
 

1919 90. výročie založenia Univerzity Komenského   2009 

 
 

Oslavy 90. výročia UK 

Rozhovor s rektorom o projektoch UK 

Koniec plagiátorstvu? 

Nositeľ Nobelovej ceny prof. Ertl čestným doktorom 
Univerzity Komenského 

NNaaššii  ššttuuddeennttii  ooppääťť  vv  BBrruusseellii    

 



 

Spravodajstvo  

Editoriál V súťaži  
Memoriál Vojtěcha Jarníka  

máme opäť víťaza 
 
V porovnaní s inými číslami možno v dnešnej Našej nájdeme  

viac správ súvisiacich so zahraničím.  

Nobelista prevzal náš čestný doktorát. Pomaly si začíname  
zvykať, že ani na Slovensku nie je zriedkavosťou vidieť a po-
čuť nositeľa najvyššieho vedeckého ocenenia. V porovnaní  
s tými neveľmi vzdialenými časmi neuveriteľná zmena k lepšie-
mu. Zatiaľ k nám ale laureáti prichádzajú len zo zahraničia.  
Hoci v „juniorských kategóriách“ zvonku nosíme ocenenia  
pravidelne (dnes napríklad píšeme o matematikoch), neskôr 
akoby náš potenciál vyprchával. Presvedčenie, že nie sme  
menej schopní, len máme horšie podmienky na realizáciu,  
takto veru neoslabne. Analogicky sme o možnostiach na  
vedeckú prácu u nás a inde hovorili nedávno. Žiaľ, nevidieť,  
že by sa odvtedy doma niečo k lepšiemu menilo.  

 
Prvého apríla tohto roka sa uskutočnil už 19. ročník medzinárodnej 

matematickej súťaže Memoriál Vojtěcha Jarníka v Ostrave. Tento 
ročník bol doteraz najväčším – súťaže sa zúčastnilo 164 študentov 
zo 40 prevažne európskych univerzít. O tom, že táto súťaž má dobré 
meno doma i vo svete svedčil aj záujem Českej televízie, ktorá 
o súťaži odvysielala reportáž.  

 

Ak si nechceme zahmlievať veci, je čestné priznať, že za  
daných podmienok musí byť našim aktuálnym cieľom konku-
rencieschopnosť najprv v stredoeurópskom priestore. Ale  
aby sme sa zas nepodceňovali: ten priestor vymedzujú uni-
verzity takého rangu, ako Univerzita Karlova či Viedenská uni-
verzita. Čerstvý príklad, že snaha postupovať vpred nielen  
na domácom poli, ale aj v medzinárodných dimenziách môže  
byť korunovaná úspechom, ponúka tiež zahraničie – Masa-
rykova univerzita v Brne. A zároveň ponúka aj príklad, ako  
pritom pomáhala vláda krajiny. Ale aj príprava rekonštrukcie 
areálu našich výskumne orientovaných fakúlt napreduje.  

Študenti UK čoraz častejšie chodia na dlhšie či kratšie  
pobyty v zahraničí. Aj v tomto čísle referujeme o tom, že už aj  
zahraniční poslucháči čoraz frekventovanejšie nachádzajú  
cestu k nám. Všeobecný prospech zo spoznávania iných  
kultúr a životných štýlov. Vieme však inak než intuitívne, čo  
to komu prináša v odbornej oblasti?  

Príprava študentov na medzinárodné matematické súťaže prebie-
ha na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK počas celého 
akademického roka. V rámci nej študenti každý týždeň riešia ná-
ročné úlohy olympiádneho typu. Najlepší z nich sa môžu zúčastniť 
tejto súťaže a v lete aj súťaže International Mathematics Competition, 
ktorá sa tento rok uskutoční v júli v Budapešti.  

Nezdá sa, že by bol plagiát slovenským vynálezom. Aj keď  
si myslíme, že problémy s ním pri záverečných prácach má-
me menšie ako inde, rozhodli sme sa to začať systematickej-
šie overovať. Zahraničným produktom.  

Dalo by sa povedať, že zahraničie je aj za aktuálnym zasta-
vením budovania Informačného a poradenského centra UK  
(IPC). Že to sa hádam mýlim, veď zahraničie je nám stále  
donorom? V zásade iste áno, najmä ak si premietneme,  
koľko „európskych peňazí“ aktuálne vystužuje naše výskum-
né centrá. Ale tieto prostriedky nebolo možné použiť na IPC . 
Naopak, globálna finančná kríza, ktorú sme importovali, ho  
odsúdila do úlohy čakateľa. Veríme, že v nej zotrvá skutočne  
len krátky čas.  

Tento rok reprezentovalo našu univerzitu družstvo študentov 
v zložení Vladimír Boža, Ondrej Budáč, Michal Burger, Samuel 
Hapák, Jana Janková, Peter Perešíni, Michal Takács a Katarína 
Škrovinová pod vedením Ing. Mgr. Martina Hriňáka. Samotná 
súťaž pozostávala z riešenia štyroch súťažných úloh z rôznych 
oblastí matematiky počas štyroch hodín. Študenti boli rozdelení 
do dvoch kategórií podľa počtu rokov štúdia na vysokej škole 
a podľa toho riešili úlohy rôznej náročnosti. 

Výborný výkon podal opäť Ondrej Budáč, ktorý po minuloročnej 
výhre v I. kategórii (1. a 2. rok štúdia) zvíťazil tento rok aj v II. Kate-
górii (starší študenti). UK tak pokračuje vo výborných umiestne-
niach v tejto súťaži – v posledných štyroch rokoch sme mali vždy 
víťaza jednej z kategórií z našej univerzity. Dúfajme, že tento trend 
bude pokračovať aj naďalej a že študenti prinesú aj z tohtoročnej 
súťaže IMC ďalšie výborné umiestnenia. 

Študent nám v čísle pripomína, že jeden múdry cudzinec  
už dávno vyslovil predpoklad, že všetci ľudia by si mohli byť  
bratmi. Iste by to mohlo, ba skôr malo platiť aj doma, aj me-
dzinárodne. Len nie som si celkom istý, ako si s touto ušľach-
tilosťou rozumie dravosť, importovaná nielen do nášho spolo-
čenského povedomia, ale už aj na akademickú pôdu. Najmä  
ak hranicu medzi zdravou dynamizujúcou dravosťou a bezo-
hľadnosťou už mimo ochranných múrov alma mater miestami  
ťažko rozoznať. Najmä ak je tu tá kríza, na ktorú možno pod-
chvíľou zvaliť, že je menej peňazí a treba o ne bojovať ešte  
tvrdšie ako doteraz.  

Viac info o súťaži na:  
http://vjimc.osu.cz/index.php?page=year2009. 
 

Martin Hriňák, FMFI UK 
 

● ● ● ● ● 
 
 

  

Poznámka k titulnej strane: M. Dúbrava, prorektor UK 
Študenti novinárstva sa v Bruseli pozreli na prácu  

Európskeho parlamentu i Európskej komisie.  
Viac na strane 16. Foto: Lucia Makayová 
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Profesor Ertl  
stodesiatym čestným doktorom 

 
Titulom honoris causa bol ocenený ďalší zahraničný vedec a pedagóg, 

ktorý už niekoľko rokov spolupracuje s Univerzitou Komenského. Dňa 
18. marca 2009 sa ním stal prof. Dr. Gerhard Ertl z Oddelenia fyzi-
kálnej chémie Inštitútu Fritza Habera Spoločnosti Maxa Plancka v Berlíne. 
Svetovo známym sa stal najmä po tom, čo v roku 2007 získal Nobelovu 
cenu za chémiu za sériu kľúčových poznatkov o chemických proce-
soch na povrchoch tuhých látok.  

 
Profesor Ertl nadviazal vzťahy s univerzitou prostredníctvom našich 

výskumníkov a pedagógov – profesora Ľudovíta Treindla a docenta 
Dušana Veliča z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorí istý čas pracovali 
v jeho laboratóriu v Nemecku.  

V slávnostnom prejave po prevzatí titulu laureát najskôr spomenul  
J. A. Komenského, ktorý sa narodil na území našej krajiny a pôsobil na 
rôznych miestach Európy. „V časoch Komenského boli najvýznamnej-
šími problémami vojna, choroby a hlad. Dnes sa tieto problémy stále 
vyskytujú v niektorých častiach sveta. Odhadujeme, že viac ako tridsať 
percent svetovej populácie trpí nedostatkom potravy a nemá možnosť 
využiť umelé hnojivá bez amoniaku, ktoré sú výsledkom Haber – Bos-
chovho procesu.“ (Pozn.: proces syntézy čpavku z atmosférického 
dusíka a vodíka z fosílnych palív.) 

Trvalo 70 rokov, kým sa prišlo na presný mechanizmus tohto pro-
cesu. Je založený na heterogénnej katalýze – reakcii molekúl v plynnej 
fáze na povrchu zeme – ktorá transformuje tieto molekuly do iného 
stavu. Takto je možná reakcia, ktorá je rýchlejšia než bez katalyzáto-
ra. „A to je povrchová chémia, ktorá je mojou oblasťou a umožňuje 
pochopenie, ako tento katalytický proces funguje,“ vysvetlil profesor 
Ertl. 

„Dnes máme iné problémy. Čelíme znečisteniu ovzdušia, kríze ener-
gií, zmenám klímy. Svet čaká na odpovede vedy a výskumu, ktoré by 
riešili tieto problémy. Aby sme ich mohli riešiť, potrebujeme vzdelaných 
ľudí, ktorí by pokračovali vo výskumoch v tejto oblasti.“ Pri zdôraz-
ňovaní dôležitosti vzdelania sa profesor Ertl inšpiroval Komenským, 
ktorý povedal: „Kvalitné vzdelávanie mladých nespoč íva v tlačení 
množstva slov, viet a myšlienok do ich hláv, ale v otvorení a uvoľnení ich 
myslí.“ Napokon prof. Dr. Gerhard Ertl zacitoval Goetheho, ktorý vo 
svojich osemdesiatich rokoch povedal, že neexistuje väčšia radosť 
ako študovať prírodu. „A ja s ním súhlasím,“ dodal. 

Pre Našu univerzitu opísal prvú skúsenosť so Slovenskom: „Pred dvo-
ma rokmi som navštívil kongres Slovenskej chemickej spoločnosti 
v Tatrách. To bol môj prvý kontakt s vašou krajinou. Hneď sa mi tu za-
páčilo, všetci sú veľmi priateľskí a pohostinní.“ Ako si cení čestný titul? 
„Je pre mňa veľmi výnimočný, pretože mi ho udelila univerzita z východ-
nej Európy. Nebolo to tak dávno, keď sme ani my do tejto časti Euró-
py nemohli cestovať. Takže som z toho veľmi šťastný.“ 

Lenka Mlynčeková 

Deň Európy po nemecky 
 
Fakulta managementu UK pravidelne usporadúva vedecké podujatia 

pre študentov. Tento rok, keď sa konajú voľby do Európskeho parlamentu, 
zorganizovala na akademickej pôde I. medzinárodné vedecké študent-
ské kolokvium. Záštitu nad touto aktivitou prevzal rakúsky veľvyslanec  
v Slovenskej republike Dr. H. Wessely.  

 
Na kolokviu odzneli príspevky v nemeckom jazyku študentov Univer-

zity Komenského, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Stredoeuróp-
skej vysokej školy v Skalici a Univerzity v Salzburgu. Všetky príspevky 
mali spoločného menovateľa – mladá generácia sa hlási k myšlienkam 
Roberta Schumana a chce priložiť ruky k prehlbovaniu európskej in-
tegrácie. 

Akademická spolupráca s uvedenými univerzitami má hlbšiu históriu. 
Podujatia tohto typu sú významné pre študentov najmä preto, že majú 
možnosť otvorene diskutovať o aktuálnych problémoch týkajúcich sa 
Európskej únie. Študenti „nemeckého programu“ FM UK mali možnosť 
overiť si svoje jazykové znalosti a preukázať, že sú schopní aj na ve-
deckom fóre prezentovať svoje myšlienky a postoje. Spokojnosť s po-
dujatím vyslovila aj jeho excelencia pán veľvyslanec Dr. H. Wessely, 
ktorý skonštatoval, že akcie tohto druhu prispievajú k rozvoju slovensko-
rakúskych vzťahov. Nemecký jazyk tak dostal zelenú a stáva sa ja-
zykom, ktorý má budúcnosť v interkultúrnom prostredí. Otcom „ne-
meckého programu“ na FM UK je prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., 
ktorý pri zrode programu určite nepredpokladal, že aj jazyk nemecký 
môže byť raz nástrojom spoločnej komunikácie a nástrojom na rozvoj 
medzinárodnej študentskej spolupráce.  

Za zúčastnených študentov môžem vysloviť iba jedno želanie: aby 
takýchto medzinárodných podujatí bolo viac a aby sa toto kolokvium 
stalo študentskou tradíciou. Boli sme radi, že sme sa streli so študentmi 
iných vysokých škôl a precvičili naše jazykové schopnosti a zručnosti 
na inej úrovni ako sme zvyknutí v školských ľaviciach. Najmä ma teší to, 
že myšlienka Friedricha Schillera „alle Menschen werden Brűder“ ožíva 
znovu. 

Róbert Czafik, študent 2. ročníka FM UK 
 
 

 

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska 
 

Druhý ročník Olympijského festivalu detí 
a mládeže Slovenska sa bude dňa 5. júna 
2009 v čase od 9.00 do 13.00 hod. opäť 
konať na Fakulte telesnej výchovy a športu 
UK. 

 
FTVŠ UK srdečne pozýva žiakov bratislavských stredných škôl na 

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska, konaný pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí. Je organizovaný v spolupráci s Bratislav-
ským samosprávnym krajom a Slovenským olympijským výborom.  

Cieľom podujatia je poskytnúť rôznorodý športový program pre deti 
a mládež na pôde najvyššej inštitúcie vzdelávajúcej odborníkov v oblasti 
telesnej výchovy a športu. Žiaci budú súťažiť v jednotlivých športoch 
a v športových disciplínach. Čakajú na nich súťaže v plážovom volej-
bale, v streetballe, v mini futbale, vo florbale, v behu na 50 a 100 metrov, 
v skoku do diaľky a do výšky a v plávaní. Za účasti inštruktorov si budú 
môcť vyskúšať bojové umenia a aerobik. 

Renáta Csanová, FTVŠ UK 

Spravodajs tvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor Gerhard Ertl, nositeľ Nobelovej ceny (vľavo), pri tradičnom obrade 
preberania titulu doctor honoris causa. Foto: M. Kukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na študentskom kolokviu o Európskej únii sa zúčastnil aj rakúsky veľvysla-
nec v SR Dr. Helmut Wessely (druhý zľava). 
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Program osláv 
 

• 22. júna 2009 o 9:00 h  
 Otvorenie výstavy „Prvých a ostatných 15 rokov deväťdesiatničky Univerzity Komenského“ na prízemí tzv. starej budovy 

UK na Šafárikovom námestí.  
 

• 22. júna 2009 o 9:30 h  
 Tlačová konferencia v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UK na Šafárikovom námestí. Program bude tvoriť prezentácia UK  

v kontexte jej 90-teho výročia médiám. 
 

• 22. júna 2009 o 13:00 – 14:15 h  
 Slávnostné spoločné zasadnutie orgánov UK v Aule UK. Po prejavoch rektora UK a hostí budú medailami ocenení dlhoroční 

vynikajúci zamestnanci UK. Stretnutie zavŕši neformálna diskusia. Podujatia sa zúčastnia hostia a pozvaní členovia akademickej 
obce UK, vrátane vedení fakúlt, profesorského zboru a vedúcich katedier. 

