najvýznamnej�ích výsledkov vedeckej a pedagogickej činnosti na 
univerzite �tudentom a �irokej odbornej verejnosti doma i vo svete  
a tým aj ku zvy�ovaniu kredibility na�ej univerzity medzi edukačnými 

a vedeckými ustanovizňami do-
ma i v zahraničí. Vlastnou poly-
grafickou činnosťou by malo vy-
davateľstvo okrem spracovania 
vydávaných publikácií prispievať 
aj k organizačnému zabezpeče-
niu pedagogického procesu a rôz-
nych akcií organizovaných univer-
zitou. 

Priestor a povinnosti  
Zriadením vydavateľstva univer-

zita vytvorila a poskytuje edičný 
priestor ročne cca 200 autorom 
�tudijnej literatúry a monografií 
a a� 800 autorom príspevkov 
v zborníkoch vedeckých prác. Sú-
časne tým vytvorila základné pod-
mienky pre v�etkých svojich uči-
teľov a vedeckých pracovníkov na 
splnenie si jednej z pracovných 
povinností, ktorú im ukladá aj no-
vý vysoko�kolský zákon v § 75, a to podieľať sa na tvorbe �tudijných 
materiálov a zverejňovať výsledky svojej vedeckej činnosti.  

Spolupráca vydavateľstva s fakultami 
Po zriadení Vydavateľstva UK sa hľadal optimálny model jeho vzťahu 

k fakultám a k ostatným súčastiam UK. V súlade s duchom vtedy plat-
ného vysoko�kolského zákona sa rozhodlo, �e sa fakultám poskytne 
maximum kompetencií pri tvorbe svojich edičných plánov bez ich ďal-
�ieho schvaľovania na centrálnej úrovni univerzity a rozhodovania  
o tom, čo a s akou prioritou má byť pre jednotlivé fakulty vydané z roz-
počtu vydavateľstva. Pritom fakultný podiel z rozpočtu vydavateľstva 
sa rovnal podielu ich počtu �tudentov na celkovom počte �tudentov 
univerzity. Ďalej sa rozhodlo, �e ak niektorá fakulta svoj podiel nevy-
čerpá, vydavateľstvo ho pou�ije na vydanie titulov, ktoré má autorský 
a redakčne rozpracované pre iné fakulty. Postupne sa tento model 
upresňoval v tom, �e centrálne pridelené finančné prostriedky (dnes 
im hovoríme dotačné) má vydavateľstvo pou�iť na vydanie �tudijnej 
literatúry a monografií, teda tých titulov, ktoré sa predávajú a priná�ajú 
vydavateľstvu aj určitý príjem, a ďalej na pokrytie časti nákladov na 
vydanie zborníkov vedeckých prác, tzv. Acta. Vydávanie ďal�ích titu-
lov, napríklad konferenčných a jubilejných zborníkov, tlač �tudijných 
programov, rôznych informačných materiálov a iných tlačovín by si mali 
financovať fakulty zo svojich zdrojov.  

Kvalita napriek nedostatku financií  
Na vykrytie nedostatku finančných prostriedkov z dotácií vydavateľ-

stvo spolu s autormi hľadá aj iné zdroje financovania svojej činnosti, 
ako sú napríklad príspevky na konkrétne publikácie z grantov, z nadá-
cií a od sponzorov. Je len pochopiteľné, �e ak sa takéto prostriedky 
podarí získať, ten kto ich poskytne �iada, aby príslu�ná zákazka mala 
prioritu. 

Od svojho kon�tituovania v roku 1990 sa vydavateľstvo sna�í cieľa-
vedome zvy�ovať kvalitu svojej produkcie, aby mala nielen vysokú 
odbornú a didaktickú úroveň, ale aby vzrastala aj úroveň grafického  
a polygrafického spracovania. V súčasnosti sú takmer v�etky tituly vy-
davateľstva spracované počítačovou sadzbou, kni�ný blok je zavesený 
v mäkkej, ale väč�inou u� polaminovanej obálke, tak�e niektoré z vy-
daných publikácií u� dosahujú úroveň vysoko�kolských učebníc, prí-
padne monografií a zborníkov vydávaných v zahraničí.  

Z podnetu vydavateľstva sa pri ďal�om vydaní prepracoval u� celý 
rad skrípt na kompletne vybavené vysoko�kolské učebnice, ktoré sa  
s úspechom pou�ívajú ako �tudijná literatúra nielen na na�ej univerzite, 
ale aj na viacerých slovenských univerzitách. O rastúcej kvalite vyda-
vateľskej produkcie svedčí aj záujem mimouniverzitných autorov o pub-
likovanie v na�om vydavateľstve, a to aj za cenu úhrady v�etkých ná-
kladov spojených s vydaním publikácie. V snahe o čo najefektívnej�ie 
vyu�itie ľudských a strojových kapacít vydavateľstvo prijíma aj takéto 
zákazky, ktoré deklaruje ako podnikateľskú činnosť.  

�pecifiká vydavateľskej činnosti na UK  
Vydavateľská činnosť na univerzite má svoje �pecifiká. Jednou z cha-

rakteristických čŕt vydávanej produkcie je, �e na autorskej tvorbe jednej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RNDr. Sergej Tro�čák � riaditeľ 
Vydavateľstva UK 
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Pohľad na vystavenú produkciu PraF UK 

publikácie sa podieľajú veľmi často pomerne �iroké autorské kolektívy. 
Nie sú zriedkavé kolektívy presahujúce aj počet desať. To samozrejme 
zvy�uje nároky na redakčné spracovanie, lebo zjednotiť často veľmi 
odli�né vyjadrovacie �týly, odstrániť duplicity, nepresnosti a nejednot-
nosť v terminológii a symbolike, v �týle obrázkov a tabuliek jednotlivých 
autorov, dá zabrať aj skúseným redaktorkám vydavateľstva. 

Nezanedbateľnú úlohu plní vydavateľstvo aj pri metodickom usmer-
ňovaní mladých a začínajúcich autorov, od ktorých sa vy�aduje publi-
kačná činnosť k ich vedeckému rastu.  

Medzi osobitosti univerzitného vydavateľstva patrí aj to, �e jeho pro-
dukcia je vo veľmi veľkej miere účelová, v dôsledku čoho aj predajnosť 
jeho produkcie priamo závisí od toho, či ju autori/učitelia odporúčajú 
ako �tudijnú literatúru, alebo nie. Sú úplne be�né prípady, �e kým na 
jednej fakulte sa niektoré publikácie predávajú veľmi dobre, na druhej 
fakulte, kde sa �tuduje ten istý �tudijný odbor, sa z tej istej publikácie 
predá iba niekoľko výtlačkov. Alebo s odchodom autora z fakulty sa vo 
väč�ine prípadov skočí aj záujem o jeho publikáciu. 

Digitálne publikácie  
Okrem publikácií vydávaných v kni�nej forme, vydavateľstvo v po-

sledných rokoch participuje aj na vydávaní publikácií v digitálnej forme 
na CD nosičoch alebo na ich zverejňovaní na univerzitnej, či fakultnej 
webstránke. Hoci digitálne technológie podľa riaditeľa v najbli��om 
čase úplne nenahradia publikácie v kni�nej forme, mô�u byť ich veľmi 
vhodným doplnkom, dokonca v niektorých prípadoch mô�u mať aj do-
minantné postavenie.  

Flexibilný predaj  
Skvalitňuje sa aj predaj produkcie vydavateľstva. Kým začiatkom 

deväťdesiatych rokov vydavateľstvo predávalo svoju produkciu pro-
stredníctvom �tyroch predajní Slovenskej knihy, v súčasnosti je predaj 
�tudijnej literatúry a monografií zmluvne zabezpečený na v�etkých 
13 fakultách a v ďal�ích 3 kníhkupectvách v Bratislave. O produkciu 
Vydavateľstva UK prejavujú trvalý záujem aj predajcovia v ďal�ích uni-
verzitných mestách � v Nitre, v Banskej Bystrici a v Pre�ove.  

Produkcia a produktivita vydavateľstva  
S pocitom hrdosti riaditeľ vydavateľstva kon�tatoval, �e za posledných 

40 rokov univerzita vydala 4 900 titulov, medzi ktorými bolo 3 708 titu-
lov �tudijnej literatúry (skrípt a vysoko�kolských učebníc), 145 mono-
grafií, 552 titulov, resp. čísel zborníkov vedeckých prác a 494 �tudij-
ných programov. V súčasnosti vydavateľstvo vydá ročne v priemere 
okolo 130 titulov v celkovom náklade viac ako 60 tisíc výtlačkov. Tak�e 
prakticky ka�dý druhý pracovný deň vyjde nová publikácia. Okrem 
toho vydavateľstvo robí grafickú úpravu a zabezpečuje polygrafické 
spracovanie spravodaja Na�a univerzita, čo je ročne minimálne 10 čí-
sel, tlačí a knihársky spracúva rôzne informačné materiály k prijíma-
cím pohovorom, pozvánky a ďal�ie tlačoviny na zabezpečenie chodu 
UK.  

* * * 
Po úvodnom referáte vystúpil prorektor Peter Osuský. V svojom 

vystúpení vysoko hodnotil vydavateľskú činnosť univerzity, ako jednu 
z jej hlavných činností. Na konkrétnom príklade skrípt z Dermatovene-
rológie demon�troval kvalitatívny vzrast vydavateľskej činnosti nielen 
po stránke obsahovej, ale aj po formálnej.  

Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. priblí�ila 15-ročné pôsobe-
nie Vydavateľského oddelenia Právnickej fakulty UK. Počas tohto 
obdobia bolo vytvorených 10 edičných radov, v ktorých vy�lo spolu 
cca 250 titulov. Zmenami pre�la aj grafická úprava vydávaných publiká-
cií. Od klasickej skriptovej formátu A/4 a� k formátu B/5 s hutnej�ím 
textom. Edičné plány PraF UK vychádzali v rámci finančných mo�ností 
z po�iadaviek katedier zabezpečiť výučbu potrebnou �tudijnou literatú-
rou. Doc. Chovancová poukázala na veľmi dobrú spoluprácu Vydava-
teľského oddelenia PraF s Vydavateľstvom UK a s Podporným centrom 
pre zrakovo postihnutých �tudentov.  

Akademická kni�nica UK a publikačná činnosť � vystúpenie pri-
pravila riaditeľka Akademickej kni�nice UK Daniela Gondová, prezen-
tovala ho PhDr. Eva Petrovičová. Zdôraznila skutočnosť, �e akademic-
ká kni�nica je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným  
a poradenským pracoviskom UK. Koordinuje a metodicky usmerňuje 
realizáciu odborných činností na úseku správy, spracúvania a sprístup-
ňovania kni�ných fondov. Spolupracuje pri tvorbe a aplikácii noriem 
a �tandardov, uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné prá-
ce UK. Akademická kni�nica UK je ďalej pracoviskom bibliografickej 
registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a dok-
torandov UK. Online katalóg fakultných kni�níc aktuálne obsahuje 
200 tisíc bibliografických záznamov a 370 tisíc exemplárov. V databá-
ze publikačnej činnosti je viac ako 159 tisíc bibliografických záznamov 
a viac ako 134 tisíc ohlasov. Ročný prírastok v databáze publikačnej 
činnosti je okolo 11 500 záznamov a 11 tisíc ohlasov, citovaných je cca 
6 500 dokumentov. Treba zdôrazniť, �e Akademická kni�nica UK sa  

s plnou vá�nosťou zúčastňuje na tvorbe, udr�iavaní a sprístupňovaní 
súborných katalógov kni�níc.  

Nové mo�nosti publikovania v oblasti chemických experimentov: 
Dr. Anna Tóthová, PhD. z PriF zdôraznila, �e s rozvojom vedy a tech-
niky sa dostáva do popredia publikovanie na elektronických nosičoch � 
CD a DVD. Napriek tomu, �e klasické knihy zostanú naďalej nenahra-
diteľným zdrojom informácií, do mnohých oblastí priná�a elektronické 
publikovanie mno�stvo výhod. Medzi najdôle�itej�ie prínosy zaradila 
mo�nosť publikovať väč�ie mno�stvo materiálu za ni��iu cenu a tie� 
mo�nosti motivácie čitateľov s pou�itím farebných obrázkov, schém  
a tie� animácií. Práve z týchto dôvodov je vhodné pou�iť formu publi-
kácie na CD alebo DVD pri publikovaní �kolských chemických experi-
mentov. Takýto materiál sprostredkúva �iakom aj reálny priebeh po-
kusu z nafilmovaných sekvencií. 

Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. prezentoval, ako sa tvoril Atlas oby-
vateľstva Slovenska. Cieľom bola vedecká analýza a kartografická 
interpretácia demografickej situácie na Slovensku. Publikácia nadvä-
zuje na doteraj�iu atlasovú tvorbu, v ktorej boli na vysokej úrovni čiast-
kovo spracované a prezentované populačné javy. Ide o prvé komplex-
né spracovanie v�etkých základných informácií o vývoji, rozmiestnení, 
bývaní, dynamike, �truktúrach a prognózach obyvateľstva. Slovensko je 
zobrazené na mape v základnej a najpodrobnej�ej mierke 1 : 750 000. 
V nej sú zobrazené detailné informácie na úrovni súboru obcí a záro-
veň ide o komplexnej�ie syntetické mapy. Atlas obyvateľstva Sloven-
ska obsahuje 444 máp a 168 grafov. Súčasne s atlasom bola vydaná 
aj monografia Demografická analýza Slovenska v slovenskej a v an-
glickej mutácii. 

PaedDr. Elena Mendelová, CSc. vystúpila s príspevkom Prístupnosť 
k �tudijnej literatúre pre �tudentov so zdravotným postihnutím. 
Pripomenula, �e rok 2007 je rokom rovnakých príle�itostí pre v�etkých, 
čo v kontexte so �túdiom zdravotne postihnutých znamená nielen 
deklarovať právo na vzdelanie a ochotu univerzity prijať �tudenta so 
zdravotným postihnutím na �túdium, ale aj vytvoriť mu podmienky pre 
�túdium. Ide najmä o prístup ku kurikulám, k informačným zdrojom,  
k �tudijnej literatúre, ako i o realizáciu pozitívnych opatrení a rôznych 
foriem adaptácií, ktoré flexibilne reagujú na potreby a limity konkrét-
neho �tudenta. Jednou z mo�ností je poskytovanie �tudijnej literatúry 
v prístupnej forme v aktuálnom čase. Je veľkou výhodou, ak vydavateľ-
stvo alebo učiteľ poskytne publikáciu v elektronickej forme, nie je v�ak 
pravidlom, �e digitálny text je v�dy prístupný. Pre nevidiacich ho často 
treba ďalej spracovávať. Pri tvorbe digitálnych textov, ktoré dnes u� 
svojim �tudentom ponúka veľa fakúlt, je nevyhnutné pou�ívať �tandard-
né nástroje tvorby dokumentov a stránok a dodr�iavať zásady prístup-
nosti. Rozdiely medzi prístupnými a neprístupnými dokumentmi pre-
zentoval nevidiaci �tudent FSEV UK Michal Tkáčik.  

Po skončení seminára prijal súčasných i bývalých pracovníkov vyda-
vateľstva a hostí rektor UK doc. PhDr. Franti�ek Gahér, CSc. Ocenil 
prácu celého kolektívu a vyslovil presvedčenie, �e Vydavateľstvo UK 
bude svojou edičnou činnosťou naďalej prispievať ku skvalitňovaniu 
vzdelávacieho procesu i celkového �ivota na univerzite. 

(vg) 
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Spolupráca silných: mo�nosť pre stratégiu vedomostí 
 
Najsilnej�ie univerzity � Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave � sa dohodli s Bratislavským 

samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR Bratislava na spolupráci pri hľadaní ciest posilnenia väč�ieho vyu�ívania vedomostí a vedec-
kých poznatkov v kraji. 

 
Dohodu spečatili najvy��í predstavitelia v�etkých �tyroch part-

nerov � Franti�ek Gahér, rektor UK, Vladimír Bále�, rektor STU, 
Vladimír Bajan, predseda BSK a Andrej Ďurkovský, primátor Bra-
tislavy podpisom Memoranda o vytvorení strategickej platformy  
v piatok 25. mája 2007 na pôde UK.  

Absolventi bratislavských univerzít ľahko nachádzajú uplatnenie 
po celom svete. A paradoxne práve vo vysokej úspe�nosti absol-
ventov partneri vidia riziká pre rozvoj regiónu. Chcú, aby títo vyso-
ko vzdelaní mladí ľudia pôsobili v Bratislave, v tunaj�om regióne, 
v blízkosti �kôl, aby mohli s nimi v budúcnosti spolupracovať. Ich 
snahou je, aby firmy vyu�ívali nové poznatky, ktoré vzi�li z vedec-
kej práce a dokázali ich zhodnocovať. Absolventi, pedagogickí 
zamestnanci a v nemalej miere i samotní �tudenti mô�u význam-
ne prispievať k vysokej úrovni a sofistikovanosti produktov a slu-
�ieb inovačných firiem.  

V neposlednom rade bude snahou partnerov napomáhať vytvá-
raniu priaznivej�ieho prostredia pre začínajúcich podnikateľov, 
osobitne v inovatívnych technologických oblastiach. Cieľom je, 
aby si odborníci častej�ie zakladali vlastné firmy, v ktorých budú 
zhodnocovať nové poznatky získané výskumnou či inou tvorivou 
činnosťou. Je dôle�ité, aby ich zakladali v regióne, a aby sa vý-
sledky ich tvorivej práce premietali do výrobkov a slu�ieb uplatni-
teľných na celom svete.  

Partnerstvo vychádza z presvedčenia, �e súčinnosťou pri vyu�í-
vaní dostupných domácich a zahraničných finančných zdrojov 
ako aj spoločným postupom pri budovaní rámcov infra�truktúry 
sa zväč�í prosperita a zabezpečí udr�ateľný rozvoj v prospech 
v�etkých obyvateľov a zamestnancov Bratislavského kraja.  

