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Oznam 

Chceme viac  
spoločenských problémov 

Editoriál 
 
Toto číslo prináša hlavne cinkot Novembra 1989 a Vianoc. 

Ale Naša si všimla aj iné, čo sa u nás stalo.  
 
Každý rok sa schádza redakčná rada Našej univerzity. Zhodnotí 

minulý ročník a diskutuje o tom, ako zatraktívniť časopis tematicky 
aj inak. Tento rok sa zišla dňa 4. novembra. Keďže náš časopis 
je založený najmä na chuti zamestnancov univerzity písať, jeho 
témy sa každý mesiac rôznia, podľa toho, kto a s čím sa chce zo 
svojho pracoviska „pochváliť“. Členovia redakčnej rady by v Našej 
univerzite radi videli aj príspevky o spoločenských problémoch 
alebo o problémoch univerzity. Diskutovať na rozmanité témy sme 
sa snažili už aj v minulosti, žiaľ, doteraz sa nám to veľmi nedarí. 
Veríme, že našich čitateľov neopustí chuť písať nielen o veciach, 
priamo sa ich dotýkajúcich, ale že sa budú vyjadrovať aj k aktuál-
nym témam „mimo vlastnej profesie, katedry či fakulty“. V tomto 
čísle sme pre vás pripravili napríklad aj anketu o spomienkach na 
„nežnú revolúciu“. 

Začnem odkazom na nezištných „ľudí z pivníc“ – archivárov. 
S obľubou zvyknú hovoriť, že „papier je to posledné, na čo 
človek myslí, ale prvé, čo hľadá, keď chce dokázať svoju prav-
du, nároky na niečo, niečím sa pochváliť“. A oni sa o našu 
nielen papierovo zhmotnenú pamäť starajú v podmienkach, 
ktoré si väčšina iných hádam ani nedokáže predstaviť. Obetavo, 
roky, s explicitnými výsledkami, končiacimi publikačnou čin-
nosťou, ktorá odráža ich bádateľské úsilie. Určite by sme si to 
mali všimnúť. Alebo sa dokonca aj inšpirovať?  

Dnes naši študenti vari ani neuveria, že ešte nie tak dávno 
mohlo byť skutočnou súčasťou života na akademickej pôde 
napr.: „V nedeľu večer 19. novembra na Internáte Ľ. Štúra 
v Mlynskej doline pripravili prvé študentské protestné vyhláse-
nie, ktoré bolo prečítané v preplnenej vstupnej hale UK v pon-
delok ráno. Vyhlásenie obsahovalo ostrý protest proti policaj-
nému zásahu v Prahe, žiadosť o dôkladné vyšetrenie zásahu 
a následné potrestanie vinníkov, ako aj výzvu začať diskusiu 
o aktuálnej celospoločenskej situácii. Pri čítaní sa na okennej 
parapete piati jeho autori po jednotlivých vetách striedali, aby 
to nebolo len na jedného...“ Buďme vďační všetkým, ktorí sa 
vtedy, keď vôbec nebolo isté, či na to nedoplatia väznením či 
inou perzekúciou, nebáli a nahlas povedali, že život v diktatúre 
už nechceme nielen na škole, ale ani v štáte. Prví boli naši štu-
denti. Dnes je to už ďalšia súčasť histórie našej alma mater, 
na ktorú môžeme byť právom pyšní (už menej som si istý, že 
jej aktuálne archívne zdokumentovanie môže byť rovnakým 
žriedlom hrdosti).  

 
Lenka Mlynčeková,  
vedúca redaktorka 

V skratke 

 Ocenenia najvýznamnejším vedcom na Slovensku za rok 2009 
odovzdal pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2009 minister 
školstva SR Ján Mikolaj dňa 4. novembra 2009. Medzi ocene-
nými boli aj zamestnanci Univerzity Komenského. Osobnosťou 
vedy a techniky sa stal aj prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., 
z Prírodovedeckej fakulty UK (PriF). Za príspevok k odhale-
niu mechanizmu pôsobenia benzotiazinónov ocenili kolektív 
Katedry biochémie PriF UK pod vedením doc. RNDr. Katarí-
ny Mikušovej, PhD. Vedeckou osobnosťami do 35 rokov je aj 
doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., z Fakulty matematiky, fyzi-
ky a informatiky UK. 

Odvtedy sa náš svet nepredstaviteľne posunul. Neviem, ne-
viem, ako by sa aj optimisti pred 20 rokmi pozerali na človeka, 
ktorý by predpovedal, že náš študent si v publikácii českého 
autora nájde odkaz na metodiku fínskeho profesora, ktorého 
elektronicky požiada o pomoc a výsledkom bude práca, ktorú 
rektor univerzity ocení pri oslavách Medzinárodného dňa štu-
dentstva. Alebo na to, že v bohatom kapitalistickom Nemecku 
budú študenti protestovať za zrušenie školného vo výške od 
100 do 500€  za semester a žiadať, aby boli sociálne štipen-
diá založené na ich reálnej potrebe a nie na prospechu (fasci-
nujúci vývoj ekonomického a sociálneho myslenia elitnejšej 
časti obyvateľstva nechudobnej časti sveta).  

TASR 
 
 Päť slovenských univerzít sa objavilo v zozname top 100 najlep-
ších univerzít v strednej a východnej Európe, ktorý zostavuje 
najväčšia verejná výskumná španielska inštitúcia (CSIC). Uni-
verzita Komenského je v rebríčku na 20. mieste. Zo slovenských 
univerzít sa tu umiestnili ešte Technická univerzita v Košiciach 
(28.), Slovenská technická univerzita v Bratislave (34.), Sloven-
ská poľnohospodárska univerzita v Nitre (48.) a Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach (92.) 

TASR „S manželom a dcérou zbalíme niekoľko darčekov, zamkne-
me náš bratislavský byt, sadneme do auta a šťastne prídeme 
do dedinky na strednom Slovensku, kde žijú moji rodičia. Ve-
rím, že aj tento rok tam bude pohoda, voňavá a láskavá domác-
nosť, tradičná rodinná vianočná atmosféra a možno aj dlhé 
zasnežené prechádzky.“ Už ste niekedy rozmýšľali, kde sa 
vzal tento moderný fenomén – prečo je to tak, že najprv ute-
káme „do mesta“ a potom z neho? Hľadáme pritom „len“ 
blízkych ľudí, alebo aj svoje korene, pokoj, inakosť, prírodu, 
seba?  

 
 Rektor UK František Gahér sa vzdal členstva v Slovenskej rek-
torskej konferencii (SRK). Dôvodom je, že konferencia by mala 
podľa neho vykonávať činnosť podľa zákona o vysokých ško-
lách a nie podľa zákona o združovaní občanov, ako je to dnes. 
Sklamaný je aj z prístupu rektorov niektorých súkromných vy-
sokých škôl, ktorí bojkotovali zasadnutia SRK, až nebola uzná-
šaniaschopná. Ďalším dôvodom vzdania sa bol nespravodlivý 
systém hlasovania, podľa ktorého má každý rektor jeden hlas 
bez ohľadu na veľkosť vysokej školy. Gahér navrhoval, aby sa 
váha hlasu rektora odvíjala od počtu študentov vysokej školy, 
ktorú zastupuje. Je presvedčený, že v budúcnosti vznikne SRK 
ako orgán reprezentácie vysokých škôl podľa zákona o vyso-
kých školách. 

Keď nám vydrží zdravie, budeme mať možnosť voliť si. Ako 
strávime Vianoce, aké predsavzatia si dáme do roku 2010, 
ako si usporiadame osobné i pracovné priority, ako im vdých-
neme život. Najkrajší Boží hod vám. A nech sa potom naplní, 
aby „sa nám všetkým darilo správať sa po väčšinu roka tak, 
ako počas vianočných sviatkov“.  

NUNU 
 
 

Poznámka k titulnej strane: 
M. Dúbrava, prorektor UK  Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bolo ocenených 

dvadsaťšesť študentov a dvadsaťdeväť pedagógov UK.  
Viac na stranách 14 – 17. Foto: Marián Kukan 
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Vianoce  
ako odmena na konci roka 

 
Rok 2009 už onedlho uzavrie aj svoju dvanástu kapitolu. Aj vám sa zdá, že sa prehnal neuveriteľne rýchlo? Ešte osláviť Vianoce a už 

môžeme otvárať šampanské na oslavu nového roka. Ako prežijú vianočné sviatky naši zamestnanci? Spýtali sme sa ich za vás: „Ako budete 
tráviť tohtoročné Vianoce?“ a „Máte nejaké špeciálne prianie do budúceho roka?“ 

 

Doc. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., 
akad. soch.,  
Katedra liečebnej pedagogiky, PdF 
 
− Ako každý rok spolu so svojou najbliž-

šou rodinou oslávim zrodenie najjasnejšej 
hviezdy medzi hviezdami, nazývanej tiež 
Super Star, doma v Lamači. Vianočné dni 
budeme tráviť s manželom v kruhu svojich 
početných potomkov. Ak zarátam do ro-
diny aj našich dvoch psov, bude nás pri 
okrúhlom stole, kde sa všetci zmestíme, 
pätnásť duší. Pochutíme si okrem iných 
dobrôt na kapustnici, v ktorej z vlastných 
zdrojov budú pochádzať nielen sušené hrí-
by z novohradských lesov a chilli papričky, 
ale aj doma kvasená kapusta a tzv. kim-či 
– veľmi štipľavá čínska kapusta, ktorú už 
viac rokov pripravujeme podľa kórejského 
receptu. Najmladší členovia rodiny, v počte 
päť, vo veku od ôsmich mesiacov do šty-
roch rokov sa nám iste postarajú o pestrý 
program!  
− Mám veľa špeciálnych prianí, lebo aj 

rok 2010 bude pre mňa špeciálnym: do bu-
dúceho roku teda prajem všetkým blížnym  
i sebe, najmä lásku, zdravie, pokoj, veľa 
kreatívnych a poznaniachtivých študentov, 
príjemných kolegov, možnosť parkovať pred 
fakultou bez strachu, že mi auto odtiahnu 
do Čierneho lesa, možnosť slušne sa ísť 
najesť za obedové lístky nielen do menzy, 
ale aj do niektorej z blízkych reštaurácií, 
ale hlavne môcť zrealizovať svoju jubilejnú 
sochársku výstavu, dopísať svoju ďalšiu 
knihu a etablovať štúdium arteterapie na 
Slovensku. Nie je toho málo. Však? Nech 
mi Pán Boh pomáha! 

PharmDr. Adriana Adameová, PhD., 
Katedra farmakológie a toxikológie, 
FaF 
 
− Tohtoročné vianočné sviatky budem 

tráviť podobne ako uplynulé Vianoce v kru-
hu rodiny. Osobne sa veľmi teším na toto 
obdobie aj kvôli tomu, že s niektorými člen-
mi rodiny sa uvidím po dlhšom čase. Pevne 
verím, že ak nám Perinbaba nadelí snehovú 
nádielku, tak biela pokrývka a pokoj okoli-
tých hôr nám umocnia čaro týchto výnimoč-
ných sviatkov… 
− Priala by som si pre seba a svojich 

blízkych zdravie a zotrvanie pekných pria-
teľských vzťahov. Rovnako by som nám 
všetkým zaželala veľa podnetných motivácií 
pri plnení pedagogických a vedeckých po-
vinností, ako aj šikovných študentov, ktorí 
by boli právom hrdí na našu alma mater. 

 
 
PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.,  
Katedra hier, FTVŠ 
 
− Pevne verím, že Vianoce budem tráviť 

v pokoji. 
− Želám si, aby pravda a láska zvíťazila 

nad lžou a nenávisťou. 
 
 
MUDr. Milan Mello, CSc.,  
Katedra anatómie, JLF 
 
− Tohoročné Vianoce budem tráviť ako 

obvykle v rodinnom kruhu. 
− Do budúceho roku si prajem predo-

všetkým lepšie zdravie.  

Doc. RNDr. Miloš Božek, PhD.,  
Katedra algebry, geometrie a didaktiky 
matematiky, FMFI 
 
– Vianoce strávim doma s manželkou. 

Určite sa stretneme so synom a jeho man-
želkou a dúfame, že sa k nám medzi sviat-
kami dostanú na pár dní aj dcéra s man-
želom a ich dvomi dcérkami (10 a 8-ročné). 
− Veľké očakávania a priania v súvislosti 

s novým rokom radšej nevyslovujem. Skú-
senosť ma naučila, že sa dosť často nemu-
sia naplniť. Ostávam teda pri želaní tradič-
nej pohody a zdravia pre všetkých blízkych. 

 
 
Doc. Mgr. art. Anna Predmerská, 
Katedra praktickej teológie, EBF 
 
− Verím, že ako temer každé doposiaľ: 

spolu s manželom a dcérou zbalíme niekoľ-
ko darčekov, zamkneme náš bratislavský 
byt, sadneme do auta a šťastne prídeme 
do dedinky na strednom Slovensku, kde 
žijú moji rodičia. Verím, že aj tento rok tam 
bude pohoda, voňavá a láskavá domác-
nosť, tradičná rodinná vianočná atmosféra 
a možno aj dlhé zasnežené prechádzky. 
− Nijaké špeciálne, len také obyčajné: 

pokoj, zdravie a radosť zo zmysluplnej 
práce. 

 

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD.,  
Katedra manažmentu, FM UK 
 
− Som dosť konzervatívny, pokiaľ ide 

o vianočné sviatky. Pre mňa sú to sviatky 
Božieho narodenia, a teda sviatky pokoja 
a mieru. Chcem ich prežiť tak, ako vždy do-
teraz, doma s rodinou. Pre mňa sú Vianoce 
aj symbolom zimy. Neviem si predstaviť 
Vianoce, napríklad na pláži v Austrálii. Stret-
nem sa s príbuznými, pôjdem do záhrady 
nakŕmiť vtáčiky a tiež, ak bude sneh, na 
bežky, Kačín, Kolibu a podobne. 
− Špeciálne nie, iba to klasické, ktoré 

hovorí o dobrom zdraví, a tiež keby sa nám 
všetkým darilo správať sa po väčšinu roka 
tak, ako počas vianočných sviatkov. 

 
Pripravila Lenka Mlynčeková 
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Spravodajstvo

Stretnutie dôchodcov z prírodovedeckej fakulty Senát rokoval  
o metodike delenia dotácie  

Stretnutie nepracujúcich dôchodcov zorganizovala dňa 12. novembra 2009 Odborová organi-
zácia OZPŠaV pri Prírodovedeckej fakulte UK. Za vedenie fakulty sa bývalým zamestnancom 
prihovoril dekan fakulty prof. Anton Gáplovský. S dôchodcami diskutovali aj členovia odborovej 
organizácie PhDr. Ivica Sigmundová a RNDr. Jozef Lukáš a predsedníčka fakultného výboru 
doc. Lídia Turanová. 

O návrhu Metodiky rozdelenia štátnej dotá-
cie vysokým školám na rok 2010 rokoval 
Akademický senát UK na svojom zasadnutí 
dňa 11. novembra 2009. Stotožnil sa aj  
s uznesením Rady vysokých škôl, aby Minis-
terstvo školstva SR (MŠ) zapracovalo do 
metodiky konkrétne pripomienky Rady vy-
sokých škôl. Senát žiada MŠ SR, aby výška 
dotácie na doktorandov bola stanovená na 
úrovni roku 2009, t. j. pred vykonaním dizer-
tačnej skúšky na úrovni zodpovedajúceho 
platového stupňa 10. platovej triedy prísluš-
nej platovej stupnice a po vykonaní dizertač-
nej skúšky zodpovedajúceho stupňa 11. pla-
tovej triedy. Senát bol tiež informovaný o sta-
ve prípravy rozdelenia štátnej dotácie fakul-
tám a súčastiam UK. Na svojom zasadnutí 
okrem toho schválil štatút Právnickej fakulty 
UK a 38 žiadostí o prenájom. 

L. Turanová, PriF UK 
 

Viac na  
http://www.uniba.sk/index.php?id=617. 

LM 
 

 

Udalosti z novembra bude po dvadsiatich rokoch pripomínať tabuľa 
 
Bratislavských študentov, ktorí dňa 16. novembra 1989 verejne vykročili do ulíc a žiadali práva 

a slobody, bude odteraz pripomínať pamätná tabuľa na budove Univerzity Komenského. Tabuľu, 
na ktorej sú aj dve ruky, ktoré sa chcú spojiť, zhotovil akademický sochár majster Ján 
Hoffstädter. Slávnostne ju v deň dvadsiateho výročia dňa 16. novembra 2009 odhalil rektor UK 
František Gahér a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Ivan Petranský. 

 
My chceme slobodu! 
Radovan Števčík sa pred dvadsiatimi rokmi 

zúčastnil pochodu študentov, ktorí dokázali 
niečo, na čo si ich rodičia netrúfli. Spomínal 
na deň, keď pred ministerstvom školstva žia-
dali o študentské práva. Pridávali sa k nim 
ďalší ľudia a pochod sa zmenil na manifestá-
ciu za slobodu slova a demokraciu. „Najemo-
tívnejšia je pre mňa spomienka na zastávku 
na Hviezdoslavovom námestí, kde sme utvo-
rili kruh a kričali sme: My chceme slobodu,“ 
spomína Števčík.  

Ako prvá odvážne pred kameru vystúpila 
študentka Henrieta Hrinková. Po nej sa pridali 
aj ostatní. Nad tým, aké dôsledky bude mať 
pochod pre zúčastnených študentov vraj ne-
rozmýšľali. „Strach tam bol, ale udalosti na-
brali také tempo, že sme na strach nemysleli 

a konali sme tak, ako sme to cítili,“ hovorí po 
rokoch Števčík. Vážnosť situácie si začali uve-
domovať až potom, keď videli reportáž v tele-
vízii. 

Na udalosti si veľmi dobre pamätá aj vtedajší 
študent Vlado Petrovič: „V sobotu 18. novem-
bra prišla na internát správa, že v Prahe deň 
predtým zahynul študent. V pondelok 20. no-
vembra sme obsadili Aulu UK a žiadali sme 
rokovať o situácii. Situácia však bola napätá 
už minimálne rok predtým.“  

Aký význam mal „deň pred Prahou“, ako sa 
16-temu novembru zvykne hovoriť, pre pád re-
žimu? „Pre Prahu možno nie, lebo Praha o tom-
to manifeste nevedela. Veľký význam však 
mal preto, že nás 20. november našiel pripra-
vených. V tento deň, keď Filozofická fakulta 
UK ako prvá fakulta na Slovensku vstúpila do 
štrajku a začala formovať študentské hnutie, 
sme už boli zohratý tím,“ myslí si Števčík. 

 

Pocit je zmiešaný 
Naplnilo sa posolstvo 16. novembra? Števčík 

si myslí, že áno, aj keď zostáva v tieni 17. no-
vembra a udalostí, ktoré nastali po tom. „To, 
čo sme chceli, sa splnilo. Chceli sme slobo-
du – slobodu máme. Chceli sme prepustenie 
bratislavskej päťky, ktorú vtedy súdili za to, 
že chceli položiť kvetinu, kde zomrela Danka 
Košanová – bola prepustená. Nechceli sme 
jadrový reaktor v Mlynskej doline – a ten sa 
nepostavil. 

Vlado Petrovič to vidí takto: „Pocit je zmie-
šaný, pretože do ulíc sme išli za slobodu, a tá 
osobná sloboda sa splnila. Každý môže pove-
dať svoj názor. Ale aj tak spoločnosť nesme-
ruje tým smerom, aký sme si predstavovali. 
Chceli sme čistú spoločnosť, charakternú, 
slušnú, poctivú, pravdovravnú a ako mladí 
ľudia sme na to mali právo. Takmer všetci sme 

však skĺzli do konzumu a sledovali sme najmä 
osobný život. Veci verejné sa ani nedali veľmi 
ustrážiť. Komunistické štruktúry, ktoré vládli, 
sa len transformovali a využili situáciu, že 
boli najlepšie informovaní. Prevrátili kabáty. 
Preto je spoločnosť taká, aká je. V súčasnosti 
sa tiež bojuje za demokraciu.“ 

 
Študenti sú vo vhodnej chvíli odvážnejší 

 „Spomienka na 16. november nám dáva 
príležitosť vyzdvihnúť úlohu študentov na zme-
nách, na čo sa postupom času zabúda,“ pove-
dal Ivan Petranský z ÚPN. Tabuľa na budove 
UK má byť podľa neho okrem spomienky aj 
vyjadrením úcty a vážnosti voči študentskej 
mládeži, ktorá dnes na sebe pracuje s vedo-
mím, že onedlho to bude práve ona, ktorá 
bude vytvárať tvár slobodného Slovenska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hrdosť na to, že študenti UK pred dvadsiati-

mi rokmi našli odvahu verejne bojovať za 
slobodu, vyjadril aj rektor UK. „Študenti sú 
vždy tí, ktorí sú vo vhodnej chvíli odvážnejší, 
aktívnejší. Prispeli k prinavráteniu akademic-
kých práv a slobôd na akademickú pôdu, čo 
považujem za najpodstatnejší výsledok pre 
vysoké školy,“ povedal rektor a dodal, že aj 
v budúcnosti bude bojovať za to, aby sa o všet-
kých veciach mohlo na akademickej pôde 
diskutovať. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabuľu na počesť odvážnym študentom odhalil
rektor UK F. Gahér a predseda Správnej rady ÚPN
I. Petranský. Foto: M. Kukan 

Po odhalení tabule otvoril bývalý študent UK 
Milan Novotný výstavu fotografií, dobových 
novín a ďalších materiálov z novembrových 
udalostí v priestoroch Katedry žurnalistiky 
FiF UK. 