 

• 23. júna 2009 o 9:30 – 15:00 h  
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Univerzita Komenského a vysokoškolské vzdelávanie – minulosť, 
prítomnosť, budúcnosť (2. ročník)“ v Kongresovej miestnosti Vysokoškolského internátu Družba. Pozvaná je akademická 
obec UK a hostia. 

 

• 23. júna 2009 o 18:00 h 
 Večerný open air koncert. Program budú tvoriť vystúpenia hudobných skupín a DJ produkcia. Pozvaná je akademická obec UK. 
 

• 24. júna 2009 o 10:00 – 13:00 h  
 Moderované diskusné stretnutie „Mladá deväťdesiatročná Univerzita Komenského“ (Čo urobíme s UK, keď budeme jej 

lídrami?) v Kongresovej sále Vysokoškolského internátu Družba. Na podujatie sú pozvaní doktorandi a odborní asistenti UK  
do 30 rokov a ostatní členovia akademickej obce UK. 

 

• 25. júna 2009 o 19:00 h  
Stretnutie v divadle – v sále opery novej budovy SND. Slávnostné prejavy budú nasledované odovzdávaním pamätných medailí 
osobnostiam, ktoré nepôsobia na UK a spolupracujúcim školám či iným inštitúciám. Slávnostnú atmosféru podčiarkne baletné predstavenie. 
Zúčastnia sa pozvaní členovia akademickej obce UK, vrátane profesorského zboru. 

 

Zdroj: www.uniba.sk 
 
 
 
 

Oslavy UK: pozrieme sa do histórie i do budúcnosti 
 

Podrobnejšie o programe osláv sme sa zhovárali s prorektorom Martinom Dúbravom.

● Výstava na prízemní starej budovy UK 
na Šafárikovom námestí prinesie prehľad 
prvých a posledných pätnástich rokov 
v histórii univerzity. Z akých zdrojov bude 
výstava čerpať a aké exponáty si budeme 
môcť pozrieť? 
Vystavené dokumenty a predmety by mali 

približne z polovice pochádzať priamo z fakúlt 
a ostatných súčastí univerzity, druhá polovica 
z Archívu UK. Mali by sme teda mať možnosť 
zhliadnuť listinné aj nelistinné svedectvá o naj-
staršej i najbližšej minulosti našej alma mater.  

 

● Prečo výstava zachytáva len prvých a po-
sledných 15 rokov UK? 
Oslavujeme deväťdesiate výročie univerzity. 

To je veľmi dlhé časové obdobie, ktoré ponúka 
množstvo materiálov hodných prezentácie. 
Presvedč ili sme sa o tom aj pri príprave knihy 
k 90-temu výročiu UK. „Výstavné priestory“ na 
prízemí tzv. starej budovy UK sú pritom rozsa-
hom veľmi obmedzené. Rozhodli sme sa teda 
sústrediť pozornosť jednak na obdobie vzniku, 
na čas, v ktorom spočívajú naše korene, jed-
nak na obdobie najnovšie, ktoré sme doteraz 
ešte prezentačne nespracovali.  

 
● Ktoré osobnosti UK budú počas osláv 

ocenené pamätnými medailami? 
Ocenené budú osobnosti, ktoré univerzite 

venovali dlhý kus života a preukázateľne ju 

svojou prácou obohatili. Navrhovať ich budú 
priamo fakulty a ostatné súčasti univerzity. Bu-
deme pritom dbať na to, aby počet odovzda-
ných medailí neviedol k inflácii ich hodnoty. 
Preto predpokladáme, že našim zamestnan-
com neodovzdáme viac ako sto medailí. Pa-
mätné medaily dostanú, samozrejme, aj školy 
a iné inštitúcie, s ktorými sme mali v histórii 
najbližšie vzťahy a najvýznamnejší predstavite-
lia štátu.  

 

● Vedecká konferencia i tlačová konferencia 
chcú prezentovať univerzitu v kontexte jej 
histórie. Prečo je potrebné poznať históriu 
našej alma mater? 
Som presvedčený, že je na to viacero dob-

rých dôvodov. Prvým je iste to, že by sme mali 
poznať našich predchodcov a aspoň v tichu 
duše im vzdať úctu za to, čo v neraz veľmi zlo-
žitých podmienkach vytvorili. Nasleduje mnoho 
ďalších dôvodov. Ako posledný, ale rozhodne 
nie opomenuteľný by som videl ten „najnižší“, 
najpragmatickejší – mali by sme naozaj mať 
schopnosť identifikovať aj poučenia z vlastnej 
histórie, aby sme ich mohli ako veľmi efektív-
ny „energetický zdroj“ zužitkovávať pre budúc-
nosť.  

 
● Diskusné fórum s doktorandmi a mladými 

odbornými asistentmi UK s názvom „Čo 
urobíme s UK, keď budeme jej lídrami?“ 

prinesie vízie do budúcnosti. Čo bude cie-
ľom týchto diskusií? 

Pre mňa je základným cieľom to, aby sme 
pri spomínaní na históriu poskytli dôstojnú 
možnosť na prezentáciu aj najmladšej gene-
rácii našich učiteľov. S pravdepodobnosťou 
hraničiacou s istotou sa práve spomedzi nich, 
či sa to už niekomu páči alebo nie, vygene-
ruje rozhodujúce množstvo osobností, ktoré 
prevezmú zodpovednosť za rozvoj univerzity. 
Priestor na dokumentovanie svojich vedec-
kých výsledkov naši mladí zamestnanci majú 
vždy. Priestor na zamyslenie sa a diskutovanie 
o v konečnom dôsledku nemenej dôležitých 
koncepčných otázkach smerovania a spra-
vovania univerzity chceme poskytnúť aj týmto 
fórom.  

 

● Budú na oslavy pozvaní aj predstavitelia 
zahraničných či iných slovenských uni-
verzít? 
Inak si oslavy najstaršej, najväčšej a vskut-

ku národnej univerzity hádam ani nemožno 
predstaviť. Pozvaní budú predstavitelia slo-
venských i zahraničných vysokých škôl: sym-
bolicky od Univerzity Karlovej, odkiaľ k nám 
prišli prví profesori, až po Univerzitu Pavla Jo-
zefa Šafárika, ktorú sme zas pomáhali zakladať 
my.  

 

Lenka Mlynčeková 

90. výročie založenia Univerzity Komenského 
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Galéria portrétov rektorov Univerzity Komenského 
 
S iniciatívou založiť galériu portrétov rektorov vyšiel Profesorský zbor FiF UK, ktorý na zasadnutí dňa 9. októbra 1922 svoj návrh odôvodnil nasledovne: „Žádá 

toho historie university, aby uměleckým štětcem zachyceny byli její representanti hned od počátku jejího bytí. Je tu důležitý i moment umělecký, který nám velí, 
abychom využili malířského umění přítomných mistrů slovenských a jim umožnili uplatnit se i na půdě universitní.“  

 
Akademický senát univerzity projekt galérie 

schválil a požiadal Ministerstvo školstva a národ-
nej osvety ČSR (MŠNO) o finančnú dotáciu na 
zakúpenie už hotového obrazu rektora Augustína 
Rátha a na namaľovanie obrazov ďalších rektorov. 
V marci nasledujúceho roka ministerstvo súhlasilo 
so zriadením galérie portrétov rektorov a univerzita 
dala do roku 1937 s finančnou podporou MŠNO 
postupne namaľovať z osemnástich úradujúcich 
rektorov portréty pätnástich rektorov. Pre nedo-
statok financií a blížiace sa vojnové udalosti neboli 
namaľované obrazy rektorov Otakara Sommera, 
Václava Chaloupeckého a Bohuslava Poláka.  

Pohnuté boli aj osudy galérie po zmene politic-
kého systému v roku 1939. Akademický senát 
Slovenskej univerzity rozhodol na svojom zasad-
nutí dňa 13. novembra 1939, aby bola galéria 
portrétov rektorov, ktorá bola dovtedy v zasadacej 
sieni akademického senátu na 2. poschodí budo-
vy na Paulinyho ulici č. 2 (vedľa hotela Carlton)  
a už nezodpovedala zmeneným štátoprávnym 
pomerom, zrušená.  

Aby sa zabránilo úplnému znehodnoteniu obra-
zov ich uložením v skladišti, začal rektorát tieto 
obrazy po dohode s MŠNO za „primeranú cenu“ 
speňažovať. Najskôr ich ponúkli prednostom 
ústavov, riaditeľom seminárov a žijúcim rektorom 
alebo ich príbuzným. Tak sa od novembra 1939 
do februára 1942 rozpredalo všetkých 15 obrazov. 
Paušálna cena za obraz bez rámu bola 500 Kčs, 
asi desatina sumy vynaloženej za jej namaľovanie. 
Z archívnych dokumentov sa však dozvedáme, že 
noví majitelia si neprevzali všetky obrazy. V roku 
1966 vyzval vedúci Kabinetu dejín UK Ondrej 
Dolan plánovacie oddelenie rektorátu, aby dalo 
zreštaurovať nájdené olejomaľby rektorov. Obra-
zy boli poškodené neodborným uskladnením 
a vysokou vlhkosťou ovzdušia depozitára Archívu 
UK, kde boli uložené. V máji 1967 bolo Gustávom 
Stonnerom, reštauratérom Galérie mesta Brati-
slavy zreštaurovaných 9 obrazov.  

V roku 1968 dostala univerzita do daru portréty 
rektorov Vratislava Bušeka, Bohuslava Tomsu 
a Stanislava Kostlivého. Obrazy rektorov Josefa 
Hanuša od akad. maliara Ivana Žabotu, Jiř ího 
Brdlíka od akad. maliara Josefa A. Krála a Alberta 
Pražáka od akad. maliara Josefa Kousala sa už 
do galérie univerzity nevrátili. Pravdepodobne 

ich vlastnia príbuzní. Obraz Alberta Pražáka je na 
Karlovej univerzite v Prahe.  

V nasledujúcom období začala univerzita sys-
tematicky dopĺňať galériu portrétov rektorov. Pri 
príležitosti 50. výročia založenia UK nechala nama-
ľovať obrazy šiestich rektorov – Emanuela Filu, 
Karola Kizlinka, Karola Rebru, Igora Hrušovského, 
Michala Topoľského a Vojtecha Filkorna.  

V ďalšom období dala univerzita po skončení 
funkčného obdobia rektorov postupne namaľovať 
ďalších deväť portrétov – Andreja Siráckeho, Júliu-
sa Šefránka, Bohuslava Cambela, Emila J. Huraja, 
Jána Kvasničku, Ladislava Meliorisa, Miroslava 
Kusého, Juraja Šveca a Ferdinanda Devínskeho. 
V roku 1997 získala darom od rodiny portrét rek-
tora Antona Štefánka.  

Dôstojné miesto dostala obrazová galéria v ro-
ku 1994 v Sieni rektorov. V rokoch 2008 – 2009 
dalo Vedenie UK namaľovať portréty chýbajúcich 
trinástich rektorov – Josefa Hanuša, Otakara Som-
mera, Jiřího Brdlíka, Alberta Pražáka, Václava 
Chaloupeckého, Jana Lukeša, Alojza J. Churu, 
Michala Šeligu, Františka Valentína, Daniela Ra-
panta, Františka Nábělka a Františka Gahéra.  

V roku 90. výročia založenia univerzity je zo 
42 rektorov UK nama ľovaných 41. Z galérie rek-
torov univerzity chýba už len pôvodný portrét prof. 
Vojtecha Tuku, ktorý síce bol vyhotovený počas 
jeho funkčného obdobia, ale po roku 1990 bez sto-
py zmizol. 

Dr. Viliam Csáder, Archív UK 

90. výročie založenia Univerzity Komenského 

Vedeli ste, že...? 
 počas 90-ročnej existencie Univerzity Komenského vykonávalo funkciu najvyššieho predstaviteľa 

univerzity 42 rektorov z piatich fakúlt univerzity?  
 najviac, 15 rektorov, bolo zvolených z aktívnych vedecko-pedagogických pracovníkov filozo-

fickej fakulty, 14 rektorov zvolili z profesorov lekárskej fakulty, 9 rektorov bolo zvolených 
z profesorov právnickej fakulty, 3 úradujúci rektor i boli navrhnutí prírodovedeckou fakultou 
a 1 rektor bol profesorom farmaceutickej fakulty?  

 kandidát právnickej fakulty, jednej z najstarších fakúlt univerzity, úspešne obstál vo voľbách 
naposledy pred šesťdesiatimi rokmi – bol ním prof. Karol Rebro, rektor v akademickom roku 
1949/1950?  

 najčastejšie, na tri funkčné obdobia, boli zvolení do najvyššej akademickej funkcie profesori 
Kristian Hynek (v akademických rokoch 1919/1920, 1920/1921 a 1929/1930) a Ján Kvasnička 
(v rokoch 1976 – 1979, 1976 – 1982 a 1982 – 1985)?  

 najkratšiu dobu, len o niečo dlhšie ako tri mesiace vykonávali funkciu rektora profesori Jan Lukeš 
(od 26. septembra 1938 do 3. januára 1939) a Michal Šeliga (od 2. februára do 19. mája 1939)?  

 najmladším rektorom, ktorého zvolil Akademický senát UK za rektora bol prof. Miloš Weingart, 
ktorý nemal v čase zvolenia do funkcie ani 35 rokov (narodil sa 21. novembra 1890, zvolený 
bol dňa 29. mája 1925)?  

 najstarším rektorom zvoleným do funkcie bol prof. Anton Štefánek, ktorý mal v čase voľby za 
rektora viac ako 68 rokov – narodil sa dňa 15. apríla 1877, zvolený bol 21. decembra 1945?  

 priemerný vek všetkých rektorov v čase ich zvolenia do funkcie bol 49 rokov? Tento priemer 
dosiahli prof. Bohuslav Polák (narodený 5. októbra 1886, funkciu rektora prevzal v akade-
mickom roku 1935/1936) a prof. Ján Kvasnička (narodený 5. novembra 1927, funkciu rektora 
prevzal v roku 1976). 

(Z pripravovanej publikácie Rektori UK 1919 – 2009.) 
Dr. Viliam Csáder, Archív UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prvý rektor UK prof. MUDr. Kristián HYNEK  
v rokoch 1919 – 1921  

a neskôr aj v rokoch 1929 – 1930 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. JUDr. Augustín RÁTH  
bol druhým rektorom UK  

v akademickom roku 1921/1922 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tretím rektorom bol  
prof. PhDr. Jozef HANUŠ  

v akademickom roku 1922/1923 
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Rektor: prestavba areálu v Mlynskej doline by mohla trvať päť rokov 
 

Máme novú lodenicu, plánujeme slnečnú elektráreň a rekonštrukcie 
 
Nová Lodenica UK v lokalite Švédske domky pri Dunaji bola slávnostne otvorená dňa 21. mája 2009. Nahradila niektoré staré fakultné lodenice 

a chce byť moderným športoviskom pre tretie tisícročie. V horizonte piatich rokov mieni univerzita kompletne zrekonštruovať areál PriF a FMFI UK 
v Mlynskej doline a vybaviť ho aj špičkovými technológiami. Jeho súčasťou bude slnečná elektráreň, s ktorou súvisí aj vznik nového študijného 
programu. Rozbieha sa rekonštrukcia areálu Mlynské Luhy. Stavať by sa malo tiež na Richňave. V čase deväťdesiateho výročia založenia sa univerzita 
usiluje o materiálny rozmach, ktorého cieľom sú lepšie podmienky na vzdelávanie a výskum. Čo dosiahne univerzita so svojimi pracoviskami a aké 
bude jej medzinárodné postavenie, kým oslávi stovku? O veľkých zrealizovaných a plánovaných výstavbách a rekonštrukciách s nami hovoril rektor 
UK František Gahér. 