Helga Jančovičová,  
KEP RUK  

 

 

M e m o r a n d u m   
o vytvorení strategickej platformy pre rozvoj inovatívneho regiónu  

zalo�eného na vedomostiach 
 
 
I. Preambula 
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného 

mesta SR Bratislavy, Univerzity Komenského v Bratislave a Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len �partneri�) sa 
zhodli na tom, �e: 

1. Bratislavský kraj disponuje enormným intelektuálnym poten-
ciálom, sústredeným najmä na vysokých �kolách, výskumných 
ústavoch, ďal�ích in�titúciách a podnikoch, ktorý v súčasnosti 
nie je dostatočne zhodnocovaný v zmysle vyu�ívania nových ve-
domostí v hospodárskom a spoločenskom �ivote regiónu; 

2. v zmysle skúseností z najvyspelej�ích regiónov Európy a sve-
ta, rozhodujúcim zdrojom hospodárskeho rastu a spoločenského 
rozvoja sú aktivity, zalo�ené na vyu�ívaní nových vedomostí a ich 
transfere z univerzít a �ir�ieho výskumného prostredia do praxe 
prostredníctvom podnikavých, vysoko vzdelaných ľudí; 

3. budúci rozvoj Bratislavského kraja, zvy�ovanie kvality �ivota 
a �ivotnej úrovne jeho obyvateľov je potrebné chápať v �ir�om 
kontexte vyplývajúcom z nových mo�ností daných najmä člen-
stvom Slovenskej republiky v Európskej únii; 

4. nové finančné mo�nosti a finančné schémy určené na budo-
vanie vedomostnej spoločnosti je potrebné v Bratislavskom kraji 
vyu�iť účelne a efektívne, v záujme dosiahnutia synergického 
efektu; 

5. vo vedomostnej ekonomike sú dôle�ité inovácie, chápané 
ako procesy zlep�ovania výrobných postupov, produktov či slu-
�ieb, zalo�ené na praktickom uplatňovaní nových poznatkov po-
chádzajúcich z výskumu a vývoja, a �e v ich prenose je kľúčový 
človek ako kreatívny nositeľ príslu�ných vedomostí, skúseností  
a zručností; 

6. je nevyhnutné nastaviť a podporiť procesy, ktoré z dlhodo-
bého hľadiska a za vyu�itia nových vedomostí umo�nia výrazne 
zvý�iť kvalitu �ivota a �ivotnú úroveň obyvateľov Bratislavského 
kraja; 

7. na zvý�enie medzinárodnej konkurencieschopnosti a súčasne 
atraktívnosti regiónu je nevyhnutné vyvinúť spoločné a koordino-
vané úsilie o efektívnej�ie a razantnej�ie zavádzanie prvkov vedo-
mostne orientovanej spoločnosti v Bratislavskom kraji. Berúc do 
úvahy vy��ie uvedené skutočnosti, partneri pristúpili k podpísaniu 
Memoranda o vytvorení strategickej platformy pre rozvoj inova-

tívneho regiónu zalo�eného na vedomostiach (ďalej �Memoran-
dum�). 

II. Cieľ 
Spoločným záujmom partnerov je dodať nový rozmer spoločen-

sko-hospodárskemu rozvoju regiónu tak, aby prostredníctvom 
masívneho vyu�ívania nových vedomostí, kreativity, skúseností  
a vlastnej podnikavosti vzdelaných ľudí v kombinácii s efektívnym 
a koncentrovaným vyu�itím dostupných domácich a zahranič-
ných finančných zdrojov priniesli väč�iu prosperitu a udr�ateľný 
rozvoj Bratislavského kraja v prospech v�etkých, ktorí tu �ijú a pra-
cujú. Partneri deklarujú záujem spoločne postupovať pri budovaní 
rámcov infra�truktúry, ktorých existencia a efektívne fungovanie 
je nevyhnutnou podmienkou pre integráciu jednotlivých častí zna-
lostného trojuholníka � vysoko kvalitného vzdelávania, excelent-
ných výsledkov výskumu, vývoja a inovácií a vyu�ívania ich výsled-
kov v spoločensko-hospodárskej praxi. 

III. Oblasti spolupráce 

V záujme dosahovania spoločných cieľov zameraných na akce-
leráciu spoločensko-hospodárskeho rozvoja Bratislavského kraja 
definovaných v článku II Memoranda sa partneri dohodli na spo-
ločnom postupe najmä v nasledovných oblastiach: 

1. v�eobecného, vecného a riadeného dialógu medzi v�etkými 
partnermi ako procesu hľadania najvhodnej�ích ciest k napĺňaniu 
vízií o budovaní vedomostnej spoločnosti v Bratislavskom kraji  
s vyu�itím existujúceho potenciálu v�etkých relevantných in�titúcií; 

2. stretávania sa ľudí, ktorí disponujú my�lienkami, novými vedo-
mosťami a technickými rie�eniami s ľuďmi z podnikateľského pro-
stredia, investormi a ďal�ími relevantnými subjektami prená�ajú-
cich vedomosti do spoločensko-hospodárskej praxe; 

3. integrácie troch častí znalostného trojuholníka: vzdelávania, 
výskumu, vývoja a inovácií a spoločensko-hospodárskej praxe 
najrôznej�ími formami a spôsobmi, najmä vytváraním partnerstiev 
a klastrov v konkrétnych �pecializovaných oblastiach; 

4. výraznej�ieho zapájania �tudentov do procesov zhodnocova-
nia vedomostí ako najkreatívnej�ích a dynamických prená�ateľov 
týchto vedomostí do spoločensko-hospodárskej praxe; 

5. vytvárania vhodnej spoločenskej atmosféry na podporu chuti 
podnikať, realizovať my�lienky cestou zakladania a rozvoja vlast-



 7

ných �pecializovaných firiem v oblasti inovácií, nových technológií 
a zhodnocovania vedomostí; 

6. podpory rozvoja vedomostí, skúseností a zručností potreb-
ných na podnikanie v oblastiach vyu�ívajúcich nové poznatky; 

7. zvy�ovania spoločenského vedomia o hodnote du�evného 
vlastníctva a potrebe jeho právnej ochrany a zhodnocovania; 

8. hľadania nových spôsobov zhodnocovania poznania, du�ev-
ného vlastníctva, najmä cestami licencovania, formou vytvárania 
spin-off firiem a pod. 

 
IV. Implementácia 
Partneri sa dohodli na: 
1. príprave strategického dokumentu stanovujúceho spoločné 

priority pre ďal�í rozvoj celého regiónu v zmysle Memoranda a je-
ho následnom pravidelnom hodnotení a aktualizácii; 

2. spoločnom postupe pri presadzovaní rozvojových záujmov  
a priorít Bratislavského kraja vo v�etkých relevantných in�titúciách 
a v�etkými relevantnými spôsobmi v Slovenskej republike ako aj 
v zahraničí; 

3. informovaní relevantných partnerov a verejnosti o zámeroch, 
krokoch a dosahovaných výsledkoch spoločného úsilia v rámci 
implementácie Memoranda; 

4. vypracovaní odporúčaní pre jednotlivé oblasti uvedené v člán-
ku III Memoranda tak, aby tieto bolo mo�né zapracovať do strate-
gických dokumentov v Bratislavskom kraji; 

5. vypracovaní systému konzultácií relevantných subjektov k jed-
notlivým témam a oblastiam tak, aby boli dodr�ané princípy part-
nerstva, excelentnosti a otvorenosti; 

6. navrhnutí najvhodnej�ích opatrení na dosahovanie spoločných 
cieľov a priorít. 

 

V. In�titucionálne ustanovenia 
Pre potreby implementácie Memoranda sa ustanovuje: 
1. Strategická rada pre rozvoj inovatívneho regiónu, ktorú tvoria 

vedúci predstavitelia partnerov a ktorej poslaním bude dohliadať 
nad napĺňaním cieľov, princípov a strategických záväzkov uvede-
ných v Memorande, ako aj vytvárať mechanizmy na prekonávanie 
bariér, ktoré by mohli spoločným aktivitám brániť; 

2. Expertná konzultačná skupina, ktorej hlavnou úlohou bude 
vypracovávanie vízií rozvoja regiónu, cieľov a mechanizmov na ich 
dosiahnutie s cieľom výrazného posilnenia vyu�ívania intelektuál-
neho potenciálu v prospech Bratislavského kraja; 

3. Spôsob fungovania vy��ie uvedených �truktúr budú upravovať 
pravidlá, ktoré budú vypracované bezprostredne po podpise Me-
moranda. 

 

 

 
 

Rozvoj univerzity z európskych prostriedkov 
 

Od februára 2007 funguje na Rektoráte UK nové pracovisko s názvom Kancelária európskych projektov. O činnosti kancelárie sme 
sa porozprávali s Mgr. Helgou Jančovičovou, PhD. 

 
•  Aký je základný cieľ Kancelárie európskych projektov 

(KEP)? 
Hlavným poslaním kancelárie je podpora rozvoja UK prostred-

níctvom získavania finančných zdrojov z prostriedkov Európskej 
únie. Pracovníci KEP sami iniciatívne vytvárajú a predkladajú 
celouniverzitné projekty, ale aj zabezpečujú technickú podporu 
pri príprave, predkladaní a implementácii projektov pre jednotlivé 
pracoviská UK, tímy rie�iteľov a predkladateľov z prostredia fa-
kúlt, resp. ďal�ích súčastí UK. Plánom je vytvoriť aj do budúcnosti 
efektívny a pravidelne aktualizovaný nástroj na monitorovanie 
mo�ností získavania zdrojov pre potreby súčastí UK, ale aj roz-
voja UK ako in�titúcie. 