Lenka Mlynčeková 
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Spravodajstvo

Výstava o štátnej bezpečnosti NDR a ČSSR 
 
Nepriateľ je ten, kto inak zmýšľa – je názov výstavy, ktorú dňa 19. novembra 2009 otvorila Univerzita Komenského vo vstupnej hale svojej budovy. 

Výstava o štátnej bezpečnosti bývalej Nemeckej demokratickej republiky, známej pod skratkou Stasi, oboznámi s jej vznikom, pracovným aparátom, 
metódami práce, spolupracovníkmi, agentmi, ale aj s obeťami jej teroru.  

 

Prorektor UK Peter Osuský na otvorení výsta-
vy povedal: „Tá generácia, ktorá vníma otvo-
rené hranice a výmenné pobyty od Londýna, 
cez Helsinky až po Malagu ako normálnu vec, 
si nevie predstaviť, čo znamenala návšteva 
„Februárky“ so žiadosťou o vycestovaciu po-
ložku, čo znamenali prieky a čo znamenali 
sledovania, udávania a ničenia osudov.“ 

Otvorenia sa zúčastnil aj veľvyslanec Nemec-
ka Dr. Alex Hartmann a Marianne Birthler z Úra-
du spolkovej splnomocnenkyne pre dokumen-
ty Služieb štátnej bezpečnosti bývalej NDR 
(BStU), obdoby nášho Ústavu pamäti národa. 

Marianne Birthler si myslí, že by sme nemali 
zabúdať na to, odkiaľ sme prišli. Nesmieme 
ani zabúdať na obete, ktoré trpeli. „Mladí ľudia 

sa tiež musia viac naučiť o štruktúrach diktatúr 
a o živote v diktatúrach, aby pochopili, aký je 
rozdiel medzi demokraciou a diktatúrou,“ po-
vedala Birthler. Prečo si úrad vybral práve 
Univerzitu Komenského na prezentáciu svojej 
výstavy? „Bežne sa pýtame ambasády alebo 
Geotheho inštitútu, ktoré miesto by bolo dobré 
pre výstavu. Teraz nám inštitút odporučil vašu 
univerzitu a ja som tomu veľmi rada. Dúfam, 
že si ju príde pozrieť čo najviac mladých ľudí,“ 
dodala splnomocnenkyňa. 

Súčasťou výstavy boli aj prednášky Dr. Geor-
ga Herbstritta z BStU s názvom „Spolupráca 
komunistických tajných služieb“ a prednáška 
nemeckého veľvyslanca na Slovensku Dr. Axe-
la Hartmanna „Osobné skúsenosti so štátnou 
bezpečnosťou NDR – utečenci na veľvyslanec-
tve v Budapešti“, prezentované dňa 26. novem-
bra. 

Všetky aspekty činnosti Stasi sú veľmi po-
dobné československej ŠtB. Súčasťou expo-
zície bude aj výstava Dejiny ŠtB, ktorú pripra-
vili pracovníci Ústavu pamäti národa. Priblíži 
históriu československej tajnej služby so za-
meraním na Slovensko. 

Verejnosti sú výstavy prístupné od 20. no-
vembra do 13. decembra 2009. 

Lenka Mlynčeková
 

 

Študenti muzikológie  
koncertovali s profesionálmi 

 
Študenti muzikológie a jazzová speváčka Lucia Lužinská s gitaristom Borisom Cellarom spoločne koncertovali dňa 30. novembra 2009 v Moyze-

sovej sieni FiF UK. Cenu Jozefa „Doda“ Šošoku získal za tvorivosť a invenciu klavirista Erik Dimitrov a Cena rektora UK patrila bubeníkovi Ľubošovi 
Ambrózaiovi za aktivitu a šírenie dobrého mena univerzity. 

 
Koncert bol výsledkom sústredenia a spo-

ločných nácvikov študentov teoretických pred-
metov s praktickými hudobníkmi. Priamo 
v koncertnej sieni sa spolu pokúsili o skutočnú 
jazzovú improvizáciu.  

 
 
 
 
 

Každý študentský výkon bol sprevádzaný 
búrlivým aplauzom a v sále bola vynikajúca 
atmosféra. V popredí boli štyria speváci – 
Samuel Tomeček, Alenka Moravcová, Lucia 
Fojtíková a Andrea Bučková, pekne vyzneli 
ich trojhlasné vokály v skladbe T. Monka: Blue 
Monk, rovnako zaujalo aranžmánom I Got 
Rhythm od G. Gershwina, v ktorom sa strie-
dali honky tonk style, swing a groove. Efektne 
a zábavne vyznela improvizácia speváka Mi-
chala Rešetku, ktorý naopak ako trubkár uká-
zal svoj seriózny a citlivý prístup k jazzu. Dialóg 
dvoch mladých ľudí Sama Tomečka a Andrey 
Bučkovej o odchádzajúcej láske v skladbe 
Autumn Leaves bol trochu aj spievajúcim im-
provizujúcim rozhovorom dvoch mladých ľudí. 
V dobrom svetle, ako nová nastupujúca gene-
rácia, sa ukázali aj ďalší členovia University 
Workshop – gitaristi Peter Vavro, Pavol Mazúr, 
basgitarista Michal Baláž. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študenti pred koncertom niekoľko dní s hudobníkmi nacvičovali. 

Koncert neušiel pozornosti ani súčasníka 
Jozefa „Doda“ Šošoku – Petrovi Lipovi, ktorý 
prejavil prirodzený záujem o jazzové dianie  
a pozoroval mladých hudobníkov z čestnej 
lóže. 

Po odovzdaní cien nasledoval predvianočný 
koncert Lucie Lužinskej a All Time Jazz Tria. 
Teleso je vo vrcholnej špičkovej forme a za-
slúži si najvyššiu pozíciu v slovenskom jazze. 
Jednotliví hudobníci v ňom prekvapujú úžas-
ným harmonickým cítením a jazzovým frázo-
vaním. 

Propagáciu a celú organizáciu mali na sta-
rosti študenti hudobného manažmentu Katedry 
hudobnej vedy FiF.  

 
Yvetta Kajanová,  

koordinátorka projektu,  
FiF UK 
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Naše spomienky na november 1989

Niekoľkým z vás redakcia Našej univerzity položila otázku: 
 
 

Ako si spomínate na udalosti okolo 17. novembra 1989? 
 

Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc., Katedra 
slovenskej literatúry a literárnej vedy, 
FiF UK 
 
Novembrové udalosti som vnímal ako 

veľkú úľavu a vyslobodenie. Ako čerstvý 
štyridsiatnik som bol ešte dosť „čerstvý“ 
(a málo „rozumný“) na to, aby som sa s chu-
ťou pustil do rúcania starých štruktúr. A dnes 
som hrdý na to, že Univerzita Komenské-
ho a zvlášť Filozofická fakulta UK boli odpo-
čiatku v centre diania. (Len či je na to hrdá 
aj fakulta?) Predohrou bola manifestácia 
študentov 16. novembra, ktorú už pripomí-
na pamätná tabuľa. Rovnako pamätné by 
však malo byť aj spontánne zhromaždenie 
študentov a niektorých učiteľov fakulty v Aule 
UK hneď dopoludnia v pondelok 20. novem-
bra, čo po nedeľnom zhromaždení umelcov 
a intelektuálov v Umeleckej besede možno 
považovať za ďalší závažný „spúšťač“ revo-
lučných udalostí. Študenti si tam vynútili 
dialóg so „zabetónovaným“ komunistickým 
vedením školy a treba oceniť ich odvahu 
prejaviť svoj názor, veď neskôr vysvitlo, že 
dekan (či presnejšie „vladár“) fakulty zhoto-
voval pre ŠtB zoznamy študentov a učiteľov, 
ktorí na zhromaždeniach „negatívne vystu-
povali“! Aj prvé vyhlásenie Verejnosti proti 
násiliu (VPN) sme spísali na FiF v kabinete 
fonetiky, kde boli – vtedy vzácne – počítače. 
Veľa sa toho udialo v tých dňoch a týždňoch 
na našej fakulte – istým zavŕšením boli prvé 
slobodné voľby dekana dňa 14. decembra. 
A potom prišli Vianoce, na dlhý čas posled-
né sviatky pokoja a mieru v tejto spoloč-
nosti, a potom zaznel zvonec a nežnej roz-
právke bol koniec… 

Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., 
dekan PriF UK 
 
Pamätám si na to, ako na veľmi príjemné 

obdobie. Zmeny, ktoré sa udiali, mi vyvie-
rali z duše. Najviac ma potešila sloboda, 
ale aj ďalšie veci. Sú však aj veci, ktoré ma 
sklamali. Predtým sme napríklad nesúhla-
sili s rôznym výkazníctvom, predovšetkým 
v ekonomických oblastiach. Naivne som si 
myslel, že sa toho po novembri zbavíme. 
Trvalo to asi len rok alebo dva a potom sa 
opäť zaviedlo. Dnes je to veľmi podobné 
a niekedy to „papierovanie“ aj predčilo časy 
pred novembrom. Treba povedať, že som 
si myslel, že v zahraničí sa to tak nerobilo. 
Dnes už viem, že sa to v iných formách 
robilo aj tam. Moje nádeje boli prehnané. 

 
 
Doc. PhDr. Miroslav Bázlik, PhD., 
Katedra anglistiky a amerikanistiky, 
FiF UK 
 
Spomínam si naň veľmi dobre. Keď to bolo 

„na spadnutie“ už nejaký čas, sledovali sme 
každý možný impulz, aby sme boli pri tom. 
Pevne sme verili, že starý režim musí pad-
núť. Keď sme sa zo Slobodnej Európy do-
zvedeli, že aj slovenskí herci začali štraj-
kovať – bolo to v nedeľu večer – išli sme 
pred Astorku. Tam sme sa dopočuli, že sa 
ľudia zhromažďujú pred Malou scénou, lebo 
iba v týchto dvoch divadlách sa v ten večer 
malo hrať a pridali sme sa ku skupinke ľudí, 
kde sa začalo hovoriť o masovejšom vyjad-
rení protestu. Prešli sme na Hviezdoslavovo 
námestie, kde sa pomerne veľa ľudí zhro-

maždilo a hovorili o tom, čo by sa malo 
podniknúť. Vyzývali na demonštráciu na 
druhý deň na námestí SNP. V pondelok 
ráno už aj naši študenti štrajkovali a zišli 
sa v aule, ktorá nikdy predtým nebola taká 
plná. Tam sa k situácii vyjadrovalo veľa 
spontánne vystupujúcich študentov aj uči-
teľov. Obzvlášť ich zaujímali fakty, ktoré 
sme si my pamätali z roku 1968. Do auly 
sme chodili celý týždeň cez deň a večer 
zas na námestie. Chceli sme dať najavo, 
že je potrebná zmena. Udalosti predbehli 
naše očakávania a zmena prišla rýchlo. 
Teším sa, že môžem povedať, že aj našou 
zásluhou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 Mgr. Ľubomír Batka, PhD., Katedra 
systematickej teológie, EBF UK  

  
 Keď sa začala „nežná revolúcia“, bol som 

druhák na gymnáziu v Senici. Aj v rodine, 
z ktorej pochádzam, sme sa veľmi tešili, že 
sa to začalo. Aj ja som sa zapojil do príprav 
štrajkového výboru. Skontaktovali sme sa 
so študentmi z Academie Istropolitany, vy-
zdvihli sme materiály a začali ich vyveso-
vať po škole a po meste. Organizovali sme 
aj generálny štrajk za našu školu. Pamätám 
si na živé diskusie v triede. Mnohí hovorili, 
že všetci študenti chcú auto a dom, a to je 
veľmi egoistické. Zrejme to nemali z vlastnej 
hlavy, ale museli to počuť doma. Pamätám 
si, že učitelia stáli vo dverách a bránili nám, 
aby sme odišli. Ale celá škola ich vytlačila 
von. Seba a mojich rovesníkov označujem 
za „nežnú“ alebo „zamatovú“ generáciu. 
Niektorí z nás si ešte pamätajú aj situáciu 
pred novembrom a tiež sme boli prví, ktorí 
priamo pocítili možnosti študovať v zahra-
ničí, získať štipendiá a vidieť svet z druhej 
strany. Mnohým starším sa to už nepoda-
rilo, lebo ich „vlak už odišiel“. Dnes majú 
pocit, že zostali o niečo ukrátení. Moja 
generácia je tá, ktorá si váži to, čo získala 
vďaka novembru. 

 
 
 
 
 

Ilustračné foto. Zdroj: Výstava k novembru 1989 na KŽu FiF UK 

 
 
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ VM Ľ. Štúra 
v Mlynskej doline 
 
Pamätám si naň dosť zreteľne. Mal som 

vtedy trinásť rokov a končil som základnú 
školu. Aj naša rodina bola dosť revolučne 
orientovaná. Dochádzalo k veľmi radikálnym 
zmenám v škole aj v spoločnosti. Pochá-
dzam z Rožňavy, a tam sa tiež šlo von do 
ulíc. Spomínam si na veľmi silnú atmosféru, 
ale nedochádzalo tam k žiadnym násilnos-
tiam. Bolo to oveľa pokojnejšie. Po zmene 
režimu sme v škole na učiteľoch cítili zme-
nu. Nevedeli, ako sa majú správať. A žiaci 
nevedeli, čo majú očakávať. 

 
Lenka Mlynčeková 
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Naše spomienky na november 1989

Naši študenti boli v uliciach už šestnásteho novembra 1989 
 
Je dôležité, aby sa aspoň na Slovensku pri rekapituláciách udalostí z pamätného roku 1989 nezabúdalo na 16. november. Slovenskí 

študenti totiž práve v ten deň prvýkrát verejne vyjadrili svoj nesúhlas s vtedajšími pomermi u nás. To nie je malicherné „predbiehanie sa“ 
s Prahou, to je konštatovanie doteraz prehliadaného historického faktu.  

 

Myšlienka zorganizovať verejnú protestnú 
akciu vznikala medzi študentmi postupne 
a takpovediac „dozrela“ počas stretnutí 
pred Justičným palácom. Tam sa v prvej 
polovici novembra 1989 schádzali skupinky 
občanov, aby aspoň takto symbolicky pod-
porili súdených členov tzv. bratislavskej 
päťky (Čarnogurský, Kusý, Maňák, Ponická, 
Selecký). Medzi prítomnými študentmi filo-
zofickej, ale aj ďalších fakúlt Univerzity Ko-
menského (UK), silnelo odhodlanie prejaviť 
nespokojnosť s vtedajším režimom aj neja-
ko výraznejšie. Hľadal sa vhodný termín – 
a keďže sa blížilo 50. výročie zásahu ne-
meckých okupantov voči pražským vyso-
koškolákom (17. 11. 1939), výber padol 
na predvečer výročia tohto tradičného štu-
dentského spomienkového dňa. 

Tento prvý verejný protest slovenských 
študentov od januára 1969 (demonštrácia 
v súvislosti s pohrebom Jána Palacha) nebol 
povolený. A ani nemohol – žiadosť prísluš-
ným oficiálnym inštitúciám o jeho povolenie 
totiž vôbec nebola zaslaná. To bol jeden  
z rozdielov od vystúpenia študentov v Prahe 
v piatok 17. novembra 1989 – ich oficiálne 
spomienkové podujatie na zásah z roku 
1939 totiž niekoľko dní pred jeho konaním 
„zastrešilo“ celoštátne vedenie Socialistic-
kého zväzu mládeže. 

Na bratislavskom Mierovom námestí (dneš-
né Hodžovo námestie) sa v ten podvečer 
zišlo 200 až 250 študentov – veľkú časť tvo-
rili poslucháči Filozofickej fakulty UK, medzi 
účastníkmi však boli aj študenti Prírodove-
deckej, Matematicko-fyzikálnej a Lekárskej 
fakulty UK. „Živá reťaz“ študentov sa pohla 
cez centrum mesta a popri budove UK na-
pokon prišli až k Ministerstvu školstva SSR 
na dnešnej Dobrovičovej ulici. Počas presu-
nu zaznievali rôzne heslá – od tých umier-
nenejších „školských“ (Chceme školskú 

reformu, Chceme demokratické školstvo, 
Nechceme monopol SZM) až po radikálnej-
šie „politické“ (Chceme slobodu, Chceme 
demokraciu, Slobodu Čarnogurskému). 

Po celý čas ich „sprevádzalo“ šesť osob-
ných automobilov vtedajšej Verejnej bez-
pečnosti. Priebeh akcie zaznamenávali na 
kameru pracovníci bratislavskej redakcie 
federálnej televízie, ale aj príslušníci Štátnej 
bezpečnosti z policajných vozidiel. Účast-
níci sa vďaka detailným záberom dali bez 
problémov identifikovať, viacerí dokonca 
povedali svoje požiadavky priamo do mikro-
fónu a televíznej kamery. V tejto súvislosti 
je potrebné pripomenúť odvahu vtedajšej 
študentky žurnalistiky FiF UK Henriety Hrin-
kovej, ktorá vtedy ako prvá prelomila barié-
ru obáv.  

Nebyť následného revolučného pohybu 
v celej spoločnosti, minimálne organizáto-
rov tohto študentského protestu by čakali 

prísne postihy zo strany fakultných i univer-
zitných straníckych orgánov. 

 
 

Ešte plní dojmov z protestného pochodu 
ulicami Bratislavy sa jeho účastníci v sobotu 
na internáte z vysielania Slobodnej Európy 
dozvedeli, čo sa stalo v piatok na Národnej 
triede v Prahe. Cez víkend preto písali pro-
testné letáky a vyzývali spolužiakov z fakul-
ty, aby v pondelok ráno namiesto predná-
šok a seminárov prišli do vstupnej haly 
budovy UK, kde sa dohodnú na ďalšom 
postupe. V nedeľu večer 19. novembra na 
Internáte Ľ. Štúra v Mlynskej doline pripra-
vili prvé študentské protestné vyhlásenie, 
ktoré bolo prečítané v preplnenej vstupnej 
hale UK v pondelok ráno. Vyhlásenie obsa-
hovalo ostrý protest proti policajnému zása-
hu v Prahe, žiadosť o dôkladné vyšetrenie 
zásahu a následné potrestanie vinníkov, 
ako aj výzvu začať diskusiu o aktuálnej ce-
lospoločenskej situácii. Pri čítaní sa na oken-
nej parapete piati jeho autori po jednotlivých 
vetách striedali, aby to nebolo len na jed-
ného... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvý študentský štrajkový výbor na Slovensku vytvorili študenti Filozofickej fakulty UK dňa 20. no-
vembra 1989 (Dionýz Hochel, Magda Hlaváčová, Rastislav Rigo, Svätoslav Bombík, Daniel Bútora, 
Stanislav Šimko, Milan Novotný, Henrieta Hrinková, Adriana Hosťovecká). Foto Petra Zemanová 

Následne sa niekoľko stoviek poslucháčov 
Filozofickej fakulty UK presunulo do univer-
zitnej auly, pričom čestné vyvýšené miesta 
obsadili pedagogickí a stranícki predsta-
vitelia fakulty i celej univerzity. Študenti ich 
žiadali o postoj k násilnému potlačeniu 
pražskej demonštrácie. Členovia vedenia ich 
však vyzývali, aby nedramatizovali situáciu 
a venovali sa študijným povinnostiam. Na-
koniec svoje stoličky opustili a ich miesta 
obsadili zástupcovia študentov. V ten deň tak 
na Slovensku vznikol prvý vysokoškolský 
štrajkový výbor. O necelé tri týždne bol pro-
ces úvodných porevolučných zmien na fakul-
te symbolicky zavŕšený prvými slobodnými 
voľbami dekana – pedagógovia i študenti 
dňa 6. decembra 1989 v priamych voľbách 
do tejto funkcie zvolili doc. Ivana Slimáka.  