 

● Vo februári sa ukončila stavba Lodenice 
UK v Karloveskej zátoke a bola skolau-
dovaná. Čo bolo impulzom na jej vybudo-
vanie? 
Pôvodne sa na jej mieste nachádzala lodenica 

filozofickej fakulty. Bol to tzv. švédsky domček 
z obdobia po prvej svetovej vojne, ktorý bol 
pôvodne útulkom „matiek s kojencami“. Išlo 
o starú drevenú budovu, a hoci v nej vyrástli 
mnohí slovenskí reprezentanti vo vodných 
športoch, bola už na hranici funkčnosti. Doká-
zali sme však získať prostriedky na vybudova-
nie vhodnej modernej lodenice pre tretie tisíc-
ročie. 

 
● Čo sa stalo s fakultnými lodenicami LF, 

FTVŠ, PriF a FMFI UK, ktoré tiež sídlili 
v tej istej zátoke? 
Tieto fakultné lodenice boli v starých lodiach. 

Z troch lodí, ktoré na vode okrem jednej skôr 
sedeli ako plávali, museli byť dve rozpálené 
a zošrotované – loď Herkules LF UK a spoloč-
ná loď PriF UK a FMFI UK (nemali už platné 
povolenie na státie a nesp ĺňali požiadavky na 
bezpečnosť). Loď FTVŠ, v ktorej pôsobí aj 
vodácky oddiel TJ Slávia UK, bola presunutá 
na státie k hlavnému toku, čiže tá stále funguje. 
Získali sme na to všetky potrebné povolenia, 
aj poistenie. Čo sa dalo, učitelia s vodákmi 
opravili a natreli novou farbou. Malé loďky 
z prvých dvoch lodeníc, ktoré slúžia na výuč-
bu, sa presunuli do novej lodenice a klubové 
do priestorov bývalého archívu, resp. klubové 
loďky z lode Herkules boli presunuté do pries-
torov lodenice Vinohrady. 

 
● Komu bude nová lodenica slúžiť? 

Slúžiť bude predovšetkým na výučbu teles-
nej výchovy, veď bola vybudovaná z verejných 
prostriedkov. V menšej miere na klubovú čin-
nosť, sú tam napríklad rafteri a držíme miesto 
aj pre vodákov z STU, ktorí nemajú lodenicu. 
Všetci okrem študentov za využívanie priesto-
rov na uloženie lodiek budú platiť nájomné. 
Záujem o využívanie lodenice však presahuje 

jej kapacitné možnosti, a preto uvažujeme aj 
o stavbe ďalšej lodenice. 

 
● Kedy? 

Projektové práce sme už zadali. Z bývalého 
archívu chceme vytvoriť novú lodenicu. Minulý 
rok sa nám však nepodarila „rekonštrukcia“ 
rýchlou cestou formou opravy a postavením 
hangáru na lode, lebo sme zistili, že objekt 
nemá kanalizáciu a aj ostatná infraštruktúra 
nespĺňala požiadavky. Takže je potrebná kom-
plexná rekonštrukcia. Ak získame prostriedky 
a stavebné povolenie, tak by sme sa pustili do 
stavby ďalšej lodenice. 

 
● Kedy sa môže nová skolaudovaná Lode-

nica UK začať používať? 
Už sa používa, hoci logisticky to ešte nie je 

celkom doriešené, nie sú skoordinované roz-
vrhy jednotlivých fakúlt. Študenti tam chodia 
na výučbu. Využívať sa budú aj ostatné časti: 
sauna, fitnes, ubytovanie. Bude tam umiestne-
ný aj obchod s vodáckymi a športovými po-
trebami, ktorý prenajmeme spolu s klubom 
a ubytovacím zariadením. Zvyšok je v našej 
réžii. Celý areál bude finančne sebestačný, 
pričom s pánmi dekanmi dohodneme spôsob 
financovania. Predpokladáme, že okrem výuč-
by študentov v rámci telesnej výchovy si ostat-
né služby budú študenti platiť. 

 
● Výstavba bola financovaná z Ministerstva 

školstva SR? 
Áno, z dotačných prostriedkov, ktoré nám 

poskytla vláda prostredníctvom Ministerstva 
školstva SR. 

 
● Veľkým plánovaným stavebným projektom 

je revitalizácia areálu Prírodovedeckej 
fakulty UK a Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK v Mlynskej doline. Aké 
bude mať rozmery? 
Podľa našich stavebných zámerov, by sa 

mal k prírodovedeckej fakulte pristaviť ešte 
jeden – šiesty pavilón. Po jeho dostavbe by 

sa do neho mali presťahovať ľudia a zariade-
nia z iného pavilónu, ktorý sa následne začne 
rekonštruovať. Po ukončení rekonštrukcie toh-
to pavilónu by sa doň presťahovali z ďalšieho 
atď. Takto postupne by sa mali zrekonštruo-
vať všetky. Celý zámer je podmienený tým, že 
vláda schváli prostriedky, čo v čase krízy môže 
byť ohrozené. Minister však prisľúbil prostried-
ky na projekty. Preto pripravujeme súťaž na 
obstaranie projektov na rekonštrukciu týchto 
objektov. 

 

● V akej fáze sú teda prípravy, ak projekty 
ešte neexistujú? 
Stavby, v ktorých ide o viac ako 200 milió-

nov, podliehajú pod ľa zákona štátnej exper-
tíze a pod ľa nových celoeurópskych kritérií 
aj schváleniu pre stavby EIA (Environmental 
Impact Assessment). Stavba je schválená aj 
v rámci verejných prác, ktoré schvaľuje vláda 
a eviduje Ministerstvo výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR. Keď sa ukončí posudzovanie 
EIA, požiadame ministra školstva, aby predlo-
žil celú stavbu na štátnu expertízu na Minister-
stvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. To 
znamená, že za nami je už veľa prípravných 
prác, ale ešte sme neobstarali projektovú do-
kumentáciu k územnému rozhodnutiu a sta-
vebnému povoleniu. 

 

● Aký účel budú mať novopostavené budo-
vy? 
Novou budovou v areáli FMFI bude pavilón 

špičkových technológií, ktorého názov napo-
vedá, čo by malo byť jeho náplňou. Samozrej-
me, že okrem vytvorenia kvalitných podmie-
nok pre umiestnenie najcitlivejších moderných 
prístrojov tam budú presťahované aj niektoré 
časti laboratórií fakulty a iných súčastí UK. 
Toto je ale vec dohôd v rámci univerzity, ako 
sa rozhodne.  

 

● Z akých zdrojov sa budú financovať sta-
by a technické vybavenie? 
Základná predstava bola, že to budú pros-

triedky zo štátneho rozpočtu. Úvaha, že si uni-

Téma: Univerzita plní dlhodobý zámer  
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verzita zoberie pôžičku, bola blízko k realizá-
cii, ale neprikročilo sa k nej, pretože sme sa 
vtedy nachádzali v období vstupu do eurozó-
ny. Aj táto pôžička by sa rátala do dlhu verej-
ných financií a vláda nebola ochotná s ňou 
súhlasiť. Získali sme však prísľub od predse-
du, podpredsedu vlády a ministra školstva, 
ktorí osobne navštívili areál, že vláda uvo ľní 
prostriedky. Samozrejme, v etapách. Návrh 
hovorí o piatich rokoch. Zvažujeme aj možnosť 
využitia prostriedkov z operačného programu 
Výskum a vývoj – Obnova a budovanie technic-
kej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislav-
skom kraji, na časť stavby. Výzva na uchádza-
nie sa o finančné prostriedky má byť vypísaná 
v novembri 2009. Zatiaľ je to tiež jedna z mož-
ností. 

● Aký je časový rámec pre dokončenie a ná-
sledné užívanie stavieb? 
Toto je veľmi predčasná otázka. Nemáme 

ešte schválené územné rozhodnutia, ani sta-
vebné povolenie. Ale predpoklad bol taký, že 
po piatich rokoch od získania prostriedkov by 
to bolo reálne. 

 
● Súčasťou areálu má byť aj univerzitná 

slnečná elektráreň. Aké sú plány na jej vy-
užitie? 
Slnečná elektráreň na FMFI je už postavená 

a čakáme na vydanie kolaudačného rozhodnu-
tia, ktoré nám umožní dodávať elektrinu do ve-
rejnej siete. Má predpokladaný výkon 102 kW, 
čo by pri 1000-hodinovom ročnom svite moh-
lo byť nezanedbateľne prínosné. Máme plány 
rozšíriť slnečnú elektráreň na čo najväčšiu plo-
chu na strechách fakulty. 

 

● S elektrárňou súvisí aj pripravovaný štu-
dijný program. 
Áno, do komplexnej akreditácie sme navrhli 

nový študijný program s názvom Nové a ob-
noviteľné zdroje energie. Jeho osnovy a celý 
akreditačný spis nám pomohli vypracovať od-
borníci, ktorých sme si pozvali v rámci projektu 
Excelentná univerzita.  

 
● Už dlhšie sa hovorí o obnove učebno-vý-

cvikového zariadenia UK na Richňave pri 
Banskej Štiavnici. Aké sú Vaše predstavy 
a nakoľko reálne je ich uskutočnenie? 
Podali sme projekt na získanie prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov na prestavbu starej 
chaty na nové moderné zariadenie. Získali 
sme aj stavebné povolenie. Žiaľ, tento projekt 

nebol odsúhlasený ministerstvom. Zatiaľ je to 
teda len neuskutočnený zámer, uvidíme do 
budúcnosti, čo s tým. 

 

● Univerzita v tomto roku oslavuje deväťde-
siate výročie. Kde by sa mohla vývojom 
reálne dopracovať o desať rokov, najmä 
v súvislosti s medzinárodným postavením, 
keď bude oslavovať stovku? 
Situácia sa mení neuveriteľne dynamicky. 

Uvedomil som si to, keď som si teraz podrob-
nejšie pozeral dokumenty o histórii univerzity. 
V prvých dekádach mala desiatky, neskôr 
maximálne stovky absolventov ročne. Dnes 
máme takmer dvadsaťdeväťtisíc študentov 
a takmer osemtisíc absolventov za rok, čo je 
viac ako súčet za prvých pätnásť rokov jej 
existencie. Je to obrovský nárast. Kulmináciu 
sme dosiahli pred dvoma rokmi – vyše tridsať-
tisíc študentov. Počet študentov sa asi nebude 
v najbližších rokoch zvyšovať. Univerzita by 
mala byť úspešnou aspoň v rámci stredoeu-
rópskeho priestoru, schopnou konkurovať nie-
len domácim univerzitám, mnohé fakty totiž 
potvrdzujú, že sme na Slovensku najlepší. Ma-
la by byť svojimi výsledkami, predovšetkým 
kvalitou absolventov, vedy a výskumu, porov-
nateľná aj s najlepšími univerzitami v Česku, 
v Rakúsku, v Maďarsku, aby sme boli stále 
rovnocennými partnermi pre také univerzity 
ako je Karlova univerzita v Prahe, Masarykova 
univerzita v Brne, Viedenská Univerzita vo Vied-
ni, a pod. Na to však bude potrebné primerané 
financovanie a elán a trpezlivá tvorivá práca 
všetkých zainteresovaných – učiteľov, výskum-
níkov, študentov a ostatných zamestnancov. 

Lenka Mlynčeková 
 
 

Spracovanie študijnej agendy sa zjednoduší 
 
Rektor UK František Gahér podpísal s rektorom  Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Ladislavom Mirossayom zmluvu o implementácii programu 

„Akademický informačný systém“. Program urýchli a uľahčí proces zápisov, zjednoduší evidenciu štúdia a ďalších administratívnych záležitostí pre 
študentov i pre zamestnancov. Rektor František Gahér nám v rozhovore vysvetlil jeho hlavné výhody. 

 

● O čo presne ide? 
Akademický informačný systém 2 (AIS 2), 

ktorý na UK voláme aj Študent 2, je informačný 
systém určený na komplexné spracovanie štu-
dijnej agendy.  

 
● Aký informačný systém doteraz UK pou-

žívala a v čom je toto zmena oproti minu-
losti? 
Doteraz bola študijná agenda spracúvaná 

pomocou informačného systému Študent, kto-
rý bol vyvinutý na UK v polovici deväťdesiatych 
rokov. To, že ešte funguje, je v takom dynamic-
kom svete, akým sú informačné technológie, 
skoro zázrakom. Na druhej strane jeho fungo-
vanie naráža na zjavné obmedzenia. Nový sys-
tém predovšetkým zníži administratívnu nároč-
nosť spracovania študijnej agendy a v mnohých 
prípadoch odstráni nutnosť papierovej formy 
a prináša aj modernejšie prostredie. Na odľah-
čenie: od doterajších používateľov AIS to vy-
žaduje malú zmenu pracovných návykov – 
namiesto stláčania klávesov a posúvania sa 
v databáze pomocou šípok budú používať 
myš. 

 

● Na čo sa bude systém konkrétne využívať? 
Systém bude slúžiť na elektronické spraco-

vanie celej študijnej agendy – prijímacieho ko-
nania, zápisov študentov, evidencie študijných 
výsledkov, tlač diplomov a dodatkov k diplo-
mom. Aby to mohol robiť, bude obsahovať 

v sebe komplexnú informáciu o všetkých štu-
dijných programoch, ktoré má UK akreditova-
né, vrátane informácií o každom ponúkanom 
predmete vo forme informačného listu. Systém 
umožní spracovanie štipendií, evidenciu o pla-
titeľoch školného, ako aj základný manažment 
rozvrhov.  

 
● Aké výhody z neho budú mať zamestnan-

ci a študenti? 
Hlavnou výhodou pre študentov aj učiteľov 

bude skutočnosť, že nový informačný systém 
umožní minimalizovať návštevy študijného od-
delenia, pretože väčšinu úkonov urobí študent, 

ale aj učiteľ, takpovediac od notebooku z do-
mu. Ďalšou výhodou bude, že študent bude 
mať detailné informácie o predmetoch, ktoré 
si má a ktoré si môže zapísať priamo v systé-
me, nebude teda musieť listovať v ročenke. 
Na druhej strane, učiteľ bude už v okamihu 
zápisov vidieť, ktorí študenti si zapísali jeho 
predmet. Všetky priebežné a záverečné hod-
notenia bude môcť vložiť do systému, čo mu 
ušetrí prácu s vypisovaním výkazov o hodno-
tení predmetu. A to všetko v rozhraní webové-
ho prehliadača, ktoré je, dúfam, dôverne zná-
me každému študentovi aj učiteľovi.  

Lenka Mlynčeková 

Téma: Univerzita plní dlhodobý zámer  
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Koniec plagiátorstvu záverečných prác? 
 
Univerzita chce s plagiátorstvom v záverečných prácach bojovať pomocou systému, ktorý vie určiť, ko ľko percent práce je prebratých z cudzích 

zdrojov. Prorektor pre vzdelávaciu činnosť Ján Pekár nám systém podrobnejšie priblížil. 
 