 

•  Akých oblastí sa projekty, na ktorých pracujete, týkajú? 
KEP pripravuje projekty celouniverzitného charakteru, ktorých 

cieľom je rozvoj vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu, ino-
vácií a infra�truktúry pre rozvoj UK. Zamerania projektov vychá-
dzajú z dlhodobého zámeru rozvoja UK. Ich spoločným cieľom  
je zvy�ovanie úrovne jednotlivých procesov v rámci celej UK,  
a teda nielen v rámci fakúlt, resp. ďal�ích súčastí. Okrem iného 
od začiatku fungovania KEP bol vypracovaný a predlo�ený na 

príslu�né miesto (Riadiacemu orgánu pre Jednotný programový 
dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3) na schválenie národný 
projekt a dva projekty priamo podané do Európskej Komisie 
v spolupráci s partnerskými in�titúciami. Projekty v prípade 
schválenia a následného úspe�ného implementovania vytvoria 
priestor na získanie hodnotného know-how pre ďal�ie smero-
vanie a rozvoj UK a napomô�u upevniť jej postavenie v regióne. 

 
•  Pre koho budú schválené projekty prospe�né? 

Výsledky z projektov budú slú�iť nielen �tudentom, akademic-
kým pracovníkom a ostatným zamestnancom UK, ktorí sa pri-
márne zapoja do konkrétneho projektu. Du�evné vlastníctvo  
z nich získané bude slú�iť pre podporu a vytváranie spolupráce 
v rámci regiónu, ale aj v rámci EÚ v oblasti vzdelávania, podpo-
ry vedy, výskumu, inovácií a infra�truktúry UK. Výsledky projek-
tov a získané poznatky bude následne mo�né zapracovať do 
strategických dokumentov UK a vyu�iť ich aj pri tvorbe stano-
vísk k dokumentom, ktoré súvisia s predmetom činnosti UK, 
vypracovaných jednotlivými rezortmi a predkladanými na roko-
vanie vlády SR, resp. ďal�ích orgánov.   

� nunu � 

V Bratislave, 25. mája 2007 
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Pisa, srdeční vyučujúci, plná kni�nica a cestoviny 
 
Je päť hodín ráno 9. septembra 2006. Unavené, nevyspané, neumyté, 

ale plné očakávaní, čo nám prinesú nasledujúce tri mesiace, sedíme 
na nie veľmi príťa�livej lavičke pred hlavnou stanicou toskánskeho 
mestečka Pisa. Svojím výzorom sa od miestnych bezdomovcov lí�ime 
asi len obrovskou bato�inou a víziou, �e Pisa bude na�ím domovom 
nasledujúce tri mesiace. 

 

Pisa je výnimočná tým, �e je to �tudentské mestečko. Je tu niekoľko 
desaťtisíc �tudentov �tudujúcich na univerzite s príslovečným názvom 
Univerzita di Pisa. My sme �tudovali na ekonomickej fakulte Facolta 
di Economia. Keď�e na slovenskej alma mater �tudujeme odbor eko-
nomická a finančná matematika, hľadali sme aj na na�ej talianskej fa-
kulte predmety, ktoré sa viac pribli�ovali k matematike a finančníctvu 
ako ekonómii. A boli sme, na�ťastie, úspe�né. Milo prekvapené ochotou 
učiteľov a najmä ich srdečnosťou sme sa u� na začiatku te�ili na ka�-
dý nový deň v �kole. A musíme povedať, �e ka�dý jeden deň nám pri-
niesol cennú skúsenosť do �ivota. Aj keď �tudenti boli spočiatku skôr 
zamĺknutí, keď sme ich bli��ie spoznali, zistili sme, �e opak je pravdou. 
Otvorenosť pedagógov v�ak bola očividná hneď od začiatku. Ruku na 
srdce: ktorý vá� slovenský vyučujúci rozdáva bo�teky v�etkým dievča-
tám takmer na ka�dej hodine? Na Slovensku sa nám to teda nestalo, 
ale v Taliansku to nebolo nič výnimočné. Veď čo by sme neodpustili 
�armantným talianskym učiteľom? Jeden z nich nás dokonca zozná-
mil s ľuďmi, ktorí sa veľmi intenzívne zaoberajú témami na�ich diplo-
mových prác. 

Na�a fakulta bola po celom Taliansku známa vysokou odbornosťou. 
Mohla sa pochváliť veľmi kvalitnými učiteľmi a obrovskou �kolskou 
kni�nicou na veľmi dobrej úrovni. Najviac nás v�ak prekvapilo, �e kni�-
nica bola v�dy plná učiacich sa �tudentov. Mnohokrát sme si nemali  
v obrovskej kni�nici kam sadnúť. Keď�e �tudujeme v poslednom roč-
níku, kni�nica a ochotní učitelia nám pomohli pri písaní diplomovej 
práce.  

Pisa a Taliansko nám, samozrejme, prirástli k srdcu. Pisa patrí medzi 
typické talianske mestečká. Je známa predov�etkým �ikmou ve�ou, 
ktorá sa nám, mimochodom, zdala zo dňa na deň �ikmej�ia, ale aj 
úzkymi uličkami či hlučnými ľuďmi. V ka�dom podniku ani nie za euro 
kúpite pravú taliansku kávu a croissant.  

Okrem Pisy sme nav�tívili aj mestá ako Florencia, Lucca, Marina di 
Pisa, Viareggio, vychutnali si talianske more, ktoré je e�te v novembri 

pomerne teplé. Vidieť Chiesa Santa Croce, obrazy a maľby slávnych 
korytnačiek, sochu Dávida, to v�etko sú nezabudnuteľné zá�itky. Ta-
lianske cestoviny sú jedna �báseň�, zmrzlina je neporovnateľná s tou, 
ktorá na Slovensku vystupuje pod názvom talianska a �kolskú jedáleň 
by sme ihneď presťahovali na Slovensko.  

Pobyt v krajine pizze a �pagiet nám priniesol mnoho cenných skúse-
ností a takisto aj mnoho nových kamarátov. Stali sme sa priebojnej�ie 
a odolnej�ie voči mnohým nepríjemným situáciám. Tento text by bol 
veľmi dlhý, keby sme sa s vami chceli podeliť so v�etkými zá�itkami  
a postrehmi. A preto vám vrelo odporúčame, aby ste sa aj vy odhodlali 
pre�iť niekoľko mesiacov v tejto krajine. Ciao! 

Katarína Bako�ová, Ivana Bátorová, FMFI UK 
 

 

Etnológovia v poľskom meste Opole 
 

Katedra kulturológie a folkloristiky Filologickej fakulty Opolskej univerzity v spolupráci s Múzeom opolskej dediny usporiadala medzinárodnú 
vedeckú konferenciu Po słonecznej stronie Karpat � Dni kultury słowackiej. Niekoľkí �tudenti a pedagógovia Katedry etnológie a kultúrnej antro-
pológie FiF UK sme mali príle�itosť zúčastniť sa jej. Okrem nás pri�li na konferenciu pracovníci z Ústavu etnológie SAV a pedagógovia i �tudenti 
z Katedry etnológie a etnomuzikológie Univerzity Kon�tantína Filozofa v Nitre.  

 
Účastníkov konferencie privítal rektor Opolskej Univerzity (OU) prof. 

dr. hab. Stanislaw S. Nicieja, dekanka Filologickej fakulty prof. dr. hab. 
Irena Jokiel, riaditeľ Múzea opolskej dediny Mgr. Jarosłav Gałąza  
a vedúca hosťujúcej katedry prof. dr. hab. Teresa Smolińska.  

Výmena odborných poznatkov 
Usporiadanie konferencie nadviazalo na predchádzajúce pevné ve-

decké i priateľské poľsko-slovenské vzťahy. V tomto duchu sa niesla  
i značná časť príspevkov. O počiatkoch odbornej poľsko-slovenskej 
spolupráce na poli folkloristiky a slavistiky hovorili vo svojom referáte 
dnes u� nestorky komparatívneho interetnického folkloristického báda-
nia prof. dr. hab. D. Simonides z OU a PhDr. V. Ga�paríková, DrSc., 
bývalá dlhoročná pracovníčka Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Re-
flexiou nad kontaktmi poľsko-slovenskými po roku 1992 i načrtnutím 
mo�ných perspektív do budúcnosti bol príspevok prof. dr. hab. J. Balu-
cha, člena Slovensko-poľskej komisie humanitných vied pri M� SR  
a Ministerstve �kolstva a vedy PR, bývalého poľského veľvyslanca  
v Československu.  

Výsledky výskumu problematiky etnických stereotypov prezentovala 
na�a doc. PhDr. K. Jakubíková CSc. a prof. dr. hab. T. Smolińska z UO. 
Príspevky Obraz Poľska a Poliaka u slovenských �tudentov a Obraz 
Slovenska a Slováka u poľských �tudentov vychádzali z jednotného 
dotazníka, ktorý zostavili obe autorky a vypĺňali ho poľskí a slovenskí 
�tudenti. Vybraným problémom folkloristického bádania na Slovensku 
sa vo svojich príspevkoch venovali PhDr. H. Hlô�ková, CSc. a Mgr.  
Z. Profantová, CSc., aktuálnym trendom vo folklorizme na Slovensku 
sa o svojej prezentácii venovala Mgr. J. Ambrózová. Z prostredia súčas-
ného folklórneho hnutia bol i príspevok poľských �tudentiek M. Szwedy 
a M. Moszczyńskej Slowackie Koliesko v oczach opolskich studentiek, 
ktorý vychádzal z ich účasti na folklórnom festivale Koliesko 2006 v Ko-
kave nad Rimavicou. 