Milan Novotný,  
v roku 1989 študent 4. ročníka FiF UK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskutujúci študenti v Aule UK. Foto Petra Zemanová 
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Medzinárodný deň  študentstva

Deň študentstva  
sme oslávili pochvalami 

 
Medzinárodný deň študenstva si univerzita tradične pripomenula odovzdaním pochvál a ďakovných listov svojim úspešným študentom 

a pedagógom, ktorých na ocenenie navrhli dekani fakúlt. Ocenenia udelil rektor dňa 12. novembra 2009. 
 
 

Ocenení študenti: 
 
 

Lucia Kolenová, 6. rok štúdia, LF UK 
Zuzana Kosibová, 6. rok štúdia, LF UK 
Kamila Polgárová, 6. rok štúdia, LF UK 
Nora Šajbidorová, 3. rok štúdia, PraF UK 
Dita Csütörtökiová, 3. rok štúdia, FiF UK 
Bc. Alžbeta Maťašovská, 2. rok magisterského štúdia, FiF UK 
Bc. Dominika Uhríková, 1. rok magisterského štúdia, FiF UK 
Mgr. Tomáš Bezák, 1. rok doktorandského štúdia, FiF UK 
Monika Kvaková, 2. rok štúdia, PriF UK 
Bc. Ľuboš Molčan, 2. rok magisterského štúdia, PriF UK 
Mgr. Ján Šimunek, 3. rok doktorandského štúdia, PriF UK 
Bc. Gabriela Kolesíková, 2. rok magisterského štúdia, PdF UK 
Bc. Barbora Bosnyáková, 1. rok magisterského štúdia, PdF UK 

Róbert Ďurkovič, 2. rok štúdia, PdF UK 
Dana Šmátralová, 5. rok štúdia, FaF UK 
Veronika Magnusová, 4. rok štúdia, FaF UK 
Bc. Aurel Zelko, 1. rok magisterského štúdia, FTVŠ UK 
Andrej Rosík, 6. rok štúdia, JLF UK 
Juraj Sokol, 6. rok štúdia, JLF UK 
Bc. Jakub Imriška, 1. rok magisterského štúdia, FMFI UK 
Mgr. Jana Szolgayová, 4. rok doktorandského štúdia, FMFI UK 
Tomáš Krampl, 5. rok štúdia, RKCMBF UK 
Ľubica Koreňová, 4. rok štúdia, EBF UK 
Bc. Barbora Adamcová, 2. rok magisterského štúdia, FM UK 
Bc. Michal Mikita, 2. rok magisterského štúdia, FM UK 
Bc. Michal Tkáčik, 2. rok magisterského štúdia, FSEV UK 

 

 
Dana Šmátralová vyznamenanie nečakala 
 

● Aký máte pocit z ocenenia rektorom? 
Som veľmi rada za takéto vyznamenanie. Naozaj som to neča-

kala. Je to veľmi pekné ocenenie za moju prácu, lebo som jej 
venovala ozaj dosť veľa času. 

 
● Povedzte niečo viac o práci, za ktorú ste boli ocenená. 

Týkala sa betablokátorov, významných liečiv, ktoré sa používajú 
pri ochoreniach obehovej sústavy alebo pri ochoreniach srdca. 
Práca sa zamerala na syntézu nových derivátov betablokátorov 
a bol to pokus o stereoselektívnu syntézu jednotlivých enantio-
mérov. 

 
● Kde ste túto prácu prezentovali? 

Bolo to v rámci fakulty na študentskej vedeckej konferencii, kde 
som získala druhé miesto. Potom sme postúpili do Prahy a vo firme 
Zentiva som získala cenu Zentivy. 

 

Michala Tkáčika ocenenie chytilo za srdce 
 

● Boli ste ocenený za bakalársku prácu s názvom „Skúmanie 
jednoduchých a projektovaných autostereotypov slovenských 
a fínskych študentov sociálnych vied“. Čo sú to autostereo-
typy? 
Súvisí to s národnou identitou. Ide o vnímanie svojho národa 

z nášho pohľadu a tiež z pohľadu susedných krajín. Používa sa 
na to metodika autoportrét, ktorej jednou časťou je autostereotyp 
a druhou je heterostereotyp. V bakalárskej práci som použil meto-
diku autostereotyp, v diplomovej práci použijem obe.  

 
● Prečo ste chceli porovnať práve slovenský a fínsky autopor-

trét? 
Vo Fínsku poznám niekoľko ľudí. Takisto v publikácii Jána Bru-

chu z Česka som sa dozvedel viac o metodike národného auto-
portrétu, a ten ako dôležitý zdroj uvádzal profesora Lehtonena  
z Fínska. Preto som profesora oslovil prostredníctvom elektro-
nickej pošty, aby som načerpal rady. 
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● Čo pre vás znamená ocenenie rektorom? 
Pravdupovediac ma veľmi zaskočilo. Je pravda, že som sa tú 

prácu snažil urobiť dobre, ale myslím si, že na našej fakulte je 
veľmi veľa kvalitných bakalárskych prác, ktoré poznám. Na jednej 
strane som veľmi prekvapený a na druhej strane som rád, že vy-
brali práve mňa. Vážim si to. Takéto veci ma chytia za srdce. 

 
 

Dominika Uhríková verí, že svojich vyučujúcich 
nesklame 
 

● Aké máte z ocenenia pocity? 
Je to, samozrejme, veľká pocta, aj keď sa musím priznať, že som 

to vôbec nečakala. Veľmi si to vážim a dúfam, že v budúcnosti 
mojich vyučujúcich, ktorí ma navrhli, nesklamem a že dokážem, 
že si to zaslúžim. 

 
● Vy ste boli ocenená za bakalársku prácu s názvom „Anglický 

predminulý čas: dve strany jednej mince“. Zaujíma ma, ako 
vyzerá práca o anglickom predminulom čase. 
Bolo to o dvoch stranách anglického predminulého času, ako 

hovorí aj názov. Ide o dosť nepreskúmanú oblasť. Používa sa 
v dvoch rozličných kontextoch. Mám pocit, že hlavne anglisti tomu 
nevenujú dostatočnú pozornosť, akú by si tento čas zaslúžil. 

 
● Aké sú to tie dve strany? 

Predminulý čas sa niekedy prekladá ako minulý čas a v iných 
prípadoch sa prekladá ako predprítomný čas. Závisí to od toho, 
či je medzi dvoma činnosťami, o ktorých hovoríme, nejaká súvis-
losť. Práve o tom sa veľa nerozpráva. 

 
 

Tomáš Bezák si november pamätá 
 

● Reprezentovali ste UK na medzinárodnej konferencii, veno-
vanej dvadsiatemu výročiu pádu komunistických režimov 
v strednej a východnej Európe a napísali ste diplomovú 
prácu o tom, ako sa krajiny V4 vyrovnali s komunistickou 
minulosťou. K čomu ste dospeli? 
Skúmal som proces lustrácii (kontroly záznamov) v týchto kra-

jinách, kedy po páde režimu sa uplatnili, ako prísne boli tieto sys-
témy nastavené. Snažil som sa vysvetliť, prečo boli v niektorých 
krajinách prijaté bezprostredne po zmene režimu a v niektorých 
krajinách to prišlo až sedem – osem rokov po tom. Dospel som 
k tomu, že to záviselo od spôsobu prechodu k demokracii, od 
spôsobu výmeny elít, aký vplyv v krajine mala predošlá komunis-
tická elita a sila opozícií. V druhej časti som skúmal inštitúty ako 
ústavy pamäti národa, ktoré prichádzajú ako druha vlna lustrácií. 
Niektoré vznikajú až pätnásť rokov po roku 1989. Tiež ich relatívna 
sila a kompetencie sa odvíjajú od zvoleného prístupu na začiatku 
transformácie. 

 
● Je symbolické, že ste ocenení za tému práve v roku dvad-

siateho jubilea. Ste veľmi mladý, ale predsa len, nespomínate 
si na 17. november 1989? 
Znie to veľmi pateticky, ale moja spomienka je o tom, že sedím 

otcovi na pleciach a štrngám kľúčikmi. Pamätám si, že bola zima. 
Pozeral som sa na ľudí, ako si to všetko užívajú. Bral som to ako 
dobrú zábavu. Samozrejme, že vtedy som ešte nechápal, o čo 
ide. 

 
 

Alžbeta Maťašovská: „Webjournal  
bol dobrá škola“ 
 

● Ocenená ste boli za vedenie kolektívu študentov žurnalis-
tiky, ktorí tvoria webový magazín webjournal.sk. Aké je to 
viesť kolektív spolužiakov? 
Bolo to veľmi zaujímavé, ale nebrali sme to tak, že som nejaká 

ich nadriadená. Boli sme kolektív, ktorý vytváral magazín a niekto 

musel rozhodovať, čo je vhodné a čo nie. To som robila ja. Ale 
bolo to veľmi príjemné. 

 
● Venovali ste sa tam najmä zahraničnej politike. Chcete sa  

v tejto oblasti pohybovať aj po škole? 
Asi by som sa tomu chcela venovať. Práve webjournal bol dobrá 

škola, lebo sme dostávali aj spätnú väzbu. Mohli sme si prečítať 
reakcie iných čitateľov. 

 
● Čo pre vás ocenenie znamená? 

Bolo to veľké prekvapenie. Som rada a, samozrejme, poctená. 
 
 

Róbert Ďurkovič: „Ocenenie by mali dostať tí,  
ktorí mi pomáhajú“ 
 

● Reprezentovali ste univerzitu v športovej disciplíne boccia 
na Paralympiáde v Pekingu, na svetovom pohári a na maj-
strovstvách Európy. O čo v tomto športe ide a ako ste sa 
k nemu dostali? 
Bocci sa venujem od roku 1996, keď prvýkrát „prišla“ na Sloven-

sko ako úplne neznámy šport. Je to šport pre ťažko telesne po-
stihnutých ľudí na vozíku, ktorí majú postihnuté horné aj dolné 
končatiny. Postupom času, keď sa začala hrávať na Slovensku, 
sme boli jednými z prvých priekopníkov. V hre je sada trinástich 
loptičiek, kde je šesť červených, šesť modrých a jedna biela. Prin-
cípom je hodiť svoju farbu čo najbližšie k bielej. Zápas sa skladá 
zo štyroch hier, počas ktorých treba nazbierať čo najviac bodov. 

 
● Ako ste reagovali, keď ste sa dozvedeli o ocenení rektorom? 

Možno som trošku aj čakal, že niečo príde. Veľa ľudí mi pove-
dalo, že je to veľmi vzácne aj vzhľadom k tomu, že študujem na 
pedagogickej fakulte, ktorá nie je až tak prispôsobená na štúdium 
pre telesne postihnutých. Ale osobne si myslím, že väčšie ocene-
nie by mali dostať všetci spolužiaci, kamaráti a známi, ktorí mi 
pomáhajú, aby som mohol študovať. Pretože bez ich pomoci by 
často nebolo možné chodiť na prednášky načas každý deň a za 
každého počasia. 

 Medzinárodný deň  študentstva
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● Ako ste zareagovali, keď ste sa dozvedeli o ocenení? Zuzana Kosibová je ocenením povzbudená 

 10 

 
● S prácou „Epidemiologické aspekty reprodukčných strát v SR“ 

ste uspeli na ŠVOČ. Môžete priblížiť, o čom bola? 
V práci sme zmapovali počet reprodukčných strát v SR za po-

sledných desať rokov. Tieto počty sme rozdelili podľa jednotlivých 
miest a vyhodnotili sme ich v rámci krajov. Sledovali sme dyna-
miku našich strát a chceme sledovať aj vek žien, ktoré potratili. 
Chceme výskum ďalej rozvíjať a prísť na príčinu reprodukčných 
strát. 

 
● O výskume ste publikovali aj v slovenskom gynekologickom 
časopise. Aké je to v takom mladom veku publikovať? 
Chcela by som poopraviť, že som bola spoluautorkou. Je to 

zásluha hlavne môjho školiteľa, s ktorým spolupracujem na tomto 
výskume. 

Veľmi ma to potešilo. Veľmi si ho vážim. Môžem iba prisľúbiť, že 
budem rozvíjať to, čo do mňa moji školitelia vkladajú. A že budem 
ďalej pokračovať, je to pre mňa veľkým povzbudením a cťou. Tak-
že ďakujem ešte raz. 

 
 

Moniku Kvakovú zastúpili rodičia 
 
Medzi ocenenými študentkami bola aj Monika Kvaková, ktorá 

sa však slávnosti nezúčastnila kvôli reprezentácii Slovenska na 
medzinárodnom turnaji žien v ľadovom hokej. O zápasoch nám 
povedala: „Nie je sa čím chváliť. Hrali sme proti Švajčiarkam a pre-
hrali sme 5 : 2. Hrali sme ustráchane a opatrne, čo sa nám nevy-
platilo. Druhý zápas s Nemkami sme prehrali po predĺžení 1 : 0. 
A posledný s Češkami sme vyhrali 5 : 3. Týždeň pred Vianocami 
máme turnaj vo Švajčiarsku, takže Švajčiarkam to môžeme vrá-
tiť…“ Monika Kvaková reprezentovala univerzitu na Svetovej zimnej 
univerziáde v Číne, na majstrovstvách sveta žien a bude hrať na 
Zimných olympijských hrách 2010 v Kanade. Oceňovania štu-
dentov sa zúčastnili Monikini rodičia, ktorí boli podľa jej slov nad-
šení z úrovne slávnosti. 

 
 

Za študentov ďakuje Alžbeta Maťašovská  
 
Pracovali sme na našich projektoch, aby sme zistili, čo dokáže-

me. Pozitívne ohlasy z našich katedier boli signálom, že toto sna-
ženie má zmysel. Nepredpokladali sme, že okrem dobrého pocitu 
a skúseností nám naša práca prinesie niečo viac.  

Univerzita Komenského má trinásť fakúlt, desiatky odborov a stov-
ky študentov. Preto je skvelý pocit zistiť, že si nás niekto všimol. 
Vďaka patrí vám, pán rektor, za to, že ste nám dali pocit jedineč-
nosti, ale aj dôkaz, že pre univerzitu sú študenti dôležití. 

Toto uznanie je aj satisfakciou pre našich pedagógov. Im sa 
podarilo nájsť v nás potenciál a dať nám šancu. Keby nám neboli 
vytvorili priaznivé podmienky, len ťažko by sme nadobudli chuť 
prejaviť sa.  

Veríme, že toto ocenenie pre nás nebude poslednou zdolanou 
métou, ale práve výzvou a zároveň aj záväzkom do budúcna – 
záväzkom voči sebe samým, voči vám, voči univerzite, voči spo-
ločnosti. Je to motivácia pokračovať v načatej práci.  

 „Nesľubuj, že to spravíš, nehonos sa, že si to vykonal, ale nech 
tvoje skutky hovoria za teba,“ povedal Ján Amos Komenský a my 
sme práve zistili, že mal pravdu.  

 
redakčne krátené 

 
 
 

Ocenení pedagógovia: 
 

 
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., LF UK doc. PeadDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., mim. prof., PdF UK 
doc. MUDr. Juraj Zajko, CSc., LF UK prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., FaF UK 
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., LF UK doc. RNDr. Eva Račanská, CSc., FaF UK 
doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc., PraF UK prof. PhDr. Jela Labudová, PhD., FTVŠ UK 
Ing. Ingrid Fröhlichová, PraF UK doc. MUDr. Alexander Binovský, PhD., FTVŠ UK 
prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD., FiF UK prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., JLF UK 
doc. PhDr. Miroslav Bázlik, PhD., FiF UK prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, JLF UK 
doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., FiF UK PeadDr. Elena Mendelová, CSc., FMFI UK 
doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., FiF UK doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD., FMFI UK 
RNDr. Mgr. Marek Žabka, PhD., FiF UK prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., RKCMBF UK 
prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc., PriF UK Jana Feketeová, EBF UK 
doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD., PriF UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., FM UK 
doc. Mgr. Pavel Neogrády, Dr., PriF UK RNDr. Darina Saxunová, PhD., FM UK 
prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD., PdF UK doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD., FSEV UK 
doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc., mim. prof., PdF UK 
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Profesorka Jela Labudová je rada,  
keď sú jej študenti úspešní 
 

● Ako ste prijali fakt, že pán rektor ocenil Vašu prácu? 
Je to veľké uznanie, pretože za moje štyridsaťsedemročné pô-

sobenie na fakulte je to prvýkrát, keď som bola takto ocenená. 
Môžem tak s úsmevom povedať, že neviem, či to znamená, že 
som už dosť spravila a môžem odísť, alebo je to povzbudenie do 
ďalšej práce... 

 
● Vy ste počas svojho pôsobenia vyškolili osemnásť doktoran-

dov a stopäťdesiat magistrov a bakalárov. Aký je to pocit? 
Áno, každý rok mám niekoľkých. Je to dobrý pocit a hlavne, 

keď sa vracajú. Dnes sme napríklad mali konferenciu o školskom 
športe a moji bývalí študenti sa prišli pozhovárať, ako fungujú 
v praxi. Je to dobrý pocit, keď viem, že sú úspešní v praxi. 

 
● Máme teraz 20. výročie novembra 1989. Spomínate si, čo ste 

vtedy robili? 
V ten deň som bola na fakulte. V tom čase som mala dosť veľa 

problémov, lebo som bola na listine nežiaducich učiteľov. V roku 
1968 som bola vylúčená zo strany a dvadsať rokov som nemohla 
nikde publikovať. Po dvadsiatich rokoch sa nám ospravedlnili. Ži-
votné dráhy sú rôzne, premenlivé. Treba sa s tým vysporiadať a ísť 
ďalej. Mojou odpoveďou bolo, že som sa vrhla do práce a snažila 
sa založiť nový vedný odbor, čo sa nám aj podarilo. 

 
 

Docent Pavel Neogrády je predstaviteľom  
idey 17. novembra 
 

● Pán docent, vás označili za predstaviteľa „idey 17. novembra“. 
Na čom ste sa podieľali počas tých dní? 
Zúčastnil som sa všetkých aktivít. Na našej fakulte bola jedna 

aktivita, ktorá ešte predbehla „november“ a volala sa „Prečo nie 
SZM“ (skratka Socialistického zväzu mládeže – monopolnej a „po-
vinnej“ organizácie mládeže do roku 1989 – pozn. redakcie). V ten 
deň, keď to celé prepuklo, sme boli pripravení diskutovať s pred-
staviteľmi Ústredného výboru SZM o tom, prečo „nie“ SZM. Ale 
k tejto debate už nedošlo, lebo témy boli oveľa aktuálnejšie. 

 
● Ako vnímate toto ocenenie, hlavne pri 20. výročí „nežnej re-

volúcie“? 
Ja som to vnímal práve v kontexte tohto jubilea a dokonca som 

si myslel, že to s tým nejako súvisí. A potom som zistil, že ocene-
nie sa udeľuje každoročne. 

Docent Miroslav Bázlik už môže mať pocit, 
že zanechal stopu 
 

● Patríte k služobne najstarším členom Katedry anglistiky  
a amerikanistiky. Ako sa tento odbor vyvinul za čas vášho 
pôsobenia? 
Myslím si, že sa za posledné roky veľa zlepšilo. Máme kvalifi-

kovanejších učiteľov, organizujeme konferencie, máme lepšie 
materiálne vybavenie. Vychovali sme úspešných absolventov, 
z ktorých viacerí sú známi aj medzi širokou verejnosťou. Napriek 
jestvovaniu konkurenčných univerzít máme stále dostatok záu-
jemcov. 

 
● Venujete sa aj právnickej angličtine. Môžete priblížiť ako kon-

krétne? 
Už niekoľko desaťročí prekladám právne listiny a som v komisii 

pre skúšky súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Dlhodobo som 
zisťoval, že medzery vo vedomostiach adeptov sú spôsobené ne-
dostatkom vhodných študijných materiálov, preto som sa roz-
hodol v spolupráci s kolegom Ambrusom z katedry a s kolegom 
Hrehovčíkom z UPJŠ v Prešove vydať knižné publikácie „The 
Grammar of Legal English“ a „Súdny preklad a tlmočenie“. Uká-
zalo sa, že záujem je väčší, ako som očakával a prvá z nich hneď 
v prvý rok mala dotlač a v tomto roku vyšla aj jej česká „sestra“  
s doplneniami a modifikáciami a má úspech aj na českom trhu.  
V súčasnosti sa pokúšame o jej poľskú verziu. 

 
● Čo pre vás znamená ocenenie? 

