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Poznámka k titulnej strane:  
Vedenie UK slávnostne pripevnilo veniec na budovu univerzity  

pri spomienke na 21. august 1968. Viac na strane 4. 
Zdroj: Marián Kukan 

Editoriál 

Či sa tešíme alebo mračíme (oboje v zmysle „už zasa“),
začína sa ďalší akademický rok. Počas prázdninového me-
dziobdobia u nás výučbu „dospelákov“ nahrádzajú pred-
nášky pre deti. Detská univerzita UK je nepochybne skvelý 
projekt, ktorý oceňujú zúčastnené deti, ich rodičia, médiá 
a v neposlednom rade iní organizátori, ktorí sa ním „inšpi-
rovali“. 

V Našich článkoch o Detskej univerzite si môžeme prečítať 

aj tieto vyjadrenia skúsených učiteľov generované z det-
ského zrkadla pravdy: „...som vstúpila na pódium pred plné 
hľadisko... S tým sa učiteľ na univerzitnej pôde tiež často
nestretáva.“ a „deti, ak sa im niečo páči, to vedia dať aj na-
javo. O toto sú učitelia na „Dospelej univerzite" ukrátení.“. 
Pritom v žiadnom prípade nejde len o názor týchto význam-
ných prednášateľov. Hmmmmm... Má to byť naozaj takto?  

Raz, pre niekoho hádam už rozprávkovo dávno, bola každá
forma výučby aj na UK povinná. Potom sa (pre mňa z neveľ-
mi jasných dôvodov) rozšírilo, že prednášky povinné nie 
sú. Zvykali sme si – niektorí bleskovo, niektorí pomalšie, 
niektorí sa s tým nestotožnili nikdy. Potom prišiel kreditový 
systém. Povedali sme skôr než zákon, že na UK k nemu pri-
stupujeme (plnohodnotne, nielen potemkinovsky). Nie že 
by sme ním boli nadšení do bezvedomia, ale uznali sme ako
vyššiu prioritu, že je to celoeurópsky proces, ktorý našim 
študentom uľahčí absolvovať časť štúdia na zahraničnej vy-
sokej škole.  

Čo vedie k stavu, že posluchárne už nebývajú plné? Faktor
prvý: Aké prekvapenie sme (študenti, ale aj učitelia) schopní  

imitovať, keď niekto, kto to s dodržiavaním pravidiel hry myslí 

vážne, pripomína, že kreditový systém nepozná „nepovinné 
prednášky“! Podobne ako pri iných zmenách pravidiel má-
me zjavne aj pri kreditovom systéme problém akceptovať 

zmenu ako celok, teda aj to z nej, čo sa nám nepáči. Faktor 
druhý (dôležitejší, pretože nútenie ešte nikdy trvalejšie pozi-
tíva neprinieslo): Asi sme (učitelia) pri známych populačných
limitáciách kvality narastajúceho počtu študentov trochu 
zľavili z náročnosti. Inak si neviem predstaviť, že by študent 
mohol „v pohode“ absolvovať skúšku z „predmetu“, z kto-
rého prednášky mu nestáli za návštevu. Iba že by si dokázal
problematiku z dostupných zdrojov naštudovať na očakávanú
úroveň zodpovedajúcu značke „UK“ sám v čase kratšom, 
ako trvá prednáška. 

Ale možno horšie ako preriednuté posluchárne je to, že 
u študentov v ostatnom čase zriedka vídame rozžiarené oči 
z poznávania. Námet na osobitný text.  

Kým sme deťom prednášali, naši poslucháči skúmali, čo 
všetko ponúkne leto tohto roku. Výsledok nám ilustruje Štu-
dentské pero. Je priam charakteristické, že mnohé zo zážit-
kov si priviezli zo zahraničia. Aké jednoduché je dnes pre 
študenta vybrať sa tam! V tejto súvislosti si spomeňme, ako 
to u nás bolo s cestovaním ešte pred 19-timi rokmi. Pripo-
menúť si okrúhle výročie udalosti, ktorá sa nám prihodila 
uprostred éry socializmu, nie je samoúčelné. A nielen preto,
že navrátenie možnosti slobodne cestovať trvalo „dočasných“ 
21 rokov od stankovania. Napríklad aj pre pravdu. Aby sme 
ju nezabúdali mať pred očami a v prípade potreby sa nám 
ju nelenilo aj hľadať.  

 
M. Dúbrava, prorektor UK

 
 

Rektor Univerzity Komenského  
v Bratislave 

doc. PhDr. František Gahér, CSc., 

 
vypisuje 

pre študentov Univerzity Komenského 
súťaž 

 
 

o najlepší 
NOVOROČNÝ GRAFICKÝ LIST 

 
 

 

Podmienky súťaže: 
Trvanie súťaže: od 1. októbra do 14. novembra 2008 
 
Do súťaže budú prijímané práce spracované tech-

nikou: 
1. perokresba tušom (čiernobiela, prípadne koloro-

vaná akvarelom) 
2. sieťotlač (čiernobiela, prípadne farebná) 
3. lept (jednofarebný) 
4. počítačová grafika  
 
Formát obrazovej časti (tlačovej dosky) 11 x 15 cm na

výšku, formát papiera A5. 
 
Výtvarné práce je potrebné poslať do 14. novembra

2008 na Katedru výtvarnej výchovy PdF UK, Račian-
ska 57, 813 34 Bratislava, v obálke s označením „Súťaž
o najlepší Novoročný grafický list“. 

 
Odborná komisia KVV PdF UK, ktorá bude zasadať

20. novembra 2008, vyhodnotí 10 najlepších prác a určí
prvé, druhé a tretie poradie.  

 
Odmena za 1. miesto: 3 000,– Sk 
 za 2. miesto: 2 000,– Sk 
 za 3. miesto: 1 000,– Sk. 
 
Desať najlepších prác predloží odborná komisia

vedeniu Univerzity Komenského, ktoré z nich vyberie
grafický list vhodný ako Novoročný pozdrav rektora
UK. Vybraná grafika nemusí byť totožná s ocenenými
prácami, v tom prípade autorovi prislúcha odmena
3 000,– Sk.  

 
V prípade, ak žiaden návrh neuspeje, ostávajú v plat-

nosti len odmeny pre študentov za prvé, druhé a tretie
miesto.  
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Jesseniova lekárska fakulta sa teší na novú aulu 
 
Stavba Auly Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF) sa stáva realitou. Svedčí o tom fakt, že dňa 10. júla 2008 sa za prítomnosti podpredsedu 

vlády a ministra školstva Jána Mikolaja, rektora UK doc. Františka Gahéra, CSc., a dekana JLF UK v Martine doc. MUDr. Dušana Mištunu, PhD., uskutočnilo 
kladenie „základného kameňa“ stavby auly JLF. Slávnostného poklepania na základný kameň sa okrem zamestnancov fakulty zúčastnili aj významní zástupcovia 
mestskej samosprávy a poslanci NR SR. 

 

Pán podpredseda vlády a minister školstva Ján 
Mikolaj v slávnostnom príhovore uviedol, že pro-
jekt výstavby auly, ktorá tejto fakulte, dostatočne 
známej aj vo svete, doteraz chýbala, sa pripravo-
val niekoľko rokov. Po nástupe súčasnej vlády mi-
nisterstvo urobilo na fakulte audit a prehodnotilo 

projekt. Neboli v ňom totiž zahrnuté niektoré pot-
reby, najmä v oblasti moderných komunikač-
ných technológií, administratívy, priestory pre 
dekanát a podobne. Vláda napokon schválila na 
vybudovanie auly investičné prostriedky vo výš-
ke približne štvrť miliardy korún (8 298 479,– eur), 

o sto miliónov Sk (3 319 391,– eur) viac ako pô-
vodne (TASR). 

Termín odovzdania auly je január 2010. Podľa 
slov zástupcu realizátora stavby ekonomického 
riaditeľa Metrostavu SK Ing. Antona Mariša by 
však bolo možné skrátiť termín výstavby do kon-
ca roku 2009. To by bol najdôstojnejší darček  
k 40. výročiu samostatnosti Jesseniovej lekárskej 
fakulty, ktorá ako samostatná fakulta vznikla v ro-
ku 1969 a zároveň 90. výročiu založenia Univerzity 
Komenského. Za obdobie svojej existencie vy-
chovala JLF UK takmer 5000 absolventov všeo-
becného lekárstva, z toho vyše 200 študentov štu-
dujúcich v anglickom jazyku. Vychovala aj vyše 
1200 absolventov ošetrovateľstva a ostatných 
nelekárskych študijných programov. Pritom na 
účely promócií a ďalších slávnostných stretnutí 
akademickej obce využíva fakulta doteraz pries-
tory kina Strojár.  