● Odkiaľ si UK tento systém zabezpečila? 
Systém na odhaľovanie plagiátov Theses 

vyvinula Masarykova univerzita v Brne, od kto-
rej sme kúpili licenciu. Zjednodušene môžem 
povedať, že systém obsahuje program, ktorý 
porovnáva text predloženej práce s prácami 
z referenčnej databázy. Využíva pri tom isté 
algoritmy na porovnávanie zhody textových 
reťazcov, bez ohľadu na to, či sa tieto reťazce 
nachádzajú v prácach identicky za sebou ale-
bo nie.  

● Na ktorých fakultách ste zaznamenali pro-
blém s plagiátmi záverečných prác? 
Problémy so študentmi, ktorí sa snažili pred-

ložiť pod svojim menom cudziu prácu sa sem-
tam objavia asi na každej fakulte Myslím si, že 
nemá zmysel, aby sme niektorú fakultu v tom-
to smere dávali na pranier.  

● Budú sa kontrolovať iba záverečné práce 
(bakalárske, diplomové, rigorózne a dizer-
tačné) alebo aj iné práce? 
V tejto etape budeme testovať len záverečné 

práce. Zatiaľ neuvažujeme, že by sme systém 
využívali aj na kontrolu napríklad seminárnych, 
semestrálnych či ročníkových prác. 

● Aká veľká je databáza systému na rozpoz-
návanie plagiátorských prác? 
Systém už využíva 21 českých a slovenských 

vysokých škôl, zo slovenských je to Ekonomic-
ká univerzita v Bratislave. Tieto školy poskytujú 
pre potreby systému záverečné práce svojich 
študentov, ktoré majú v elektronickej podobe. 

V súčasnosti tvorí referenčnú databázu systé-
mu asi 61 tisíc záverečných prác s takmer 
200 tisícami súborov. Celkovo však referenčná 
databáza obsahuje 1,1 milióna dokumentov, 
medzi ktorými sa prehľadávajú práce. Od roku 
2006 sa na Univerzite Komenského systema-
ticky archivujú záverečné práce aj v elektronic-
kej podobe. K 1. aprílu 2009 ich bolo v úložisku 
UK takmer 15 tisíc. Tieto budú, samozrejme, 
tiež poskytnuté do systému. Problémom však 
je, že v elektronickej podobe je odovzdaná 
len časť záverečných prác, prípadne práce sú 
odovzdané až po obhajobe. Ak sa má systém 
plne využívať, bude potrebné bezpodmienečne 
dodržiavať článok 3, odsek 2 Smernice rektora 
UK o základných náležitostiach záverečných 
prác na Univerzite Komenského v Bratislave. 

● Pomer povinných citácií v záverečných 
prácach sa na jednotlivých odboroch líši. 
Bude systém možné prispôsobiť rozdielom 
medzi fakultami i jednotlivými odbormi? 
Predovšetkým je treba si uvedomiť, že sys-

tém nevie rozhodnúť, či predložená práca je 
plagiát alebo nie. Systém je schopný porovnať 
prácu s inými prácami, ktoré má k dispozícii 
a určiť percentuálny podiel zhody textov. Sys-
tém upraví kontrolovanú prácu do prehľadá-
vateľnej podoby a porovnáva malé časti doku-
mentov medzi sebou. Dokáže používateľovi 
rýchlo zobraziť podobné dokumenty a úseky, 
ktoré sú podobné. Pokiaľ učiteľ vie o zdroji,  
z ktorého študenti odpisujú, môže zdroj vložiť 
do systému a kontrolovanú prácu porovnať aj 

s ním. Theses je len ďalším, dúfam však, že 
silným pomocníkom, ktorý budú mať vedúci 
záverečných prác a oponenti k dispozícii. V kaž-
dom prípade, konečné rozhodnutie o tom, či 
predložená práca je plagiát alebo nie, ostáva 
tak ako doteraz, na vedúcom práce, oponen-
tovi, či komisii na vykonanie štátnej skúšky, 
pred ktorou sa práca obhajuje. Všimol som 
si, že správy o kúpe systému vyvolávajú oba-
vu medzi študentmi. Chcel by som ich ubez-
pečiť, že systém skutočne nebude „majstrom 
katom“, ktorý bude bezcitne vynášať roz-
sudky o plagiátorstve, voči ktorým nebude od-
volania.  

● Aké percento citácií je v práci akceptova-
teľné? 
Je to ťažké povedať, lebo sa to líši od odboru 

k odboru. Myslím si, že bude práve úlohou 
prvého roku používania systému, aby si fakulty 
nastavili vhodnú hranicu percentuálnej zhody 
textov, od ktorej bude systém používateľov 
upozorňovať na možnosť plagiátu. 

● Čo v prípade, že originál, z ktorého plagiá-
torská práca čerpá, je v cudzom jazyku? 
Systém je optimalizovaný na český, sloven-

ský a anglický jazyk.  

● Odkedy sa začne systém reálne využívať? 
Bol by som rád, aby sa tak stalo hneď po 

jeho inštalácii, a teda mohol byť využitý už pri 
tohtoročných štátnych skúškach. 

Lenka Mlynčeková 
 
 

Verejnosť bude o Univerzite Komenského počuť viac 
 

Univerzita chce v budúcnosti podporiť pozitívnu reklamu o sebe v médiách. Zaviazala sa tak urobiť aj v dlhodobom zámere. Súčasťou nového 
marketingu UK bude aj zlepšenie komunikácie vo vnútri univerzity. S prorektorom Martinom Dúbravom sme hovorili o marketingu a PR. 

 
● Čo patrí medzi hlavné ciele pripravova-

ného nového marketingového plánu UK? 
Univerzita Komenského je najstaršou a naj-

väčšou univerzitou na Slovensku. Toto prven-
stvo nám nikto nevezme. O to, aby sme sa 
mohli hrdiť titulom „najlepšia“, musíme trvalo 
súperiť s ostatnými univerzitami. Boj o sloven-
ského študenta sa začína vyostrovať a pripomí-
na trhové prostredie. Aby ste na trhu dosiahli 
úspech, nestačí mať najlepší tovar, musíte ho 
aj vedieť predať. Úlohou nového marketingu 
je sprostredkovať všetky úspechy našej univer-
zity verejnosti, aby rating UK v očiach našich 
občanov neustále rástol aj prostredníctvom 
priebežného objektívneho informovania o jej 
prednostiach. 

 
● V čom je zásadnejšia zmena oproti tomu, 

ako UK realizovala marketing doposiaľ? 
Nič, čo sa doposiaľ na UK v oblasti marke-

tingu dialo, nebolo zlé, nešlo o chybné kroky. 
Nová marketingová koncepcia skôr ráta s akou-
si koordináciou a intenzifikáciou týchto krokov. 
Po obsahovej stránke bolo aj doposiaľ všetko 
v poriadku, teraz sa musíme sústrediť na for-
mu. Obsahovú kvalitu budeme pre verejnosť 
„baliť“ do modernejšieho obalu. Pokúsime sa 

formou priblížiť vnímaniu dnešného človeka. 
Toto však nikdy nepôjde na úkor kvality. Tak-
tiež sa budeme snažiť spružniť komunikáciu. 
Hovorím o komunikácii navonok, ale aj vo 
vnútri univerzity. Chceme, aby univerzita čo 
najviac komunikovala s médiami a taktiež so 
širokou verejnosťou najmä prostredníctvom 
internetu.  

 
● Ako chce univerzita zlepšiť aktivitu vlast-

ného PR na verejnosti prostredníctvom 
médií? 
Čakajú nás oslavy deväťdesiateho výročia 

založenia UK. Musíme využiť túto príležitosť 
na nadviazanie dobrých vzťahov s médiami. 
Na slovenskom mediálnom trhu je veľká roz-
manitosť a my ju musíme rešpektovať. Musíme 
médiám podávať informácie tak, ako ich po-
trebujú počuť. Tak, ako sú zvyknuté podávať 
ich ďalej. Rozhodne sa pri tom neznížime na 
úroveň bulváru a rozhodne nebudeme púšťať 
do éteru falošné mediálne bubliny. Opäť mám 
na mysli formu, akou budeme médiám infor-
mácie podávať. Najdôležitejšou úlohou PR UK 
je dostať informácie do médií, teda k ľuďom. 
Dôležité je aj využívanie príležitostí. Na univer-
zite sa často dejú veci, ktoré by médiá a verej-

nosť zaujali, nie vždy však využívame priestor 
na to, aby sme o nich hovorili. Chceme po-
môcť fakultám, aby dokázali svoje úspechy či 
podujatia lepšie spopagovať, informovať o nich 
verejnosť. To, aby médiá informácia zaujala, 
je často možno len vecou formulácie tlačovej 
správy a teda formy, o ktorej stále hovorím. 

 
● Ako by v tomto malo pomôcť plánované 

Informačné a poradenské centrum UK? 
Hlavnou myšlienkou PR je komunikovať 

s ľuďmi, dostať sa k nim bližšie. Presne na 
toto je určené aj infocentrum. Chceme byť 
čo najbližšie k študentom, uchádzačom o štú-
dium, k ich rodičom a ostatnej verejnosti a chce-
me im ponúknuť čo najširšie spektrum infor-
mácií. Bude to miesto, kde sa najmä budúci 
študenti môžu prísť poradiť o veciach súvisia-
cich s budúcim štúdiom, zorientovať sa, ale aj 
miesto, kde si študenti či verejnosť budú môcť 
povedzme kúpiť nejakú publikáciu či tričko 
s logom UK. Takéto miesto doposiaľ na uni-
verzite chýbalo. Plán otvorenia centra je však 
nateraz pozastavený, kým sa neuvidia konkrét-
ne finančné dopady aktuálnej globálnej krízy 
na štátnu dotáciu pre UK na rok 2009. 

Lenka Mlynčeková 

Téma: Univerzita plní dlhodobý zámer  
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Úvaha nad metodikou rozpisu dotácie  
zo štátneho rozpočtu  

súčastiam Univerzity Komenského na rok 2009 
 
Tohtoročná metodika rozpisu dotácie zo 

štátneho rozpočtu súčastiam UK (ďalej „me-
todika“) je výsledkom niekoľkoročného vý-
voja, a to najmä zmien od roku 2005. Pre UK 
je to vzhľadom na metodiku mimoriadne 
pamätný rok, pretože odvtedy sa prehlbuje 
vplyv výkonu v oblasti vedy a výskumu (ďa-
lej „VV“) aj pri určovaní miezd nielen u špe-
cializovaných výskumných pracovníkov  
(t. j. v podprograme VV), ale aj u učiteľov 
(t. j. v podprograme „Vysokoškolské vzde-
lávanie“).  

Pritom nejde o zmenu kozmetickú. Podiel 
stúpol podstatne – z 15 % na tohoročných 
35, resp. 42 %. Ak by sa v roku 2005 ne-
bolo podarilo urobiť prielom do metodiky 
MŠ SR, ktorá presadzovala sivý priemer 
ako optimum a výkony merala najmä poč-
tom študentov, tak by sme teraz zo štátnej 
dotácie len z podprogramu „Vysokoškol-
ské vzdelávanie“ delili rádovo o 70 miliónov 
Sk (2,2 milióna Eur) menej. Tento trend je 
celkovo priaznivý nielen pre UK ako celok, 
ale aj pre jej súčasti, hoci v nerovnakej mie-
re. Som však presvedčený, že z pohľadu 
piatich rokov je to v zásade miera spravod-
livá.  

 
 

Výkon vo vede a výskume  
sa odrazil  

na pridelenej dotácii na mzdy 
 

V podielovom financovaní, ktoré je základ-
nou črtou metodiky MŠ a následne aj UK, 
sa prejavuje fenomén „vzájomnej rýchlosti“. 
Ten sa dá v prípade všeobecného rastu 
opísať asi takto: „Aby mal niekto aspoň 
toľko ako minulý rok nestačí, že rastie, ale 
musí rásť rovnako rýchlo alebo rýchlejšie 
ako tí druhí“. Samozrejme, v prípade vše-
obecného úpadku by išlo o podmienku byť 
rovnako pomaly alebo pomalšie upada-
júci.  

Rýchlejší rast sa daril od roku 2007 lekár-
skej fakulte. V mzdách „na vzdelávanie“ ma-
la po dva roky nárast zhruba o 25 miliónov 
Sk. Výkon v oblasti VV za rok 2008 však 
klesol o približne 20 % a spolu s poklesom 
výkonu vo vzdelávaní to v roku 2009 viedlo 
k zníženiu prostriedkov na mzdy v podprog-
rame „vzdelávanie“ o viac ako o 17 milió-
nov Sk. Spolu za tri roky je to ale stále ná-
rast o 33 miliónov Sk.  

Jesseniova lekárska fakulta mala v uply-
nulých dvoch rokoch nárast o 10, resp. 
12 miliónov Sk, spolu teda 22 miliónov. Te-
raz zaznamenala pokles výkonu vo VV ani 
nie o jedno percento, ale mzdy v podprog-
rame „vzdelávanie“ má nižšie o takmer 9 mi-

liónov Sk a tiež je na 90-percentnom mini-
me príjmu, ktorý garantuje univerzita. Za 
uplynulé tri roky je to však stále nárast o viac 
ako 13 miliónov Sk.  

Typovo iným prípadom je Farmaceutická 
fakulta. Po prvé – zo všetkých fakúlt zazna-
menala najväčší prepad výkonu v oblasti 
VV – zhruba o 30 %, čo viedlo k poklesu 
miezd na 90-percentné garantované mini-
mum. V navrhnutej metodike to znamená 
zníženie o takmer 7 miliónov Sk oproti mi-
nulému roku. Po druhé – klesajúci výkon či 
stagnácia výkonu má povahu viacročného 
trendu – každoročne sa preto mierne zni-
žovali mzdy o približne milión korún a z troj-
ročného pohľadu je to pokles asi o 9 milió-
nov Sk. Dopad metodiky a rozpis dotácie 
pre uvedené fakulty som rozoberal špeciál-
ne preto, lebo zaznamenali najväčší medzi-
ročný pokles. 

 
 

Diskusie  
o zmene metodiky delenia dotácie 

súčastiam UK 
 

K otázkam metodiky, ktoré sa na prvom 
kolégiu rektora k metodike ukázali ako dis-
kutabilné, páni dekani následne hlasovali 
elektronicky. Ponúkol som im tri alternatívy. 
Ak by som úplne rešpektoval vôľu väčšiny 
dekanov, tak by som navrhoval variant III. 
V ňom by celková suma na mzdy, ktorú 
UK získala, bola rozdelená na 65 % za vý-
kon vo vzdelávaní a 35 % za výkon vo vede, 
publikácie by sa započítali podľa nášho 
univerzitného bodovníka a váhy výkonových 
kritérií vo vede by boli také, aké minulý rok 
s včlenením umeleckej produkcie.  

Napriek úpornej snahe sa ukázalo, že 
započítavanie vzájomných výkonov fakúlt 
vo vzdelávaní nie je pri použití ministerských 
„zdrojových“ tabuliek o študentoch možné. 
Zároveň nebolo jasné, s akými koeficientmi 
nákladovosti by sa mali počítať a v nepo-
slednom rade údaje z fakúlt „o tom istom“ 
sa líšili. Po zvážení, že v zásade ide o za-
nedbateľné rozdiely výkonov väčšiny fakúlt, 
sme započítavanie výkonov fakúlt v meto-
dike nezohľadnili. Najviac týmto postupom 
stratí fakulta managementu a najviac získa 
prírodovedecká fakulta. 