Vážim si, že rektor UK vedel oceniť prácu na nie až tak viditeľnom 
pracovisku a že môžem mať pocit, že som tu zanechal trvalejšiu 
stopu. 

 
 

Inžinierka Ingrid Fröhlichová je predovšetkým 
učiteľkou 
 

● Aký pocit máte z tohto ocenenia? 
Dobrý. Je to ocenenie, z ktorého sa človek teší. Myslím si, že 

pristupujeme k tomu tak formálne, ale poteší to. 
 

● V tomto roku ste boli študentmi v ankete hodnotená ako 
najlepšia pedagogička. Ako na vás pôsobí, keď vás takto 
pozitívne hodnotia? 
Ako učiteľa ma to teší veľmi. Myslím si, že by sme v prvom rade 

mali byť učiteľmi. Teda ja som asi najmä učiteľkou. Teším sa, že 
študenti ma prijímajú a prijímajú moje učenie a metódy, ktoré 
zavádzam, je to fajn. 

 
● Máme dvadsať rokov po „nežnej 
revolúcii“. Pamätáte si, ako ste tie 
dni prežívali? 

Vtedy som bola v maturitnom roč-
níku. Na námestí som nebola, pre-
tože nie som z Bratislavy. Ale preží-
vala som to prostredníctvom médií 
a diskusií v škole.  

 
Štvorstranu pripravila  

Lenka Mlynčeková 
Foto: Marián Kukan 
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Z ocenení sa tešili nielen študenti
a pedagógovia, ale aj rodičia a ve-
denia univerzity a fakúlt.
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Rokovanie Kolégia rektora UK

O viacerých novinkách, týkajúcich sa Univerzity Komenského, rokovalo Kolégium rektora UK v dňoch 25. – 27. novem-
bra 2009 v Šachtičkách pri Banskej Bystrici. Prinášame informácie o niektorých z nich. 

 
 

Zvykli sme si na nový informačný systém? Čo nás ešte čaká? 
 

Etapu zápisov študentov do nového aka-
demického roka sme podľa prorektora Jána 
Pekára zvládli. Chyby, ktoré sa vyskytli pri 
prenose dát sa odstraňujú. Aktuálne nás 
čakajú tri funkcionality. Prvou je evidencia 
štúdia, keďže sa blíži ukončenie semestra. 
Pedagógovia budú do systému vkladať hod-
notenia študentov. Špeciálne na túto činnosť 

už Centrum informačných technológií UK 
vyškolilo stovky učiteľov, ktorí o to požiadali. 
Na univerzite bude fungovať aj hot-linka, 
ktorá bude k dispozícii tým učiteľom, ktorí 
budú mať problémy.  

V ďalšom semestri nás čaká prijímacie 
konanie. Už po Vianociach si potenciálni 
študenti budú môcť podávať elektronické 

prihlášky, čím sa uľahčí práca študijných 
oddelení, ktoré nebudú musieť údaje pre-
pisovať z papiera do elektronickej podoby. 
Zníži sa tak aj pravdepodobnosť chýb v úda-
joch. Takto podaná prihláška ale nenahrá-
dza písomnú formu. Študent bude musieť 
prihlášku aj tak vytlačiť a poslať poštou ako 
doteraz. V systéme AIS 2 bude možné za-
znamenať evidenciu uchádzačov, priebeh 
prijímacieho konania, rozhodnutie o prijatí 
či neprijatí za študenta UK. 

Treťou funkcionalitou budú štátne skúšky 
koncom letného semestra. Systém umožní 
administratívne úkony po vytvorení protoko-
lu, vkladanie údajov priamo do formulárov. 
Otázky k štátniciam bude môcť vyučujúci 
vkladať priamo do systému, nebude ich 
musieť prepisovať z papierovej formy, čo 
zjednoduchčí a uľahčí celý proces. Peda-
góg môže v systéme bez problémov aj do-
datočne v prípade potreby opraviť známky.  

Rektor vidí v systéme výhodu pre všetkých 
používateľov. Navyše podľa jeho slov vďaka 
systému predídeme takým problémom, kto-
ré mali univerzity v Trenčíne a Plzni.  

LM 
 
 

Ako postupovať pri hodnotení originality záverečnej práce 
 
Zabrániť plagiátorstvu na univerzite má overovanie miery originality záverečných prác pomocou systému Thesis.cz. Podľa novely vyso-

koškolského zákona bude Centrálny register záverečných prác spravovať Ministerstvo školstva SR a vysoké školy budú povinné práce 
posielať do tohto centra. 

 
Súčasťou záverečnej práce musí byť aj 
čestné vyhlásenie autora o identite elektro-
nickej a papierovej formy práce. Na katedre 
musí študent odovzdať jeden exemplár prá-
ce v papierovej forme a elektronickú formu 
práce vloží do systému AIS 2.  

Záverečnú prácu následne školiteľ študen-
ta presunie do Centrálneho registra záve-
rečných prác SR na overenie miery origina-

lity. Školiteľ tiež posúdi elektronickú formu 
práce, v systéme overí záverečnú prácu na 
zhodu textu a posúdi výsledok overenia vo 
vzťahu k plagiátorstvu. Vo svojom posudku 
uvedie prehlásenie, či je práca originálna 
alebo ide o plagiát. 

Oponent záverečnej práce posudzuje elek-
tronickú formu. Okrem toho si v systéme 
môže tiež overiť prácu na zhodu textu. 

V prípade, že záverečná práca je plagiát, 
vedúci práce (školiteľ) navrhne hodnotenie 
Fx. Komisia pre vykonanie štátnej skúšky 
udelí hodnotenie Fx a predseda komisie 
informuje dekana fakulty. Následne dekan 
fakulty predloží návrh na začatie disciplinár-
neho konania. 

 
LM

 
 

Vymeranie, vyberanie a odpúšťanie školného 
 
Prorektor Ján Pekár informoval Kolégium 

rektora UK o stave platenia školného za mi-
nulý rok. Predpísané školné za akademic-
ký rok 2008/2009 bolo približne 48 milió-
nov Sk, čo predstavuje nárast o 64 % oproti 
roku 2007/2008. Znížené, resp. odpustené 
školné bolo vo výške približne 10 milió-
nov Sk, čiže 21 % z vymeranej sumy. Cel-
kové školné, ktoré univerzita teda mala 
vybrať je 37,94 miliónov Sk. Reálne UK vy-
brala od študentov povinných platiť školné 
36,06 miliónov Sk a nezaplatené školené 
tak predstavuje sumu 1,88 miliónov Sk. Za-
tiaľ čo v akademickom roku 2007/2008 bolo 

študentov – platiteľov 1570, v nasledujúcom 
roku ich bolo už 2997. 

Najčastejším dôvodom na platenie škol-
ného bolo prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia, čo sa týkalo 64 % platiacich študen-
tov. 28 % študentov s povinnosťou platiť 
školné študovalo predtým na inej vysokej 
škole alebo na inom odbore, ale titul nedo-
siahlo. Ukončené vzdelanie v danom stup-
ni už malo 5 % študentov a 3 % súbežne 
študovali na inej vysokej škole. 

Školné je možné na požiadanie z určitých 
dôvodov odpustiť. Uvádzame počty študen-
tov a dôvody odpustenia školného: 

− súbežné štúdium s váženým študijným 
priemerom 1 – 1,20: 22 študentov (3 %) 

− súbežné štúdium s váženým študijným 
priemerom 1,21 – 1,5: 45 (6 %) 

− ZŤP: 21 (3 %) 
− športový reprezentant: 20 (3 %) 
− materská dovolenka: 19 (3 %) 
− dlhodobé zdravotné problémy: 63 (9 %) 
− sociálne dôvody: 149 (21 %) 
− zanechanie štúdia kvôli inému: 1 
− iné zreteľahodné dôvody: 100 (14 %) 
− len vykonanie štátnej skúšky: 266 (38 %) 

LM 
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Školné a poplatky  
v akademickom roku 2010/2011 

 
Tak ako po minulé roky aj pre akademický 

rok 2010/2011 je upravená výška školného 
a poplatkov spojených so štúdiom smerni-
cou rektora Univerzity Komenského. Vše-
obecná časť smernice upravuje podmienky 
platenia školného a poplatkov a výšku po-
platkov, ktoré sú pre fakulty jednotné. Prí-
lohy k smernici obsahujú výšku školného 
a poplatkov, ktoré si určili fakulty na zákla-
de svojich konkrétnych podmienok.  

V novej smernici sú určité zmeny týkajúce 
sa najmä výšky školného, jeho splatnosti 
a podmienok odpustenia a zníženia škol-
ného rektorom UK.  

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia a za súbežné štúdium sa zvýšilo 
vzhľadom na to, že opatrením Ministerstva 
školstva SR (MŠ SR) sa zvýšil základ na 
určenie školného a poplatkov z 292,11 € 
na 305 € a tým môže byť maximálna výška 
ročného školného až 1525 €. Fakulty si ur-
čili výšku školného v prílohách smernice 
rôzne, v závislosti od nákladovosti študij-
ných programov.  

Školné za externé štúdium vychádza 
z opatrenia ministerstva školstva, ktoré 
určuje maximálnu výšku školného diferen-
covane pre bakalárske, magisterské a dok-
torandské štúdium podľa študijných prog-
ramov (Opatrenie MŠ SR z 22. júla 2009  
č. CD-24359/21301-10:071).  

Zvýšením základu pre určenie školného 
a poplatkov sa zvýšila aj maximálna výška 

poplatku za materiálne zabezpečenie pri-
jímacieho konania zo 72 € na 76,20 €, po-
platku za rigorózne konanie zo 433 € na 
457,50 € a poplatku za vydanie diplomu 
o priznaní akademického titulu absolven-
tom magisterského štúdia, ktorí vykonali 
rigoróznu skúšku, z 83 € na 91,50 €. 

Splatnosť ročného školného za prekroče-
nie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné 
štúdium zostala v dvoch rovnakých splát-
kach. Prvá splátka je splatná do 30. novem-
bra a druhá splátka do 28. februára. Odlišne 
je upravená výška splátok pre študentov, 
ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia 
z dôvodu, že sa zapísali do ďalšieho roka 
štúdia, alebo sa zapísali na štúdium po pre-
rušení štúdia, aby vykonali štátnu skúšku, 
resp. predmet štátnej skúšky alebo obhajo-
bu bakalárskej, diplomovej alebo dizertač-
nej práce. Títo študenti platia prvú splátku 
vo výške 30 % z ročného školného v deň 
zápisu na štúdium a druhú splátku vo výške 
70 % z ročného školného v deň konania 
štátnej skúšky. Externí študenti platia prvú 
splátku vo výške 95 % ročného školného 
v deň zápisu na štúdium a druhú splátku 
vo výške 5 % ročného školného do 28. feb-
ruára. 

Filozofia podmienok odpustenia alebo 
zníženia školného sa v podstate nezmenila. 
Smernica podrobnejšie ustanovuje dokla-
dy, ktoré má študent predložiť, keď pre-
ukazuje zdôvodnenie svojej žiadosti. Tiež 

sa rozširuje možnosť odpustenia alebo 
zníženia školného o dôvod, ktorým je zlá 
sociálna situácia, za ktorú sa považuje sku-
točnosť, keď na jedného člena spoločnej 
domácnosti, v ktorej študent žije, pripadá 
mesačný príjem nižší ako 300 € a študent 
má vážený študijný priemer (VŠP) do 2,00. 
Zostáva v platnosti, že školné môže byť 
odpustené alebo znížené, keď študent 
poberá sociálne štipendium a má VŠP do 
2,00. Ďalšou zmenou je, že študentovi, 
ktorý preukáže hmotnú núdzu, môže byť 
odpustené alebo znížené školné bez ohľa-
du na študijné výsledky. Na druhej strane 
sa pridala podmienka splnenia váženého 
študijného priemeru do 2,00 študentovi, 
ktorý je aktuálnym reprezentantom na 
olympijských hrách, majstrovstvách sveta 
alebo majstrovstvách Európy. Smernica 
obsahuje aj nové ustanovenie, ktorým sa 
ukladá študentovi, aby k žiadosti priložil 
príslušné doklady najneskôr do 30 dní od 
podania žiadosti. V odôvodnených prípa-
doch môže rektor odpustiť zmeškanie tejto 
lehoty. 

Ostatná novela zákona o vysokých ško-
lách zaviedla, že dodatok k diplomu v an-
glickom jazyku sa vydáva bezplatne. Do 
konca roka 2009 bol dodatok v anglickom 
jazyku spoplatnený sumou 50 €. 

 
Mária Duračinská,  

prorektorka UK pre legislatívu 
 
 
 

90. výroč ie založenia Univerzity Komenského 

Ako našich 90 rokov  
vidí rektor Karlovej univerzity 

 
Počas celého roka 2009 sme Vám prinášali príspevky týkajúce sa 90. výročia založenia Univerzity Komenského. V poslednom tohtoročnom 

vydaní Našej vám prinášame prejav, ktorý na oslavách alma mater dňa 22. júna predniesol rektor univerzity, ktorej profesori v roku 1919 Uni-
verzitu Komenského zakladali. Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Karlovej univerzity v Prahe, predniesol: 

 

Vaše magnificence, vážený pane 
prezidente Slovenské republiky,  
vážený pane místopředsedo vlády, 
spectabiles, honorabiles, kolegyně  
a kolegové, dámy a pánové, milí přátelé 
Univerzity Komenského v Bratislavě. 
 
Jsem velice rád, že jsem tu dnes s vámi 

v této slavnostní chvíli, kdy si společně 
připomínáme 90. výročí založení UK. Tento 
okamžik symbolizuje nejen úctyhodných 
devadesát svíček na narozeninovém dortu, 
ale také – a chce se mi říci především – de-
vadesát let systematické univerzitní výuky 
a směřování k vědecké excelenci. V kon-
textu s celospolečenskými proměnami je to 

také devadesát netriviálních let často složité 
cesty k akademické nezávislosti a svobodě 
a také téměř celé jedno století, ve kterém 
tato univerzita dokázala nalézt dostatek 
mravní síly, odvahy, sebereflexe a intelek-
tuálního potenciálu, jimiž stvrdila svůj du-
chovní i praktický význam pro stát i společ-
nost.  

 
Geneticky fixovaná civilizační 
konstanta vzdělávání 
 
A nepochybně platí také to, že je to cesta 

do značné míry společná, daná blízkostí 
našich dvou národů a klíčových univerzit 
(Univerzity Karlovy a Univerzity Komenské-

ho), která je nejen symbolická, ale i reálná 
a faktická. Velkou a v mnoha ohledech 
nejednoduchou část této cesty jsme totiž 
ušli společně a troufám si říci, že v jistém 
smyslu jsme se nikdy zcela nerozešli. Za 
identickou zkratkou (vyjadřující název na-
šich dvou univerzit – UK) se totiž skrývají 
nejen společné „genetické“ kořeny, vyrůs-
tající již ze středověkých center evropského 
nezávislého myšlení v Bologni, Oxfordu, 
Paříži či Praze. Je v nich zároveň zakličová-
na i společná snaha sebevědomě vstoupit 
do svazku těch, kteří touhu po svobodném 
vzdělání a nelimitovaném hledání pravdy 
spojují s výchovou k odborné erudici, pro-
vázené i kultivací sociální – jsou v nich naše 

 13



90. výroč ie založenia Univerzity Komenského 

společné tradice, kulturní a civilizační kon-
stanty, geopolitická ukotvenost ve středo-
evropským prostoru i fakt, že čelíme podob-
ným apelům a výzvám… 

 
 
 
 

Jednou z nich je nutnost vyrovnat se s du-
sivým dědictvím totality, nastolující absenci 
demokracie a devastující tradici otevřené, 
svobodné a pluralitní názorové výměny. 
Situace, kdy státní utilitarismus či ideolo-
gický pragmatismus omezí nárok univerzity 
na duchovní nezávislost, svobodné bádání 
a dialog, se dříve nebo později (ale zákoni-
tě vždy) vymstí takovému společenskému 
systému, který si ji vynutil. Jak všichni víme 
transformace univerzit v porevoluční éře 
jejich svobodné existence (jejíž výročí si  
v tomto roce připomínáme) byl úkol složitý, 
komplexní a neodkladný. Vždyť na kvalitní 
(a minulostí nezatížené) výchově národních 
elit závisí další intelektuální pokrok každého 
národa. Univerzita totiž není učilištěm, které 
generuje zručné řemeslníky, erudované 
techniky či obratné bankéře a byznysmeny. 
Její role na počátku 21. století je také (neřkuli 
především) v tom, že vytváří excelentní pro-
středí, soustřeďující mimořádně kreativní 
osobnosti schopné myslet, vidět a vyjad-
řovat se v širších tematických i časových 
kontextech. Neboť k tomu zaujmout místo 
mezi světovou intelektuální elitou dnes již 
nestačí pouze naplňovat výzvy včerejší, ale 
především dokázat zachytit, formulovat, 
anticipovat a přijmout ty, které se týkají 
zítřka. I toto (či spíše právě toto) zacílení  
k problémům, které náš, tak snadno zrani-
telný a nezřídka tak bezstarostně zraňovaný 
svět teprve čekají, je poslání současné uni-
verzity. I toto (či zejména právě toto) je jejím 
nezastupitelným posláním. Dostát těmto 
netriviálním výzvám mohou jen lidé teore-
ticky erudovaní, analyticky myslící, lidé  
s abstraktní intuicí, kteří stojí současně pev-
ně na této zemi a jsou „vytrénovaní“ nejen 
k profesionálně věcnému řešení problémů, 
ale současně také k jejich komplexní, t. j.  
i zpětnovazebné sociální reflexi. Jsou to vy-
zrálé osobnosti, které na univerzitách působí 
za katedrami – a jsou to i ty právě se formu-
jící, které se právě rodí v lavicích univerzitních 
poslucháren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ivan Karlík 

 
Potřebujeme univerzity jako 
společenství zaujatých 
 
Bez těchto pragmatickými imperativy neza-

tížených, nezávislých myslitelů, nepodléha-
jících módním technokratickým vlnám, kteří 
dokáží dohlédnout za horizont každoden-
nosti a odhadnout důsledky svých (i našich) 
kroků, by řešení současných i budoucích 
problémů nebylo úplné. Bez jejich respektu 
ke svobodnému hledání a nezávislému 
nalézání byť třeba bolavých pravd a boles-
tivých řešení bychom byli více zranitelní  
a méně věrohodní (možná více líbiví, roz-
hodně ale méně autentičtí).  

Potřebujeme univerzity, protože potře-
bujeme takové osobnosti. Potřebujeme 
univerzity, které dokáží zaujímat postoje 
a formulovat vize. Potřebujeme univerzity 
jako společenství zaujatých a spřízněných 
volbou, univerzity otevřené a dynamické, 
pulzující tepem své doby 

A také univerzity, které při respektu ke 
své autonomii vstřícně koexistují v rámci 
světového výzkumného a vzdělávacího 
prostoru, jsou v latentní interakci, která je 
přirozeným a zároveň globálním rozměrem 
jejich existence. Od zhroucení zkorodované 
„železné opony“ již nic, než naše případná 
nerozhodnost a váhání nebrání rozvoji funk-
ční a užitečná spolupráce a to jak v rámci 
sjednocené Evropy (viz Bolognský proces) 
tak v rámci celosvětovém. Troufám si říci, 
že bez ní bychom byli méně výmluvní, mé-
ně slyšitelní i méně akceschopní.  

Navzdory tomuto globálnímu kontextu 
však univerzity spojuje i komorní a důvěrně 
blízká spolupráce bilaterální. A právě spo-
lupráce našich dvou univerzit je jejím mode-
lovým příkladem. Kontakty Univerzity Karlo-
vy s Univerzitou Komenského mají dlouhou 
a smysluplnou tradici, zasahují do všech 
oblastí vzdělávání, vědy, výzkumu i kultur-
ních a společenských vztahů. A její kořeny 
sahají až do vskutku historických počátků, 
kdy profesoři Univerzity Karlovy morálně  
i odborně podpořili vznik Univerzity Komen-
ského v Bratislavě a přispěli tak nejen k roz-
voji její báze pedagogické a vědecké, ale 
také (a to nikoli v poslední řadě) i k etablo-
vání jejích počátečních akademických svo-
bod a samosprávy.  