Nová aula bude mať približne 500 miest. Tech-
nické riešenie hlavnej sály umožní jej delenie 
na dve časti, čím sa zvýši možnosť jej využitia 
pri organizácii odborných vedeckých podujatí 
a základnej výučby. Súčasťou projektu sú aj 
ďalšie prednáškové a seminárne miestnosti, za-
sadačka vedeckej rady a budova dekanátu.  

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., JLF UK 

 
 

Slávia UK Bratislava získala 20. titul majstra republiky 
 
Volejbalistky Slávie UK Bratislava sa po troch rokoch znova tešili z majstrovského titulu. Pre tento univerzitný klub je to už 11. slovenský titul. Celkove získali v histórii 

volejbalu na UK spolu s deviatimi federálnymi, jubilejný dvadsiaty. Tento titul sa zrodil po finálovej sérii, v ktorej Slávia UK 3 : 0 na zápasy zdolala VO ŠG Nitra. 
 
V najvyššej slovenskej súťaži tak slávistky prelo-

mili predchádzajúcu trojročnú hegemóniu Senice, 
v minulosti nabitú zahraničnými hráčkami, ktorej 
cestu do finále zastavili práve naše dievčatá. Toh-
toročný 11. titul majstra je pre klub obrovským 
úspechom najmä preto, že po minuloročnej sezó-
ne odišlo zo základného kádra do zahraničia až 
päť stabilných hráčok. Naše družstvo tvorili štu-
dentky UK Naďa Mezeiová, Martina Noseková, 
Lucia Bognárová, Hana Cagáňová, Vladislava Bor-
šovská, Eva Paňková, Veronika Tomšíková, Bar-
bora Forgáchová a Michala Halmová a študetky 
stredných škôl Antónia Golitková, Mária Hnáto-
vá, Veronika Hrončeková a Simona Kóšová.  

Po prvý raz sa pod majstrovský titul v úlohe 
hlavného trénera podpísal Mgr. Martin Hančík 
(absolvent FTVŠ UK). K tímu prišiel v rozbehnutej 
súťaži a vytvoril dvojicu s Ľubomírom Petrášom, 
ktorý bol pred ním hlavným koučom. Po zápase 
žiaril obrovským šťastím. „Bol som majster v žiač-
kach, v kadetkách a juniorkách s VKP Bratislava 
ako muž. Toto jediné mi chýbalo a tá radosť sa 
nedá opísať," vyjadril sa bezprostredne po zápa-
se zo svojich pocitov. „S Ľubom Petrášom sme 
vynikajúco zohratá dvojica, spolu sme získali veľa 
titulov v mládeži a veril som, že to dokážeme aj 
teraz.“ 

Finálová séria s VO ŠG Nitra sa začala v po-
merne vyhrotenej atmosfére, keď SVF nepovolila 
Slávii UK zmenu prvého zápasu. Žiadala o ňu 
preto, lebo v pôvodne určenom termíne sa v hale 
Mladosť, kde vysokoškoláčky hrávajú svoje do-
máce zápasy, konali MS vo florbale. Preto sa na 
prvý súboj musela Slávia presunúť do PKO. Zá-
pas napokon slávistky zvládli na 3 : 1 a tam sa 
začala rodiť cesta za ďalším majstrovským titulom.  

Obrovskú úľavu po poslednej víťaznej zažil aj 
prezident Slávie UK dr. Vladimír Hančík, s kto-

rého menom je tento klub nerozlučne spätý. Ako 
prezident klubu stál pri všetkých doterajších  
11. slovenských tituloch. Jeho slová potvrdili, že to 
bola mimoriadne náročná sezóna. „Museli sme 
riešiť veľa problémov. Zranenia hráčok a chýbal 
trocha aj kolektívny duch. Myslím si ale, že titul 
sme si zaslúžili za prvú časť súťaže a potom aj za 
play off." 

Veľkou udalosťou finále bolo, že na ňom sa po 
prvý raz v histórii klubu zúčastnil aj prezident SR 
Ivan Gašparovič. Sprevádzal ho najlepší sloven-
ský volejbalista Bohuš Golian. Práve s ním prezi-
dent republiky dekoroval naše dievčatá zlatými 
medailami. Ďalšou veľkou udalosťou družstva bolo 
prijatie podpredsedom vlády a ministrom školstva 
SR Jánom Mikolajom na pôde MŠ SR. 

Slávia UK si majstrovským titulom vybojovala 
účasť v pohárovej Európe. Vlani v nej pre nedo-

statok finančných prostriedkov nehrala. Tento 
rok napriek stále nie optimálnym finančným pod-
mienkam sa do Európskeho pohára CEV prihlá-
sila a v 1. kole sa stretne s rumunským družstvo 
Stiinta Bacau. Účasť v európskom pohári jej za-
ručuje hrať aj stredoeurópsku ligu MEL, ktorá 
sa hrá od októbra do februára budúceho roku za 
účasti družstiev zo Slovinska, Rakúska a Chor-
vátska.  

Volejbalový klub Slávia UK bol uplynulú sezónu 
mimoriadne úspešný aj v mládeži. Na Majstrov-
stvách SR junioriek aj kadetiek získal strieborné 
medaily, na Majstrovstvách SR žiačok bronzové. 
V budúcej sezóne 2008/2009 klub angažoval 
úspešnú trénerku ŠG Nitra Zuzanu Tlstovičovú, 
bývalú hráčku Slávie UK. 

dr. Vladimír Hančík, prezident VK  

Spravodajstvo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základný kameň novej auly položili spoločne dekan JLF Dušan Mištuna (vľavo), minister školstva Jána
Mikolaj a rektor František Gahér (v strede). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Víťazné družstvo volejbalistiek Slávie UK s prezidentom SR po získaní 11. titulu 
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O tabuli, vencoch a „pravde“ 
 
Správa z tisku...? A pak se poklonili... 
Rektor UK s členmi vedenia UK si dňa 21. au-

gusta 2008 pri novej pamätnej tabuli inštalo-
vanej na fasáde historickej budovy univerzity 
vencom so stuhou v univerzitných farbách 
pripomenuli obete paľby sovietskych okupan-
tov spred štyridsiatich rokov. Nuž, v printových 
a elektronických médiách sa verejnosť dozve-
dela skôr o tých, ktorí prišli o pár minút neskôr 
– prezidentoch ČR a SR, ktorí tam položili ven-
ce. Tí možno nezaregistrovali a prezident ČR 
sotva mohol, že pamätná tabuľa je nová a prav-
divejšia, ako bola jej predchodkyňa a navyše 
tiež umiestnená na dôstojnejšom mieste. Roz-
hodnutím rektora UK sa tak spláca dlh nevin-
ným obetiam, histórii krajiny – a pravde. To, 
že tak urobila Univerzita Komenského je priro-
dzeným naplnením jej úlohy, ktorá, zmienená 

v texte sľubu absolventov, by mala byť pre 
tých, ktorým je UK alma mater, celoživotným 
poslaním. 

 
Historia est magistra vitae (?) 
Krátka pamäť isto nie je problém špecificky 

slovenský, hoc i „u nás“ veru vážny. A slepo-
ta tých, ktorých V. I. Lenin príznačne cynicky, 
zároveň však nepochybne výstižne nazval „uži-
točnými idiotmi“ je, ako ukazuje čerstvý mani-
fest nemeckých intelektuálov k „augustovej 
interrupcii“, istému druhu ľudí takmer inherent-
ná. Idey „pražskej jari“ sú vraj stále živé, škoda, 
že sa o ne okrem autorov manifestu, málokto 
zaujíma. Prečo asi? Na rozdiel od nich, večne 
„neprebudených“ sociálnych inžinierov bolo 
tým, ktorí nám poslali pred štyridsiatimi rokmi 
bratskú internacionálnu pomoc aspoň jasné, 
že žiaden „socializmus s ľudskou tvárou“ nemá 
z ich pohľadu nádej na prežitie – a ako ukázal 
čas nemal ju ani bez ich „pancierovej terapie“.  

Zahrdúsili embryo a umožnili tak ešte po 
štyroch dekádach intelektuálom, ktorí zväčša 
„socializmus bez ľudskej tváre“ nemali to šťastie 
zažiť, oplakávať priam herodovsky zlikvidované 
spasenie. Nevšimli si, že ešte v inkubátore, 
nedožijúc sa kočíka, nehovoriac o „bugine“, 
zomrel „alien“ na vývojové chyby nezlučiteľné 
so životom napriek starostlivosti tímu odborní-
kov vedených Michailom Gorbačovom. I v tom 
bol vpád vojsk pod zástavou „reálneho socia-
lizmu“ devastujúci. Dôsledkom tejto nenápad-
nej devastácie bol vznik nezničiteľných ilúzií, 
ktoré síce neodolajú zdravému rozumu – ale 
s úspechom ho nahrádzajú. To, kde by tie ilú-
zie v prípade „lámania chleba“, ktoré by ne-
odvolateľne nastalo, končili, nám predcvičili 
neznámi strelci zo Šafárikovho námestia.  