Aby sme vytvorili čo najvhodnejšie pod-
mienky na vecnú diskusiu a vyhli sa od-
kazom na neurčité či mýtizované objemy 
prostriedkov, ktoré by boli niektoré fakulty 
dostali, keby bola použitá tá či oná meto-
dika, prepočítali sme rozpis dotácie na UK 
aj podľa ministerskej metodiky, aj podľa 
toho, ako sme z celoslovenského koláča 

vysúťažili prostriedky na UK za výkon vo 
vzdelávaní a vo vede, t. j. v pomere 58 ku 
42 %, i za výkon v umeleckej činnosti – 
0,33 %. 

Porovnaním modelov sa potvrdil mýtus, 
že univerzitný bodovník publikačnej čin-
nosti znižuje váhu vedeckých publikácií  
v karentovaných časopisoch oproti minis-
terskej metodike. Rozdiely ani po bezpre-
cedentnom medziročnom päť a dvojnásob-
nom zvýšení váhy karentovaných publikácií 
(zahraničné a domáce) v ministerskej me-
todike nie sú výraznejšie.  
 
 

Ministerská metodika  
vychádza zo vstupov,  

univerzitná z výstupov vedy 
 
V diskusiách o zmene metodiky v roku 

2004 som presadzoval princíp, podľa kto-
rého každá koruna získaná zo zahraničia 
na vedeckú činnosť má byť podporená štá-
tom tiež rovnakou sumou – jednou korunou. 
Toto sa ukázalo ako presvedčivé a bolo to 
zakomponované do metodiky v podobe 
jedného výkonového kritéria. Pritom výška 
podpory zo strany štátu závisela najmä od 
celkového objemu prostriedkov, ktoré sa 
podľa týchto kritérií delili. Tento rok by pri 
váhovaní výkonových kritérií podľa minis-
terskej metodiky došlo k nezvyčajnému 
zosilneniu príspevku zo štátnej dotácie: 
za jednu zo zahraničia získanú korunu by 
to boli asi tri koruny zo štátneho rozpočtu. 
Pritom je to parameter meraný na vstupe 
(získané granty, poslucháči zapísaní na 
doktorandskom štúdiu) a iba značne ne-
priamo vypovedá o kvalite vedeckej práce. 
Preto za spravodlivejšie považujem univer-
zitné váhovanie výkonových parametrov  
s dôrazom na parametre výstupu (publikač-
nú činnosť vrátane umeleckej a počet ab-
solventov doktorandského štúdia).  

Keďže UK navonok dlhodobo presadzuje 
zväčšovanie objemu prostriedkov na mzdy, 
ktoré sa delia na základe VV výkonu, navr-
hol som, aby sa na UK delili prostriedky  
v objeme, v akom sme ich vysúťažili, teda 
v pomere 58 % podľa výkonu vo vzdelávaní 
a 42 % podľa výkonu vo vede. V tomto je 
môj návrh odlišný od väčšinového názoru 
dekanov.  

Na záver vysvetlenia hlavných zmien me-
todiky nemôžem nespomenúť ustanove-
nie, že aj prostriedky, ktoré máme zo štát-
nej dotácie na základe dotačnej zmluvy 
dostať, nám môžu byť krátené. Keďže ide, 
žiaľ, o reálnu možnosť (krátenie sa už deje 
napríklad pri výzvach na VV projekty v ob-

Názory 
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lasti zdravotníctva), aj v našej metodike sa 
explicitne objavilo ustanovenie o možnosti 
krátenia metodikou rozpísaných prostried-
kov pre jednotlivé súčasti UK. 

 
Vyjadrenie  

k nepravdám profesora Tomu  
v SME 

 
Chcel by som znova upriamiť pozornosť 

aj na očakávanú zmenu ministerskej meto-
diky na nasledujúce obdobie. Jej tohtoroč-
né princípy teda nie sú nespochybniteľné 
axiómy spravodlivosti . Opäť budeme mu-
sieť aktívne bojovať o to, aby nevyhrával 
priemer alebo len technické smery štúdia.  

V tejto súvislosti chcem splniť môj verejný 
sľub a vyjadriť sa podrobnejšie k článku 
profesora Štefana Tomu z 25. 3. 2009, pub-
likovanom v SME pod titulkom Ako znižovať 
úroveň vysokých škôl.  

Som úprimne presvedčený, že je dobre, 
ak žijeme v spoločnosti, v ktorej môže či 
už univerzitný profesor, asistent alebo štu-
dent otvorene a bez obáv v médiách kriti-
zovať rektora univerzity, na ktorej pôsobí či 
študuje. Nie je dobre, ak ktokoľvek vo svojej 
kritike kohokoľvek používa nepravdivé tvr-
denia. Dôvodov, prečo nesmieme práve 
na akademickej pôde skĺznuť k účelovej 
alebo klamlivej argumentácii, je určite viac. 
Hádam prvým je poslanie univerzít – šíriť 
a pestovať pravdu, založenú na poznaní, 
usilovať sa zo všetkých síl o šírenie dobra 
a spravodlivosti. Druhým dôvodom je fakt, 
že vedecký blud môže byť bludom najob-
ludnejším, pretože je odetý v háve objektív-
nej a niekde tak vysoko cenenej vedy. 

Podtitulok článku pána profesora Tomu 
Vedenie Univerzity Komenského robí politiku, 
ktorá vedie do prepadliska vedeckej práce 
podsúva vopred čitateľovi výsledné hod-
notenie činnosti vedenia ako značne spia-
točnícke. Som presvedčený, že toto hodno-
tenie nemá objektívny základ a nebudem 
bližšie skúmať osobnú motiváciu, ktorá  
k nemu mohla viesť profesora Tomu. Ne-
chcel som v médiách riešiť vnútorné prob-
lémy UK, veď nie všetci nám prajú. Nebu-
dem ani používať argumenty ad personam. 
Budem sa držať výlučne faktov. Nebudem 
sa venovať menej dôležitým nepresnostiam 
a zjednodušeniam v tvrdeniach pána pro-
fesora Tomu, mnohé z nich môžu ísť na 
vrub redakčnej úpravy a pod.  

Prvou vážnou nepravdou je, že univerzita 
(myslí sa zrejme skôr rektor) „v rámci nej 
(metodiky) znevážila publikácie v prestíž-
nych zahraničných časopisoch”. Opakujem, 
ani po päť a dvojnásobnom zvýšení váhy 
karentovaných publikácií na úrovni minis-
terstva nie sú rozdiely medzi ministerskou 
a univerzitnou metodikou výraznejšie. A keď-
že objem peňazí pre jednotlivé skupiny 
publikácií v ministerskej metodike nevzrás-
tol, „cena“ karentovaného článku vlastne 
klesla. Naopak, v prípade niektorých fakúlt, 
ktoré sú najlepšie v karentovaných publi-
káciách, ale zaostávajú v ostatných troch 

„ministerských“ kategóriách publikačnej čin-
nosti, bol v roku 2008 univerzitný bodovník 
zreteľne priaznivejší ako ministerské zapo-
čítavanie publikácií. Táto nepravda v článku 
profesora Tomu ma možno mrzí najviac, 
pretože keď som pred piatimi rokmi ako 
prvý navrhol vôbec nejaké započítavanie 
publikačnej činnosti do metodiky na celo-
slovenskej úrovni, tak ma na rektorskej kon-
ferencii kolegovia rektori takmer vysmiali. 
O rok to už bola skutočnosť. Som rád, že 
dnes to už len cizelujeme.  

Druhou nepravdou je, že podľa metodiky 
PriF UK dostane o 1,2 milióna Eur menej, 
než získala pre UK za výkony vo vede. Ne-
hľadiac na to, že priamo fakulta pre UK nič 
nezískala (získava iba UK ako celok), roz-
diel medzi nápočtom za výkony PriF UK  
a tým, čo dostane táto fakulta v dotácii, je 
cca 350 tisíc Eur. Pritom len z tzv. grantov 
mladých, ktorými cielene z vlastných zdro-
jov podporujeme vedeckú aktivitu najmlad-
šej generácie našich učiteľov a výskumní-
kov, dostane PriF UK cca 140 tis. Eur. Žiaľ, 
málo alebo menej informovaní členovia aka-
demickej obce si môžu na základe klamlivej 
argumentácie ľahko osvojiť takéto nepravdy 
ako nespochybniteľné fakty. Toto v koneč-
nom dôsledku môže viesť k presvedčeniu, 
že integrita univerzity je ohrozovaná faloš-
ne zdôvodnenou či realizovanou solidari-
tou, a že sa neaplikuje vo vhodnej miere 
princíp zásluhovosti.  

Treťou nepravdou profesora Tomu je, že 
pri prideľovaní prostriedkov na chod fakul-
ty (podľa v tomto nezmenených minister-
ských kritérií) PriF UK dostávala ročne iba 
toľko peňazí, že vystačili iba na zaplatenie 
75 – 90 % nákladov za energie. V skutoč-
nosti PriF UK dostala v roku 2008 na energie 
viac ako 90 % týchto nákladov. Samozrej-
me, malo by to byť najmenej 100 % a sám 
som navrhoval takúto zmenu ministerskej 
metodiky. Na druhej strane je však pravdou 
aj to, že PriF UK prenajíma nemálo priesto-
rov. Cena nájmu sa však v rozpore so smer-
nicou o podnikateľskej činnosti nemenila 
od roku 2002 ani o inflačný nárast a okrem 
dvoch nájomných zmlúv žiadna iná ani len 
neobsahovala úhradu energií. Ročná strata 
pre fakultu sa takto blíži najmenej 350 tisí-
com Eur. To sme zistili kontrolou, na ktorú 
sa profesor Toma ponosuje. Len na pripo-
menutie, na UK sú niektoré fakulty, ktoré  
z nájmu nemajú takmer žiaden príjem, pre-
tože nemajú čo prenajímať. 

Štvrtou nepravdou je, že delegácia Ve-
deckej rady PriF UK navrhla na rokovaní  
s rektorom, aby sa postupovalo tak, že sa 
z pridelených prostriedkov vyčlení 20 per-
cent do fondu solidarity a zvyšok nech sa 
delí na fakulty podľa kritérií z ministerstva. 
Nielen pamäť prítomných členov vedenia 
UK, ale ani overený písomný záznam zo 
stretnutia nič také neobsahuje. Návrh pána 
dekana prof. RNDr. A. Gáplovského, DrSc., 
bol, „aby sa na úrovni všetkých fakúlt a sú-
častí UK 90 % prostriedkov zo štátnej do-
tácie garantovalo na zaplatenie nákladov a 

zvyšných 10 % prerozdeľovalo podľa me-
todiky.“ 

Hodnotenie návrhu metodiky drvivá väčši-
na dekanov i členov Akademického senátu 
UK hlasovaním neposúdila ako „politiku, 
ktorá vedie do prepadliska kvality vedeckej 
práce a postavenia Univerzity Komenského 
vo svete...“. Som presvedčený, že rovnako 
drvivá väčšina členov akademickej obce PriF 
pochopí moje zdôvodnenie univerzitnej me-
todiky a vysvetlenie jej rozhodujúcich krité-
rií. Kiež by tak zdôvodnená a spravodlivá 
metodika bola prijatá aj na všetkých fakul-
tách UK. 

 
Preferovanie  

niektorých hráčov môže viesť  
k demotivácii slabších 

 
Jeden dôležitý argument v prospech soli-

darity možno nebol dostatočne zdôraznený 
a bolo by vhodné ho práve v tejto súvislosti 
pripomenúť. Pri komplexnej akreditácii je 
podmienkou zaradenia vysokej školy medzi 
univerzity to, že niektoré ukazovatele musí 
splniť nielen škola ako celok, ale aj tri päti-
ny jej fakúlt. Môžeme pochybovať o správ-
nosti tohto kritéria tak, ako mnohí pochybo-
vali o správnosti nových kritérií v súvislosti 
s komplexnou akreditáciou a zmenou kri-
térií na vymenovanie za profesora a kritérií 
habilitačného konania. Pri konfrontácii s rea-
litou a jej dôsledkami ich však pragmaticky 
prijali všetky fakulty UK – PriF UK doslova 
do bodky.  

Ak však rešpektujeme, že uvedené krité-
ria musí splniť najmenej 8 z 13 fakúlt UK, 
tak ďalšie významné prehĺbenie medziroč-
ného nedofinancovania šiestich z trinástich 
fakúlt ohrozuje do budúcnosti spoločný 
výsledok za UK. Hyperbolicky povedané: 
výrazné preferovanie len niektorých hráčov 
v mužstve môže napokon viesť k demoti-
vácii slabších, ale pre hru potrebných spo-
luhráčov. Celkovo to môže vyústiť do slabej 
spolupráce tímu, do straty synergického 
efektu a v neposlednom rade k zlému vý-
sledku či umiestneniu celého mužstva. Ne-
viem, koľkí dekani by na svojich fakultách 
navrhli taký rozpis dotácie na katedry, v kto-
rom by viac ako 40 % katedier malo oproti 
minulému roku nižší dotačný príjem. Ja 
som to na úrovni univerzity spravil veriac 
vo vyššie opísanú spravodlivosť metodiky, 
podľa ktorej som potom už konal podľa 
princípu „padni komu padni“.  

 
 

Rozvoj celku nie je možný  
bez stimulovaného rozvoja 

 súčastí 
 
Bez cieľavedomej spolupráce v rámci spo-

ločnosti by tu nebol človek. Bez motivo-
vanej spolupráce nie je možné efektívne 
vzdelávanie a nie je ani možné dosahovať 
konkurencieschopné výsledky v oblasti  
vedy a výskumu. Keď som sa rozprával  
o spôsoboch delenia štátnej dotácie s rek-

Názory Názory 
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tormi najväčších verejných vysokých škôl, 
tak som sa dozvedel, že ani jeden z nich 
nenavrhol v prípade celkového nárastu 
prostriedkov pre školu pokles prostriedkov 
pre niektorú fakultu. Zachovanie dotácie 
aspoň na minuloročnej úrovni považujú 
nielen za „politicky“ najpriechodnejšie a po-
hodlné, ale aj za samozrejmé z dôvodu zjav-
nej solidarity. Ja som tak neurobil a navrhol 
som rozpis, ktorý znamená pre šesť fakúlt 
pokles. Zvolil som si ťažšiu cestu v snahe 
zamedziť rovnostárstvu, zamedziť strate 
motivácie dosahovať lepšie výsledky.  

Aj pre nezainteresovaného laika však ne-
môže byť univerzitný rozpis štátnej dotácie 
voči PriF nespravodlivý, ak má podľa neho 
táto fakulta najväčší medziročný nárast zo 
všetkých fakúlt (zhruba 2,4 milióna Eur).  

Úplne na záver chcem vysloviť obavu, že 
jednostranné požiadavky jednej zo súčastí 
môžu nielen ohrozovať integritu UK a tú 
„nadhodnotu“, ktorá vychádza zo synergie 
činností rozmanitých súčastí. Práve ona je 
taká potrebná pre konkurencieschopnosť 
UK voči externému prostrediu. Môže viesť 
aj k zhoršeniu zástoja tejto súčasti vo vedo-

mí členov akademickej obce ostatných sú-
častí. Mojou úlohou je zabezpečiť integritu 
UK a jej rozvoj ako celku, ktorý nie je možný 
bez primeraného a stimulovaného rozvoja 
všetkých jej súčastí. S plným vedomím tejto 
zodpovednosti som preto navrhol tohto-
ročnú metodiku. Úlohou dekanov je nielen 
usilovať sa o vytvorenie podmienok na efek-
tívne fungovanie všetkých súčastí fakulty, 
ale aj ich integrácia. Na úrovni univerzity je 
táto úloha zodpovednosťou rektora. 