Navzdory desetiletím totality tato spolu-
práce přežila. A já jsem velice rád, že jsme 
tak i navzdory těmto temným peripetiím 
měli na co navazovat a mohli 1. ledna 1996 
podepsat (a 8. prosince 2008 obnovit) Do-
hodu o vědecké a kulturní spolupráci, která 
se stala novou platformou naší univerzitní 
vzájemnosti. Je to dohoda, která má (vzhle-
dem ke společně sdílené historické zkuše-
nosti) zvláštní místo mezi více než dvěma 
sty mezinárodními partnerskými smlouvami 
Univerzity Karlovy. Dohoda, za kterou jsou 

skryty stovky výzkumných projektů a tisíce 
osobních kontaktů mezi našimi profesory 
a studenty. Jen obava, že v rámci tohoto 
vystoupení by výčet společných projektů 
nemohl být úplný mi brání uvést řadu ilus-
trativních příkladů, které potvrzují tuto děl-
nou spolupráci v oblasti věd společenských, 
lékařských i přírodních.  

Již v druhé polovině 14. a na počátku  
15. století Karlovo vysoké učení prostřed-
nictvím svých „vyslanců ducha“ pomáhalo 
zakládat nová centra vzdělanosti. Stalo se 
tak v Erfurtu, Heidelbergu, Krakově, Lipsku 
či Vídni. Jsem rád, že se tak (o řadu století 
později) v roce 1919 stalo i v Bratislavě. 
Jsem rád, že jsme nositeli stejné sounále-
žitosti i stejného směřování, které Jan Ámos 
Komenský pregnantně charakterizoval takto: 
„Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům 
u cest, jež pouze ukazují kam jít, ale sami 
nejdou.“  

 
Vůle se ptát a umění odpovědět 
 
V současném, globalizovaném světě, kde 

masivně roste úloha vzdělání, se hovoří  
o tzv. „knowledge-based society“ – vzděla-
nostní společnosti, která klade na schop-
nosti akademických pracovníků specifické 
a sofistikované požadavky. Ale kromě nich 
stále platí i ty elementární a natolik samo-
zřejmé, že je dobré si je čas od času připo-
menout. Především je to jejich schopnost 
pokládat stále nové otázky a hledat na ně 
odpovědi – vůle se ptát a umění odpovědět. 
Být otevřený všem podnětům globalizova-
ného světa, v němž neexistuje nic, co by 
se nás netýkalo, dokázat naslouchat a ho-
vořit tak, aby i jim bylo nasloucháno. Aby 
se pochopili, aby si porozuměli – aby se 
obohatili. 

A tak si říkám, co víc popřát Vaší univer-
zitě než aby jí právě toto zůstalo zachováno! 

Pro ni i pro nás. V duchu univerzitního 
„Quod bonum, felix, faustum, fortunatum-
que, eveniat – Ať je to k dobru, štěstí, blahu 
a zdaru“.  

Děkuji za Vaši pozornost.  
(medzititulky redakcia) 
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Kniha zapísaných študentov zo začiatku 20. rokov 20. storočia. 

 

Najcennejší dar k deväťdesiatinám…  
alebo ako sme zachraňovali registratúru  

Lekárskej fakulty UK v Bratislave 
 
Od svojich učiteľov z Katedry archívnictva 

a pomocných vied historických FiF UK sme nie 
raz počuli tvrdenie, že archivári sú spomedzi 
všetkých poslucháčov študujúcich históriu 
stav. Prečo? Absolvujú dejiny národné i vše-
obecné (svetové) od praveku až „do včera“, 
dejiny správy, ktoré pomôžu zorientovať sa vo 
vývoji štátnej, komunálnej, cirkevnej i hospo-
dárskej správy, v správe panstiev či vo vzniku, 
štruktúre, trvaní a kompetenciách najrôznej-
ších úradov, ďalej pomocné vedy historické, 
ktoré špecifickými vedeckými metódami učia 
nielen čítať stredoveké i novoveké rukopisy, 
ale i interpretovať pramennú bázu a napokon 
archívnictvo, ktoré napomôže pri spracováva-
ní zachovaných dokumentov, ich sprístupňo-
vaní, vytváraní systémov ich uloženia. O tom, 
že archivár by mal byť aj jazykovo zdatný, ne-
môže byť žiadnej pochybnosti – veď v priebehu 
takmer tisícročného spísomňovania na našom 
území sa tak robilo v latinčine, nemčine, ma-
ďarčine, ale aj v slovenčine a češtine. Ako 
absolventi nikdy nevieme, do akého archívu 
sa dostaneme, s akými archívnymi fondmi 
budeme vo svojej praxi pracovať a ktoré po-
znatky nám pomôžu zvýšiť pravdepodobnosť 
nájdenia istých informácií aj v sekundárnych 
prameňoch, ak sa tie primárne nezachovali. 
Preto je dobre, ak vieme „čo najviac“. 

Ak by sme položili anketovú otázku, ako si 
kto predstavuje archivára, prevládal by opis 
miestnosti plnej regálov naplnených papiermi 
od dlážky až po strop, prikrytých v statočnej 
vrstve prachom a v šere miestnosti pri sliepňa-
vom svetle lampy píšuci vetchý starec s dlhými 
riedkymi neupravenými bielymi vlasmi, ktoré-
mu robia spoločnosť možno myši či potkany. 
Niekto nepotrebný a zabudnutý... Aj keď spo-
ločnosť vo všeobecnosti nevníma povolanie 
archivára ako dôležité, je to naozaj tak? A ako 
je to na našej univerzite? 

 
 
Ako sa písomnosti s historickou 
hodnotou dostanú do archívu 
 
S obľubou zvykneme hovorievať, že papier 

je to posledné, na čo človek myslí, ale prvé, 
čo hľadá, keď chce dokázať svoju pravdu, ná-
roky na niečo, niečím sa pochváliť. S inou 
praxou sa teda nestretávame ani v podmien-
kach univerzity. Problematika uschovávania 
registratúrnych záznamov sa na fakultách i rek-
toráte zatiaľ neriešila komplexne v nadväznosti 
na Archív UK (AUK). Každá fakulta stojí teda 
pred rovnakým problémom, čo s papiermi, 
ktoré vyprodukuje. Najmä po roku 1990 je vidi-
teľný nárast písomnej agendy.  

Výhodu v tomto smere, i keď len dočasnú, 
majú „mladé“ fakulty. Zatiaľ možno na úschovu 
registratúrnych záznamov stačia úložné pries-
tory v kancelárskom nábytku v pracovniach 
jednotlivých vedúcich pracovníkov i referentov, 
potom sa vyčlení nejaký priestor, ktorý nie je 
príliš veľký, nie je veľmi na očiach a doň sa 
nanosia už „nepotrebné papiere“. Obyčajne 
ide o priestory v pivniciach budov, veď povedz-
me si úprimne, najprv sa zabezpečujú priesto-
ry slúžiace na vyučovací proces a až potom 
prichádza na rad všetko ostatné.  

Nedostatočné úložné kapacity, „značnou 
rýchlosťou“ narastajúce množstvo balíkov, 
šanónov, v spisových doskách zviazaných 
registratúrnych záznamov nútia správcov re-
gistratúr z času na čas urobiť po konzultáciách 
s AUK vyraďovacie konanie podľa platného 
registratúrneho poriadku a registratúrneho 
plánu. Ide o napísanie návrhu na vyradenie 
a vypracovanie jedného zoznamu na písom-
nosti s historickou hodnotou, ktoré sa trvalo 
uchovávajú a ten druhý je zoznam písomností, 
ktoré nemajú historickú ani dokumentárnu 
hodnotu a sú určené na zničenie. Archivári na 
základe týchto zoznamov fyzicky skontrolujú 
predmetné registratúrne záznamy zaradené do 
týchto dvoch zoznamov. Po posúdení ich hod-
noty majú právo tieto preradiť do inej skupiny. 
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Sú akousi poslednou poistkou, ktorá zabráni 
zničeniu čohosi pre dejiny UK veľmi dôležitého. 

 
 
Vysoká vlhkosť vzduchu a teplota 
v archíve LF 
 
Na svoju prvú kontrolu vyraďovacieho ko-

nania pripraveného v registratúre Lekárskej 
fakulty UK v Bratislave (LF) v polovici marca 
2007 nikdy nezabudnem. Profesionalitu správ-
kyne registratúry, ktorou je už niekoľko rokov 
Zuzana Pallová, som na základe poctivo vy-
pracovaných zoznamov akosi očakávala, no 
priestor, do ktorého sme mali zostúpiť po scho-
doch, naháňal hrôzu už po otvorení dverí.  

Registratúrne stredisko LF je umiestnené 
v pivničných priestoroch východného krídla 
Aspremontovho paláca, ktorý bol postavený 
začiatkom tretej tretiny 18. storočia a dňa 
23. októbra 1963 zapísaný do štátneho zozna-
mu nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Pokiaľ 
sú v plánoch pamiatkovej obnovy zo 60. rokov 
20. storočia zamerané a zakreslené tieto miest-
nosti ako sklady a priestory pre údržbu, v plá-
noch z 80. rokov sa už stretávame s pomeno-
vaním „archív“. Takmer 1 m vysoká navážka 
zo strany Amerického námestia a blízkosť frek-
ventovanej cesty vôbec nepomohla budove, 
o izoláciách ani nehovoriac. V pivnici je vyso-
ká relatívna vlhkosť vzduchu (viac než 90 %) 
i teplota – priam ideálne pomery pre vznik 
plesní.  

Keď som si predstavila, že tu sa „skladuje“ 
celá história našej najstaršej fakulty v písom-
nej podobe, z ktorej sa v tom čase v AUK nena-
chádzal ani papierik, bolo mi veľmi ľúto. Čo 
však robiť, keď sama AUK potrebuje ďalšie 
priestory? Môžeme vôbec ako obyčajní archi-
vári vykázaní kamsi na koniec univerzitného 
chvosta ovplyvniť niektoré rozhodnutia kom-
petentných? Isteže, pohodlnejšie je do ničoho 
sa nestarať, nemiešať, nezasahovať, nerobiť si 
zbytočných nepriateľov a nechať všetko bežať 
samospádom – nejako to bolo pred nami a ne-
jako to bude aj po nás. Čo však potom, ak sa 

zničia jedinečné dokumenty? Veď ak by tie 
papiere mohli „od bolesti“ vydávať zvuky, bol 
by to asi rev trhajúci ušné bubienky. A neboli 
by sme práve my prví, ktorí by prišli o sluch? 

 
 
 
  
   

Tajomstvo z minulého režimu  
za regálmi 

 
 

  
Rozhodli sme sa riešiť danú situáciu v prvom 

rade po „archivárskej“ línii. Najprv bolo treba 
spraviť súpis všetkých registratúrnych zázna-
mov a zistiť ich množstvo, čo sa nám podarilo 
hneď v dňoch 28. – 29. júna 2007. Tu sa žiada 
predsa len vyjaviť malé tajomstvo, ktoré skrý-
vala táto pivnica takmer 18 rokov a o ktorom 
nevedela ani súčasná správkyňa registratúry.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri práci v jednej z miestností so spráchni-
venou drevenou podlahou sa archivárka len 
tak zo zvedavosti pretisla asi 20 – 25 cm širo-
kým priestorom medzi dvomi regálmi a stenou 
v snahe vidieť, čo za haraburdie je nahádzané 
v „hluchom“ mieste za regálmi. Na jej veľké 
prekvapenie tam bolo plno spisov v spisových 
doskách. Podarilo sa jej vytiahnuť dva balíky 
a po ich rozviazaní, či skôr rozpadnutí sa tka-
níc v jej rukách, nasledoval obrovský objav.  

Spisy boli spismi kádrového oddelenia LF 
a práve v tých dvoch balíkoch sa nachádzali 
kádrové spisy pedagogických pracovníkov 
fakulty, ktorým boli odňaté vedecko-pedago-
gické hodnosti docent a profesor v 50. rokoch, 
po rokoch 1968 – 1969 a po roku 1977. Tieto 
spisy sa hľadali v rámci rehabilitácií po roku 
1990, no nenašli sa. S najväčšou pravdepo-
dobnosťou ich tu v novembri 1989, kedy nebo-
lo jasné, akým smerom sa bude uberať poli-
tická situácia v štáte, schoval vtedajší správca 
registratúry.  

O ich objavenie v „nesprávnu“ chvíľu si ne-
musel robiť starosti – jediný prístup k nim bol 
len cez úzku štrbinu medzi regálmi a stenou, 
ktorou sa však nedokáže dostať každý dospelý 
jedinec. Počítal aj s tým, že nikomu by nena-
padlo vybrať z regálov najstaršie študijné spisy 
absolventov LF, v ktorých sa už nehľadalo 
a takto získať prístup k ukrytým spisom kádro-
vého oddelenia. Mimochodom, presne takto 
sa sem dostali. Na nešťastie boli nahádzané 
na prehnitej dlážke, opreté z jednej strany 
o vlhkú stenu a ich degradácia značne pokro-

čila nielen vývinom rôznofarebných plesní, ale 
aj rozpadávajúcim sa papierom. Tieto spisy 
sme urýchlene kázali preložiť do nejakého 
voľného regálu, aby sa zabránilo priamemu 
kontaktu so stenou a následnému nasávaniu 
vlhkosti papierom. Voľný regál sa však nena-
šiel a tak boli tieto spisy preložené a uzavreté 
do plechovej skrine. 

 
 
Priestory nespĺňali podmienky  
na ochranu záznamov 
 
Po prvom kroku sme sa rozhodli spraviť aj 

druhý, nevediac, ako to dopadne. Dňa 21. apríl-
la 2008 sa riaditeľ AUK písomne obrátil na 
Ing. Jozefa Hanusa, CSc., vedúceho oddelenia 
ochrany archívnych dokumentov Slovenského 
národného archívu (SNA) a požiadal ho o vy-
pracovanie odborného posudku na registra-
túru LF z hľadiska ochrany.  

V sprievode správcu registratúry i archivárov 
si pozrel priestory vyčlenené na umiestnenie 
registratúry, zhodnotil podmienky uloženia, 
prezrel a nafotil si stav písomností. V októbri 
2008 bol úradnou cestou zaslaný žiadaný po-
sudok na rektorát i fakultu a jeden sa dostal 
aj k nám do AUK. Išlo o 11-stranový elaborát, 
v ktorého závere môžeme o. i. čítať, že priestory 
nespĺňajú podmienky na ochranu registratúr-
nych záznamov ustanovené zákonom NR SR 
č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
ani vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a je potrebné urýchlene 
prijať opatrenia na umiestnenie registratúry 
do vhodných priestoroch. Aká bola reakcia 
na tento posudok, žiaľ, nevieme.  

 
 
Dezinfekcia záznamov v Slovenskom 
národnom archíve 
 
V polovici februára 2009, takmer presne po 

dvoch rokoch od mojej prvej návštevy v regis-
tratúre LF UK, sme sa s kolegyňou Mgr. Janou 
Macounovou vybrali opäť na túto fakultu na 
kontrolu vyraďovacieho konania. Vôbec sme 
netušili, čo nám začínajúci pracovný deň pri-
nesie. Kontrola, kvôli ktorej sme tam išli, do-
padla dobre, no šokovala nás informácia 
správkyne registratúry, že sa má aj s papiermi 
sťahovať. Nie je toto ten moment, ktorý by 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Najväčšia časť registratúry LF UK je uložená v pia-
tich miestnostiach v pivnici pod Aspremontovým
palácom. Archivárka Jana Macounová sa dostane
k nej po takýchto schodoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cez ochrannú vrstvu kartónovej škatule sa pleseň 
takmer vždy predrala aj do „šuflíčka“, ktorý niekedy
vydržal… inokedy sa hneď po vytiahnutí rozpadol, 
pretože ho pleseň doslova rozožrala.  

 
 
 
 

Plesňou napadnuté študijné spisy z 50. rokov 
20. storočia. 
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pomohol vyriešiť podstatnú časť problému? 
Ak už sa má pohnúť s takým kolosom písom-
ností, nech sa tak urobí zmysluplne. Okamžite 
sme telefonovali s riaditeľom AUK a hľadali 
uňho podporu pre myšlienku „zmysluplného 
pohnutia registratúrou LF UK“. Presviedčali 
sme ho hodnú chvíľu – veď chápeme, že do-
končoval rukopis knižky o rektoroch UK, v tom 
čase sa začínala napĺňať databáza absolven-
tov UK na základe našich dokumentov, a to 
znamenalo, aby bol bádateľom k dispozícii 
aspoň jeden archivár, univerzita sa chystala na 
oslavy 90. výročia svojho vzniku a ako archív 
sme mali tiež svoje pridelené úlohy. Nepredsta-
vovalo to len niekoľko listov, ktoré bolo nevy-
hnutné napísať v tejto veci, ale vyvstávala aj 
otázka, ako to fyzicky zvládnuť, keďže v AUK 
sme len traja archivári.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V prvom rade bolo treba hovoriť s Ing. Adelou 

Kubíniovou, tajomníčkou LF, keďže podľa plat-
ného registratúrneho poriadku a registratúr-
neho plánu č. 1/2006 sú za registratúru zod-
povední tajomníci fakúlt. Nečakali sme veru, 
že príde za nami do pracovne správkyne regis-
tratúry a na ploche ani nie dva štvorcové metre 
jej budeme mať možnosť vysvetliť postup pri 
záchrane časti registratúry fakulty, ktorá bola 
natoľko napadnutá plesňami, že ak sme si 
nechceli infikovať dokumenty už uložené v na-
šich depozitároch, bolo potrebné ich ošetrenie 
etylénoxidom vo vákuovej dezinfekčnej komo-
re SNA. Bolo potrebné zistiť podmienky také-
hoto ošetrenia, voľné termíny, keďže je táto 
komora jediná na Slovensku a permanentne 
obsadená, komunikovať aj na úrovni vedenia 
fakulty… Tieto organizačné záležitosti vyba-
voval riaditeľ archívu PhDr. Viliam Csáder. Dňa 
12. marca 2009 sme dostali písomný súhlas 
dekana LF prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., 
na dezinfekciu písomností a ich následné pre-
vzatie do trvalej úschovy AUK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezinfekčná komora v Slovenskom národnom archíve, ktorú sme takto trikrát naplnili záznamami z fa-
kulty. Na jedno naplnenie sa do nej zmestilo 7 m3. 
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Balenie, označovanie, zapisovanie… 
 
Za deň D, kedy sme začali s označovaním 

a balením registratúrnych záznamov s histo-
rickou hodnotou, sme určili 30. marec. Vedeli 
sme, že do komory sa zmestí 7 m3 dokumen-
tov a balenie musíme ukončiť 3. apríla. Išli veľ-
konočné sviatky, čerpali sa dovolenky a prevoz 

bol objednaný na 15. apríla. Začínali sme tri – 
správkyňa registratúry a dve archivárky.  

V prvej várke sme podľa odhadu pána šofé-
ra viezli okolo štyri tony papiera. Keďže som 
pri nakladaní bola na začiatku „hada“, pri vy-
kladaní a ukladaní do komory na jeho konci, 
všetky mi v ten deň prešli rukami dvakrát… 
Písomnosti LF z rokov 1919 – 1993 sa v komo-
re SNA ošetrili na tri razy, posledná časť v júli 
t. r. po takmer dvojmesačnom prerušení prác 
kvôli našim povinnostiam súvisiacim s oslavami 
90. výročia vzniku univerzity. Každé ošetrenie 
v dezinfekčnej komore trvalo dva týždne – týž-
deň sa do komory „vháňal“ etylénoxid, týždeň 
sa z nej „odsával“.  

Bolo treba zladiť naše činnosti tak, aby sme 
si v malom pivničnom priestore nezavadzali: 
na obmedzenú plochu pracovného stola po-
vyberať z regálov dokumenty, uložiť ich do 
približne rovnako veľkých balíkov, tieto označiť, 
do provizórneho zoznamu zapísať ich číslo 
s obsahom balíka, pretože po ich prevoze do 
AUK sa v nich muselo dať v prípade potreby 
okamžite hľadať. Stanovili sme si dennú normu 
počtu balíkov, ktoré sme museli zviazať, ak 
sme chceli byť hotové načas. V prvý deň sme 
ju však ani zďaleka nesplnili.  

 
 Po prevoze písomností do AUK sme ich ukla-

dali do regálov „na ležato“, miestnosť denne 
vetrali skoro štyri mesiace, kým sme pristúpili 
k postupnému triedeniu materiálu a jeho ba-
leniu do spisových dosiek a archívnych škatúľ. 
V súčasnosti máme takto naplnených okolo 
300 archívnych škatúľ, čo je asi tretina z množ-
stva prevzatých písomností. Zároveň vytvára-
me zoznam chýbajúcich dokumentov, ktorý 
sa stane súčasťou protokolu o prevzatí. Vyho-
tovíme ho a jeden rovnopis zašleme fakulte 
až po ukončení týchto prác.  