Dí v a me  sa  p o  sv e t e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facolta di Economia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedúca Katedry EKA FiF UK Marta Botíková a �tudentka Miriam Ďuri�ová
počas exkurzie v Muzeu wsi Opolskiej (foto Hana Hlô�ková) 
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Prezentovanie katedry  
V rámci konferencie bol utvorený priestor i na vzájomné predstave-

nie zúčastnených katedier. Katedru etnológie a kultúrnej antropológie 
(KEKA) FiF UK z hľadiska jej miesta v dejinách etnológie na Slovensku 
a v kontexte vzniku a rozvoja UK predstavila vedúca katedry doc. PhDr. 
M. Botíková, CSc. Vybrané �tudentské aktivity katedry priblí�ila virtuál-
na výstava o socialistických stavbách mláde�e od M. Ďuri�ovej, ako aj 
prvotina zo �tudentskej filmovej tvorby s etnologickou tematikou Hlavná 
stanica očami etnológa �tudentov druhého ročníka M. Ďurinu a M. Ka-
ráska. Pripravené boli aj prezentácie �tudentských filmov poslucháčov 
vy��ích ročníkov S. Lutherovej Bezpečný prístav a M. Kováča Pocta 
Plickovi. 

 
Sprievodné podujatia venované slovenskej kultúre 
Poľskí hostitelia pripravili aj bohatý kultúrno-spoločenský sprievodný 

program. V prvý deň konferencie sa konala vernisá� výstavy Po sło-
necznej stronie Karpat � Dni kultury słowackiej (Po slnečnej strane 

Karpát � Dni slovenskej kultúry). Na príprave výstavy sa podieľali pra-
covníci a �tudenti Katedry kulturológie a folkloristiky v Opole a pracov-
níci Múzea opolskej dediny. Výstava prezentovala vybrané aspekty 
spoločných výskumov ľudovej kultúry Slovenska. Mali sme mo�nosť 
prezrieť si aj Múzeum opolskej dediny. V podvečerných hodinách sa 
predstavil Opolski Teatr Lalki i Aktora s moderne spracovanou hrou  
s biblickým námetom od Jána Wilkowského Spoveď v dreve. Slovenskú 
kinematografickú tvorbu na Dňoch slovenskej kultúry na univerzite  
v Opole prezentoval film Du�ana Hanáka Ja milujem, ty miluje�.  

Konferencia �Po słonecznej stronie Karpat � Dni słowackiej kultury� 
bola obohacujúcim odborným a príjemným spoločenským podujatím. 
Účastníci konferencie sa dohodli, �e prehĺbia doteraj�ie kontakty a nad-
via�u i nové formy mo�no aj medziuniverzitnej spolupráce. Zostáva 
veriť, �e sa na podobných podujatiach budeme stretávať častej�ie.  

Mgr. Petra Klobu�ická,  
doktorandka FiF UK 

 
 
 
 
 

�tyri úlohy univerzitného profesora 
 

K najdôle�itej�ím úlohám univerzitného profesora patria výskum, výučba, akademická samospráva a slu�by voči verejnosti. V ka�dej z týchto 
základných funkcií sú schopnosti riadenia nevyhnutné.  

 

Nepoznám v�ak nikoho, kto by v�etky spo-
menuté funkcie vykonával na �pičkovej úrovni. 
Ak by to niekto dokázal, bol by zároveň a) nosi-
teľom Nobelovej ceny, b) �Teacher of the Year�, 
c) viackrát znovu zvolený člen univerzitného 
vedenia, d) svojimi mimouniverzitnými zákaz-
níkmi v najvy��ej miere cenený partner. I keď 
má ka�dý profesor v jednotlivých kategóriách 
svoje silné, ale aj slabé stránky, je nevyhnutné, 
aby vo v�etkých �tyroch disciplínach dosiahol 
prinajmen�om minimálny �tandard. 

Motivácia 
Vo výskume je dôle�ité plánovať projekty, 

motivovať spolupracovníkov, prekonať prehry 
(nie ka�dý návrh projektu je úspe�ný), ako aj 
výsledky výskumu optimálne sprostredkovať 
cieľovému publiku. Výskum je často zdĺhavý, 
únavný proces. Preto je pre vedúceho výskum-
ného projektu nevyhnutné udr�ať motiváciu po-
čas celého projektu a preniesť nad�enie z na-
dobúdania nových poznatkov na členov celého 
tímu. 

Hodnotenie  
Výučba pozostáva predov�etkým z komuni-

kácie. Z nekonečného mora vedomostí sa musí 
vybrať to, čo cieľová skupina doká�e spracovať 
a čo ju privedie, merané na úrovni vedomostí, 
v ktorej sa práva nachádzala, ďalej. Univerzitný 
profesor z oblasti mana�mentu má dočinenia 
s veľkými rozdielnymi skupinami. Tieto siahajú 
od �tudentov prvého semestra (moja predná�ka 
�Náuka o riadení�) a� po seniorov, ktorí dispo-
nujú bohatými skúsenosťami z oblasti riadenia. 
V poslednom semestri bol mojim najstar�ím 
�tudentom �esťdesiatjedenročný vedúci lekár 
jednej okresnej nemocnice. V Executive-Master 
kurzoch preto dochádza často k výmene po-
znatkov, k vzájomnému učeniu sa na úrovni 
partnerov. V kurze �Mana�ment v zdravotníc-
tve� som napríklad v spolupráci s jedným vedú-
cim lekárom a jedným prednostom uverejnil 
spoločné články, v ktorých sme spojili moje 
koncepčné vedomosti s ich praktickými skúse-
nosťami.  

Vo výučbe sme dnes vystavení nemilosrdnej 
kritike. V tomto zmysle by sa mohlo hovoriť aj 
o hodnotení nadriadeného. Hodnotenia účast-
níkov drahých �masterkurzov� majú dopad na 
honoráre, dokonca na ďal�ie uplatnenie docen-
ta. Kto nie je schopný zdokonaľovať sa, učiť sa 
aj z kritiky, ten v tejto role neobstojí.  

Ak docent patrí � ako je to v mojom prípade � 
k �tudijnému vedeniu, pridru�ia sa k u� spomí-
naným funkciám strategické úlohy: Existuje 
vôbec pre nás nový produkt, kurz ďal�ieho 
vzdelávania, príslu�ný trh? Ako by sme mohli 
financovať výkony podané v priebehu vývoja 
nového kurzu? Ktorí docenti z oblasti vedy  
a z praxe sú schopní predlo�iť celkovú, hodno-
vernú a obohacujúcu ponuku? Napríklad v na-
�om kurze �Executive Master of Public Admini-
stration� je nutné koordinovať viac ako päťdesiat 
docentov. 

Vedúce postavenie  
Univerzita chápaná ako podnik, ktorý produ-

kuje a roz�iruje vedomosti, ponúka vedúce 
funkcie na početných miestach a viacerých 
úrovniach. Od univerzitného profesora sa okrem 
iného očakáva, �e sa anga�uje aj v akademic-
kej samospráve.  

Moja najdôle�itej�ia úloha v akademickej 
samospráve bol výkon úradu prorektora pre 
financie a plánovanie na univerzite v Berne. 
Túto funkciu som zastával súčasne s povinnos-
ťami riaditeľa in�titútu. V takejto situácii cíti aj 
veľmi dobrý organizátor, �e sa dostáva na hra-
nice svojich mo�ností (môj nástupca vykonával 
neskôr rovnakú funkciu v rámci plného úväzku). 
Plánovanie a financovanie v rámci riadenia uni-

verzity je veľmi komplexná úloha. Nepoznám 
�iadnu inú firmu, ktorá by dosiahla takú roz-
siahlu paletu produktov, ako ponúka univerzita. 
Úloha riadenia sa dá zvládnuť len spojením 
intelektuálnej, prípravnej práce a veľkej dávky 
trpezlivosti pri hľadaní konsenzu. V rámci plá-
novania je nutné vytýčiť smer: ktorý odbor roz-
�írime, ktorý zredukujeme a ktorý budeme  
v budúcnosti rozvíjať na rovnakej úrovni? Tieto 
rozhodnutia majú priamy dosah na prísun fi-
nancií. Keď�e teda nejde len o rozdelenie sub-
vencií, nemô�e �éf pre financie a plánovanie 
počítať s tým, �e bude �miláčik ka�dého�. 

Mimouniverzitné činnosti  
V rámci slu�ieb voči verejnosti sú na jednej 

strane v popredí priania zákazníkov, na druhej 
strane je nevyhnutné zachovať si vedeckú ne-
závislosť. Ako člen �vajčiarskej vedeckej rady 
som bol poradcom Spolkovej rady pre otázky 
vedy. E�te háklivej�ia bola moja úloha mode-
rátora Bernskej vládnej rady pre legislatívny 
sanačný program 1998. Túto funkciu som mo-
hol vykonávať len na základe toho, �e som bol 
oslobodený od mojich vyučovacích povinností. 
Slu�by voči verejnosti mô�u mať pozitívny do-
pad na výskum a výučbu.  