Známe sú obete. A známi sú páchatelia –  
i keď nie sú stotožniteľní so strelcami. Pre „pa-
mäť národa“, ktorá je, žiaľ, nezriedka súca do 
„ústavu“, sme v spolupráci s Ústavom pamäti 
národa doplnili mená všetkých obetí paľby  

z 21. augusta 1968. A v úcte k pravde a v pri-
meranej nenávisti k zhnitým eufemizmom sa 
na pamätnej tabuli nepíše (ako o Danke Koša-
novej roky predtým a o Petrovi Legnerovi pri 
vchode do „starej“ pošty doteraz), že tieto 
obete „tragicky zahynuli“. Tragicky sa hynie  
v padajúcej lavíne alebo po zásahu bleskom. 
Ani Jan Opletal, Anna Franková, Nikolaj I. Va-
vilov či študenti z námestia Tchien-an-men 
nezahynuli tragicky. Rovnako ako Danka Ko-
šanová, Stanislav Sivák a Ján Holík zahynuli 
rukami páchateľov, ktorých poslali vrahovia. 
Zabili ich ideológie založené na nenávisti. Ne-
návisti k slobode človeka. 

Apropo, pamätáme si, čo znamená pojem 
„Brežnevova doktrína“? Starší by sme mali, 
mladší nech si naštudujú (všetko je na webe!). 
A – v rámci názornej výučby – nech sa pozrú 
na Kaukaz! Žiaľ, ani vtedy ani teraz to nebola 
a nie je „schola ludus“. 

Peter Osuský, prorektor UK 
 

 

 

Diplomovka, ktorá stála za to 
 

Absolvent Fakulty managementu UK Tomáš Kosec sa toto leto tešil nielen zo získania titulu, úspešného ukončenia štúdia ale aj z finančnej odmeny 
50 000,– Sk za najlepšiu diplomovú prácu. Takto prácu o guerrilla marketingu ocenila spoločnosť Gfk Slovakia, ktorá sa rozhodla podporiť mladé 
marketingové talenty. Slávnostné odovzdávanie odmeny sa uskutočnilo 26. augusta 2008 za prítomnosti diplomovej vedúcej doc. PhDr. Magdalény 
Samuhelovej, CSc., a prodekana FM UK doc. Mgr. Petra Štarchoňa, PhD. 

 
Tomáš mal z odmeny úprimnú radosť. Počas 

písania práce vraj netušil, že bude zaradená 
do súťaže. Dozvedel sa to, až keď sa blížil ter-
mín odovzdania prác. O téme, ktorej sa veno-
val, hovorí: „Keď som začínal spracúvať proble-
matiku guerrilla marketingu, poriadne som ani 
nevedel, do čoho idem. Až keď som začal zhá-
ňať literatúru, postupne som zisťoval, čo vlastne 
„guerrilla“ je, ako funguje v reklame, o čo jej 
ide a ako komunikuje. Zaujalo ma to, lebo ide 
o novú vec, ktorá je neštandardná. Oceňujem, 
že guerrilla marketérom môže byť ktokoľvek: 
pracovník v reklamnej agentúre, pracovník  
v marketingu alebo hoci aj zelovocár, ktorí sa 
vďaka guerrille môžu zaujímavým spôsobom 
zviditeľniť a pritiahnuť zákazníkov.“ 

Porota vyberala z tridsiatich prác študentov 
fakulty, ktorí sa do súťaže zapojili. K hodno-
tiacim kritériám patrili aktuálnosť, štruktúra prá-
ce, bohatosť zdrojov, vlastná pridaná hodnota  
a najmä využiteľnosť v praxi. 

Lenka Mlynčeková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomáš Kosec (vľavo), autor najlepšej diplomovej práce, sa teší z odmeny, ktorú preberá od riaditeľa 
spoločnosti Gfk Ing. Martina Mravca. Zdroj: LM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pamätná tabuľa a vence pripomínajú udalosti, kto-
ré sa tu odohrali 21. augusta 1968. Zdroj: Marián
Kukan 
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Aktuálne témy  
v odbornej jazykovej príprave 

vysokoškolákov 
 
Medzinárodné sympózium „Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II“ 

sa v dňoch 5. – 6. júna uskutočnilo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Podujatie bolo 
venované trom základným témam: jazykové vzdelávanie na vysokých školách vo všeobec-
nosti, kvalita vzdelávacích programov odbornej jazykovej prípravy (OJP) so zreteľom na 
UNIcert® a profil učiteľa odborného jazyka na vysokej škole.  

 
Znalosť cudzích jazykov –  
súčasť kvalifikácie jednotlivca 

Význačnosť sympózia podčiarkla prítom-
nosť prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., ge-
nerálneho riaditeľa Odboru vysokých škôl 
MŠ SR. Vo svojom vystúpení sa zameral 
na kvalitu vzdelávania vo vysokom školstve. 
Upozornil na neodkladnosť získania spô-
sobilosti študentov používať cudzie jazyky 
už počas štúdia, najmä vzhľadom na mož-
nosť zúčastňovať sa zahraničných študijných 
pobytov alebo medzinárodných študijných 
programov. Ďalej P. Plavčan akcentoval 
dôležitosť znalosti cudzích jazykov ako 
významného prvku dosiahnutej kvalifikácie 
jednotlivca. 

S veľmi podnetným príspevkom vystúpil 
ďalší významný účastník podujatia, prof. 
Andrew Lock, dekan Business School na 
Universite v Leedse. Ako expert v oblasti 
manažmentu sa prof. Lock vo svojom vy-
stúpení sústredil na problematiku podmie-
nok, v ktorých sa realizuje výučba cudzích 
jazykov na spomínanej univerzite. Zvlášt-
nu pozornosť venoval otázke harmonizá-
cie OJP s požiadavkami pracovného trhu.  

 
Medzinárodná spolupráca učiteľov 
odborného jazyka 

PhDr. Alžbeta Moravčíková, CSc., riaditeľ-
ka Jazykového centra CĎV UK a spoluza-
kladajúca členka CASAJC a zároveň bývalá 
predsedníčka asociácie, priblížila históriu 
spolupráce jazykových centier v západnej 
Európe – od prvých kontaktov na prelome 
päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, cez 
utváranie národných asociácií týchto cen-
tier až po založenie medzinárodnej orga-
nizácie CercleS vo Florencii v roku 1990. 
A. Moravčíková ďalej uviedla, že okrem 
problematiky OJP sa CercleS zaoberá vý-

skumom zameraným na komunikačné pro-
cesy vo sfére vecnej komunikácie a otáz-
kami využívania moderných počítačových 
technológií vo výučbe cudzích jazykov. Na 
záver svojho vystúpenia A. Moravčíková 
vyzdvihla podiel CASAJC na realizácii me-
dzinárodných projektov CercleS. 

Prof. Berndt Voss z Technickej univerzity 
v Drážďanoch venoval značnú časť svoj-
ho vystúpenia medzinárodnému programu 
UNIcert®. Tento program výučby, testova-
nia a skúšania cudzích jazykov ako jediný 
svojho druhu reflektuje potrebu určitej uni-
fikácie a štandardizácie výučby cudzích ja-
zykov na vysokých školách nefilologického 
zamerania.  

V príspevku PhDr. Heleny Šajgalíkovej, 
PhD., PhDr. Eleny Delgadovej a Ruth Breeze 
dominovali požiadavky na kvalitu OJP, štan-
dardizáciu výučby na medzinárodnej úrovni 
a transparentné hodnotenie výkonu dosiah-
nutého v štúdiu cudzieho jazyka pre sféru 
vecnej komunikácie. 

 
Odborný profil učiteľov 
odborného jazyka 

Vkladom do diskusie boli aj príspevky 
prednesené v jednotlivých sekciách. Zaujal 
ma najmä program sekcie venovanej pro-
filu učiteľa odborného jazyka. Pohľad do 
vlastných radov súvisel predovšetkým s ro-
lami, ktoré učiteľ zastáva v OJP. V popredí 
záujmu bolo prepájanie vlastnej pedago-
gickej činnosti s aplikovaným výskumom 
orientovaným na potreby praxe, teda kon-
krétneho socioprofesijne vymedzeného 
prostredia. V tomto kontexte boli veľmi zau-
jímavé informácie, ako učitelia odborného 
jazyka, ktorí sa pohybujú v danom prostredí, 
využívajú bezprostredne získané poznatky 
v cudzojazyčnej výučbe. V diskusii opako-
vane zazneli požiadavky zaraďovať vybra-
né otázky odbornej jazykovej komunikácie 
do programu pregraduálnej prípravy budú-
cich učiteľov cudzích jazykov a podporovať 
štúdium cudzieho jazyka spolu s prírodo-
vedným alebo spoločenskovedným pred-
metom.  

Sympózium prinieslo množstvo podnetov 
na zvýšenie účinnosti odbornej jazykovej 
prípravy a stalo sa veľmi solídnou platfor-
mou pre ďalšie stretnutie učiteľov odbor-
ného jazyka o dva roky. 