František Gahér,  
rektor UK 

 
 

Študentská vedecká činnosť na lekárskej fakulte má 60 rokov 
 
Myšlienka o potrebe intelektuálnej zaangažovanosti medikov na riešení vedeckých problémov bola formulovaná práve pred 60 rokmi – 

v akademickom roku 1948/49 študent Jozef Zachar prvýkrát definoval ciele samostatnej vedeckej práce študentov LF UK. Jozef Zachar 
spolu s Vladimírom Zvarom boli prvými medikmi – absolventmi vedeckej prípravy na Slovensku a aj prvými, ktorým bol udelený vedecký 
titul kandidát vied (CSc.).  

 
Súťaž medikov v roku 1948/49 prebiehala 

pod názvom Súťaž tvorivosti mládeže. Na 
tejto súťaži dosiahli najvyššie ocenenie 
študenti Ivan Ruttkay-Nedecký, Ján Szanto 
a Radko Menkyna. Predsedom komisie bol 
akademik Ladislav Dérer. 

Prvá fakultná konferencia sa konala v ro-
ku 1950. V roku 1954/55 už boli na fakulte 
Študentské vedecké krúžky – vtedy zdru-
žovali viac ako 120 študentov v 23 krúžkoch. 
V roku 1956 bola založená študentská ve-
decká spoločnosť, na jej čele bola Rada 
Študentskej vedeckej činnosti. Významný 
rozvoj ŠVČ nastal po roku 1980. V 80-tych 
rokoch pracovalo ročne na fakulte viac ako 
50 študentov v pozícii študentská vedecká 
sila, viac ako 50 študentov v pozícii peda-
gogická sila a viac ako 100 dobrovoľníkov. 

Po novembri 1989 bola tradícia fakultných 
ŠVOČ na niekoľko rokov prerušená a obno-
vila sa až v roku 1994 zásluhou profesora 
Mráza a docenta Bernadiča. Na túto konfe-
renciu bolo prihlásených päť prác. Od roku 
1997, kedy sa stal predsedom Rady ŠVOČ 
profesor Breza, sa fakultné konferencie ko-
najú každoročne. V roku 2005/06 sa okrem 
fakultných konferencií ŠVOČ začali organi-
zovať na LF UK aj konferencie vedeckých 
prác doktorandov. 

 
V roku 2009 súťažilo  

päťdesiat študentov a doktorandov 
 

Dnes, pri príležitosti 90. výročia založenia 
LF UK a 60. výročia prvej študentskej súťa-
že sa 48. konferencia LF UK a IV. konferen-
cia doktorandov konala v slávnostnejšej 
atmosfére.  

Úvodné slovo pri otvorení konferencie 
predniesla a na prednáškach pozvaných 
prednášajúcich sa zúčastnila aj prorektorka 
pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorand-

ské štúdium UK prof. RNDr. Marta Kolláro-
vá, DrSc. Hosťom konferencie zo zahraničia 
bol prof. A. Král, profesor neurofyziológie, 
z Lekárskej fakulty Univerzity v Hamburgu. 
Prof. Král je tiež hosťujúcim profesorom 
kognície a neurovied na Univezite v Dallase 
v Texase. Blok vyžiadaných prednášok 
otvoril brilantnou prednáškou na tému Funk-
čné vlastnosti sluchovej kôry po kongeni-
tálnej deprivácii. 

V sekcii pozvaných prednášok odzneli aj 
ďalšie mimoriadne zaujímavé prednášky 
pedagógov a zároveň školiteľov najúspeš-
nejších „švočkárov“ a doktorandov z posled-
ných rokov: „Autizmus – výzva integratív-
nej medicíny“ od docentky Ostatníkovej, 
„Kalcium – priateľ alebo nepriateľ pri zlyha-

ní srdca“ od profesora Šimka, „Reziduálne 
kardiovaskulárne riziko a možnosti jeho 
ovplyvnenia v budúcnosti“ od profesora 
Dukáta, „Apoptóza ako mechanizmus adap-
tácie“ od profesora Babála, „Mechanizmy 
vrodenej imunity pri infekciách močových 
ciest“ od profesora Kovácsa, „Študenti a ve-
da“ od doktora Celeca. 

Na súťaži študentov (vrátane doktorandov) 
bolo prezentovaných 50 prác. Súťažilo sa 
v predklinickej a klinickej sekcii, osobitne 
sa hodnotili práce pregraduálnych a post-
graduálnych študentov. Hodnotiacu porotu 
tvorili okrem pedagógov LF UK aj odborníci 
zo SAV, z Medzinárodného laserového cen-
tra a odborníci z klinickej praxe. 

V predklinickej sekcii boli ocenení Lucia 
Kolenová, Kamila Polgárová a Mária Kve-
tová. V klinickej sekcii zvíťazili práce Tomáša 
Sýkoru, Zuzany Kosibovej a Natálie Rybá-
rovej. V predklinickej a molekulárnej sekcii 
sa na prvých troch miestach umiestnili dok-
torandky MUDr. Andrea Urbánová, Mgr. Sil-
via Kelemenová a Mgr. Michaela Fajtová. 
V klinickej sekcii boli ocenení doktorandi 
MUDr. Kristína Klenovicsová, MUDr. Katarí-
na Greksová a MUDr. Peter Bukovčan. 

Tohtoročná konferencia ŠVOČ otvorila 
pred nami celý rad ďalších výziev, týkajúcich 
sa optimalizácie výučby základov tvorivého 
vedeckého bádania na LF UK, otvorenosti 
pre spoluprácu so špičkovými výskumnými 
pracoviskami na Slovensku aj v zahraničí  
a tiež zlepšovania schopností akademické-
ho myslenia a písania u medikov a dokto-
randov. Dobrou správou z tohtoročnej kon-
ferencie je, že čoraz viac študentov LF UK 
si uvedomuje, že bez „expozície vedou” si 
súčasná medicína nevystačí. 

doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., 
MUDr. Pavol Janega, LF UK 

(redakčne krátené) 

Aktiv ity našich pracov ísk  

Názory 
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Študenti sú na prírodovedeckej fakulte  
stále na prvom mieste 

 
Prírodovedecká fakulta UK patrí medzi najstaršie fakulty UK. Na budúci rok oslávi 70. výročie od svojho založenia. Od iných fakúlt sa 

odlišuje tým, že už od prvých ročníkov zapája svojich študentov do výskumnej činnosti jednotlivých katedier a pracovísk. Študenti na pôde 
PriF UK vždy stáli, stoja a budú stáť na prvom mieste. Fakulta poskytuje študentom veľký priestor nielen na výskum, ale aj na prezentáciu 
výsledkov dosiahnutých vo výskumnej oblasti. Študentské vedecké konferencie (ŠVK) predstavujú významnú časť šírenia vedeckých 
poznatkov na fakultnom poli, a to nielen pre študentov. Tohto roku sa ŠVK konala dňa 22. apríla.  

 
Na konferencii odzneli príspevky z rôznych 

prírodovedných oblastí. Od biológie, cez 
chémiu, geológiu, geografiu, environmen-
talistiku až po didaktiku prírodných vied, 
psychológie a pedagogiky. ŠVK na PriF UK 
si držia prvenstvo medzi vedeckými poduja-
tiami podobného typu na Slovensku. Určené 
sú študentom bakalárskeho, magisterského 
a doktorandského štúdia prírodovedných 
odborov.  

Prezentujúci aj neprezentujúci účastníci 
nadobúdajú významné praktické skúsenosti 
pri formulovaní záverov svojich prác. Získa-
vajú prehľad o stave výskumu na rôznych 
vedeckých pracoviskách. Podujatie má mi-
moriadny význam aj pre študentov stredných 
škôl a gymnázií, ktorí začínajú ŠVK na PriF 
UK navštevovať v čoraz väčšom počte. 

ŠVK sa v tomto roku aktívne zúčastnilo 
316 študentov. Na konferencii boli prezen-
tované práce študentov aj z iných univerzít 
a vedeckých pracovísk. Konferencie sa zú-
častnili študenti ôsmich slovenských a šty-
roch českých vysokých škôl. S výsledkami 
svojich prác oboznámili publikum aj dok-
torandi z výskumných ústavov SAV a ČAV. 

Úvodné slovo na ŠVK patrilo prodekanovi 
pre vedecko-výskumnú činnosť PriF UK 
prof. RNDr. Michalovi Kováčovi, DrSc. Apli-
kácie, využívajúce rádioaktívne žiarenie 
atómových jadier predstavil účastníkom 
emeritný profesor Katedry jadrovej chémie 
PriF UK prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc., 
prednáškou s názvom „Jadrová chémia – 
súčasné výzvy výskumu a výučby, technic-
kých a humánnych aplikácií“. Nasledovali 
prezentácie jednotlivých príspevkov, ktoré 
prebiehali paralelne v 15 sekciách. Súčasťou 
prezentácie prác bola tzv. posterová sekcia. 

K ŠVK patrí tiež vydanie recenzovaného 
zborníka príspevkov, ktorého recenzentmi 
sú odborníci v jednotlivých prírodovedných 
oblastiach. V tlačenej forme má zborník 
rozsah viac ako 1700 strán, prehľadnú štruk-

túru, texty väčšiny príspevkov sú doplnené 
tabuľkami a ilustráciami. Napriek tomu, že 
ide prevažne o odborný text, mnohé prí-
spevky majú ambíciu osloviť aj širokú verej-
nosť. 

Na záver ŠVK boli odovzdané ocenenia 
študentom za najlepší príspevok v jednotli-
vých sekciách. Z PriF UK bolo ocenených 
päť študentov. Za chémiu Andrea Fülöpová 
z Katedry organickej chémie; za geológiu 
Tomáš Klimko z Katedry mineralógie a pet-
rológie a Matúš Hyžný z Katedry geológie 
a paleontológie; za geografiu Konštantín 
Rosina z Katedry humánnej geografie a de-
mogeografie; za environmentalistiku Bar-
bora Fedorková z Katedry ekosozológie 

a fyziotaktiky. Ďalšími ocenenými boli za 
biológiu Gabriel Kollarovič z Ústavu expe-
rimentálnej onkológie SAV; za geografiu 
Dzmitry Kozhukh z Univerzity Karlovej v Pra-
he; za environmentalistiku Lucia Haraslí-
nová z Mendelovej zemědělskej a lesnícka 
univerzity v Brně; za didaktiku Matej Stano 
z Ústavu molekulárnej biológie SAV. V pos-
terovej sekcii boli celkom traja ocenení, 
všetci z PriF UK, a to Tomáš Eichler z Ka-
tedry genetiky, Elena Tichá z Katedry mik-
robiológie a virológie a Monika Budzáková 
z Katedry pedológie. 

RNDr. Michal Galamboš, predseda 
organizačného výboru ŠVK PriF UK 

(redakčne krátené) 
 
 
 

Popularizácia vedy v zdravotníckej praxi 
 
Dňa 29. 4. 2009 sa ako súčasť sprievodného programu 5. ročníka medzinárodnej výstavy MEDIPHARM v Trenčíne uskutočnil vzdelávací 

seminár s vysoko aktuálnou témou „Riešenie toxického odpadu a náhrady ortuťových lekárskych prístrojov v zmysle platnej legislatívy 
Slovenskej republiky a odporúčania EÚ“.  

 

Podujatie sa konalo pod záštitou dekana 
LF UK prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., a pre-
zidenta Regionálnej Lekárskej komory v Bra-
tislave MUDr. Juraja Hanzena pri príležitosti 
90. výročia založenia Lekárskej fakulty Uni-
verzity Komenského. Garantom odborného 

programu bola prof. MUDr. Elena Kukuro-
vá, CSc. 

Prednášky odborníkov zaoberajúcich sa 
zvolenou problematikou z Ústavu lekárskej 
fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicí-
ny, Ústavu lekárskej chémie, biochémie 

a klinickej biochémie LF UK, doc. Ing. La-
dislava Magdolena, CSc., z referátu BOZP, 
a Regionálneho ústavu verejného zdra-
votníctva v Trenčíne odzneli v poradí: E. Ku-
kurová, K. Zifčáková a M. Weis: „Prečo je 
nevyhnutné kontinuálne vzdelávanie zdra-

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizačný tím študentskej vedeckej konferencie PriF UK sa teší, že popularita konferencie 
narastá 
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votníckych pracovníkov v problematike 
dodržiavania zásad získavania aktuálnych 
údajov vitálnych funkcií“, M. Šrajerová: „Ortuť 
z pohľadu praktického lekára“, E. Kráľová 
a Ľ. Bergendi: „O rizikách znečisťovania 
životného prostredia ortuťou v globálnom 
meradle a v Slovenskej republike“. Tému 
„Zdravotné riziká ortuti“ predniesla V. Do-
biášová. A. Bulková sa venovala „Profesio-
nálnej a neprofesionálnej toxicite ortute“. 
„Porovnaním neinvazívnych metód mera-
nia krvného tlaku dospelých jedincov“ sa 
zaoberal J. Martinka a „Porovnaním auskul-
tačnej a oscilometrickej metódy merania 
krvného tlaku u detí“ sa na záver zaoberala 
E. Ferencová. 

Po ukončení prednáškového bloku na-
sledovala praktická časť, v ktorej umožnili 
prednášajúci účastníkom seminára vyskú-
šať si na sebe a porovnať výsledky merania 
krvného tlaku a telesnej teploty ortuťovými 
a digitálnymi prístrojmi. 

Na vzdelávacej akcii sa okrem pracovníkov 
v zdravotníctve, sestier, lekárov z rôznych re-
giónov Slovenska zúčastnili aj študenti  
študijných programov Ošetrovateľstva a La-
boratórnych vyšetrovacích metód v zdravot-
níctve z Fakulty zdravotníctva TUAD v Tren-
číne. 

Na záver odborného seminára supervízor 
Regionálnej lekárskej komory v Trenčíne 
zhodnotil aktuálnosti a kvality prednesených 

odborných tém dotazníkovým prieskumom, 
ktorého sa zo 76 účastníkov zúčastnilo 51. 
Hodnotenie bolo vysoko pozitívne tak z hľa-
diska aktuálnosti prednášok, ako aj ich od-
bornosti. Z toho pre realizátorov vyplynul 
záver, že by bolo užitočné uvedenej skupine 
odborníkov takýmto spôsobom popularizo-
vať vedu teoretickými pracoviskami v spo-
lupráci s praxou aj v ďalších regiónoch Slo-
venska.  

PhDr. Katarina Zifčáková,  
doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., 

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, 
informatiky a telemedicíny,  

LF UK 

 
 
 

Projekt zhodnotenia rodinných kompetencií 
 
Čeliac problémom a výzvam starnutia spoločnosti a uvedomujúc si význam potreby uznať vedomosti, kompetencie a zručnosti, ktoré 

učiaci sa dospelí rozvíjajú v neformálnom vzdelávaní a/alebo v pracovnom procese, sa Katedra andragogiky FiF UK zapojila do multilate-
rálneho projektu spolupráce. Počas novembra 2007 – novembra 2009 realizuje projekt „Hodnotenie a uznávanie zručností a kompetencií 
získaných v rodinnom živote: Portfólio rodinných kompetencií (FamCompass)“ v rámci programu celoživotného vzdelávania Európskej 
komisie Grundtvig I – Vzdelávanie a kultúra DG, financovaného s podporou Európskej komisie. 