Profesiu univerzitného profesora je mo�né 
opísať ako nekonečné pole vzdelávania, na 
ktorom nie je mo�né dosiahnuť perfektnosť. 
Najďalej siahajúci vplyv sa dá pravdepodobne 
dosiahnuť prostredníctvom podpory budúcich 
akademikov. V tomto smere sme privilegovaní. 
Bývalí doktorandi napríklad udr�ujú aj roky po 
ukončení univerzitného �túdia kontakt so svo-
jim �doktorandským otcom� a rozvíjajú s ním 
aj naďalej rozličné formy spolupráce. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Thom 
Zdroj: HRM-Dossier Nr. 31: Aspekty riadenia; 

Riadenie z pohľadu dvadsiatich osôb, Zürich, 2006, 
s. 51 � 53 (krátené) 

 
 

Profesor Norbert Thom je riaditeľom Ústa-
vu pre organizáciu a mana�ment ľudských 
zdrojov (IOP) bernskej univerzity v �vajčiar-
sku, publikuje a predná�a na témy rozvoja 
a udr�ania zamestnancov, ako aj personál-
neho mana�mentu. Spolupracuje s Ústa-
vom aplikovanej psychológie FSEV UK Bra-
tislava. 

zdroj: www.gabler.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Thom 
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Koniec bifľovaniu? 
 

Vraj minulosťou by sa na �kolách malo stať bifľovanie a teda učenie sa naspamäť. Namiesto toho by sa �iaci mali učiť samostatne, počas 
hodín by mali vyjadrovať svoje názory, diskutovať, či spájať vedomosti a vyvodzovať z nich závery. Chce to dosiahnuť nový �kolský 
zákon z dielne ministra �kolstva Jána Mikolaja.  

 

Odborníci v�ak upozorňujú, �e zákon je 
len prvou lastovičkou ku skutočnej reforme 
vzdelávania. Preto�e len predpísané pra-
vidlá učenia v novom zákone �kolám a �ia-
kom nepomô�u, neprivedú ich k vytýčené-
mu cieľu. 

Treba zmeniť učebné osnovy, prepísať 
učebnice tak, aby v nich na ka�dej strane 
neboli len teoretické informácie, ale aby 
učebná látka rozbúrila diskusiu a ukázala 
paralelu so skutočným �ivotom. No najmä 
by bolo potrebné zmeniť zmý�ľanie a prí-
stup. Učiteľov i �iakov.  

Ubrať z dnes predpísaného učiva toti� ne-
stačí. A roz�íriť vyučovanie napríklad o me-
diálnu či enviromentálnu výchovu tie� nie. 
Spôsob, akým sa dnes na základných či 
stredných �kolách vyučuje, nevyhovuje.  
A azda proti tomuto názoru nemo�no ani 
namietať.  

Vyučovacie hodiny nedávajú priestor �ia-
kom na to, aby sami uva�ovali. Učiteľ pred-
nesie učivo, v lep�om prípade ho aj vysvetlí, 
no takmer v�etko, čo sa na hodine povie, 
je napísané v učebniciach. Historické uda-

losti a ich dátumy, definície, rovnice, mená 
a diela autorov� Nedostatok je v tom, �e 
učebnice a predpísané učebné plány pre 
učiteľov sú preplnené faktami a učiteľ, aj ke-
by chcel, aby mu svoj názor povedali �iaci, 
nemá na to jednoducho čas. Musí dať znám-
ku a je oveľa jednoduch�ie dať písomku  
z faktov. 

A kde sú otázky? A odpovede? Prečo sa 
vlastne stala tá a tá vojna? Načo potrebu-
jem vedieť trojčlenku či inú rovnicu? Ako 
mô�em vyu�iť tento fyzikálny vzorec v praxi? 
Alebo prečo mám predsudky? Takéto otáz-
ky a najmä odpovede na ne sa v �kolách 
strácajú.  

Deti sa boja opýtať sa, aby nevyzerali  
v očiach spolu�iakov hlúpo, učitelia pod 
tlakom stereotypnosti práce otázky nekla-
dú. Hovoria, čo je predpísané. Deti potom 
nevedia vyjadriť svoje názory a my�lienky, 
lebo ich k tomu učitelia nevedú. A ak sa 
učiteľ náhodou niečo opýta, zavládne v trie-
de ticho, preru�í ho len učiteľovo rozhorče-
nie, �e nik neodpovedá. Akoby aj mohol, 
keď odpovede nepozná, nevie k nim nájsť 

cestu! Preto�e cesty k odpovediam sa hľa-
dajú a nachádzajú v diskusii. A tá na vyu-
čovacích hodinách prebieha veľmi zried-
kavo.  

Nemo�no v�ak odsudzovať len učiteľov. 
Ak človek sám niečo nepozná, nemô�e to 
odovzdať ďalej. A generácia učiteľov, ktorí 
dnes na �kolách dominujú, väč�inou vyras-
tali a �tudovali počas komunizmu. A v ňom 
nebolo mo�né, či ľahké vyjadrovať otvorene 
svoje postoje, názory. Z toho vyplýva, �e 
väč�ina dne�ných učiteľov pozná vyučova-
cie hodiny bez diskusií a tak ich aj vedie. 
No a kto učí mladých učiteľov na univerzi-
tách dnes? Tí istí skostnatení profesori ako 
pred tridsiatimi rokmi. Či�e ani mladých uči-
teľov nemá kto naučiť, ako moderne vyučo-
vať, ako vyburcovať �iakov k diskusiám, roz-
hovorom, väč�ej aktivite, ako ich �postaviť� 
z lavíc a prinútiť ich rozmý�ľať. 

Vlastným rozumom a nie tým, ktorý je v učeb-
nici.  

Zuzana Kizáková,  
3. ročník FiF UK 

 
 
 
 
 
 
 

Knihy, ktoré vy�li vo Vydavateľstve UK  
od februára do júna 2007 

 

�tudijná literatúra 

Balá�, P. � Serafínová, D.: Parlons slovaque ou Les amis  
de l`internet 

Bazovská, S. a kol.: �peciálna epidemiológia 
Binovský, A. a kol.: Anatómia I 
Binovský, A. a kol.: Anatómia II 
Bobák, M. � �amaj, J.: Cytológia 
Či�máriková, R. a kol.: Laboratórne cvičenia z organickej chémie 
Čornaničová, R.: Edukácia seniorov. Vznik, rozvoj, podnety  

pre geragogiku 
Holomáň, K. a kol.: Vybrané kapitoly z pôrodníctva 
Horňanová, S.: �idovská apokalyptika. Úvod  

do pseudoepigrafických, kumránskych a merkavotických textov 
Hradiská, E. � Letovancová, E.: Psychológia v marketingovej 

komunikácii 
Hru�kovic, S.: �ivot Samuela Hru�kovica 
Klavec, J.: Terorizmus ako politický fenomén 
Krčová, E.: Le principe de subsidiarité en droit international  

et Européen 
Krčová, E.: L`evolution du réglement des différends en droit 

international économique 
Krčová, E.: La succession d`etats en droit international 
Kampmiller, T. a kol.: Teória a didaktika atletiky I 
Kubiatko, M. � Nagyová, S.: Modely vyučovacích hodín zoológie 

chordátov na gymnáziách 
Kulihová, A.: Miroslav Krle�a na Slovensku 
Letovancová, E.: Psychológia v mana�mente 
Malíková, Ľ. a kol.: Inovácie v sociálnych slu�bách 
Nagyová, S. � Kubiatko, M.: Súbor testových úloh zo zoológie 

chordátov pre gymnáziá 
Ondru�, D. a kol.: V�eobecná a �peciálna onkológia 

Pospí�ilová, V. a kol.: Embryológia človeka 
Sedláček, J. a kol.: Kondičná atletická príprava a rekreačná 

atletika 
Sokolová, M. � Musilová, K. � Slančová, D.: Slovenčina a če�tina. 

Synchrónne porovnanie s cvičeniami 
Tisoňová, J. � Kri�ka, M. a kol.: Základy farmakológie  

pre nelekárske �tudijné odbory 
Veselský, M.: Pedagogická psychológia 1 
Zapletalová, L. � Přidal, V. � Laurenčík, T.: Volejbal. Základy 

techniky, taktiky a výučby 
Zemanová, A.: Angličtina pre fyzikov 
�igová, Ľ.: Komunikácia v slovenčine. Textová príručka  

a cvičebnica 

Vy�lo na CD 

Sociálnopedagogické �túdie 2006 
O Slovensku zábavne i záhadne. Ľudia, príroda, mapy 

Zborníky vedeckých prác 

Acta Botanica UC 2007/43 
Acta Facultatis Pharmaceuticae UC Tomus LIII/2006 
Acta Geographica UC 48 
Acta Geographica UC 49 
Acta Mathematica UC LXVI/2007/1 
Annuale Report 2006 Faculty of Natural Sciences 
História a súčasnosť UTV na Slovensku 
Kriminalita, bezpečnosť a súdnictvo v minulosti miest a obcí  

na Slovensku 
Morfológia v súčasnosti 
Petrológia a datovanie 
Selected Diseases of Civilisation

  

Predstavujeme nové knihy 
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Na prezentácii Princípov chirurgie bol aj prezident 
 
V slávnostnej Aule na�ej alma mater sa konala ďal�ia významná slávnosť, ktorá by mohla byť symbolikou týchto dní, symbolikou na�ej univerzity � 

prezentácia diela Princípy chirurgie.  
 