PhDr. Svatava Šimková, PhD.,  
Katedra jazykov FiF UK  

(redakčne krátené)
 

Anketa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustračné foto. Zdroj: www.wilkescc.edu 

 

 
Ako sa  

na univerzite v lete 
ne/pracuje 

 
Ako vyzerá leto na univerzite? Čo robia

pedagógovia, keď odovzdajú hárky so
zapísanými známkami na študijné od-
delenie? Pre študentov sa začína „ve-
get“, oddych od školy a povinností. Ale
môžu si aj zamestnanci univerzity vyložiť 

nohy na stôl a užívať si leto, alebo na
nich čaká ďalšia práca? Malá anketa
dokazuje, že na našej univerzite sa to
skutočne rôzni. 

 
• Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Ka-

tedra archeológie FiF UK: Leto trávi-
me najmä dovolenkami, lebo sme
povinní využiť ju v tomto čase. Ale
august venujeme už aj posudzovaniu
diplomových prác, keďže študenti
majú možnosť vybrať si letný termín
štátnicových skúšok. Samozrejme,
aj počas dovoleniek musíme praco-
vať na niektorých pedagogických
záležitostiach, konzultujeme diplomo-
vé práce a podobne. Zásadne však
máme mať dovolenku, ktorú väčši-
nou nevyužijeme v plnom rozsahu. 

 
• Doc. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.,

Katedra všeobecných dejín FiF UK:
Aktuálne pracujem s mojimi dokto-
randmi na editovaní dokumentov
o nemecko-slovenských vzťahoch
počas rokov 1939 – 1945. Kolegyňa
sa prvého augusta vrátila z nemecké-
ho archívu v Berlíne a teraz sa chys-
táme na ďalšiu etapu. Je to projekt,
ktorý sme dostali v rámci agentúry
pre medzinárodný výskum. Preto sme
aj počas letných mesiacov pracovne
zaujatí.  

 
• doc. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., pro-

dekan FiF UK: Toto leto som mal len
dva týždne dovolenky, ktoré som
strávil mimo Bratislavy a ešte aj tam
som (ako správny workoholik) pra-
coval. V lete vždy doháňam to, čo
nestihnem cez rok: píšem príspevky
do časopisov, materiály... Dnes už
mám za sebou jednu konferenciu.
Okrem toho som s kolegami z kated-
ry pripravoval podklady pre projekt,
iniciovaný výzvou Ministerstva škol-
stva SR o podpore excelentných pra-
covísk. 

Lenka Mlynčeková
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O deťoch, pre ktoré je prázdninové voľno strata času 

 
Leto na univerzite už tradične patrilo deťom. Kým si študenti užívali „prázdniny“, deti vo veku od 9 do 13 rokov usilovne študovali. Divadlo 

Aréna a Univerzita Komenského s pomocou viacerých partnerov organizovali podujatie Detská univerzita už po šiestykrát.  
 
Každú júlovú a augustovú stredu sa malí študenti zúčastnili 

prednášok domácich i zahraničných špecialistov. Odborné témy 
prispôsobené záujmom a veku detí zaujali, čoho dôkazom bolo 
množstvo otázok, ktoré prednášajúcim následne kládli.  

 
 

Poslucháči sa dozvedeli:  

• Prečo euro a nie koruna? od Ing. Ivana Šramka, guvernéra 
NBS 

• Prečo štát potrebuje zákony? od prof. JUDr. Miroslava Bě-
linu, CSc., PraF UK 

• Prečo sa v opere spieva a prečo sa hudba píše v notách? 
od doc. Miloslava Blahynku, PhD., VŠMU 

• Prečo a načo je dobrý magnetizmus? od doc. RNDr. Fran-
tiška Kundracika, CSc., FMFI UK 

• Prečo niektoré stromy na jeseň ožltnú a iné nie? od prof. 
RNDr. Eleny Masarovičovej, DrSc., PriF UK 

• Prečo ma puberta neminie a prečo mi v tom čase idú rodi-
čia na nervy? od doc. MUDr. Oľgy Červeňovej, PhD., LF 
UK 

• Prečo každý nemôže stavať, ako chce a čo chce? od prof. 
Ing. arch. Štefana Šlachtu, PhD., hlavného architekta mesta 
Bratislavy 

• Prečo a ako sa prenáša obraz a zvuk na diaľku? od doc. 
RNDr. Miroslava Grajcara, DrSc., FMFI UK 

• Prečo ľudstvo potrebuje obnoviteľné zdroje energie? od 
doc. RNDr. Jána Boďu, CSc., FMFI UK 

 
 
Deti sa okrem prednášok vzdelávali aj v teréne. Navštívili Slo-

venskú národnú galériu počas Týždňa tvorivých dielní, Sloven-

ské národné múzeum, vodné dielo Gabčíkovo, Národnú radu 
Slovenskej republiky a svoje talenty mohli predviesť na architek-
tonickom či hip-hopovom workshope. 
Detská univerzita je šanca pre všetky deti, ktoré sa už na konci 
školského roka nevedia dočkať, kedy opäť zasadnú do lavíc. Je 
škoda márniť ich čas ničnerobením, keď títo malí šibali sú naj-
šťastnejší získavaním nových vedomostí. Ak ste spoznali vlastné 
dieťa, budúci rok nezmeškajte príležitosť, pretože Detská univer-
zita sa skončiť nechystá! 

Lenka Mlynčeková 
 
 
 

Mladí univerzitní študenti boli plní očakávania 
 

Profesorka Elena Masarovičová z Prírodovedeckej fakulty UK hovorila deťom o fotosyntéze v prednáške „Prečo niektoré stromy na jeseň 
ožltnú a iné nie?“. Prekvapil ju záujem i zvedavosť detského publika.  

 
• Ako sa Vám prednášalo pred o niečo mladším publikom,  

na aké ste zvyknutá? 

Deti (radšej by som ich nazvala mladí univerzitní študenti) boli 
veľmi pozorní poslucháči, čo nemožno vždy povedať o budúcich 
bakalároch a magistroch. Potešilo ma, že som vstúpila na pódium 
pred plné hľadisko divadla Aréna. S tým sa učiteľ na univerzitnej 
pôde tiež často nestretáva. Videla som deti plné očakávania, akú 
odpoveď dostanú na položenú otázku „Prečo niektoré stromy na 
jeseň ožltnú a iné nie?“. Výborne boli zabezpečené premietacia, 
zvuková aj svetelná technika, takže sa mi po každej stránke pred-
nášalo naozaj veľmi dobre. 

 
• Prekvapili Vás deti niečím? 

Prekvapili ma vlastnou otázkou, ktorú položili. Biológia sa za 
posledných desať rokov veľmi atomizovala. V súčasnosti jedno-
značne dominuje molekulová biológia. Preto ma nielen prekva-
pilo, ale aj úprimne potešilo, že si deti vybrali problematiku, ktorá 
patrí do fyziológie rastlín, ktorú na Prírodovedeckej fakulte UK 

Detská univerzita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po prednáške, „Prečo sa v opere spieva?“ deti videli a počuli, „ako sa 
v opere spieva“. Zdroj: www.duk.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po hodine otázok a odpovedí v parlamente nasledovala autogramiáda.
Na snímke minister školstva Ján Mikolaj obklopený študentmi Detskej
univerzity. Zdroj: www.duk.sk 
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prednášam. Doplňujúce otázky (napr. či huby fotosyntetizujú, 
či majú kaktusy listy alebo koľko kyslíka vyprodukujú naše stro-
my) po prednáške potvrdili, že deti podstatu prednášky pocho-
pili.  

 
• Vedeli o problematike, ktorej ste sa venovali, niečo? 

Deti o mnohých veciach, ktoré som v prednáške uviedla, vedeli 
a počuli. Či už to bolo slnko ako zdroj svetelnej a tepelnej ener-
gie alebo zelené pigmenty listov rastlín. Pestrofarebnosť listov – 
jednoduchý jav, s ktorým sa každý z nich v prírode pravidelne 
stretáva – im bola tiež známa. Avšak nevedeli význam a vzájom-
né súvislosti medzi spomínanými faktami. Predpokladám, že sa  
v mnohom poučili. Pri podpisovaní indexov mi viacerí z nich spon-
tánne povedali, že sa im prednáška páčila. A to každého učiteľa 
poteší aj povzbudí.  

• V čom je podľa Vás zmysel projektu Detská univerzita? 

Jednoznačne je to motivácia detí vzdelávať sa, získať nové ve-
domosti z mnohých oblastí. Ale aj prebudenie dovtedy skrytého 
záujmu o niektorú z prednášaných oblastí. Tento ročník to bolo 
napr. finančníctvo, legislatíva, architektúra či hudobné vedy. Nie 
zanedbateľná je aj samostatnosť väčšiny detí – hlavne mimo 
Bratislavy, ktorú si absolvovanie prednášok vyžadovalo. Projekt 
má u detí obrovský ohlas. Svedčí o tom stále rastúci záujem nie-
len v Bratislave ale aj v iných mestách Slovenska. 