 
Riešiteľský tím za SR tvoria doc. PhDr. Jú-

lius Matulčík, CSc., PhDr. Petronela Lauko-
vá, PhD., PhDr. Andrea Kovalčíková a Mgr. 
Veronika Vasilová z Katedry andragogiky 
FiF UK.  

 
Naučené kompetencie  

z rodinného života  
by pomohli pri hľadaní práce 

 
Ak berieme do úvahy rastúcu potrebu 

sociálnej a edukačnej starostlivosti, stanú 
sa v blízkej budúcnosti zručnosti a kompe-
tencie získané v rodinnom živote veľkou 
požiadavkou. S klesajúcou ponukou trhu 
práce a tlakom na dlhšiu pracovnú kariéru 
sa stáva veľmi dôležitým uznanie kvality 
zručností a kompetencií, ktoré muži a ženy 
získavajú v rodinnom živote, vo svojich ro-
lách edukátorov, tvorcov domov a opatro-
vateľov. 

FamCompass vytvára nástroj na hodno-
tenie a uznávanie kompetencií získaných 
v rodinnom živote. Významným spôsobom 
môže vylepšiť prístup k príležitostiam celo-
životného vzdelávania pre dospelých. Fam-
Compass bude mať podobu tlačeného port-
fólia a počítačového programu v angličtine 
a ostatných oficiálnych jazykoch zúčastne-
ných krajín. 

Projekt reaguje na rastúcu požiadavku 
na kvalifikovaný personál v sociálnej starost-
livosti o deti, starých a zdravotne postihnu-
tých a zároveň na bariéry, na ktoré narážajú 
dospelí učiaci sa, ženy, starší občania, imi-
granti a iné cieľové skupiny, keď vstúpia 
do príslušných programov formálneho vzde-
lávania. 

Základným cieľom projektu je validizovať 
(hodnotiť) kvalitu naučeného v rodinnom 
živote, v starostlivosti o rodinu a dieťa. Fam-
Compass umožní, aby sa tento druh vedo-

mostí, zručností a spôsobilostí mohol uplat-
niť vo formálnych aktivitách na podporu 
rodiny, tak v profesionálnych organizáciách, 
ako i v dobrovoľníckej práci.  

 
Výsledkom projektu  

má byť oficiálna certifikácia 
 

Výsledky projektu môžu využiť inštitúcie 
ponúkajúce tréningové programy, ktoré sa 
usilujú získať dospelých učiacich sa v nie-
koľkých oblastiach (vzdelávanie/ortopedago-
gika, sociálna práca/psychosociálna práca, 
rodinné poradenstvo, náhradná rodinná sta-
rostlivosť, asistencia učiteľa, rodinná eduká-
cia, terénna sociálna práca); ďalej dospelí, 
ktorí sa chcú uchádzať o tieto vzdelávacie 
programy, zamestnávatelia v týchto sekto-
roch, inštitúcie zabezpečujúce pracovné po-
radenstvo.  

Metodika portfólia umožňuje zdokumen-
tovať objektívny základ pre individuálne 
plánovanie vzdelávania a pracovnej kariéry 
na základe získaných výsledkov dotazníko-
vého prieskumu u potenciálnych užívate-
ľov, ale tiež na analýze profilu profesií i vzde-
lávacích programov sociálnej starostlivosti, 
týkajúcich sa rodiny, starostlivosti o dieťa 
a starostlivosti o starších alebo zdravotne 
postihnutých. Predpokladaným výsledkom 
je oficiálna certifikácia vedomostí, zručnos-
tí a kompetencií získaných v rodinnom ži-
vote. 

Program je špecificky zameraný na poli-
tiku a ciele EÚ v oblasti hodnotenia predoš-
lého učenia a celoživotného vzdelávania. 
Súčasťou projektu je dialóg medzi miestny-
mi, národnými a medzinárodnými orgánmi, 
ktoré by ovplyvnili kroky k uznaniu a validi-
zácii rodinných zručností a spôsobilostí eu-
rópskym občanom a prisťahovalcom z krajín 
mimo EÚ.  

Testovanie na študentoch  
preukázalo malé zručnosti 

 

FamCompass pomôže odstraňovať barié-
ry v programoch celoživotného vzdelávania 
pre cieľové skupiny, ktoré sa v súčasnosti 
málo zúčastňujú formálnych vzdelávacích 
programov za účelom uplatnenia sa na 
trhu práce a ďalších kariérnych možností. 

Cieľovou skupinou prvej fázy testovania 
v období október – november 2008 na Ka-
tedre andragogiky FiF UK boli študenti  
dennej formy bakalárskeho štúdia. Na zá-
klade vypracovania profilu jednotlivca sme 
skúmali úroveň kompetencií získaných 
v rodinnom prostredí v rôznych životných 
situáciách. Zistili sme, že časť testovanej 
skupiny študentov nedisponuje kompeten-
ciami uvedenými v dotazníku z dôvodu 
nízkej vekovej hranice, nedostatočnej skú-
senosti v oblasti rodinného života a situácií 
z nej vyplývajúcich, nedostatkom vedomos-
tí o danej problematike a spôsobe jej rieše-
nia. Vyjadrenia, názory a postoje responden-
tov mali skôr abstraktnú podobu. Analýzou 
výsledkov sme zistili záujem o využitie teo-
retických poznatkov v konkrétnych rodin-
ných situáciách, ako aj o rozvíjanie vlastných 
rodinných kompetencií. 

Druhá fáza testovania je stanovená na 
obdobie máj – jún 2009. U zvolenej cieľo-
vej skupiny vzdelávajúcich sa dospelých 
predpokladáme dlhodobejšie skúsenosti 
v oblasti rodinného života, efektívnejšie vý-
sledky v získaných kompetenciách a vyu-
žiteľnosť nástroja pri hodnotení i uznávaní 
kompetencií neformálneho vzdelávania. 

 
PhDr. A. Kovalčíková, Mgr. V. Vasilová, 

za riešiteľský tím,  
Katedra andragogiky, FiF UK  

(redakčne krátené) 

Aktiv ity našich pracov ísk  
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Profesor Ján Pišút  
sedemdesiatnikom 

 
Občas sa stretneme s udalosťami či javmi, ktorým nechceme uveriť, hoci všetko nasvedčuje, že je to naozaj tak. Platí to aj o fakte, že 

prof. Ján Pišút na jar oslávil sedemdesiatku. Kto ho pozná a denno-denne stretáva na fakulte, neuverí, že sa už dožil veku, kedy sa mnohí 
utiahnu do súkromia a takpovediac dožívajú. Naopak, náš jubilant je plný síl, elánu a energie – aj dnes prednáša, píše, organizuje, tak 
ako po celý svoj bohatý život. 

 
Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., sa narodil 

16. marca 1939 v Bratislave. Pochádza z ro-
diny známeho literárneho vedca a profe-
sora UK Milana Pišúta. Podobne ako jeho 
otec, aj on spojil celý svoj život s našou 
univerzitou. Na Prírodovedeckej fakulte UK 
vyštudoval fyziku a pod vedením Milana 
Petráša, zakladateľa teoretickej fyziky ele-
mentárnych častíc na Slovensku, sa špecia-
lizoval na tento nový a perspektívny odbor. 
Na svojej alma mater obhájil kandidátsku 
dizertáciu, habilitoval sa, získal titul doktora 
vied aj profesúru.  

 
Pedagóg, vedec, politik 

 
Väčšinu kariéry vysokoškolského peda-

góga strávil na Katedre teoretickej fyziky 
PriF UK (neskôr MFF UK). Keď sa na fakul-
te zriadila Katedra základov fyziky a didak-
tiky fyziky, stal sa jej prvým vedúcim a toto 
pracovisko viedol ďalšie dve funkčné obdo-
bia aj po návrate z veľkej politiky. Hneď po 
zamatovej revolúcii sa totiž intenzívne an-
gažoval v reorganizácii nášho školstva. Od 
novembra 1989 do septembra 1990 zastá-
val funkciu prvého námestníka ministra 
školstva, mládeže a športu SR. Na tomto 
poste sa okrem iného podieľal na tvorbe 
nového moderného vysokoškolského zá-
kona. Od septembra 1990 do júna 1992 
bol ministrom školstva, mládeže a športu 
SR.  

Prof. Pišút prednášal o rôznych oblastiach 
teoretickej fyziky, ale mnohí naši absolven-
ti si pamätajú hlavne jeho vynikajúce a na-
priek náročnosti aj zrozumiteľné prednášky 
z kvantovej mechaniky. Mnohí jeho žiaci 
sú dnes uznávanými osobnosťami sloven-
skej i európskej vedy.  

V teoretickej fyzike dosiahol výsledky, kto-
ré znesú aj tie najprísnejšie kritériá. Je spo-
luautorom metódy analytických extrapo-
lácií (s P. Lichardom a P. Prešnajderom), 
ako aj monografie o tejto metóde, ktorá sa 
v 80. rokoch používala vo viacerých sveto-
vých laboratóriách na vyhodnocovanie úda-
jov z experimentov s elementárnymi časti-
cami. Spolu s V. Černým a P. Lichardom 
navrhol fenomenologický model produkcie 
mnohých častíc (tzv. LEPHAD). Úspešný 
bol tiež alternatívny model potlačenia čas-
tice J/psí v zrážkach ťažkých iónov, ktorý 
vypracoval s J. Ftáčnikom a P. Lichardom. 
O aktivite J. Pišúta vo vede svedčí fakt, že 
sám alebo so spoluautormi napísal vyše 

stovky článkov uverejnených v karentova-
ných časopisoch, no a o kvalite jeho výsled-
kov zasa skutočnosť, že počet citácií jeho 
prác prekročil tisícku. 

 

Rozvíjal vedeckú spoluprácu  
so zahraničím 

 
Nemalé úspechy prof. Pišúta nepochyb-

ne súvisia aj s tým, že sa nikdy neuzatváral 
v našich domácich podmienkach. Už na 
začiatku vedeckej kariéry absolvoval pobyt 
v Európskom stredisku pre jadrový výskumu 
CERN v Ženeve a túto mekku časticových 
fyzikov navštívil na dlhší čas aj v neskorších 
rokoch. Pôsobil na univerzite v Helsinkách 
a v 90. rokoch zasa absolvoval niekoľko 
viacmesačných pobytov na Univerzite Blai-
sa Pascala v Clermont-Ferrande vo Fran-
cúzsku ako hosťujúci profesor. Ocenením 
jeho snáh o skvalitnenie fyzikálneho vzdelá-
vania doma i v zahraničí bolo vymenovanie 
za hlavného redaktora časopisu European 
Journal of Physics, ktorý sa venuje proble-
matike vyučovania fyziky na gymnáziách  
a na vysokých školách. V 60. rokoch stál pri 
zrode tzv. trianglovej spolupráce (Bratis-
lava – Budapešť – Viedeň), ktorá prerástla 
do dlhoročnej spolupráce stredoeurópskych 
univerzít a ústavov vo fyzike častíc. Je len 
prirodzené, že patril medzi hlavných or-
ganizátorov medzinárodných konferencií 
Hadron structure, ktoré sa v rámci spomí-
nanej spolupráce každoročne konali na 
Slovensku.  

Domáci i zahraniční teoretici poznajú J. Pi-
šúta aj ako dlhoročného tajomníka seminá-
ra z teoretickej fyziky na PriF UK a iniciátora 

vzdelávacieho seminára na katedre teore-
tickej fyziky. Aj tieto podujatia, ktorých bol 
nielen organizátorom ale aj dušou, prispeli 
k tomu, že sa bratislavskí „častičkári“ stali 
v európskej komunite pojmom. V snahe 
vzbudiť záujem o fyziku medzi stredoško-
lákmi prof. Pišút už pred dvadsiatimi rokmi 
inicioval na fakulte vznik Fyzikálneho koreš-
pondenčného seminára pre študentov stred-
ných škôl, ktorý je dodnes zásobárňou ta-
lentov pre štúdium matematiky a fyziky. 

 
Písal učebnice 

i vedecké publikácie 
 

Má za sebou veľa rozmanitých publikácií 
– a nielen vedeckých. Spolu s L. Gomolčá-
kom napísal Úvod do kvantovej mechaniky, 
prvú pôvodnú učebnicu kvantovej mecha-
niky v bývalom Československu. Viedol au-
torský kolektív učebnice fyziky pre 4. roč-
ník gymnázií. Bola to prvá učebnica, ktorá 
obsahovala aj systematický výklad moder-
nej fyziky, osobitne kvantovej mechaniky. 
V spolupráci s R. Zajacom napísal populár-
no-vedeckú knihu o kvantovej mechanike 
O atómoch a kvantovaní. Inicioval tiež vy-
danie monografie Historické pramene sú-
časnej fyziky (R. Zajac, J. Šebesta) a na 
vzniku druhého zväzku sa podieľal aj autor-
sky.  

Za svoje bohaté a rozmanité zásluhy Ján 
Pišút získal viaceré ocenenia. Za svojho 
čestného člena ho zvolila tak Maďarská 
fyzikálna spoločnosť Rolanda Eötvösa, 
ako aj Jednota slovenských matematikov 
a fyzikov.  

 
Čo povedať na záver? Ján Pišút vychoval 

celú generáciu teoretických fyzikov. Vďaka 
svojej rozhľadenosti, erudícii, schopnosti 
viesť vedecké tímy, ako aj svojou organizá-
torskou činnosťou sa veľkou mierou zaslú-
žil o vybudovanie bratislavskej školy v teórii 
elementárnych častíc, ktorá patrí medzi 
špičku v Európe i vo svete. Zaradil sa tiež 
medzi vedúce osobnosti v oblasti teórie 
vyučovania fyziky na Slovensku. Svojím 
životom a prácou nasadil vysoko latku uni-
verzitného profesora. 

Za všetkých kolegov, priateľov i žiakov 
mu zo srdca želáme, aby mu ešte dlho 
vydržala príslovečná energia, všestranná 
angažovanosť aj tvorivá aktivita. 

Juraj Šebesta, FMFI UK  
(medzititulky redakcia) 

Rozhovory 
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Naši študenti na Svetovej zimnej univerziáde v Číne 
 
V dňoch 18. – 28. 2. 2009 sa v čínskom meste Harbin konala 24. Svetová zimná univerziáda 2009. Študenti FTVŠ UK Martin Šúrek, Matúš Kadraba a Denis Legerský 

reprezentovali našu krajinu v ľadovom hokeji pod vedením trénera slovenského univerzitného výberu PaedDr. Igora Tótha, PhD., člena Katedry hier FTVŠ UK.  
 

Slovenskí hokejisti sa v Číne predstavili v základ-
nej B-skupine, kde boli ich súpermi akademic-
ké výbery Japonska, Ruska, Južnej Kórei a USA. 
V A-skupine si merali sily mužstvá Kanady, Česka, 
Kazachstanu, Veľkej Británie a domácej Č íny. 
O tretie miesto naši hokejisti bojovali s Kazachsta-
nom (5 : 4). Je to piata medaila pre slovenský 
hokej zo svetových zimných univerziád, druhá 
bronzová. Pre informáciu, získali sme jednu zlatú, 
dve strieborné a dve bronzové medaily. 

Tréner Igor Tóth je na svojich zverencov, útoč-
níkov Matúša Kadrabu, Denisa Legerského a bran-
kára Martina Šureka, hrdý. Chváli ich za precízne 
dodržiavanie taktiky, disciplinovaný boj a nasa-
denie. 