 Nezostávalo nič iné len predĺžiť pracovnú 
dobu. Našťastie pre nás na niekoľko dní ne-
fungoval program Sofia, a tak nám naozaj do-
brovoľne prišli pomôcť pracovníčky dekanátu 
Ľudmila a Stanislava Valovičové, na niekoľko 
hodín medzi prednáškami sa pridal aj Fran-
tišek Kadlečík, študent 3. ročníka archívnictva 
na FiF UK.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Človek je tvor zvedavý a keď sme si vybudo-
vali pracovné „stanovisko“ na chodbe prízemia 
východného krídla Aspremontovho paláca, 
veruže sa okoloidúci aj pristavili – niektorí 
s poznámkami, iní len tak mlčky. Montérkové 
plášte, rúška, rukavice, šatky, dobré pracovné 
topánky, v ktorých vydržíte stáť 9 – 10 hodín – 
zrazu čosi celkom iné než biele plášte lekárov. 
Keby okolo chodili matky s deťmi, ktovie, či 
by sme si nevypočuli aj ich dobre mienené 
rady svojim ratolestiam: uč sa, aby si mohol 
ísť na vysokú školu a nedopadol ako tieto tu.  

 
 
 
 Nie všetci absolventi archívnictva majú šťas-

tie zostať na katedre učiť, nie všetci sa dostanú 
k vysnívanej práci so stredovekým materiá-
lom a vedeckej práci. Väčšina z nás zostane 
obyčajnými archivármi riešiacimi najrôznejšie 
problémy spojené s novodobými archívnymi 
dokumentmi a s istou dávkou fyzickej záťaže. 
Bez pochopenia našej práce zo strany kompe-
tentných, vytvorenia vhodných podmienok 
a našej snahy uchovávať dokumenty k histórii 
našej univerzity, jej fakúlt i jednotlivých súčastí, 
by sme boli len veľmi zle fungujúcou časťou 
tejto inštitúcie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Dezinfekcia trvala dva týždne, 
dokumenty sa vetrali štyri mesiace 

Detail značne degradovaných spisov kádrového
oddelenia LF UK. 

Osobne ma veľmi teší, že LF dostala v roku 
svojich deväťdesiatych narodenín ten najvzác-
nejší darček nielen od jej vedenia, ale i od nás, 
archivárov. Spoločne sme sa pričinili o uchova-
nie jej písomnej pamäti… Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám pri tejto náročnej záchrannej akcii 
pomohli! 

 
Nakladanie do nákladného auta bolo nároč-

né – dve tretiny balíkov bolo treba vynášať 
z pivnice. Aj keď pomáhalo šesť zamestnancov 
fakulty a traja archivári (z týchto deviatich boli 
len štyria muži), nejaký silný chlap by sa ešte 
bol býval zišiel. No všetky dvere na chodbách 
predtým pootvárané, boli v ten deň vzorne 
zavreté. 

Mgr. Mária Grófová,  
Archív UK 



Rozhovor

Cihová: Teším sa, keď sú absolventi spokojní so vzdelaním,  
ktoré dostali 

 
Iba tridsaťpäťročná Mgr. Iveta Cihová, PhD., je vo funkcii študijnej prodekanky Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ) už tretí rok. 

Jej prianím je, aby každý absolvent bol hrdý na to, že je absolventom FTVŠ a Univerzity Komenského. 
 

● Na fakulte máte na starosti bakalárske 
štúdium a rigorózne skúšky. Aké povin-
nosti tieto oblasti prinášajú? 
Mojou hlavnou úlohou je dohliadať na pe-

dagogický proces v bakalárskom stupni 
štúdia a s tým súvisiacou agendou. Musím 
sa priznať, že som nečakala, koľko adminis-
tratívy je spojenej s touto funkciou. Ďalej je 
to každodenná spolupráca so študijným 
oddelením, komunikácia so študentmi a pe-
dagógmi, príprava materiálov, podujatí, kto-
rých hlavným cieľom je skvalitňovať vyučo-
vací proces. Okrem toho mám na starosti 
aj prijímacie konanie na bakalársky stupeň, 
ktoré je u nás náročnejšie, keďže prijímacia 
skúška sa skladá z praktickej (pohybovej) 
a teoretickej časti. Počas procesu akreditá-
cie som koordinovala prípravu materiálov 
a s tým spojenú inováciu a obsahové dopra-
covanie študijných programov v bakalár-
skom štúdiu. Takisto sa zaoberám aj proble-
matikou prideľovania ubytovania študentom 
FTVŠ a v súčasnosti pomáham pri imple-
mentácii AIS 2 na našej fakulte.  

 
● Okrem povinností vo vedení fakulty 

pôsobíte aj na Katedre atletiky FTVŠ 
UK. 
Áno, donedávna som na katedre učila 

praktické predmety atletika I. až IV. Vyučo-
vala som prevažne na atletickom štadióne 
a v zimných mesiacoch v atletickej hale. Ale 
keďže sa mi termíny výučby týchto predme-
tov prekrývajú so zasadnutiami vedenia fa-
kulty a s kolégiami dekana, tento semester 
som sa ich musela vzdať. V súčasnosti 
zabezpečujem výučbu predmetu základy 
metodológie vedy, kde využívam poznatky 
zo štatistiky, ktoré som získala aj počas štú-
dia na Fakulte matematiky, fyziky a informa-
tiky UK (kombinácia matematika – telesná 
výchova). Pri výučbe predmetov športová 
metrológia a rozhodovanie v atletike zase 
uplatňujem poznatky z praxe (z testovania 
populácie a športovania mládeže a z orga-
nizovania atletických podujatí). 

 
● Akým ďalším činnostiam sa na fakulte 

venujete? 
Keďže učím predmet rozhodovanie v atle-

tike, snažím sa byť stále v spojení s praxou. 
Napríklad spoluorganizujem zaujímavé 
podujatie Zo školských lavíc do atletickej 
haly Elán. Je venované deťom základných 
a stredných škôl, a cieľom je podporiť špor-
tové aktivity školskej mládeže aj v tých ško-
lách, ktoré nemajú pre atletiku vhodné pod-
mienky. Pre študentov FTVŠ je toto podujatie 
vhodný prostriedok rozširovania si teore-
tických poznatkov a získavania praktických 
zručností z organizácie pretekov a z rozho-
dovania v atletike. Ďalším veľkým podujatím, 
ktorého spoluorganizátorom je aj FTVŠ, je 

bratislavský maratón (ČSOB Bratislava 
marathon). Ako športová riaditeľka sa pri 
organizačnom zabezpečení tohto podujatia 
môžem plne spoľahnúť na mojich študen-
tov. Nedávno zasa skončilo medzinárodné 
päťdňové podujatie Supermaratón, počas 
ktorého bežci absolvujú trasu z Viedne cez 
Bratislavu, Györ, Tatabányu do Budapešti. 
Môžem povedať, že práve vďaka prístupu 
fakulty a odhodlaniu a práci učiteľov a inter-
ných doktorandov katedry atletiky a študen-
tov FTVŠ je toto podujatie aj na území Slo-
venska.  

 
● Ste veľmi mladá a v pomerne význam-

nej funkcii, čo možno nie je na našej 
univerzite veľmi tradičné. Ako vás pri-
jímajú kolegovia a študenti? 
Keď bol zvolený docent Holienka za deka-

na fakulty a oslovil ma s touto ponukou, 
priznám sa, že som ju veľmi zvažovala. Byť 
v takej funkcii je predovšetkým veľká zodpo-
vednosť, dosť veľký zásah do súkromia, ale 
aj do niektorých ďalších aktivít. Napríklad 
v súčasnosti mi zostáva veľmi málo času 
na moju vedeckovýskumnú činnosť. Pove-
dala som si, že ako študentke sa mi niekto-
ré veci na fakulte páčili a niektoré sa mi 
páčili menej. Po škole som zostala na fakul-
te, lebo ju mám rada, aj ľudí a študentov 
na nej. Ak chcem niečo zmeniť, musím ísť 
do toho a teraz mám tú možnosť. Prekvapi-
vo to študenti prijali veľmi pozitívne. Niektorí 
kolegovia si zo začiatku mysleli, že som 
veľmi mladá na takúto funkciu – aj keď ja si 
už mladá nepripadám. Myslím si, že teraz 
je to už lepšie. Dúfam, že aj väčšina kole-
gov už vidí, že nastolené zmeny prispie-
vajú ku skvalitňovaniu výučby a k zlepše-

niu každodennému chodu na fakulte, a to 
má prínos ako pre študentov, tak aj pre 
pedagógov. 

 
● Aké zmeny by ste chceli na fakulte za-

viesť? Určite máte iné predstavy ako 
napríklad niekto, kto pracuje na fakul-
te už dlhé roky. 
Mojou snahou je, aby sa zlepšil osobný 

prístup študentov k vzdelaniu a v niektorých 
prípadoch aj prístup učiteľa k študentom. 
Pedagogický proces na vysokej škole ja 
osobne považujem za dialóg dvoch part-
nerov: pedagóg – študent. Snažím sa, aby 
študenti pochopili, že aj svojím aktívnym 
prístupom môžu prispieť k neustálemu skva-
litňovaniu vyučovacieho procesu.  

K zlepšeniu podmienok na skvalitnenie 
pedagogického procesu prispieva aj aktuál-
ne dobudovávanie a rekonštrukcie komple-
xu športovísk a ďalších výučbových pries-
torov na FTVŠ. Veľkým prínosom je, že 
mnohí učitelia našej fakulty sú aj medziná-
rodne uznávaní odborníci v telesnej výcho-
ve a v športe, zastávajú popredné miesta 
v športových zväzoch a asociáciách ako 
metodici, resp. aktívni tréneri. Podľa mňa 
je veľmi dôležité, aby študenti videli prepo-
jenie teórie s praxou. Myslím si, že sme 
nastolili etapu zvyšovania kvality výučby, 
aby boli študenti spokojní so vzdelaním, 
ktoré dostali. Mojím prianím je, aby každý 
absolvent bol hrdý na to, že je absolven-
tom našej fakulty a našej univerzity. Mám 
dobrý pocit, keď sa stretnem s absolventmi 
fakulty a tí mi povedia, že zostali verní svoj-
mu odboru – pracujú ako tréneri alebo uči-
telia a sú spokojní so svojou prácou – po-
slaním. Chceme udržiavať s absolventmi 
vzťahy aj naďalej. Napríklad na fakulte sa 
organizuje praktický seminár Škola v po-
hybe, ktorý je určený predovšetkým pre 
učiteľov základných, stredných škôl a pra-
covníkov centier voľného času. Učitelia  
a interní doktorandi fakulty teraz už svojich 
kolegov oboznamujú s najnovšími teoretic-
kým poznatkami z oblasti telesnej výchovy 
a športu. Na praktických hodinách si účast-
níci zdokonaľujú, resp. osvojujú nové meto-
dické postupy, ktoré môžu následne využiť 
v svojej pedagogickej činnosti. Je milé, keď 
absolventi prídu a vyslovene sa na to tešia. 
Mnohí si až teraz uvedomujú, aké boli po-
znatky, ktoré sa na fakulte učili, dôležité, 
a preto sa k nám vrátia a chcú si ich zdo-
konaliť. Som veľmi rada, že v posledných 
rokoch sa zvýšil záujem o štúdium na našej 
fakulte a my máme možnosť si vybrať tých 
najlepších. Napríklad, v tomto akademic-
kom roku približne 70 % študentov 1. roku 
bakalárskeho štúdia dosiahlo úplné stredné 
vzdelanie na gymnáziu. 

Lenka Mlynčeková
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Inakosť v Bratislave 
 
Katedra románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty UK (PdF) spolu 

s Katedrou Unesco prekladateľstva sa podujali v dňoch 21. – 23. októbra 
2009 pri príležitosti 90. výročia Univerzity Komenského zorganizovať medzi-
národnú konferenciu s témou, v súčasnosti veľmi aktuálnou, o inakosti a rôz-
norodosti. O tejto tematike sa hovorilo v troch románskych jazykoch – fran-
cúzštine, španielčine a taliančine a v troch sekciách – lingvistickej a tradukto-
logickej, literárnej a didaktickej. Konferencia sa konala pod záštitou rektora 
UK Františka Gahéra.  

 

Konferencie sa zúčastnili aj veľvyslanci Francúzska H. Cuny, Španielska 
J. A. L. Jorrín a Talianska B. Borzi Cornacchia. Hlavné slovo mali profesor 
Jacques Wagner z Univerzity Blaise Pascal v Clermont-Ferrand a profesor 
Fernando Lázaro Mora z Univerzity Complutense v Madride. 

Rokovanie konferencie, na ktorej bolo zastúpených jedenásť krajín Európy 
a jedna účastníčka z Kamerunu, trvalo dva dni. 36 univerzít, z toho len dve 
zo Slovenska, reprezentovalo 87 vedcov, pedagógov a doktorandov. Mimo-
riadne nás tešila účasť z partnerských univerzít, napríklad z Univerzity Karlo-
vej prišla profesorka Jana Králová.  

Na pár dní zostali materinské jazyky pozabudnuté a inakosť sa skloňovala 
len v iných jazykoch.  

Anna Butašová, PdF UK 
(redakčne krátené) 

 
 

Exkurzia do židovského mauzólea Chatama Sófera 
 
Študenti prvého ročníka Katedry filozofie a religionistiky Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK sa dňa 28. októbra 2009 zúčastnili exkurzie do židovského 

mauzólea Chatama Sófera v rámci prednáškového cyklu Dejiny náboženstiev I. pod vedením ThDr. Moniky Zaviš, PhD. 
 

Teológovia tak mohli spoznať židovský cintorín a získať znalosti a prehľad 
o tomto mieste. Výklad viedol pán Kohlmann, ktorý ochotne zodpovedal aj 
otázky týkajúce sa histórie židovstva v Bratislave. V prednáške spomenul 
rôzne zaujímavosti, napríklad na hroby svojich blízkych. Židia nekladú kytice 
kvetov alebo pohrebné vence, ale kamene, čo v podstate znamená úctu 
k zosnulým. Okrem toho sa pomodlil v hebrejskom jazyku, čo nadchlo všet-
kých prítomných.  

 
Zrekonštruovaný pamätník židovského rabína Chatama Sófera z Preš-

porka sa nachádza na najstaršom bratislavskom židovskom cintoríne. 
Pochovávalo sa tu až do roku 1845. Počas druhej svetovej vojny bol zni-
čený kvôli stavbe tunela a od roku 1942 bolo toto miesto na vyše pol 
storočie zakryté hrubou betónovou platňou. Neskôr sa cintorín ocitol 
pod úrovňou vozovky a nakoniec priamo nad hrobmi viedla električková 
trať a do podzemia sa vchádzalo cez prístrešok pri zastávke hromadnej 
dopravy. Zachovalo sa z neho iba podzemné mauzóleum Chatama 
Sófera, v ktorom sa nachádza jeho hrobka a ešte 22 ďalších hrobov. 
 

Ivan Lukáč, študent 1. ročníka EBF UK 
(redakčne krátené) 

 
 

Kvalitnejšia výučba metód hĺbkovej analýzy študentov manažmentu 
 
Fakulta managementu UK (FM) získala v minulom roku grant na zabezpečenie kvalitnej výučby vybraných metód hĺbkovej analýzy v troch výberových pred-

metoch data mining I, data mining II a marketingová analytika. Študenti majú možnosť pracovať s reálnymi databázami a používajú profesionálny softvér, ktorý ich 
lepšie pripraví na prácu v praxi. Projekt podporila Nadácia VÚB vo výške 4 979 € (150 000 Sk).  

 
Projekt Spracovanie dát pre manažment a mar-

keting zahŕňa využitie profesionálneho softvéro-
vého systému SAS®, konkrétne modulu SAS 
Enterprise Miner (ďalej len SAS EM) študentmi 
magisterského stupňa štúdia. 

Marketingový prieskum, riadenie kampaní, seg-
mentácia zákazníkov a podobne sú dnes dôležité 
zložky oblasti zvanej CRM (Customer Relationship 
Management). Cieľom predmetu marketingová 
analytika je oboznámiť študentov so základnými 
úlohami v oblasti CRM v teoretickej a praktickej 
oblasti. V praktickej časti ide o zvládnutie konkrét-
nych úloh v systéme SAS EM, medzi ktoré patria 
analýza a segmentácia zákazníkov, príprava, ria-
denie a vyhodnocovanie kampaní, aktivácia zákaz-
níkov, prediktívne modelovanie, zisťovanie príčin 
odchodu zákazníkov a ich využívanie. 

Predmet data mining I, čiže spracovanie dát pre 
manažment a marketing má oboznámiť študentov 
so základnými úlohami v oblasti hĺbkovej analýzy 

dát v teoretickej oblasti a ich praktické zvládnutie 
v systéme SAS EM, konkrétne s metódami prí-
pravy dát pre hĺbkovú analýzu, s metódami seg-
mentácie a s metódami analýzy nákupného koša. 

Nadväzný výberový predmet data mining II roz-
širuje základné metódy a poznatky danej proble-
matiky o prediktívne modelovanie pomocou rozho-
dovacích stromov, neurónových sietí a regresných 
modelov, hodnotenie a implementáciu modelov 
– metódy porovnávania modelov, lift chart, profit 
chart, ROC chart, kombinovanie modelov, gene-
rovanie a použitie skórovacieho kódu. 

 
Projekt potrvá ešte tri roky 
Na týchto hodinách sú kvantitatívne metódy 

vyučované pomocou rôznych prípadových štúdií. 
Študenti dostávajú možnosť pracovať s reálnymi 
databázami a dátami, ktoré simulujú hospodársku 
prax a riešiť reálne problémy. Používanie profesio-
nálneho softvéru vedie k lepšej pripravenosti ab-

solventov pracovať s takýmto softvérom v praxi. 
Študenti získajú návyky pracovať v náročnom 
softvérovom prostredí a budú ovládať metódy, 
ktoré softvér obsahuje. Dnes majú firmy k dispo-
zícii veľké objemy údajov, z ktorých je dôležité 
efektívnou cestou získať čo najviac informácií. Re-
levantné informácie získané z údajov sú základom 
pre kvalitné manažérske rozhodovanie.  

Fakulte sa aj vďaka prostriedkom z prideleného 
grantu podarilo zabezpečiť výučbu na dobu ďalších 
troch rokov (od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2012). Ďalej 
sa vďaka grantu do vzdelávacieho procesu zapojili 
aj odborníci z praxe. Prednášať prišli odborníci na 
data mining zo spoločnosti Adastra, zo SASu ale 
aj Tatra banky. Časť finančných prostriedkov bola 
použitá na zakúpenie odborných kníh. 

 
Ing. Iveta Stankovičová, PhD.,  

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.,  
FM UK 

Aktivity našich pracovísk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustračné foto. Zdroj: dromedar.topky.sk 



Študenti archeológie na výskumoch 
s medzinárodnou účasťou 

 
V letných mesiacoch sa podobne ako minulý rok zúčastnili viacerí študenti z Katedry archeológie 

FiF UK troch terénnych archeologických výskumov. Išlo o výskumy Archeologického ústavu SAV so 
sídlom v Nitre realizované na troch opevnených osadách zo staršej doby bronzovej (2300 – 1500 
pred Kr.) na juhozápadnom Slovensku. Každá z uvedených osád sa nachádza v inom geomorfolo-
gickom prostredí a aj v inom povodí. Tak mali študenti možnosť priamo v teréne získavať skúsenosti 
týkajúce sa jednotlivých zákonitostí výberu miesta na trvalejšie osídlenie. 

 

Píšťalka z parohoviny patrí  
k európskym unikátom 
Prvým výskumom bol výskum opevnenej 

osady maďarovskej a severopanónskej kultúry 
v Santovke – Malinovci, okres Levice. Osada 
ležiaca v povodí Ipľa a rozprestierajúca sa na 
travertínovej kope bola, žiaľ, ťažbou travertínu 
v minulosti z väčšej časti zničená. Napriek to-
mu pri výskume, ktorý bol financovaný z pro-
striedkov Vlády SR, sa podarilo odkryť viaceré 
obydlia – chaty. V ich interiéri sa našli, popri 
početnom črepovom materiáli, i celé exempláre 
keramiky. K najpozoruhodnejším však patrí 
pieskovcový kadlub na odlievanie bronzových 
dýk, ďalej hlinená hrkálka v podobe vtáka ako 
aj kostená objímka bohato zdobená rytou vý-
zdobou. K európskym unikátom patrí píšťalka 
šamana (?), zhotovená z parohoviny, s výraz-
nou rytou výzdobou strmej špirály, ku ktorej 
analógie nachádzame v mykénskej kultúre vo 
východnom Stredomorí. Popri týchto výnimoč-
ných nálezoch sa našlo i veľké množstvo kera-
mického materiálu. A práve ten bol pre študen-
tov archeológie veľmi prínosný. Mali dobrú 
možnosť naučiť sa ho diagnostikovať a bližšie 
kultúrne zaradiť, či už do maďarovskej, severo-
panónskej alebo otomanskej kultúry. 