Na záver tohto rozhovoru by som sa chcela poďakovať všetkým 
organizátorom tohto ročníka Detskej univerzity nielen za vytvore-
nie výborných podmienok pre všetkých prednášajúcich, ale aj 
za príjemnú, priateľskú a tvorivú atmosféru počas prednášok aj 
mimo nich. 

Lenka Mlynčeková 
 
 
 

Deti vedeli, čo je biely fotón 
 

Fyzikálna téma prednášky „Prečo a ako sa prenáša obraz a zvuk na diaľku?“ bola ďalšou z tém Detskej univerzity. Predniesol ju a disku-
toval o nej docent Miroslav Grajcar z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 

 
• Aké sú Vaše dojmy z prednášok? 

Dobré, aj keď som mal tak trocha obavy, ako to dopadne. Reali-
zovať prednášku pre deti je niečo iné ako prednášať dospelým 
študentom. Už som robil prednášku pre gymnazistov, ale pred-
náška pre deti zo základných škôl bola moja premiéra. 

 
• Čím Vás deti prekvapili? 

Jednoznačne svojou veľkou a aktívnou účasťou. Predpokladal 
som, že cez prázdniny sa nájde sotva päťdesiat študentov. Plná 
sála bola pre mňa príjemným prekvapením. Neviem, ako to orga-
nizátori dokázali, ale jednoznačne treba oceniť ich prácu. Nemys-
lím si, že prišli len vďaka zaujímavej prednáške. 

 
• Ako deti reagovali na tému, s ktorou ste prišli prednášať? 

No, to bolo pre mňa ďalšie prekvapenie. Myslel som si, že nie-
ktoré moje otázky budú rečnícke, ale deti na ne prekvapujúco 

zareagovali. Napríklad vedeli odpoveď na otázku, či existuje biely 
fotón. 

 

• Čo sa Vám páči na projekte Detská univerzita? 

Asi nie je dôležité, či sa páči tento projekt mne. Dôležité je, že 
sa páči deťom a mne sa páči, že im sa to páči. Vidieť rozžiarené 
a šťastné detské oči, ktorým sa niečo páči, je jeden z najkrajších 
zážitkov. A deti, ak sa im niečo páči, to vedia dať aj najavo. O toto 
sú učitelia na „Dospelej univerzite" ukrátení. Myslím si, že Detská 
univerzita je veľmi užitočný projekt ako pre deti, tak pre predná-
šajúcich. Ja som to ocenil ihneď, deti to možno plne ocenia ne-
skôr, keď si budú musieť vybrať, kam a čo ísť študovať. A ja viem, 
že pre mnohých to vôbec nie je jednoduché rozhodovanie a mno-
hí sa rozhodnú zle. Možno práve preto, že neabsolvovali Detskú 
univerzitu. 

Lenka Mlynčeková  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z odovzdávania diplomov o ukončení štúdia sa úprimne tešili nielen deti, ale aj vedenie univerzity. Zdroj: Marián Kukan 

Detská univerzita  
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Odborník na grécku históriu jubilantom 
 
Svoj profesionálny život venoval štúdiu, výskumu a vedeckej práci v oblasti klasickej filológie a gréčtine. Na univerzite otvára kurzy novo-

gréčtiny, venuje sa prekladom gréckych autorov a publikovaniu. V lete sa milovník gréckej kultúry a histórie profesor Peter Kuklica dožil 
75 rokov. 

 
V mladom veku profesora 

Kuklicu hrozilo, že sa nedosta-
ne na vysokú školu. K parado-
xom 50-tych rokov minulého 
storočia totiž patrilo, že vyzna-
menaný maturant z chudobnej 
rodiny nedostal odporúčanie 
na vysokú školu, ale len do vý-
roby, „aby si vypestoval vzťah 
k robotníckej triede“. Po pre-
konaní prekážok sa predsa 
na Univerzitu Komenského do-
stal. Po ročnom štúdiu získal 
nadaný študent jednoročný 

pobyt na katedre klasickej filológie v Brne. Keď obhájil diplo-
movú prácu o Gracchovcoch a uspel na štátnej záverečnej skúške, 
získal učiteľské miesto v Lučenci na zdravotníckej škole.  

Počas pôsobenia na Katedre klasickej a semitskej filológie Filo-
zofickej fakulty UK viedol kurzy gréčtiny, latinské prosemináre, 
prednášal dejiny rímskej literatúry a šíril záujem o klasickú filoló-
giu a novú gréčtinu. Otvoril kurzy novogréčtiny a grécki profesori 
navštevovali klasickofilologické pracovisko bratislavskej univer-
zity. Po novembri 1989 sa spolupráca s gréckymi univerzitami 
stala ešte intenzívnejšou. Zásluhou profesora Kuklicu sa dostalo 
veľké množstvo absolventov gréckych kurzov na rôzne formy 
štúdia v Grécku.  

Vo svojich štúdiách sa zväčša zameriava na Cicera, pripravuje 
príručku latinských skratiek a slovník latinčiny. Kuklica zanechal 
stopu aj v prekladateľskej činnosti. Našej verejnosti priblížil aj no-
vogréckych autorov. Po roku 1993 začal profesor Kuklica veľmi 
aktívne predstavovať antický svet čitateľom Literárneho týždenníka, 

Pedagogickej či Historickej revue, ale aj poslucháčom Slovenské-
ho rozhlasu v magazíne Historia magistra vitae. 

Popri spomenutej činnosti venoval profesor Kuklica veľa sily, 
energie a lásky svojim dvom synom a dcére Evičke. Rád relaxuje 
s rodinou v malej záhradke na okraji Bratislavy. Tu nachádza pokoj 
od rušného veľkomesta ako kedysi starí Rimania.  

Milý pán profesor! Želáme Vám k Vášmu životnému jubileu veľa 
zdravia, optimizmu a životnej pohody. Ad multos annos! 

 
– 24. júla 1933 – narodil sa v Zemianskej Dedine 
– 1945 – 1953 – gymnázium v Trstenej 
– 1953 – 1958 – študuje filológiu a dejepis na FiF UK, neskôr 

latinčinu a gréčtinu 
– 1961 – asistent na Katedre klasickej a semitskej filológie 

FiF UK 
– 1970 – získava ročný študijný pobyt na Aristotelovej univer-

zite v Solúne 
– 1972 – získava vedeckú hodnosť CSc. 
– 1988 – stáva sa docentom 
– 1993 – menovanie za profesora 
– 1969 – 1971 – vedecký tajomník Slovenskej jednoty klasic-

kých filológov (SJKF) 
– 1991 – 1998 – predseda SJKF 
– 1999 – predseda Slovenskej spoločnosti novogréckych 

štúdií 

 

doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.,  
Katedra jazykov FaF UK  

(redakčne upravené a krátené) 

Významný neurochemik oslávil osemdesiatku 
 
Životného jubilea sa dňa 12. apríla 2008 dožil prof. MUDr. Viliam Mézeš, DrSc., zakladateľ a dlhoročný vedúci Ústavu lekárskej biochémie 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. 
 

Počas svojej dlhej pedago-
gickej práce vychoval stovky 
študentov všeobecného lekár-
stva, či už na svojej materskej 
Lekárskej fakulte UK v Brati-
slave alebo neskôr na Jesse-
niovej lekárskej fakulte UK  
v Martine. Nezabudnuteľné 
pre mnohých študentov medi-
cíny zostanú jeho prednášky, 
keď pomocou klasickej krie-
dy a tabule dokázal predniesť 
aj tie najzložitejšie biochemic-
ké témy. A to všetko s gracióz-

nosťou výborného biochemika a zároveň s citom lekára, ktorý  
v zložitej spleti chemických reakcií a biochemických dejov dokázal 
budúcim lekárom ukázať cieľ a zmysel poznatkov lekárskej bio-

chémie pre ich budúce povolanie. Ako examinátor na skúškach  
z biochémie na konci druhého ročníka vedel veľmi rýchlo odhaliť 
silné a slabé stránky v študentových vedomostiach. Za prísnym 
pohľadom spoza okuliarov s hrubým čiernym rámom bolo však 
zároveň cítiť mäkkosť srdca, ktorá sa väčšinou prejavila aj vo 
výbornej známke. Najmä, ak študent bol schopný okrem fakto-
grafických vedomostí preukázať schopnosť logického myslenia 
a hľadania vzájomných vzťahov medzi jednotlivými na prvý po-
hľad izolovanými procesmi.  