Oslovila som jedného z našich úspešných štu-
dentov, 21-ročného brankára Martina Šúreka,  
ktorý študuje kondičné trénerstvo, aby nám pove-
dal niečo o sebe. Martin hrá hokej od svojich de-
viatich rokov, rodičom sa to spočiatku veľmi nepá-
čilo, lebo mali strach z tvrdého športu. Nakoniec 
ale, po niekoľkých pokusoch venovať sa inému 
športu, hokej u Martina zvíťazil. Dnes býva so 

svojou rodinou v Bratislave a hrá prvú ligu v Tr-
nave. Na tréningy chodieva päťkrát do týždňa. 
Momentálne dobieha skúšky na FTVŠ, lebo v po-
slednej dobe bolo popri extralige v Nitre štúdium 
náročnejšie. Napriek tomu, že má individuálny 
študijný plán, nie je pre neho jednoduché denné 
štúdium zvládať. Do Trnavy dochádza už päť ro-
kov, prvé dva roky to bolo neľahké cestovanie 
vlakom, dnes autom. 

 
■ Myslíš si, že na Slovensku sú vytvorené dobré 

podmienky pre hokej? 
Cítiť nedostatok finančných prostriedkov v klu-

boch. Je škoda, že veľa mladých, nádejných hrá-
čov sa nedostane na ľad možno práve preto, že 
finančná situácia v rodine to nedovoľuje. Na po-
rovnanie, v Čechách majú hokejisti oveľa lepšie 
podmienky. 

 
■ Ako hodnotíš Svetovú univerziádu v Číne? 

Páčilo sa Ti v meste Harbin? 
Veľmi sa mi tam páčilo. Č íňania sú milí ľudia, 

vedia si všetko dobre zorganizovať. V hre sú aj 

s Japoncami rýchlejší. Je to hlavne tým, že majú 
nižšie ťažisko, nemajú však najlepšiu techniku. 
S Japoncami sme si zahrali vyrovnaný zápas. Bo-
lo tam cítiť záujem o hru, diváci boli v hojnom 
počte, čo bolo pre nás povzbudivé. Najkrajšie, 
okrem získanej medaily, bolo to, že z nášho vý-
beru sa stal dobrý tím. Stretol som sa s chalanmi, 
ktorých som vlastne nepoznal, spriatelili sme sa, 
dobre sme vychádzali a vzniklo tak niekoľko dob-
rých priateľstiev, sme stále v kontakte. Bolo nám 
cťou zúčastniť sa 24. Svetovej zimnej univerziády. 

 
■ A priateľka? 

Mám dievča, chodíme spolu dva roky. Je to 
moja láska a zároveň najlepšia kamarátka. Pomá-
ha mi byť múdrejším a lepším, odkedy ju poznám, 
viem byť viac v pohode, dáva mi neskutočnú ener-
giu a chuť do života.  

 
■ Máš nejaké prianie? 

So svojou slečnou chcem navštíviť Paríž a veľa 
cestovať po zaujímavých miestach na celom svete. 
Dúfam, že sa mi to čoskoro podarí. 

 
■ Aký je športový plán Vášho tímu? 

Apríl je oddychový mesiac, je načase. Ale aj tak 
neviem byť bez pohybu, práve idem do posil-
ňovne. V máji a júni je letná príprava. V poslednom 
júlovom týždni a v auguste je ľad s nácvikom tech-
niky a taktiky. V septembri sa začína liga. 

 
■ Čo má človek robiť, aby sa stal dobrým špor-

tovcom? 
Veriť si, ísť si za svojim cieľom a tešiť sa z toho. 

Musí chcieť. A najdôležitejšie je robiť veci tak, aby 
bol hlavne sám so sebou spokojný. 

 
Myslím, že tieto posledné Martinove slová platia 

nielen pre dosiahnutie dobrých výsledkov v športe, 
ale aj celkovo v našom živote. Želám veľa úspe-
chov v hre a, samozrejme, aj v osobnom živote. 

Renáta Csanová, FTVŠ UK 
 
 

Repetitórium z religionistiky zoznamuje s náboženstvami 
 
V roku 2009 rozšírila produkciu Vydavateľstva UK vysokoškolská učebnica Repetitórium z religionistiky I. Autorkou je Monika Zaviš, odborná asistentka na 

Katedre filozofie a religionistiky EBF UK.  
 

Názov učebnice napovedá, že snahou autorky 
bolo sumarizujúcou formou sprístupniť aktuálne 
informácie o vybraných témach, ktoré zodpovedajú 
učebnému plánu predmetu Dejiny náboženstiev 
I. a II. Myslím si ale, že téma môže byť zaujímavá 
aj pre laického čitateľa, ktorý sa chce nezaujatou 
formou oboznámiť s rôznymi náboženstvami. For-
mou, ktorá nevedie k intolerancii a ktorá sa snaží 
o objektívne zhrnutie faktov.  

Cieľom vysokoškolských učebníc vo všeobec-
nosti nie je podať vyčerpávajúcim spôsobom 
všetky poznatky z daného odboru, ale podnietiť 
študentov k ďalšiemu samostatnému hľadaniu 
informácií, inšpirovať k samoštúdiu, preto musia 
byť napísané prístupným štýlom, zaujímavo a na 
škodu nie sú ani obrázky, ktoré vyhovujú didaktic-
kej zásade názornosti. Všetky tieto kritériá Repe-
titórium z religionistiky I. dodržiava. Autorkin štýl 
písania je veľmi dobre čitateľný. Pri každej kapitole 
uvádza odporúčanú literatúru, ktorá má pomôcť 
pri ďalšom oboznamovaní sa s danou témou. Jed-

notlivé kapitoly dopĺňajú obrázky rôznych bož-
stiev a fotografie, ktoré zachytávajú prevažne 
architektúru vzťahujúcu sa k jednotlivým nábo-
ženstvám. 

Obsah učebnice je rozdelený do ôsmich kapitol. 
Úvodné kapitoly sa zaoberajú religionistikou ako 
vedným odborom a jej stručnými dejinami, pričom 
autorka nezabúda ani na mená najznámejších 
slovenských religionistov. Zvláštnu pozornosť ve-
nuje najmä Dušanovi Ondrejovičovi, ktorý bol 
dlhoročným vedúcim Katedry filozofie a religionis-
tiky EBF UK. Zaujímavé sú tiež kapitoly venované 
hypotézam o vzniku náboženstiev. Tu sa Monika 
Zaviš zameriava najmä na evolučnú koncepciu 
Jamesa Georga Frazera. 

V kapitole o prvotných náboženstvách sa autor-
ka venuje dvom formám – manizmu a totemizmu. 
Zaoberá sa v nej napríklad spôsobmi pochováva-
nia mŕtvych, či komunikáciou so zosnulými predka-
mi, ale prečítať si tu môžeme aj mýtus afrických 
kmeňov o pôvode smrteľnosti. Podľa neho smrť 

„je výsledkom omylu, ktorý urobili zvieratá pri 
odovzdávaní nebeského odkazu ľuďom“.  

V piatej kapitole autorka sústreďuje pozornosť 
na typológiu kanaánskeho náboženstva. Zvlášť 
zaujímavá je kapitola, v ktorej sa dozvedáme o spô-
sobe slávenia sviatkov a dôležitých životných 
medzníkoch v židovskom náboženstve, ako je 
napríklad Bar micva alebo svadba. Z problematiky 
islamu sa Monika Zaviš venuje jeho formálnym 
princípom, najmä svätej knihe Koránu a zbierke 
Mohamedových skutkov a názorov. Podrobnejšie 
je v knihe predstavená bahájska viera, ktorá je 
záverečnou kapitolou. 

Vysokoškolská učebnica Repetitórium z religio-
nistiky je autorkinou prvotinou a v súčasnosti 
pracuje na jej pokračovaní. Myslím si, že svoj 
prvotný zámer, teda napísať učebnicu, ktorá by 
poskytla prehľad toho najdôležitejšieho pre po-
treby študentov, autorka splnila. 

Erika Myslivcová,  
Vydavateľstvo UK 
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Hokejový tím z FTVŠ UK získal bronzovú medailu na univerziáde v Číne. 

Predstavujeme nové knihy  



 

 

Študenti FTVŠ  
sú s vybavením 

spokojní 
 
„Na Slovensku sme najlepší,“ vyhlásil 

nedávno pre časopis Naša univerzita
o Fakulte telesnej výchovy a športu UK 
jej dekan Miroslav Holienka. Narážal nie-
len na kvalitu výučby, ale aj samotné vy-
bavenie fakulty. 

 
Práve to je najväčším problémom mno-

hých odborov na vysokých školách, kto-
ré často vo svojom predmete skúmania 
kritizujú aj akreditačné komisie. Tie zaují-
ma aj počet ľudí, ktorí sa uplatnia v praxi.
Tvrdením, že FTVŠ nemá nezamest-
naných, preukázal dekan fakulte veľmi 
pozitívnu reklamu. 

O tom, či sa so slovami Miroslava Ho-
lienku dá súhlasiť, sme sa rozhodli pre-
svedčiť medzi samotnými študentmi, kto-
rých sme oslovili s dvoma otázkami: 

1. Si spokojný/á s vybavením fakulty? 
a 2. Myslíš si, že ťa škola dobre pripravuje
do praxe? 

 
Martina, 22: 
1. Som spokojná a myslím si, že fakul-

ta je dobre vybavená. Často chodím na 
plaváreň a štadión. 

2. Škola ma dostatočne pripraví na za-
mestnanie. 

 
Matej, 19: 
1. Myslím si, že máme dobré vybavenie.

Máme plaváreň, priestory na atletiku a je
tu možné zahrať si aj tenis. Možno by 
sme mohli mať väčšiu posilňovňu. 

2. Teória je jedna vec, prax druhá vec.
Ešte som len prvák, ťažko sa mi k tomu 
vyjadruje. Dúfam, že si prax čoskoro vy-
skúšam. 

 
Michal, 23: 
1. Vybavenie je výborné, lenže keby 

sme ho mohli aj používať. Určia nám 
čas, kedy tam môžeme prísť, zvyšok je 
na súkromné účely, aj keď sú ihriská 
prázdne. 

2. Kto chce, sa tu veľa naučí. Škola sa 
však dá spraviť aj bez toho, aby mal 
o praxi študent vôbec „šajnu“. 

 
Mária, 24: 
1. Nie je to zlé. Mrzí nás však, že ho 

nemôžeme využívať kedy chceme. 
2. Kto má záujem, naučí sa toho veľa, 

aby to zužitkoval v praxi. 
 
Vladimír Pančík, David Púchovský, 

študenti 1. ročníka Bc. štúdia 
žurnalistiky FiF UK

Brusel privítal mladých žurnalistov z UK 
 
Brusel ako metropola Európskej únie (EÚ) víta denne množstvo študentov z celej Európy. 

Žurnalisti z FiF UK mali možnosť na začiatku apríla navštíviť jej najdôležitejšie inštitúcie – 
Európsku komisiu (EK), Európsky parlament (EP) a Stále zastúpenie SR pri Európskej únii.  

 

O tom, že Brusel je jedným z hlavných 
centier EÚ, sme sa presvedčili už krátko 
po prílete. Reklamná kampaň na blížiace 
sa voľby do Európskeho parlamentu bola 
v Bruseli už v plnom prúde. Na letisku i v uli-
ciach mesta nás EÚ oslovovala prostred-
níctvom chladených kurčiat a „dopravných“ 
značiek a po návrate sme rovnaké billbo-
ardy a citylighty našli v slovenskej verzii aj 
v Bratislave. Brusel bol však predsa len 
o niečo „modrejší a európskejší“ ako naše 
hlavné mesto.  

V prvý deň vzdelávacieho pobytu nás  
v hlavnej budove EK privítal v mene komi-
sára pre vzdelávanie, odbornú prípravu, 
kultúru a mládež Jána Figeľa Adrián Tokár. 
Ján Figeľ, vďaka ktorému sme mohli stráviť 
dva dni v Bruseli, bol totiž v rovnakom čase 
na Slovensku. Študijná cesta, ktorú finan-
covala EK, sa uskutočnila na základe osob-
ných iniciatív PhDr. Viery Lehoczkej, PhD., 
na odborných stretnutiach Zastúpenia EK 
v SR s komisárom Jánom Figeľom a riadi-
teľkou Zastúpenia EÚ v SR Andreou Elsche-
kovou-Matisovou. „Mojím zámerom v rámci 
možností programu dvojdňového študijného 
pobytu v Bruseli pre 24 študentov katedry 
žurnalistiky bolo predovšetkým umožniť im 
priame stretnutia s odborníkmi, ktorí pôso-
bia v európskych inštitúciách, aby mohli 
diskutovať a následne hlbšie pochopiť sys-
tém EÚ a jej kontexty v našej spoločnosti,“ 
uviedla PhDr. Viera Lehoczká, PhD., ktorá 
sa vo svojej odbornej teoreticko-praktickej 
profilácii orientuje na kultúru masmédií  
a rozhlasovú komunikáciu. 

Nové a podrobnejšie poznatky o fungo-
vaní a úlohách EK sme sa dozvedeli od 
šéfa kabinetu slovenského eurokomisára 
Miroslava Adamiša, s ktorým sme diskuto-
vali najmä o systéme vzdelávania na Sloven-

sku v porovnaní s ostatnými európskymi 
krajinami. Ešte pred obedom sme absol-
vovali ako začínajúci žurnalisti jednu z naj-
atraktívnejších častí programu – Daily Press 
Briefing, na ktorom hovorcovia jednotlivých 
generálnych riaditeľstiev informovali noviná-
rov o činnosti EK. Program úvodného dňa 
sme ukončili v Stálom zastúpení SR pri EÚ, 
kde sa nám venoval a odpovedal na otázky 
zástupca veľvyslanca pri EÚ Peter Javorčík. 
Po opustení administratívnych interiérov in-
štitúcií EÚ sme ešte stihli prehliadku 51-roč-
ného symbolu Bruselu Atómia a historického 
centra, v ktorom patrí k najobdivovanejším 
atrakciám Cikajúci chlapček.  

Počas druhého dňa nás čakala prednáška 
v EP, kde sme sa dozvedeli aktuálne infor-
mácie o voľbách do EP a ich reklamnej kam-
pani. Zároveň sme mali možnosť prezrieť si 
rokovaciu sálu, v tom čase, bohužiaľ, prázd-
nu. Veľmi zaujímavú prednášku si pre nás 
pripravil hovorca Jána Figeľa John Mac-
donald, ktorý nám priblížil svoju prácu, 
ako aj činnosť a poslanie nášho komisára. 
O multijazyčnosti v EÚ nás informoval Ser-
gej Skačkov z Generálneho riaditeľstva pre 
preklad a o novom klimatickom balíčku si 
pre nás pripravila prednášku Lynn Sheppard 
z Generálneho riaditeľstva pre životné pro-
stredie.  

„Na seminároch a komunikačných kolok-
viách sa aktivita a tvorivá atmosféra poslu-
cháčov prejavovala v závislosti od témy, 
resp. analyzovanej problematiky. Študenti 
žurnalistiky prejavili predovšetkým novinár-
sky záujem o súvislosti s aktuálnymi otáz-
kami širokej agendy EÚ,“ dodala PhDr. 
Viera Lehoczká, PhD. 

 
Lucia Makayová, študentka 1. ročníka 

Mgr. štúdia žurnalistiky, FiF UK 
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