Toto dielo významným spôsobom dvíha aka-
demický, medicínsky, odborno-vedný, ale aj 
literárny odkaz Slovenska a preto sa slávnosť 
konala za prítomnosti Ivana Ga�paroviča. 
Okrem prezidenta SR rektor docent Gahér pri-
vítal na pôde na�ej univerzity ministra zdravot-
níctva Ivana Valentoviča, rektorov ďal�ích uni-
verzít, dekanov lekárskych fakúlt zo Slovenska 
i Čiech, riaditeľov nemocníc, prednostov ústa-
vov a kliník lekárskych fakúlt a viac ako tristo 
lekárov, najmä chirurgov. Prítomný bol aj autor 
čelných obrazov knihy O. Kulhánek. 

 

Dvestopäťdesiat autorov  
o praktických skúsenostiach 

Realizačnému tímu pod vedením hlavného 
editora profesora J. Simana a koeditorov pro-
fesorov S. Haru�tiaka, P. Kothaja, J. Pechana 
a J. Vajóa sa podarilo zapojiť do spoluautorstva 
na tomto diele viac ako dvestopäťdesiat leká-
rov � predstaviteľov chirurgickej obce Sloven-
ska. V prezentovanom diele sú najnov�ie v pra-
xi overené poznatky. Z tohto hľadiska je kniha 
aj obrazom súčasnej chirurgie. Pochopiteľne, 
�e sa uvádzajú aj perspektívne rie�enia a oča-

kávania v diagnostickom ako aj terapeutickom 
zameraní. 

Základnou ideou pri tvorbe Princípov chirur-
gie bola snaha, aby ka�dý v tomto kni�nom 
diele na�iel to, čo potrebuje. Aby �pecialisti 
na�li informácie o tom, čo robia �pecialisti blíz-
keho alebo vzdialeného odboru chirurgie. Ani 
�tudenti medicíny sa nemusia brodiť v záplave 
odbornej literatúry. V tejto knihe nájdu praktické 
skúsenosti najskúsenej�ích. 

Pri tvorbe diela mali na pamäti aj to, �e v sú-
časnosti sa pacient stáva účastníkom v rozho-
dovaní. Najmä pacienti s vysoko�kolským ne-
medicínskym vzdelaním si teraz častej�ie kladú 
otázku � Čo ma vlastne čaká? Čo vedia lekári 
o mojej chorobe, najmä tí, do rúk ktorých sa 
vkladám? Dôvera a spoluúčasť pacienta sa 
zvy�uje aj vtedy, keď vie, čo mu je a keď má 
informácie o súčasných mo�nostiach chirurgie 
a medicíny. Toto dielo otvára cesty do pove-
domia odbornej ale aj laickej verejnosti. Písali 
ho �pecialisti jazykom, ktorý je u nás zrozumi-
teľný ka�dému. 

 

Poznatky  
z viacerých chirurgických odborov 

Princípy chirurgie sú koncipované ako kom-
plexné dielo, ktoré obsahuje v�etky chirurgické 
odbory. Zároveň je to dielo, v ktorom sú ob-
siahnuté v�etky lekárske odbory, v ktorých je 
chirurgický výkon súčasťou diagnostiky alebo 
liečby. Zámer editorov bol, aby prvý diel obsa-
hoval �irokú v�eobecnú chirurgiu. Sna�ili sa 
získať od skúsených chirurgov ale aj od nechi-
rurgov poznatky o bolesti, strachu, dôvere, ho-
rúčke, stabilite pacienta, vylučovacích funkciách, 
syndróme traumy, �oku, hematologickej a v�e-
obecnej onkologickej problematike, diagnosti-
ke, základných princípoch homeostázy. Ďalej 
o tom, prečo je �ivot niektorých vekových sku-
pín ohrozený pri chirurgických výkonoch len 
preto, �e sú práve v určitom veku, napríklad  
v starobe, o chorobných stavoch, ktoré sťa�ujú 
úspechy chirurgickej liečby, akým je napríklad 
diabetes, o perioperačnej starostlivosti a o ad-
juvantnej liečbe. 
Ďal�ie zväzky Princípov chirurgie budú ob-

sahovať poznatky zo v�etkých chirurgických 
odborov. Nasleduje chirurgia hlavy a krku (sto-
matochirurgia, maxilofaciálna chirurgia, oto-
rinolaryngologická chirurgia, neurochirurgia 

a oftalmochirurgia), potom chirurgia chorôb 
hrudníka, kardiochirurgia, chirurgia brucha atď. 
V Princípoch chirurgie sú samostatné časti ve-
nované urologickej a gynekologickej chirurgii, 
ako aj �peciálnym chirurgickým odborom, ako 
sú napríklad traumatológia, plastická chirurgia, 
chirurgia popálenín a ortopédia. 

 

Prezident vyzval k pomoci medicíne 
Prezident Ivan Ga�parovič v príhovore ocenil 

odborné majstrovstvo slovenských chirurgov. 
Knihu označil za mimoriadnu udalosť, �aj v tom, 
�e jeho autorom priná�a pokoj du�e, v�etkým 
mo�nosť vedieť viac ako vedeli a pacientom 
istotu, �e v úrovni chirurgického majstrovstva  
i starostlivosti o nich nemô�u byť rozdiely.�  
V príhovore ďalej zdôraznil, �e si je vedomý 
problémov v na�ej zdravotníckej praxi, ktoré 
prezentácia knihy síce nerie�i, ani nie je pro-
striedkom na ich rie�enie. Odbornú knihu ozna-
čil za dôkaz toho, �e medicína a osobitne chirur-
gia, v�etky jej odbory, sa rozvíjajú mimoriadne 
intenzívne, pričom spoločnosť je povinná byť 
jej v tomto trende nápomocná. Ocenil aj jazy-
kovú úpravu tejto vysoko odbornej knihy. �Dielo 
Princípy chirurgie vnímam aj ako dokument 
zásadného významu o mo�nostiach zdravotnej 
starostlivosti u nás. Viem, �e v chirurgii nie je 
nikdy núdza o napätie, o du�evné a fyzické 
vypätie, ale aj uvoľnenie a radosť z úspechov. 
�elám vám, chirurgom, v�etkým lekárom, celé-
mu zdravotnému personálu neutíchajúcu vieru 
vo vlastné schopnosti, potrebnú trpezlivosť  
a vyjadrujem vďačnosť za neoceniteľné a zatiaľ 
nedocenené slu�by pacientom,� uviedol prezi-
dent v príhovore. 

 

Súčasťou slávnostnej prezentácie diela bol 
aj podpis deklarácie o uvedení Princípov chi-
rurgie prezidentom SR Ivanom Ga�parovičom, 
rektorom UK Franti�kom Gahérom a hlavným 
editorom diela Jaroslavom Simanom. V závere 
prezentácie prijali v�etci spoluautori I. dielu 
výtlačok knihy a slávnosť ukončil prípitok v Rek-
torskej sieni UK.  

Prezentácia Princípov chirurgie patrila k vý-
znamným udalostiam na na�ej univerzite, po-
zdvihla akademickú atmosféru a prispela k pre-
pojeniu univerzitného a klinického prostredia. 

Ivan Hulín, Marián Bernadič,  
Helena Bernadičová 

 
 
 

�panielsko-slovenský slovník 
 
Jazykový slovník obsahuje viac ako stotisíc hesiel a okolo �tyristotisíc frazeologizmov a slovných 

spojení. Autormi dlho očakávanej publikácie sú Ladislav Trup a Eva Tallová. 
 

�panielsko-slovenský slovník takéhoto rozsa-
hu vychádza na Slovensku po pomerne dlhom 
období a vzhľadom na rozvoj �panielčiny ako 
cudzieho jazyka na Slovensku odborná verej-
nosť takúto publikáciu uvítala.  

Okrem jadra slovnej zásoby autori do slovní-
ka zaradili aj niektoré be�né termíny z ekono-
mickej oblasti, bankovníctva, politológie, admi-
nistratívy, filozofie a výrazy z iných oblastí. 
V slovnej zásobe slovníka boli zohľadnené  
i be�né amerikanizmy, ktoré sa vyskytujú aspoň 
v troch variantoch americkej �panielčiny. Oso-
bitú pozornosť venovali autori frazeologizmom 
a frazeologickým jednotkám, ktoré vytvárajú ja-

zykové bohatstvo jazyka a umo�ňujú pou�íva-
teľom preniknúť do oblasti interkultúrnych kom-
petencií. 

Slovník je určený najmä �tudentom filologic-
kých fakúlt, �tudentom bilingválnych gymnázií 
a samozrejme prekladateľom a tlmočníkom. 
Jeho charakter ho predurčuje najmä na vyu�i-
tie v �kolskej praxi ako súčasť pomôcok na vy-
učovanie cudzieho jazyka.  

Autor, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vysoko-
�kolský profesor pre oblasť �panielskej lingvis-
tiky na Pedagogickej fakulte UK, v ňom vyu-
�íva a reflektuje svoje dlhoročné skúsenosti. 