Vo vedecko-výskumnej práci sa venoval neurochémii s hlavným 
zameraním na štúdium lipidov a metabolizmus lipoproteínov cyto-
sólu nervových buniek za normálnych a patologických podmienok, 
predovšetkým v experimentálnom modelovaní ľudských demyeli-
nizačných ochorení. Počas svojej doterajšej činnosti publikoval 
66 prác in extenzo v indexovaných a neidexovaných časopisoch 
a desiatky prác vo forme krátkych oznámení. Je spoluautorom 
dvoch vysokoškolských učebníc a troch vysokoškolských skrípt.  

Jubileá 
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– 12. 4. 1928 – narodil sa v Hradišti 
– 1939 – 1947 – stredné školy v Banskej Bystrici, Lučenci,  

v Bratislave 
– 1952 – promoval na Lekárskej fakulte UK 
– do 1953 – od študentských rokov pracuje v Ústave lekár-

skej biochémie UK ako náhradný asistent, neskôr asistent 
– 1958 – 1961 – absolvoval vedeckú ašpirantúru na Biolo-

gickej fakulte Lomonosovovej štátnej Univerzity v Lenin-
grade 

– 1964 – habilitoval na docenta v odbore biochémia na LF UK 
– 1967 – 1969 – vedúci Katedry teoretických disciplín v Mar-

tine 
– 1969 – 1984 – vedúci katedry Lekárskej chémie a bioché-

mie LF UK v Martine 
– 1969 – menovaný vysokoškolským profesorom v odbore 

biochémia  
– 1969 – 1976 – prvý dekan LF UK v Martine (dve funkčné 

obdobia) 
– 1983 – obhájil doktorskú dizertačnú prácu 
– 1983 – 1989 – dekan JLF UK v Martine (dve funkčné ob-

dobia) 

Popri výskumnej práci sa venoval aj výchove budúcich pokra-
čovateľov jeho diela. Pod jeho vedením úspešne obhájilo titul 
kandidáta vied deväť asistentov a habilitovali sa dvaja pracovníci 
ústavu. Okrem vlastnej výskumnej práce sa venoval aj budovaniu 
organizačnej štruktúry neurochémie v bývalom Československu. 
Bol jedným zo spoluzakladateľov Neurochemickej sekcie Česko-
slovenskej biochemickej spoločnosti.  

V priebehu svojej odbornej kariéry bol členom mnohých vedec-
kých kolégií a funkcionárom niekoľkých odborných spoločností. 
Za svoje pracovné úsilie a výsledky vedecko-výskumnej a orga-
nizátorskej práce bol ocenený viacerými oceneniami a vyzname-
naniami.  

Vážený pán profesor, dovoľ mi, aby som Ti v mene mnohých 
priateľov, kolegov biochemikov, Tvojich bývalých, ale aj súčasných 
študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK V Martine, ako aj v me-
ne svojom ešte raz zagratuloval k Tvojmu významnému životné-
mu jubileu. Želám Ti do ďalších rokov života veľa pokoja, zdravia, 
šťastia a spokojnosti. Ad multos annos!  

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.,  
vedúci Ústavu lekárskej biochémie JLF UK 

 
 

K nedožitým deväťdesiatinám profesora,  
ktorý miloval psychológiu 

 
V tohtoročných júlových dňoch by sa bol profesor PhDr. Tomáš Pardel, DrSc., bývalý vedúci Katedry psychológie a Psychologického 

ústavu FiF UK dožil deväťdesiatich rokov svojho života. Keď sme mu pred desiatimi rokmi gratulovali k jeho osemdesiatinám, tešil sa dob-
rému zdraviu, prekypoval činorodosťou a bohatými plánmi do budúcnosti. Stále sa s kritickým nadhľadom vracal k svojej bývalej láske, 
hlbinnej psychológii. Priznal sa aj, že ho vzrušuje ešte jeden projekt, na ktorom intenzívne pracuje. Keď sme počúvali jeho úvahy, boli 
sme presvedčení, že jeho literárno-odborná činnosť zďaleka nekončí. Žiaľ, mýlili sme sa. O tri mesiace neskôr profesor Pardel podlieha 
smrteľnému úrazu. 

 
Psychológia mládeže vo výchove 
Postavenie profesora Pardela ako budovateľa či zakladateľa 

psychologických inštitúcií sa nespája len s pracoviskami na UK. 
Po absolvovaní niekoľkoročného pobytu v Psychotechnickom 
ústave v Bratislave, zakladá v roku 1948 Ústav pre sociálny vý-
skum mládeže v Hlohovci. Rieši tu závažnú problematiku detí  
v pestúnskych rodinách a delikvencie mladistvých. V nasledujú-
cich rokoch poznačených silnými likvidačnými zásahmi voči psy-
chológii, ktorým podľahla aj existencia tohto ústavu, nachádza 
profesor Pardel možnosť pracovať v Pedagogickom ústave v Bra-
tislave. Venuje sa tu propagácii psychológie v zmysle jej pomoci 
vo výchovno-vzdelávacom procese. Tu aj na žiadosť akademika 
I. Hrušovského podáva návrh na založenie Laboratória pre expe-
rimentálnu psychológiu SAV. 

V roku 1954 dostáva profesor Pardel ponuku vybudovať katedru 
psychológie na Vysokej a Vyššej škole pedagogickej. Vďaka veľko-
rysej podpore vtedajšieho dekana doc. J. Gašperíka, podarí sa mu 
tu založiť dobre vybavené psychologické laboratórium a knižnicu.  

 

Psychologický výskum na univerzite 
Na FiF UK profesor Pardel prichádza v roku 1959 a stáva sa 

vedúcim Katedry psychológie a Psychologického ústavu. Tu 
takmer až do odchodu do dôchodku v roku 1986 zabezpečuje 
rozvoj psychológie v oblasti pedagogickej, výskumnej i organi-
začno-koncepčnej činnosti. Na katedre buduje široký teoreticko-
metodologický základ pre všeobecnú psychológiu, pre aplikované 
disciplíny, najmä klinickú, pracovnú, pedagogickú psychológiu  
i podmienky rozvoja psychológie poradenskej. V Psychologickom 

ústave s počtom vyše tridsať pracovníkov sa darí prof. Pardelovi 
vytvoriť nielen centrum teoretickej činnosti a základného i aplikova-
ného psychologického výskumu, ale aj koordinačné stredisko 
interdisciplinárnej a multidisciplinárnej spolupráce katedier fakulty. 
Množstvo publikovaných výstupov z týchto plánov svedčí o šírke 
záberu jeho výskumov. 

Ani v období sedemdesiatych rokov, keď profesorovi Pardelovi 
začínajú osobné problémy po emigrácii dvoch synov, ani v osem-
desiatych rokoch, keď musí postupne opúšťať svoje vedúce funk-
cie, nerezignuje a ďalej sa podieľa na realizácii plánovaných pro-
jektov teoretickej a výskumnej práce v psychológii. Jeho zásluhou 
vďaka objektívnej analýze súčasného stavu odboru, vypracovanej 
pre štátne orgány, si psychológia udržuje svoje dôstojné postave-
nie na Slovensku. 

Popri svojej budovateľskej a organizačno-koncepčnej činnosti  
v odbore si profesor Pardel zaslúži uznanie aj za svoju bohatú re-
dakčnú a literárnu činnosť. Pri množstve jeho časopiseckých štú-
dií a prác z päťdesiatych rokov, sledujúcich najmä praktické vyu-
žitie psychologických poznatkov vo výchovnom a vyučovacom 
procese, treba vyzdvihnúť jeho učebnice pedagogickej psycholó-
gie a všeobecnej psychológie.  

Profesor Pardel zanechal veľa stôp v mnohých psychologických 
inštitúciách na Slovensku. Bol uznávanou autoritou a vzácnym 
spolupracovníkom. Žiaľ za jeho priazeň a za psychológiu, ktorej 
venoval väčšinu svojho života, sme mu stihli už len mlčky poďa-
kovať. Vďaka mu za psychológiu aj po desiatich rokoch od jeho 
úmrtia. 