 
Študenti sa učili čítať terénne situácie 
Ďalšie dva výskumy v Rybníku a vo Vrábľoch 

boli realizované spoločne s Nemeckým archeo-
logickým ústavom so sídlom vo Frankfurte nad 
Mohanom (prof. Dr. F. Lüth a Dr. K. Rassmann), 
ktorý ich aj v plnej miere financoval. Výskumu 
sa okrem našich študentov zúčastnili aj štu-
denti archeológie z Nemecka, z univerzít v Kieli, 
Heidelbergu a Drážďanoch.  

Opevnená osada v Rybníku, okres Levice, 
ktorá leží v horskom teréne, priamo v koridore 
Slovenskej brány, neďaleko Tlmáč na Pohroní, 
sa rozprestiera na úzkom jazykovitom výbež-
ku nad ľavým brehom Hrona. Jej výskum pri-
niesol významné poznatky týkajúce sa detailov 
konštrukcie valového opevnenia a vnútornej 

zástavby sídliska zo staršej doby bronzovej. 
Študenti mali jedinečnú možnosť naučiť sa 
čítať terénne situácie v ťažších horských pod-
mienkach. Taktiež sa mohli podieľať na terén-
nej dokumentácii využívajúcej najnovšiu strati-
grafickú metódu E. Harrisa.  

 
Preskúmali sme hrob únetickej kultúry 
Tretia lokalita, opevnená osada vo Vrábľoch, 

leží na Požitaví a rozprestiera sa na relatívne 
plochej terase. Osada je súčasťou rozsiahlej 
sídliskovej aglomerácie zaberajúcej plochu nie-
koľkých desiatok hektárov. Výskumom sa po-
darilo, popri sídliskových objektoch a opevňo-
vacej priekope, zistiť pohrebisko a preskúmať 
hrob únetickej kultúry. Popri výkopových prá-
cach sa na nálezisku uskutočnili rozsiahle elek-
tromagnetické a geomagnetické merania vyso-
kovýkonnými prístrojmi AMOS a MAGNETO-MX. 
Študenti tak mali jedinečnú možnosť oboznámiť 
sa s najnovšími výskumnými trendmi a nasade-
ním špičkovej prospekčnej techniky v teréne.  

Na výskumoch sa okrem študentov archeo-
lógie z FiF UK a vyššie spomenutých nemec- kých univerzít zúčastnili i študenti z Trnavskej 

univerzity a Masarykovej univerzity v Brne. 
Vedúci výskumov, pedagógovia a študenti 
boli ubytovaní v expozitúre Archeologického 
ústavu SAV v Malých Vozokanoch. Tam, v prí-
jemnom prostredí secesného kaštieľa, bola 
zároveň aj výskumná základňa, kde sa každý 
večer spoločne spracovával nájdený materiál 
a kompletizovala dokumentácia. Študenti tak 
mali možnosť podieľať sa na ďalšej dôležitej 
etape výskumu – vyhodnotení výsledkov. V prie-
behu výskumov mali príležitosť v tvorivej, ne-
formálnej atmosfére vymieňať si skúsenosti 
so svojimi budúcimi domácimi i zahraničnými 
kolegami. Významne k tomu prispela i potešu-
júca skutočnosť, že našim študentom nerobilo 
problém komunikovať v anglickom, či nemec-
kom jazyku. 

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.,  
AÚ SAV a FiF UK 

(medzititulky redakcia) 

Aktivity našich pracovísk Jazykové okienko 
 
 
Počas obdobia, keď Slovensko tvorilo 

s Českou republikou spoločný štát, do-
chádzalo k vnikaniu českých výrazov do 
slovenčiny. V našom uchu zneli (a znejú) 
natoľko prirodzene, že sme ich začlenili 
do bežnej slovnej zásoby a neuvedomu-
jeme si, že sú nespisovné. Výrazy, ktoré 
majú základ v českom jazyku nazývame 
bohemizmy. 

Bežne sa napríklad v slovenskom texte 
môžeme stretnúť s českými výrazmi „zá-
vada“, „vada“, „vadný“. V slovenčine sa 
namiesto nich majú správne používať vý-
razy „porucha“, „chyba“, „chybný“.  

Keď sa chceme na niečo opýtať, nemá-
me „dotaz“ ale „otázku“. Nešpecializujeme 
sa na vedný „obor“ ale „odbor“. Na univer-
zite nerealizujeme „výuku“ ale „výučbu“. 
Násilie v televízii nemá na deti zlý „vliv“ 
ale „vplyv“. V texte netvoríme „odstavce“ 
ale „odseky“. Neposielame doporučený 
„dopis“ ale „list“. V lete sa neopaľujeme 
na „lehátku“ ale na „ležadle“. Keď niečo 
trvá krátku chvíľu, nie je to „okamžik“ ale 
„okamih“ a keď v televízii povedia, že naša 
relácia začne „už za okamžik“, správne 
by mali povedať „už o chvíľu“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ďalšiu skupinu bohemizmov tvoria výra-

zy, ktoré už nie sú gramaticky správne 
ani v češtine. Tieto slová s českým zákla-
dom sú poslovenčené, takže znejú sloven-
sky, ale sú nespisovné. Medzi také slová 
patrí aj hojne používané „kľudne“, ktoré 
pochádza z českého výrazu „klidně“. Po 
slovensky sa však správne povie „pokojne“. 
Ďalším frekventovaným slovom je „zahá-
jenie“ z českého slova „zahájení“, ktorým 
sa myslí „otvorenie“ (napr. nejakého po-
dujatia). 

 
 
 
 
 
 

Pracovný tím študentov archeológie z troch univerzít s vedúcim výskumu (prvý sprava).  

Niektorí ľudia sa „inšpirovali“ aj českým 
skloňovaním, ktoré má v slovenčine inú 
formu. V slovenskom jazyku nepovieme, 
že je niečo „mimo obor“, „mimo pracovný 
pomer“ alebo „mimo zákon“. Predložka 
mimo sa spája s druhým pádom (genití-
vom), a tak tvoríme spojenia ako „mimo 
odboru“, „mimo pracovného pomeru“ ale-
bo „mimo zákona“. 

Pozor tiež na nesprávny preklad. Hoci 
sú slovenčina a čeština pomerne podob-
né, pri preklade z češtiny sa môžeme 
stretnúť s mnohými problémami. Niektoré 
formou blízke slová môžu mať iný význam. 
Napríklad slovo „předát“ neznamená „pre-
dať“ ale „odovzdať“. 

LM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K významným nálezom patrí objímka zhotovená
z parohoviny bohato zdobená rytým ornamentom 
(okolo roku 1600 pred Kr.)  
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Čo vieme o frýgičtine? 
 
Koncom roka 2008 vyšla v nemeckom vydavateľstve Cuvillier Verlag Göttingen monografia Mgr. 

Wojciecha Sowu, PhD., Studien zum Phrygischen (Štúdie k frýgičtine). Doktor Sowa, ktorého 
domovským pracoviskom je Katedra klasickej filológie Jagelonskej univerzity v Krakove, pracuje 
na Katedre klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK (FiF) ako odborný asistent od 
roku 2004.  

 

Zoznámiť sme sa s ním mohli však už niekoľ-
ko rokov predtým, ako so začínajúcim vedcom 
na populárnych Kolokviách mladých jazyko-
vedcov organizovaných Jazykovedným ústa-
vom Ľ. Štúra SAV, či na workshope Dejiny 
gréckeho jazyka a grécke dialekty organizo-
vanom katedrou klasickej filológie v spolu-
práci s Nadáciou Jana Husa v školskom roku 
2002/2003. V obdivuhodne krátkom čase do-
zrel doktor Sowa v medzinárodne uznávaného 
klasického filológa, mykenológa, špecialistu na 
starogrécke dialekty a indoeuropeistu. V ostat-
ných rokoch sa jeho bádateľská pozornosť 
koncentruje predovšetkým na frýgičtinu. To-
muto jazyku je venovaná aj jeho monografia.  

 
Poznávanie frýgičtiny je komplikované 
 

Kniha Štúdie k frýgičtine je úvodom do zlo-
žitej, v našom prostredí málo známej proble-
matiky balkánskeho jazykového zväzu a osu-
dov jednotlivých jazykov po jeho rozpade. 
Frýgičtina sa zaraďuje medzi tzv. zvyškové 
indoeurópske jazyky, teda jazyky, ktorých 
doložené písomné pamiatky sú natoľko skrom-
né, že nie je možné ich komplexne opísať 
a porozumieť im tak dobre, ako jazykom dolo-
ženým bohatým materiálom, napred latinčine 
či starej gréčtine. Poznávanie jazykového 
systému frýgičtiny komplikuje skutočnosť, že 
je len fragmentárne doložená na málopočet-
ných, zle zrozumiteľných nápisoch. Neexistuje 
ani súvislá bilingva, teda jazykový doklad, v kto-
rom by frýgický text stál popri svojej vernej 
obdobe v nejakom inom, lepšie zrozumiteľ-
nom jazyku. 

Zdroje, z ktorých pri štúdiu frýgičtiny možno 
čerpať, predstavujú dve skupiny: priame – 
nápisné a nepriame, menej spoľahlivé glosy, 
t. j. preklady a vysvetlivky v textoch antických 
autorov. Korpus starofrýgických nápisov s po-
čiatkom v 8. storočí pred Kr. reprezentuje do-
vedna len 245 pamiatok, z ktorých viac ako 
200 je lapidárnych a fragmentárnych. K nim 
v nedávnej dobe pribudol nápis z Vezirhanu 
(najdlhší frýgický text obsahujúci 13 riadkov) 
a epitaf z Dokimeionu. Novofrýgičtinu, s dok-
ladmi od 1. – 3. storočia po Kr., reprezentuje 
116 nápisov, zväčša preklínacích formuliek. 

 
Frýgičtina kontra iné jazyky 
 

Wojciech Sowa opisuje fonológiu, morfológiu, 
syntax a slovnú zásobu frýgičtiny, resp. to, čo 
pri fragmentárnosti dochovania tohto jazyka 
možno z jeho jednotlivých rovín podrobiť skú-
maniu.  

V kapitole venovanej antickým glosám autor 
vyhodnocuje spoľahlivosť glos ako zdroja pre 
poznanie frýgičtiny, keďže jednak nie sú cel-
kom v súlade s tým, čo ponúka epigrafický 
materiál, jednak Gréci nezriedka označovali 
pojmom „frýgický“ čokoľvek, čo pochádzalo 
z Malej Ázie. 

V kapitole Poznámky k externým dejinám frý-
gičtiny sleduje Sowa vývoj jazyka od rekon-
štruovaného stavu na Balkáne až po moment 
zániku, ktorý zatiaľ nie je definitívne stanovený. 
Považuje za dôležité zodpovedať otázku, aký 

stav jazyka zachytávajú novofrýgické nápisy 
a či nie sú len prejavom jazyka umelo pesto-
vaného v cudzojazyčnom prostredí. Na pozadí 
kontaktných zón zvažuje možnosti jazykových 
výpožičiek medzi frýgičtinou a inými jazykmi 
Malej Ázie. Najzaujímavejšie sú dozaista vzťa-
hy s anatólskymi jazykmi. Autor podčiarkuje, 
že frýgičtina sa držala pozoruhodne izolovane 
vo svojej novej vlasti a jedinými relatívne dob-
re dokázateľnými vzťahmi sú vzťahy medzi 
frýgičtinou a gréčtinou. 

Frýgológovia formulujú len viac alebo menej 
presvedčivé hypotézy, potvrdiť ich dôkazmi je 
pri fragmentárnosti materiálu niekedy veľmi 
ťažké. Dokonca sa ľahko môže stať, že nejaký 
nový nález so súvislejším frýgickým textom, 
či dokonca bilingva v budúcnosti niektoré 
z týchto hypotéz od základu vyvráti. 

 
Kultúrny sprostredkovateľ medzi Áziou  
a Balkánom 
 
Práca doktora Sowu na jednej strane suma-

rizuje zistenia renomovaných indoeuropeistov, 
grécistov a frýgológov, na druhej strane ponú-
ka vlastné riešenia či nové etymológie, ktoré 
sú výsledkom prepracovania už publikovaných 
ôsmich štúdií o téme. 

Príspevkom autora do problematiky je jeho 
zbehlosť v jazykovede starovekej gréčtiny 
a v gréckej dialektológii. Argumenty – či už 
vlastné alebo argumenty iných indoeuropeistov 
– presvedčivo posilňuje príkladmi z lesbičtiny, 
či paralelami z mykénčiny, teda jazykov, kto-
ré pozná naozaj do hĺbky. Nevylučuje celkom 
ani otázku existencie prafrýgicko-mykénskych 
kontaktov. Mnohé novofrýgické javy vysvetľuje 
autor prostredníctvom analógie s helenistickou 
gréčtinou, čo je nesporne správny predpoklad, 
keďže frýgické nápisy sú nezriedka doložené 
paralelne s gréckym textom.  

V predloženej práci sa autorovi podarilo pred-
staviť frýgičtinu ako kultúrneho sprostredko-
vateľa medzi Áziou a Balkánom, zrozumiteľne 
formulovať najdôležitejšie otázky frýgológie  
a problémy, ktoré zatiaľ stoja v ceste ich zod-
povedaniu alebo ho sťažujú – nedostatok ma-
teriálu, izolovanosť jazyka v novej anatólskej 
domovine, vplyvy gréčtiny, obrovská časová 
priepasť medzi starofrýgičtinou a novofrýgič-
tinou, grafická zvyklosť helenistickej koiné kom-
plikujúca vyhodnotenie charakteru doložených 
vokálov a pod.  

Veľmi mnoho otázok zostáva v tejto oblasti 
nezodpovedaných. Sowove Štúdie k frýgičtine 
nás presviedčajú o tom, že rozhodne nie všet-
ky sú nezodpovedateľné.  

Ľ. Buzássyová, PhD., Katedra klasickej 
a semitskej filológie FiF UK 

(redakčne krátené) 
 

 

Ako sme postúpili  
(radosťou z akreditácie) 

Milé prekvapenie. „Firemný časopis“ Naša 
univerzita zaujal intelektuálne vysoko mie-
riaci týždenník .týždeň.  

Moju radosť trochu redukuje pocit, že
reakcia .týždňa na Našu októbrovú titulnú 
stranu je alergická (prepáčte za výraz, ale 
keď nie som prorektor, tak som lekár) a pudí
ju neľúbosť voči rektorovi UK, resp. všetkým
z UK, ktorí nekonajú tak, ako by si .týždeň 
predstavoval (napr. LF UK v kauze Hedvi-
ga). Môj zármutok je daný tým, že si mys-
lím, že ľudia pôsobiaci v tomto týždenníku 
sú na slovenskej scéne nadpriemernými 
žurnalistami, čo potvrdzuje aj tu diskutova-
ná, briskne 195-timi slovami celoštátne
podaná replika, karikujúca potešenie UK
z výsledku akreditácie. Môj problém je, že 
mi v tej replike chýba väzba na fakty (to
bude asi profesionálna deformácia z aka-
demického prostredia, že očakávam súlad 
faktov). Keďže ja nie som taký zručný pi-
sateľ a s rozsahom 195 slov mám problém 
už teraz, tak môj pohľad len glosovane:  

Faktom je, že .týždeň nemá, z pochopiteľ-
ných dôvodov, žiadnu slabosť voči terajšej 
vláde ani jej členom, teda ani voči ministrovi
školstva, ktorý na našej titulke odovzdáva 
akreditačný výsledok potvrdzujúci zarade-
nie UK medzi univerzity v zmysle zákona. 
Čuduj sa svete, odovzdáva ho rektorovi UK. 
Čuduj sa svete, že už aj my zvládame mať 
na titulke fotografiu farebnú.  

Akreditáciu vysokých škôl, hoci v civilizo-
vanom svete aj uznávanú, si v slovenskej 
verzii nevymyslela UK. UK nikdy netajila
svoj názor, že efektívnosť tohto akreditač-
ného procesu má ďaleko k optimu.  

UK a osobitne jej rektor, aj za cenu vlast-
ného „PR“ (rozumej prospechu), preukáza-
teľne roky bojujú proti priemernosti vysoko-
školského vzdelávania na Slovensku.  

UK vyznáva hodnoty právneho štátu (čo 
by vyznávať malo aj pravicovo orientované 
médium). Preto sa nemôže tváriť, že sa jej 
zákonom fixovaná akreditácia netýka. UK 
teda nie je v pozícii redakcie .týždňa, ktorej
zákon neukladá povinnosť akreditovať sa
u ministra kultúry, ani v postavení U. S. Steel,
ktoré sa nemusí akreditovať u ministra hos-
podárstva (čo dobre vie aj .týždeň, ktorý
ich napriek tomu na porovnanie s UK po-
užil). 

UK má právo tešiť sa z toho, že bez akých-
koľvek zjavných problémov aj akreditáciou
obhájila svoje postavenie. Osobitne v situá-
cii, keď (pod)priemer robí všetko preto, aby
nivelizoval špičku.  

Výsledok akreditácie pre UK „nenastal 
sám“. Veď ešte aj na konci celého procesu 
sú za ním nespočítateľné hodiny práce de-
siatok jej zamestnancov, ktorí pripravovali 
neuveriteľne rozsiahle administratívne pod-
klady požadované akreditačnou komisiou. 
Pritom nejde len o „byrokratické papiere“, 
ale o dokumenty konkrétne reflektujúce vý-
sledky práce akademickej obce UK v uply-
nulých rokoch.  

Mohol by som si teda myslieť, že .týždeň 
sa na podporu ušľachtilého cieľa rozhodol 
ostreľovať v zásade spojenca. Hmmmmm. 
Teší sa z toho len (pod)priemer.  

M. Dúbrava

Predstavujeme nové knihy

 
 
 
 
 
 

Ukážka frýgického nápisu 

Odpoveď
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Zaujalo nás 

 

Študentské demonštrácie vo Viedni  
sa rozšírili aj na iné rakúske univerzity,  

do Nemecka a Švajčiarska 
 
Protestná akcia na Viedenskej univerzite 

koncom októbra 2009 povzbudila tisícky 
ďalších študentov v celom Rakúsku žiadať 
vládu o viac peňazí do vzdelávacieho sys-
tému, aj keby to malo znamenať, že si budú 
študenti za štúdium platiť sami. Protestujúci 
študent Dominik Karas povedal: „Na zvýše-
nie štandardu vzdelávania by bolo dobré 
opäť zaviesť školné.“ Viac ako tridsaťtisíc štu-
dentov vyšlo do viedenských ulíc a žiadali 
lepšie učebné podmienky a prepracovanie 
vzdelávacieho systému, ktorý je podľa nich 
iba trochu lepší ako školenie. Lepšiu hod-
notu vzdelania žiadali aj študenti v Grazi, 
Linzi, Klagenfurte a Innsbrucku.  

Okolo 17. novembra už protestovali aj 
tisícky univerzitných študentov po celom 
Nemecku. Nemeckí študenti nesúhlasia  
s aktuálnou reformou školstva a na rozdiel 
od Rakúšanov ani so zavedením školného. 
Protestujúci chcú zrušenie školného, ktoré 
má byť vo výške od 100 do 500 € za semes-

ter. Takisto žiadajú, aby boli sociálne štipen-
diá založené na reálnej potrebe študentov 
a nie na študijnom prospechu. Demonštrá-
cie sa tiež týkali súčasných reforiem, ktoré 
zosúlaďujú nemecký vzdelávací systém zo 
zvyškom Európy. Zavádza sa trojstupňo-
vá forma štúdia (bakalársky, magisterský 
a doktorandský stupeň). „Študenti nesú-
hlasia so študijným zaťaženým, ktoré vyplý-
va zo zhustených kurzov a tiež sa obávajú, 
že bakalársky diplom nebude stačiť pre 
uplatnenie sa na pracovnom trhu,“ poveda-
la Susanne Schilden, hovorkyňa Nemeckej 
rektorskej konferencie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Berne, Bazileji a Zürichu pod sloganom 
„Vzdelanie nie je na predaj“ protestovali 
švajčiarski študenti. Nespokojní sú najmä 
so školným a s komercializáciou vzdelania. 

 
 
 
 
  
 NUNU. 