Doc. PhDr. Anna Buta�ová, CSc., PdF UK 

Predstavujeme nové knihy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezident SR I. Ga�parovič podpisuje deklaráciu 
o uvedení diela Princípy chirurgie 
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Elektronická komunikácia 
konečne súčasťou �túdia 

 
Pomaly je tu koniec ďal�ieho �kolského roka, a tak nastáva chvíľa 

bilancovania. Nechcem sa pustiť do nejakej hlbokej analýzy ná�ho 
�kolstva, ktoré je podľa môjho názoru u� tak preanalyzované, �e 
v ňom vládne zmätok, ale chcem sa pozrieť na zmeny, rozhodnu-
tia, vylep�enia z pohľadu �tudenta. Keď�e ten by mal byť tým hlav-
ným �trpiteľom,� ktorého sa zmeny dotýkajú. No �iaľ, väč�inou to 
tak nie je. 
Čo sa mňa osobne ako �tudenta �urnalistiky týka, nejaký veľký 

prevrat som nezaznamenal. Oproti predchádzajúcemu roku �túdia 
sa v�ak začali rozbiehať niektoré činnosti a praktiky, ktoré tu mali 
byť u� dávno. 

Veľmi ma prekvapil on-line zápis predmetov, ktorý sa objavil na 
niekoľkých fakultách pred začiatkom zimného semestra. Na poču-
dovanie ho nikto dopredu neavizoval, čo mi spôsobilo príjemný 
�ok. Veď vyhnem sa nekonečným radom pri zápisoch a v�etkým 
tým zbytočným papierovačkám a hromade nervov. Z pohodlia 
mojej izby som si teda nalogoval moju stránku s prehľadom zná-
mok za predchádzajúce roky �túdia a mo�nosťou zápisu. Samo-
zrejme aj tu sa vyskytli malé chybičky pri zapisovaní a odpiso-
vaní voliteľných predmetov, tak�e som sa predsa na �tudijnom 
oddelení musel zastaviť. V�etko sa v�ak promptne vyrie�ilo a tak 
systém on-line zápisu kurzov je plne rozbehnutý. Av�ak na začiat-
ku letného semestra sa zrejme radom nevyhnem, keď�e ka�dý 
�tudent bude musieť okrem zápisu rie�iť aj obligátne byrokratické 
zále�itosti. Dúfajme, �e tento elektronický zápis budú nasledovať 
aj internáty pri ubytovaní a prideľovaní izieb, čím by bol celý po-
stup transparentnej�í a hlavne rýchlej�í! 

V súvislosti s on-line zápisom treba spomenúť aj to, �e po dlhom 
čase vznikla nová verzia univerzitného internetového portálu. 

Aj ďal�í �vylep�ovák� sa týka internetu. Zaznamenal som, �e via-
cerí pedagógovia si začali rozumieť so svojimi (väč�inou starými) 
počítačmi a pomaličky prichádzajú na chuť komunikácii prostred-
níctvom e-mailu. V mojej mailovej po�tovej schránke sa tak začali 
objavovať informácie od učiteľov o termíne skú�ok, zru�ení pred-
ná�ok, avíza na zaujímavé projekty, či akcie a hlavne aj učebné 
materiály. Privítal som aj zavedenie �elektronických konzultačiek� 
pomocou e-mailu. Je to veľké plus hlavne pre �tudentov, ktorí pra-
cujú alebo majú v čase konzultačných hodín predná�ky a seminá-
re. Dr�ím v�etkým interaktívnym pedagógom palce. Len tak ďalej. 

Katedru �urnalistiky, ktorej som �tudentom, novinky väč�inou 
obchádzajú, ale aj tam sa u� ľady pohli. Za prispenia �tudentskej 
strany. Vďaka zdru�eniu Communication Lovers � zoskupenie ka-
tedier �urnalistky a marketingovej komunikácie � sa mohli �tudenti 
zúčastniť na debatách s rôznymi osobnosťami z oblasti mediál-
neho a politického �ivota. Vyvrcholením ich snáh bola v apríli prvá 
mediálna konferencia na katedre �urnalistiky, kde prostredníctvom 
predná�ok s ľuďmi z mediálneho a kultúrneho prostredia chceli 
jej tvorcovia poukázať na pálčivé otázky súčasnej �urnalistiky. 
Konferencia určite o�ivila a zatraktívnila pohľad na �túdium �urna-
listiky. Zároveň vyplávali na povrch dlhé roky prená�ané problémy 
na�ej katedry. Potvrdilo sa, �e aj �tudenti mô�u svojou snahou 
prispieť k zlep�eniu �túdia.  

No a na záver jedna stavebná novinka, v na�ej alma mater po-
stavili nový výťah vysokého �tandardu. No aj tak majú fakulty UK 
veľké nedostatky v bezbariérovom prístupe, vybavenosti hygienic-
kých priestorov a ďal�ích slu�ieb súvisiacich so �túdiom. 

Nu� toľko z mojich postrehov zmien, ktoré som pocítil na vlastnej 
ko�i a čo sa zlep�ovania kvality predná�ok a samotnej výučby 
týka? To musí posúdiť ka�dý sám. 

René Medzihradský, 3. ročník 
 

 

�tudentským perom 

Biblia nielen pre teológov 
 
Univerzita Komenského ponúka ka�dý rok pre svojich �tu-

dentov mo�nosť výberu celofakultných kurzov. Tie sú pre nás
dôle�ité nielen z hľadiska získavania chýbajúcich kreditov. 
Dáva toti� príle�itosť nahliadnuť do iných odborov a roz�íriť 
si svoj obzor o predmet, ktorý v na�om odbore chýba. Tento 
semester ponúkla takýto kurz aj Evanjelická bohoslovecká 
fakulta. 

 
Kurz s názvom Stará zmluva ako literárny fenomén viedol 

dekan fakulty prof. ThDr. Juraj Bándy. Na začiatku asi nikto 
z nás nemal presné predstavy, o čom tento predmet bude. 
Záujem o hodiny bol napriek tomu veľký. Stretli sa na nej po-
slucháči z rôznych odborov, ako história, egyptológia, reli-
gionistika a klasické jazyky, ale na�li sa aj �urnalisti. Cieľom
kurzu bolo bli��ie predstaviť prvú časť Biblie � Starý zákon, 
ako základné dielo kresťanstva a judaizmu. Dve hodiny tý�-
denne sme sa mali mo�nosť preniesť do histórie, do doby 
stvorenia sveta a zrodu civilizácie.  

Na�ou hlavnou úlohou bolo zamerať sa na jednotlivé knihy
Starého zákona nielen z literárneho hľadiska ale aj obsa-
hového. Kurz bol spojenou predná�kou o literatúre, histórii 
a teológii. Prostredníctvom biblických príbehov sme sa dočí-
tali o prvom hriechu, prvej bratovra�de, ale aj o významných
osobnostiach � prorokoch, ktorí udr�iavali nádej v osudom 
ťa�ko skú�anom ľude. Tento kurz mi otvoril oči v tom, na čo 
v�etko dáva odpoveď Biblia. Jednak je to veľké mno�stvo 
slovných spojení, ktoré ka�dodenne pou�ívame, no neuve-
domujeme si, �e ich pôvod spočíva práve v Biblii. Aj keď 
bola táto zbierka kníh písaná pred tisíckami rokov, predsa 
nie je zastaraná. V�etky príbehy sú aktuálne aj v súčasnos-
ti. Pozorný čitateľ v nich nájde odpoveď na mnoho otázok. 
Učia nás tomu, ako sa máme správať voči iným, ale aj sami 
k sebe. 

Profesor Bándy nás nechcel silou mocou presviedčať o nut-
nosti viery, ani neviedol kázne o dôle�itosti teológie. Sna�il 
sa výklad Biblie spojiť so súčasnosťou, s problémami, ktoré 
nás trápia a na ktoré nenachádzame odpoveď. Vysvetľoval 
zrozumiteľne a často predná�ky okorenil �tipkou humoru. 
Za tých pár hodín sme získali podrobné znalosti zo Starého 
zákona a spoznali mnohé osobnosti, ktorí si svojimi veľkými 
činmi právom zasluhujú zmienku v kánone. Asi nebudem
jediná poslucháčka kurzu, ktorú tento predmet nadchol. Mne
osobne dal veľmi veľa nielen z hľadiska vedomostí, o ktoré 
ma obohatil, ale hlavne to, �e sa u� pozerám na Bibliu ináč 
ne� predtým. Chápem ju ako dôle�itú knihu, ktorá mô�e byť 
putom medzi ľuďmi. Medzi veriacimi aj neveriacimi. Veď ide 
o pozoruhodné historické a kultúrne dielo, ktorého dôle�itosť 
je nepopierateľná.  

Neľutujem, �e som sa prihlásila na tento kurz. Ľutujem len 
to, �e sa semester končí. Verím, �e rovnako ako pre nás
poslucháčov aj pre predná�ajúceho boli tieto hodiny príjemné
a aj touto cestou sa chcem poďakovať pánovi dekanovi za 
to, �e �tudentom filozofickej fakulty ponúkol tento zaujímavý 
a poučný kurz. Dúfam, �e na nás nezabudne ani v nasledu-
júcom �kolskom roku a stretneme sa opäť na rovnako zaují-
mavej a pútavej hodine.  

Iveta Radiová, 1. ročník

Stranu pripravili �tudenti Katedry �urnalistiky, FiF UK 
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