L. Maršálová, bývalá pedagogička FiF UK
 

Pr ipomíname si  
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK  

(máj – august 2008) 
 
 

Študijná literatúra 

Balint, O. – Rothová, J.: Základy infektológie pre študentov ošetrovateľstva 
Beňuška, J. a kol.: Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie 5 
Buc, M.: Basic and Clinical Immunology  
Čermáková, I. – Stojkovičová, H.: Slovak for Medical Students 
Gavora, P.: Úvod do pedagogického výskumu 
Gavorník, Pavel – Gavorník, Peter: Očný ischemický syndróm a iné vaskulárne choroby oka 
Gbelská, Y. – Obernauerová, M. – Šubík, J.: Pokročilé cvičenia z mikrobiológie 
Ivanová, A.: Deutsch für Krankenhauspersonal 
Kalaš, A. – Wollner, U.: Titus Lucretius Carus – De rerum Natura. Latinsko-slovenský slovník 
Kamenárová, R. a kol.: Krížom krážom. Slovenčina 
Krčová, E.: Medzinárodné ekonomické právo 
Obernauerová, M. – Gbelská, Y.: Cvičenia z mikrobiológie 
Poklač, S. – Vojtech, M.: Slovensko-slovinská konverzačná príručka 
Račanská, E. a kol.: Farmakológia. Teoretická príprava a návody na praktické cvičenia 
Satko, I. – Stanko, P. – Švidraň, J.: Orálna a maxilofaciálna chirurgia 
Veselský, M.: Pedagogická psychológia 2 
Zebegneyová, A. a kol.: Slovenčina ako cudzí jazyk – Učebnica 
Zebegneyová, A. a kol.: Slovenčina ako cudzí jazyk – Cvičebnica 
 
Monografie 
Adameová, A. a kol.: Pokroky vo farmácii – Farmakológia a toxikológia 
Botíková, M.: K antropológii životného cyklu 
Bruchatá, K. a kol.: Pokroky vo farmácii – Farmácia 
Czigle, Sz. a kol.: Pokroky vo farmácii – Farmakognózia 
Chabada, M.: Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota 
 
Zborníky 
Acta Geographica Universitatis Comenianae 51 
Acta Mathematica UC LXXVI/1 
Acta Meteorologica Universitatis Comenianae 
Acta Physica UC XLVIII – XLIX 
Philologia XVIII 
Philologica LXIV 
Slovenská literatúra 18. a 19. storočia 
Sociálny aspekt integrovaného vzdelávania detí a mládeže so zrakovým postihnutím 
Zborník z 3. ročníka konferencie Dni IIKS UK 2008 
Z histórie a súčasnosti Lekárskej fakulty UK v Bratislave 
VII. seminár Pokroky v anorganickej chémii 
XV. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou 
 
Vyšlo na CD 
Ivan, P.: Staropaleozoický bázický vulkanizmus Západných Karpát: geochémia  

a geodynamická pozícia 
Jesenák, K.: Analýzy veľkosti častíc 
Kaclík, P.: Kapitoly matematiky a matematickej štatistiky 
Kamenárová, R. a kol.: Krížom krážom Slovenčina 
Zebegneyová, A. a kol.: Slovenčina ako cudzí jazyk – Učebnica 
Zebegneyová, A. a kol.: Slovenčina ako cudzí jazyk – Cvičebnica 

 

Predstavujeme nové knihy  
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Prežila som adrenalínové i poznávacie leto 
 
Tento rok sa moje prázdniny začali už trošku 

skôr. V máji som šla s rodičmi na poznávací 
zájazd do Egypta. Prešli sme takmer celú 
krajinu od juhu na sever. Je plná neskutoč-
ných rozdielov. Luxusné hotely sa zrazu zme-
nia na jednoduché chatrče, hluk z preplnených 
miest stíchne v púšti, bujná zeleň sa stráca už 
niekoľko desiatok metrov od koryta Nílu, vidíte 
staré pamiatky poznačené modernou dobou 
či pestrofarebný život pod morskou hladinou. 

Ako väčšina študentov, aj ja využívam pro-
gram work-and-travel. Po minuloročnej slneč-
nej Kalifornii ma to teraz skôr lákalo do zele-
ného Írska. Svoj odchod som odložila kvôli 
splavu v Slovinsku. Hoci som nesedela v rafte 
prvýkrát, je to úplne iný pocit byť na divokej 
vode ako v umelom kanáli. Počas splavova-
nia Soče sme aj skákali z okolitých skál. Môj 
osobný rekord bol 11 m, ale našli sa aj takí, 
čo skočili z mosta 15 m nad hladinou. Ako na 
cvičnom vojenskom pochode som sa cítila 
počas canyoningu. Najskôr sme stúpali s ba-
tôžkom na chrbte (bol vytvorený z neoprénu, 
záchrannej vesty a prilby) a potom sme sa 
brodili, šmýkali a skákali zo skál smerom dolu 
po potoku. Nebolo mi všetko jedno, keď ma 
inštruktor posadil na okraj skaly a povedal, že 
sa mám zošuchnúť hlavou dole alebo do otvo-
ru, v ktorom som ani nevidela, kde končí a čo 
mám očakávať. Ďalší deň nás čakalo zlaňova-
nie. Nie je to nič pre ľudí, čo majú strach z vý-
šok. Vyčerpávajúce výkony počas dňa spríjem-
ňovali večerné posedenia pri ohníku. Týchto 
pár adrenalínových dní bolo o sebaprekoná-
vaní, disciplíne, ale hlave o zábave. Estetický 
zážitok dotvárali okolité špicaté hory, žiarivá 
zeleň a neskutočne modrá, ale iba 11°C stu-
dená voda.  

Svoj odchod som ešte odložila kvôli festivalu, 
na ktorý získala kamarátka lístky. Ako to pre-

bieha na festivaloch asi opisovať nemusím. Keď 
som sa od známych dozvedela, že v Británii 
aj Írsku majú problém nájsť si robotu, svoje 
vycestovanie som už nadobro zavrhla. Pokra-
čovala som teda v užívaní si leta na Slovensku. 
Nerátalo by sa mi však, ak by sme nešli aj na 
hory. Vždy zabudnem koľko je vidno hviezd 
na nočnej oblohe mimo mesta. Tentoraz sme 
to spojili aj s návštevou kremnických gagov. 
Na tomto festivale humoru a satiry boli rodičia 
s malými deťmi, ktoré najviac zaujali klauni, ale 

aj starší ľudia, ktorí si užívali divadelné či hu-
dobné predstavenia. A ak si myslíte, že bábko-
vé predstavenia sú len pre deti, tak sa naozaj 
mýlite. Hoci som si veľa nezarobila, ani ne-
precestovala kus sveta, zažila som leto plné 
festivalov, stanovačiek, opekačiek, bláznení sa 
pri vode, športu a večerných posedení s pria-
teľmi. Po troch letách strávených mimo Slo-
venska to bola príjemná zmena.  

Marina Bursíková,  
študentka 5. ročníka FiF UK 

 
 

Z krajiny tisícich jazier 
 
Pred letnými prázdninami som o Fínsku veľa 

nevedel. Pamätal som si len na známy fínsky 
prívlastok „krajina tisícich jazier“, ktorej hlav-
ným mestom sú Helsinki. A spomenul som si, 
že z Fínska pochádza spisovateľ Mika Waltari, 
od ktorého ste možno čítali Egypťana Sinuhe, 
Čierneho anjela, Tajomstvo Božieho kráľov-
stva alebo niektoré iné z jeho diel. 

V auguste 2008 som sa ako študent žurna-
listiky zúčastnil Programu pre zahraničných 

korešpondentov, ktorý zorganizovalo fínske 
ministerstvo zahraničných vecí. Bola to prí-
ležitosť na lepšie spoznanie tejto severskej 
krajiny.  

S Fínskom máme spoločnú aspoň jednu 
črtu: počet obyvateľov. Aj Slovensko, aj Fínsko 
čítajú okolo 5,5 milióna obyvateľov, no rozlo-
ha našej republiky je 7-krát menšia než rozloha 
Fínskej republiky. Jednu desatinu Fínska tvoria 
jazerá. 

Pred odchodom do Fínska mi jeden kama-
rát povedal, že Fíni majú podobnú povahu 
ako Slováci. Neviem, či je to pravda, no Fíni, 
ktorých som spoznal, boli slušní, pohostinní 
a priateľskí. To sú typické slovenské vlastnosti 
(dúfam). Sú však trošku chladní a priateľstvá 
nadväzujú dlhšie a ťažšie než my.  

Počas augustovej návštevy som viackrát 
navštívil najznámejší fínsky vynález – saunu. 
Nezabudnem na „posaunové“ plávanie v jaze-
re zaliatom západom Slnka či na vhupnutie do 
7-stupňovej vody v Laponsku z vyhriatej, viac 
ako 90-stupňovej sauny.  

Rozprával som sa s viacerými Slovákmi, ktorí 
žijú v Helsinkách a zhodli sa v tom, že medzi 
veľmi vážne problémy vo Fínsku patrí alkoho-
lizmus, ktorému podliehajú nielen muži ale aj 
ženy. Pitie alkoholu narastá s prichádzajúcou 
zimou, krátkymi dňami, dlhými nocami a dep-
resiami.  

Fínsko je nielen krajina lesov, jazier a sauny, 
ale aj bydliskom Santa Klausa, sídlom Nokie, 
tu vznikol Linux. Pre mňa osobne je Fínsko 
zaujímavou krajinou a som vďačný za to, že 
som tam mohol stráviť tohoročný august. Ako 
však hovorí pravdivé slovenské príslovie: „Vša-
de dobre, doma najlepšie.“  

Matúš Demko,  
študent 5. ročníka FiF UK

 

Študentským perom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splav slovinskej rieky Soča. Zdroj: archív MB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci Programu pre zahraničných korešpondentov pred návštevou fínskej prezidentky. Zdroj: 
Kunal Majumder 



 

Slovenské jaskyne, slnečné zahraničie a opera 
 

Keď som začiatkom júla promovala, neverila 
som, že toto leto môže byť jedným z najlep-
ších, aké som kedy zažila. Čakala ma nová 
práca, čo pre mňa znamenalo tri mesiace skú-
šobnej doby, a tým pádom žiadna dovolenka. 
Ale čo osud alebo čert nechcel, stretla som 
niekoho, kto zmenil môj život a vďaka tomuto 
človeku som zažila leto, aké ešte nikdy.  