Zdroj: 
Euronews, AFP/Expatica, worldradio.ch

Aj takto vyzeral protest študentov vo Švajčiar-
sku. Zdroj: AP 

 

Napísal i  ste nám

Raz na začiatku školského roka ma popro-
sil dekan našej fakulty, aby som ho zastúpi-
la na jednej prednáške. Bolo to pre seniorov 
na Univerzite tretieho veku Centra ďalšieho 
vzdelávania UK (UTV). Keďže som sa zao-
berala výskumom pohyblivosti chrbtice od 
detského veku, cez roky dospievania, do-
spelého veku až po seniorov, tak som sa 
rozhodla hovoriť o tejto problematike. 

 
Bola som veľmi prekvapená, ako všetci 

tzv. študenti tretieho veku pozorne počú-
vali, vnímali a mali veľký záujem. Neskôr, 
keď som sa aj ja prihlásila na UTV, zistila 
som, akí sú tí seniori vďační za každý po-
znatok, aký majú záujem o rôznu proble-

matiku, o históriu, výskum i vedu v rôznych 
oblastiach. 

Páčila sa mi aj demokracia, s ktorou pri-
stupovali organizátori UTV k prednáškam. 
Na predmet „Filozofia a náboženstvo“ pri-
šiel pohovoriť o problematike katolícky fa-
rár a na jeho prednáške už sedel evanjelický 
farár, ktorý zasa pokračoval vo svojej pred-
náške. Ako lekárka zo zdravotného hľadis-
ka odporúčam pre seniorov rehabilitačné 
a zdravotné cvičenia z jogy. Opýtala som 
sa farára, aký má názor na jogu. Povedal 
veľmi šarmantne, že aj on ju cvičí… 

Preto som sa rozhodla, že navrhnem jo-
gu, ako aj regeneráciu psychofyzických síl 
ako ďalší predmet na UTV. Bola som veľmi 

milo prekvapená, že vedúca programu UTV 
Dr. Nadežda Hrapková, PhD., s týmto ná-
vrhom súhlasila a tieto odbory sa dnes 
v programe UTV nachádzajú. 

Už dvadsať rokov trvania UTV poukazuje 
na to, aký je veľký záujem seniorov o toto 
pestré, široké a pritom hlboké štúdium. 
Neučíme sa len teóriu, ale chodíme aj na 
exkurzie, zájazdy, pobyty v rôznych kraji-
nách. Okrem toho máme pravidelné cviče-
nia v telocvični, kde sa uskutočňujú práve 
tie rehabilitačné a jogové cvičenia, ktoré 
sú také potrebné pre už opotrebované chrb-
tice seniorov. 

 
doc. MUDr. Jarmila Motajová, CSc.

Jubileá

Okrúhle jubileum  
popredného slovenského fyziológa 

 
V týchto dňoch sa okrúhleho jubilea dožíva doc. RNDr. Ján Veselovský, DrSc., dlhoročný pedagóg a vedec v oblasti fyziológie 

živočíchov. 
 
Úprimný vzťah k prírode priviedol docen-

ta Veselovského k štúdiu na Prírodovedec-
kej fakulte UK (PriF UK). Po skončení štúdia 
začal pracovať ako interný ašpirant na Zoo-
logickom ústave SAV, po návrate s vojen-
skej prezenčnej služby na Zoologickom ústa-
ve PriF UK a potom na Katedre všeobecnej 
zoológie a živočíšnej fyziológie tejto fakul-

ty. PriF UK zostal doc. Veselovský verný 
po celý svoj plodný život. 

Docent Veselovský popri vedecko-výskum-
nej práci vykonával na fakulte mnohé ve-
decko-pedagogické funkcie. Tiež venoval 
veľa úsilia vytvoreniu nového pracoviska, 
ktoré by koncepčne spájalo fyziológiu ži-
vočíchov s etológiou. Toto úsilie bolo ko-

runované úspechom. Docent Veselovský 
vypracoval jeho vedeckú a pedagogickú 
koncepciu a stal sa prvým vedúcim.  

Do výučby na fakulte zaviedol množstvo 
nových predmetov a bol spoluautorom troch 
vysokoškolských učebných textov z oblasti 
fyziológie živočíchov. Výsledky vedeckej prá-
ce publikoval v domácich a v zahraničných 

 22 



 

vedeckých časopisoch. Zúčastňoval sa na 
konferenciách a kongresoch.  

Popri pedagogickej práci sa celý život 
s maximálnym nasadením venoval vede. 
Najpodstatnejšiu časť jeho vedeckej práce 
tvorí výskum fyziológie oka so zameraním 
na interakčný vzťah voľných aminokyselín 
s liekmi, ktoré sú aplikované pri liečení glau-
kómového ochorenia na zníženie vnútro-
očného tlaku. Problematiku riešil prostred-
níctvom rôznych grantových projektov v spo-
lupráci s Ústavom oftalmológie Lekárskej 
fakulty UK. Jeho práca v tejto oblasti je 
vysoko cenená nielen na úrovni základnej 
fyziológie ale aj oftalmológie, čo dokumen-
tuje rad ocenení, vrátane Striebornej me-
daily Českej a Slovenskej oftalmologickej 
spoločnosti. 

Okrem pedagogickej a vedeckej práce je 
potrebné vysoko hodnotiť jeho organizá-
torské aktivity. Docent Veselovský desaťro-
čia pôsobil v komisiách pre štátne záve-
rečné skúšky, pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác, kandidátskych dizer-
tačných prác i rigoróznych prác viacerých 
špecializácií. Jeho dlhodobá práca na fa-
kulte bola ocenená Zlatou medailou PriF 
UK v roku 2004.  

Aj v súčasnosti pedagogicky pôsobí na 
katedre, ktorú zakladal a odovzdáva štu-
dentom svoje bohaté skúsenosti. Bez neho 
si vieme len ťažko predstaviť konanie štát-

nych záverečných skúšok či akékoľvek 
obhajoby.  

Vážený pán docent, do ďalšieho života 
Vám želáme veľa zdravia, viac času pre 
seba a veľa šťastných chvíľ na obľúbenej 
chalupe v rodnej dedinke Velčice. 

 
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.,  

a kolektív katedry, PriF UK 

 

 Jubileá

− 4. decembra 1939 – narodil sa vo Velčiciach pri Zlatých Moravciach 
− 1957 – maturoval  
− 1958 – 1963 – študoval biológiu a chémiu na PriF UK 
− 1961 – 1962 – bol vedeckou pomocnou silou na PriF UK 
− 1962 – 1963 – ako študent nastúpil na polovičný úväzok na Katedru zoológie PriF UK 
− 1969 – kandidát biologických vied 
− 1972 – 1980 – tajomník Katedry všeobecnej zoológie a živočíšnej fyziológie (KVZaŽF) PriF UK 
− 1980 – docent pre odbor fyziológia živočíchov 
− 1981 – 1986 – vedúci KVZaŽF 
− 1987 – zástupca vedúceho Katedry biológie a ekológie človeka PriF UK 
− 1990 – doktor biologických vied (DrSc.) 
− 1990 – vedúci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK 
 

 

Spomíname

Navždy odišiel profesor Roman Moravec 
 

V novembri nás všetkých zasiahla šokujúca správa. Náš kolega a náš učiteľ, prof. PaedDr. Roman Moravec, PhD., po krátkom boji pod-
ľahol zákernej chorobe. V decembri by sa dožil 59 rokov. 

 

Prof. Moravec bol po všetkých stránkach 
výraznou osobnosťou našej fakulty, Fakulty 
telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ) a k fa-
kulte patril neodmysliteľne 40 rokov. Ako 
by mal niekde v podvedomí zapísané, že 
musí stihnúť veľa vecí za krátky čas, žil in-
tenzívne a po všetkých stránkach naplno, 
bol nesmierne cieľavedomý a pracovitý. 

Na FTVŠ študoval telesnú výchovu v kom-
binácii s matematikou. Počas štúdia úspeš-
ne reprezentoval Československo v skoku 
do výšky. Už v devätnástich rokoch sa stal 
majstrom športu, sedemkrát zlepšil česko-
slovenský rekord v skoku do výšky, bol  
5-násobným majstrom republiky a v roku 
1971 ako prvý československý atlét preko-
nal latku vo výške 220 cm. Bol účastníkom 
Olympijských hier 1972 v Mníchove, na Sve-
tovej Univerziáde 1973 obsadil 3. miesto 
a celkovo reprezentoval Československo 
v 16 medzinárodných stretnutiach. 

Na Výskumnom ústave telesnej kultúry 
FTVŠ UK (neskôr premenovaný na Ústav 
vied o športe) sa venoval najmä problema-

tike výberu a prípravy talentovaných jedin-
cov v atletike, štruktúry športového výkonu 
v skokanských disciplínach a neskôr otáz-
kam motorickej výkonnosti populácie. Od 
roku 2002 sa postupne stále viac venuje 
pedagogickej činnosti, najskôr na Katedre 
atletiky, neskôr na Katedre športovej kinan-
tropológie.  

Bol uznávanou osobnosťou športovej vedy 
na Slovensku i vo svete, o čom svedčí to, 
že bol členom viacerých organizácií a ko-
misií. Na fakulte garantoval habilitačné ko-
nania a vymenúvacie konania za profesora 
a študijný program doktorandského štúdia 
športová kinantropológia. Vychoval päť dok-
torandov a ďalších päť už nestihol priviesť 
až k obhajobe. 

Prof. Moravec bol autorom, resp. spolu-
autorom vedeckých monografií, učebníc, 
významných vedeckých a odborných statí. 
Viedol štyri výskumné projekty grantovej 
agentúry VEGA. 

Okrem vedeckej a pedagogickej činnosti 
sa prof. Moravec angažoval aj v iných oblas-
tiach. Zaslúžil sa o založenie Slovenskej 
vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu 
a šport, ktorej prezidentom bol až do jeho 
nečakaného odchodu. V tom istom roku za-
čal vydávať vedecký časopis Telesná výcho-
va a šport a ako šéfredaktor jeho 19-tich roč-
níkov dosiahol to, že tento časopis je dnes 
najrenomovanejším časopisom v oblasti te-
lesnej výchovy a športu na Slovensku.  

Miloval šport, predovšetkým atletiku, ako 
„starší pán“ hrával výkonnostne basketbal, 
rád si zahral tenis, jazdil na bicykli, lyžoval 
a miloval vodu a rybárčenie. Rád sa pohy-
boval v spoločnosti kamarátov a rodiny. 

Mal ešte veľa nápadov a plánov. Na jeho 
stole a v jeho počítači zostalo rozpracova-

ných množstvo vecí, o ktorých vieme, pre-
tože o nich s nami diskutoval, ale určite aj 
také, o ktorých sme netušili a ktoré asi ani 
neobjavíme. V profesorovi Moravcovi odišiel 
človek, ktorý mohol ešte veľa dať vedám  
o športe, športu, fakulte, študentom, kama-
rátom a rodine. Bude nám chýbať jeho nad-
hľad a „zhovievavý“ úsmev z výšky takmer 
dvoch metrov, budú nám chýbať jeho nápa-
dy, ale aj jeho kritickosť, ktorá sa nám nie 
vždy páčila, ale ktorá nás posúvala ďalej. 
Žiaľ, nezostáva nám nič iné len vysloviť 
slová smútku a uznania a poďakovať sa za 
to, čím nás obohatil. 
Česť jeho pamiatke! 
 
 
− 30. 12. 1950 – narodil sa 
− 1969 – začiatok štúdií na FTVŠ UK 
− 1978 – ukončil internú ašpirantúru na 

FTVŠ UK 
− 1978 – začal pracovať na Výskumnom 

ústave telesnej kultúry FTVŠ UK 
− 1989 – 1994 – prodekan pre 

vedeckovýskumnú činnosť  
a zahraničné styky 

− 1991 – zaslúžil sa o založenie 
Slovenskej vedeckej spoločnosti  
pre telesnú výchovu a šport 

− 1991 – začal vydávať vedecký časopis 
Telesná výchova a šport 

− 1994 – docent  
− 1997 – 2002 – prodekan 
− 2002 – profesor 
− 2006 – vedúci Katedry športovej 

kinantropológie FTVŠ UK 
− 2. 11. 2009 – zomrel 

 
 

doc. PeadDr. Ľudmila Zapletalová, PhD., 
FTVŠ UK 
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Prírodovedecká fakulta 
očami prváčky 

 
Jednou z najvzácnejších študijných kom-

binácií bakalárskeho stupňa štúdia, ktoré
ponúka Prírodovedecká fakulta UK, je ma-
tematika a biológia. V prvom ročníku si ju 
zvolili len štyria študenti, pričom na rozdiel 
od iných odborov v rámci fakulty, medzi
nimi nie sú zahraniční študenti. Z útlej sku-
pinky prvákov študujúcich túto kombináciu 
oslovila Naša univerzita Moniku Holodňá-
kovú, ktorá sa s nami podelila o svoje ná-
zory nielen na nároky, ale i možnosti, ktoré 
fakulta ponúka svojim študentom.  

● Kombináciu matematiky a biológie ste 
si zvolili iba štyria. Myslíš, že je taká 
náročná? 
Podľa mňa je náročná rovnako ako všetky

disciplíny, ktoré sa študujú na prírodných 
vedách. 

 

● Čo je ťažšie, matematika alebo biológia?
Určite matematika, čo potvrdia aj moji

traja kolegovia. Predovšetkým prechod zo 
stredoškolskej matematiky do vysokoškol-
skej je citeľný. Musím však vyzdvihnúť kon-
zultačné hodiny, ktoré nám dosť pomáhajú.

 

● Medzi vysokoškolákmi sa vedú ohnivé 
diskusie na tému kreditov. Ako ich ty
ako prváčka vnímaš? 
Zatiaľ sa k tomu neviem vyjadriť, no zdajú

sa mi byť férové. Uvidíme, ako nám pôjde 
štúdium, ako zvládneme skúšky zo všet-
kých predmetov. 

 

● Aké možnosti okrem štúdia ponúka 
prírodovedecká fakulta? Ktoré z nich
využívaš ty? 
Je toho neúrekom. V rámci voliteľných 

predmetov všetky možné druhy športov
a pohybových aktivít. Mňa osobne zaujalo 
sústredenie pre budúcich učiteľov mate-
matiky, ktoré bolo v novembri. Považujem 
to za dobrú príležitosť zoznámiť sa so star-
šími študentmi, ktorí nám môžu poradiť, 
ako oni zvládali jednotlivé ťažkosti a prekáž-
ky a podobne. Myslím si, že ponuka príro-
dovedeckej fakulty je bohatá a každý si 
z nej vyberie to svoje – či už v rámci roz-
víjania pohybových alebo intelektuálnych 
schopností. 

Naše štúdium

 

Zahraničná spolupráca  
na fakulte managementu 

 
Manažment je v dnešnej dobe veľmi populárny a lukratívny odbor pre mnohých mladých ľudí, 

a to nielen zo Slovenska. Rozhodli sme sa, že vám priblížime Fakultu managementu UK (FM) 
a jej zahraničných študentov. Na podrobnosti sme sa opýtali vedúcej oddelenia pre zahraničné 
styky PhDr. Viery Bennárovej. 

 
● Aký je aktuálny počet zahraničných štu-

dentov na FM a odkiaľ prevažne prichádza-
jú? Máte aj študentov z krajín mimo EÚ? 
Momentálny počet je dvadsaťjeden zahra-

ničných študentov na zimný semester a dvad-
saťdva na celý rok. Letný semester ešte nie je 
kompletne uzavretý. Máme študentov zo Špa-
nielska, Portugalska, Francúzska, Litvy, Ne-
mecka aj Nórska. Najviac ich je tohto roku zo 
Španielska. Jedna študentka z Taiwanu je tu 
na celý rok. 

 
● Na akých katedrách študujú, resp. ktoré 

študijné programy sú vyučované v cudzom 
jazyku? 
Fakulta na bakalárskom stupni realizuje štu-

dijný program medzinárodný manažment vo 
francúzskom a nemeckom jazyku. Okrem toho 
ponúka program manažment, ktorý jednotlivé 
katedry realizujú podľa skupiny predmetov. 
Predmety sú vyučované v anglickom jazyku, 
ale ak je špecifický záujem o predmet, ktorý 
sa nevyučuje v angličtine, rozhodnú dve krité-
ria – počet záujemcov a dôležitosť predmetu. 
Vieme zabezpečiť individuálne štúdium s kon-
krétnym učiteľom. 

 
● Aká je obľúbenosť tohto programu? Sú 

zahraniční študenti spokojní s vysokoškol-
ským systémom na Slovensku? 
Pokiaľ mám správnu odozvu, sú spokojní  

s našou fakultou. Informáciu o predmetoch 
majú vopred, takže vedia, čo si môžu vybrať. 

 
● Chodia aj slovenskí študenti študovať 

manažment na partnerské univerzity? 

Samozrejme, že chodia, veď o tom je mobi-
lita. Naši študenti vedia plynule po anglicky, 
mnohí z nich aj francúzsky, nemecky a špa-
nielsky. Takže nemajú problém ani vtedy, 
keď predmety na partnerskej univerzite nie 
sú v angličtine. Na našej webovej stránke je 
zoznam univerzít, s ktorými spolupracujeme. 
Je ich asi šesťdesiatosem, čo je dosť veľa  
a každoročne ich niekoľko pribudne. 

 
● Ako hodnotíte partnerstvo FM so zahra-

ničnými univerzitami (napr. IRL School, 
Cornell University, USA)? 
Naša spolupráca v rámci projektu Erasmus 

je výborná so všetkými univerzitami. Cornell 
University ponúkala spoluprácu pre učiteľov  
a krátkodobé výmenné pobyty, ale už pred 
niekoľkými rokmi. 

 
● Ako funguje kooperácia fakulty so zahra-

ničnými, ale aj slovenskými podnikmi, kto-
ré prezentujú praktickú výučbu pre vašich 
študentov? 
Naši študenti majú doposiaľ vysoký kredit 

aj vďaka štúdiu v zahraničí. Často nás popred-
né podniky navštevujú a vyhľadávajú poten-
ciálnych zamestnancov. Podobne je to aj s fir-
mami v zahraničí, kde si v rámci projektu Leo-
nardo da Vinci naši absolventi našli prácu na 
šesť mesiacov a potom si ich firmy ponechali 
aj na neurčitú pracovnú dobu. Samozrejme, 
kríza trošku pomery skomplikovala. 

 
Valentín Humeňanský,  

Lukáš Onderčanin,  
študenti žurnalistiky FiF UK 

 
 
 

Nemka, čo u nás študuje  
manažment 

 
Britta Groß z Nemecka študuje v rámci pro-

jektu Erasmus práve na Fakulte managementu 
UK. Slovensko si vybrala napriek tomu, že 
o ňom nič nevedela: „Aby som bola úprimná, 
nevedela som, kde presne Slovensko je. Chce-
la som niečo iné, nie krajinu, kde ide študovať 
veľa zahraničných študentov.“ 

 

● Spomenula si seminár pre budúcich
učiteľov matematiky. Plánuješ teda byť 
učiteľkou a prípadne aj ostať na pôde
tejto školy? Dnes sa veľa hovorí o mla-
dých vysokoškolských pedagógov, kto-
rých má Slovensko nedostatok... 
Určite chcem učiť. Plánujem nastúpiť aj

na doktorandské štúdium. Páčilo by sa mi 
učiť niekde na gymnáziu, no je ešte veľmi 
skoro o tom rozprávať. Teraz sa musíme
sústrediť najmä na úspešné zvládnutie 
skúšok. 

Zahraniční študenti majú možnosť vybrať si 
predmety aj z iných fakúlt, niektoré sú vyučo-
vané v anglickom, francúzskom či nemeckom 
jazyku. Britta si vybrala aj niektoré kurzy z Fa-
kulty sociálnych a ekonomických vied UK. Štu-
dijný program stredoeurópske štúdiá je vyučo-
vaný po anglicky.  

Za najväčší rozdiel medzi slovenskými a ne-
meckými univerzitami považuje spôsob or-

ganizácie. „Niekedy je nepríjemné, keď zis-
tím, že sa nejaký kurz nekoná. Často tu býva 
chaos a ak sa chcem niečo dozvedieť, mu-
sím písať maily.“ S vyučovaním je spokojná. 
„Predmety nie sú ťažké a vyučujúci sú dobrí.“  

Britta s asimiláciou na Slovensku výrazné 
problémy nemala. Začala sa učiť slovenčinu. 
„Je to však veľmi ťažký jazyk. Niekedy je veľ-
mi ťažké dohovoriť sa s niekým, kto nevie 
po anglicky.“ Aj keď Slovensko nie je práve 
vysnívanou destináciou zahraničných študen-
tov, Britta je spokojná a dodáva po anglicky:  
„I like it.“  

Valentín Humeňanský, 
Lukáš Onderčanin,  

študenti žurnalistiky FiF UK 
Ján Borták, 

študent žurnalistiky FIF UK
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