Jeden víkend sme šli spolu aj s kamarátmi 
do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Odtiaľ sme 
odchádzali mierne sklamaní, keďže sme si 
mysleli, že je väčšia a... zaujímavejšia. Za 
takmer dvesto korún na osobu sme očakávali 
trochu viac ako 20-minútovú prehliadku súvis-
lej plochy ľadu bez jediného stalagmitu, sta-
laktitu či stalagnátu. 

Ďalší víkend sme strávili v rakúskych Alpách 
na chate a túre na Seekarspitze. Tento výstup 
v lete odporúčam všetkým nadšencom hôr. 
Nenáročná túra s fantastickým výhľadom na 
záver. 

O týždeň neskôr sme víkend prežili v Ru-
žomberku. V pláne sme mali Téryho chatu, 
ale pre nepriaznivé počasie sme sa rozhodli 
ísť – napriek neúspechu v Dobšinskej ľadovej 
jaskyni – do Demänovskej ľadovej jaskyne. 
Tu nás za temer rovnakú cenu vstupného 
(študenti 180,– Sk) čakala prehliadka v trvaní 
asi 50 minút. Na naše opätovné sklamanie 
sme zistili, že posledné zimy boli mierne a ľad 
je roztopený, takže zase žiadne ľadové útvary. 
Ale krasové áno, to im treba uznať. Čiže naše 
sklamanie bolo iba polovičné. 

Plán na ďalší víkend – Španielsko. Ako na 
potvoru, aby som to mala trošku okorenené, 
v stredu večer spadlo v Madride lietadlo a tak-
mer všetci pasažieri zomreli... Našťastie ja 
som cestu do Madridu úspešne prežila, a tak 
som si na druhý deň mohla užiť piesočné plá-
že slnečnej Marbelly. Tie dni utiekli ako voda 

a ja som o pár dní zase sedela v práci už len 
s peknými spomienkami na more, skvelé jed-
lo a ten fantastický Merecedes SLK, ktorý som 
tam vyskúšala. 

Zlatým klincom tohto úžasného leta mal byť 
kultúrny zážitok v podobe opery Nabucco na 
hrade. A zážitok to teda bol, ale skôr adrena-
línový než kultúrny. Celé to začalo nedomys-
lením dopravy, takže ako prvé sme uviazli  
v zápche na moste SNP, cez ktorý sa nedalo 
prejsť. Autá pri hrade zúfalo hľadali miesta na 

parkovanie, a tých bolo zúfalo málo. Tak ako 
sa patrí pri návšteve opery, nahodili sme sa 
pekne do slávnostného oblečenia, to zname-
ná – chlapi obleky, ženy róby a topánky na 
vysokých podpätkoch. Nikto z nás však netu-
šil, že sa budeme na miesto premiestňovať 
potme, po trávniku a bude tam asi tak „milión“ 
jám.  

Ale aj tak najlepšie bolo, keď sme zbadali 
„tribúnu“. To čo tam stálo a tvárilo sa ako tri-
búna, bolo jedno veeeeľké lešenie s masou 
ľudí. Pri mojej fóbii z nestabilných vecí ma 
vôbec netešilo, že sa nám ušli miesta až na 
samom vrchu. Sedeli sme vo výške piateho 
poschodia a „tribúna“ sa každú chvíľu chvela, 
čiže moje myšlienky sa neniesli v duchu toho 
kultúrneho zážitku, ale v duchu únikového vý-
chodu. Keď sme sa dožadovali lepších miest, 
povedali nám, že sme mali prísť skôr a máme 
smolu. To, že sme mali lístky do akejsi Silver 
zóny za 1.500,– Sk a posadili nás do Bronze 
zóny, ktorá bola omnoho lacnejšia, to nikoho 
nezaujímalo. Po pretrpení prvého dejstva sme 
sa, tak ako asi aj ďalšia tretina ľudí, rozhodli, 
že takto to už ďalej nepôjde a odišli sme. Čo 
tam po drahých lístkoch, život je pre nás pred-
sa len vzácnejší. 

Na druhý deň vyšli v novinách skvelé kritiky 
na celú organizáciu a jediným negatívom boli 
ľudia, ktorí prišli neskoro a rušili tým, že si ne-
mali kam sadnúť. Nikoho samozrejme nezau-
jímalo, že títo oneskorenci (vrátane nás) stáli 
v zápche na moste, potom v rade pri vstupe 
na tú konštrukciu a koniec-koncov sme si ne-
mali kam sadnúť. 

V skratke by som zhrnula moje leto tak, že 
som zažila veľa krásneho a zaujímavého, ale 
tromfol to jeden deň tzv. eventu po slovensky. 

Mgr. Lucia Melicheriková,  
absolventka FiF UK 

 
 

Po pracovnom lete sa teším do školy 
 
Ako mnoho študentov – vysokoškolákov, aj ja som leto strávila pracovne. Prácu som si našla vynikajúcu, veď čo môže byť pre študentku sloven-

ského jazyka a literatúry lepšia brigáda, ako pracovať v jednom z najväčších kníhkupectiev na Slovensku, v Panta rhei?  
 

Keď som priateľov oboznámila s mojím no-
vým pracoviskom, ich reakcie boli zväčša typu: 
„Tak to je paráda, môžeš celé leto čítať kni-
hy!“ Ja som bola podobného názoru, avšak 
prvý deň v práci ma vytrhol z krutého omylu. 
Dvanásť hodín na nohách s polhodinovou pre-
stávkou v totálnom chaose mi dal zabrať viac, 
ako som si vedela predstaviť. Skúseností som 
ale nabrala nespočetne. Až počas tých dvoch 
mesiacov som si stihla všimnúť, akí sú ľudia 
vskutku rôzni.  

Ako úplná začiatočníčka som mala spočiat-
ku hrôzu zo zákazníkov, veď ja sama som ne-
tušila, čo sa kde nachádza a trvalo mi, kým 
som prišla na spôsob fungovania celej predaj-
ne. Preto, keď som videla oproti sebe nejaké-
ho rútiaceho sa zákazníka, radšej som sklopila 
hlavu a tvárila sa strašne inkognito. Väčšinou 
to ale vôbec nezaberalo, a tak som musela 

denne čeliť snáď milión otázkam nedočkavých 
zákazníkov. Najviac ma vedeli dostať tí, ktorí 
sa prišli len opýtať, či náhodou nemáme kniž-
ku, ktorú videli v časopise – bola červená, ako 
zošit veľká a napísala ju nejaká žena, no, bo-
hužiaľ, nevedia ani názov knihy, ani autorky. 
Ja som ich potom len tak náhodou musela 
sklamať. Oni nahodili nahnevaný výraz tváre 
a odišli s poznámkou, ako tam, preboha, môže 
pracovať taký neschopný personál. Našťastie, 
drvivá väčšina návštevníkov Panta rhei bola 
príjemná a vedela, čo chce. Občas sa tam mih-
la aj nejaká tá slovenská „celebrita“. A mne 
až srdce poskočilo, keď sa oproti mne posta-
vil Peter Varinský.  

Celodenné roznášanie kníh, oceňovanie, 
nahrávanie, preceňovanie na eurá, obsluha 
zákazníkov dávalo riadne zabrať, a tak som 
sa večer tešila akurát tak na posteľ. Našťastie, 

boli aj dni voľna, ktoré som využila na relax  
a zábavu. Zbalila som si kufor a s radosťou 
som prišla domov, do Piešťan, kde ma čakala 
rodina a priatelia. Raz za čas som si odbehla 
na festival, miestnu diskotéku, no keďže voľ-
ného času bolo veľmi málo, pravej letnej zába-
vy som si príliš neužila. Ku podivu, postupne 
som zisťovala, že mi to nechýba v takej miere 
ako kedysi, ba práve naopak. Boli dni, keď 
som sa do práce tešila ako malé dieťa. Zvykla 
som si na pracovnú dobu, kolegov, atmosféru 
dňa, ktorá v Panta rhei panovala, a občas som 
si tam dokonca pripadala ako doma.  

Samozrejme, do školy som sa tešila celé dva 
mesiace, na pravý študentský život... Avšak 
táto práca mi dala veľa skúseností, nehovo-
riac o tom, ako veľmi mi pomohla pri mojom 
štúdiu. 
Ľubica Šugrová, študentka 2. ročníka FiF UK 

 

Študentským perom  
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