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Verím, Ïe sa te‰ia v‰etci na UK. Aj tí, ktorí pôvodne na lo-
kalizaãnú ponuku rektora UK nereflektovali a teraz ich to (tro-
chu) mrzí. Aj tí, ktorí nemohli prísÈ na slávnostné otvorenie.
„Nová“ budova UK a v nej Fakulta sociálnych a ekonomic-
k˘ch vied. MÀa te‰í nielen to, Ïe niekomu z nás sa v˘razne
polep‰ilo, ale aj iné. To, Ïe sme mali dosÈ sily „daÈ“ budovu
najmlad‰ej fakulte. To, Ïe tá budova bola kompletne zrekon-
‰truovaná. To, Ïe sme práce r˘chlo zvládli aj napriek v‰etk˘m
verejnoobstarávaco-stavebn˘m problémom. To, Ïe sme
vytvorili priestory, kam sa nikto nebude musieÈ hanbiÈ pri-
viesÈ (zahraniãnú) náv‰tevu. To, Ïe tento príklad ponúka
nádej a ãi in‰piráciu, Ïe sa veci vlastn˘m priãinením dajú
podstatne zlep‰ovaÈ aj v t˘chto (obzvlá‰È pre vysoké ‰koly)
osobitn˘ch ãasoch. 

Usporiadali sme ìal‰ie Dni IIKS. Kto nebol, môÏe z rôz-
nych dôvodov banovaÈ. Napríklad „predná‰ka doc. Petra
Mederlyho z FMFI UK bola o tom, koºko stojí ‰tudent a ãi je
moÏné kalkulovaÈ náklady v prostredí vysok˘ch ‰kôl. Zhod-
notil, Ïe viacerí rektori mali pokusy to vyãísliÈ, ale Ïiadnemu 
sa to nepodarilo. Problém vidí aj v tom, Ïe univerzita má veºa
nepriamych nákladov, ktoré nie je moÏné priradiÈ konkrétnym
aktivitám. Napokon, kºúãové sú pracoviská – katedry a ústa-
vy a len oni vedia presne vyãísliÈ, koºko sa venovali v˘skumu,
vzdelávaniu a in˘m aktivitám.“. Ja som v diskusii hovoril
o opakovanom osobnom záÏitku, ako sa ná‰ rektor o to 
na pôde M· SR usiloval kontinuálne, dôrazne a vo väzbe 
na konkrétne ‰tudijné programy („Koºko v skutoãnosti stojí
vzdelávanie napr. ‰tudenta v treÈom roãníku v‰eobecného
lekárstva?“). Pamätám si, Ïe vedenie projektu Sofia to v‰ak
zrejme nepovaÏovalo za prioritu, a tak o tom s odstupom pár
rokov môÏeme hovoriÈ znova. Viem, Ïe z pohºadu UK (a teda
kvality vysoko‰kolského priestoru SR) je dôleÏité pri v˘poãte
nepracovaÈ s priebeÏne upravovateºn˘mi kon‰tantami.
Namietal som napríklad, Ïe na Slovensku by si pri tomto prí-
stupe katedry vyãíslili „koºko sa venovali v˘skumu, vzdeláva-
niu a in˘m aktivitám“ presne tak, aby im to prinieslo najvy‰‰í
finanãn˘ profit. Táto cesta nie je správna. 

V univerzitnej (UK) aule má byÈ kaviareÀ, napísalo SME.
Hmmmmm. âlovek tak nejako chce veriÈ, Ïe vo svete okolo
neho ºudia konajú predsa len aj ãestne, nezi‰tne, profesio-
nálne, Ïe rozprávku môÏeme zaÏiÈ aj poãas pracovného dÀa,
Ïe dobro víÈazí. Pokroãilí veria, Ïe menej komerãné médiá 
sú stále stráÏcami demokracie a skutoãn˘ch hodnôt. 
Po v‰etk˘ch ostatn˘ch záÏitkoch UK s médiami by v‰ak 
aj na tomto mieste mohla vzniknúÈ trhlina v hrádzi presved-
ãenia, Ïe v predo‰lej vete uvedené poetické predstavy nie sú
z Utópie. Ku cti SME slúÏi, Ïe v tomto prípade nevá-
halo, v krátkom ãase vyhovelo na‰ej v˘zve a uverejnilo opra-
vu i s ospravedlnením, pretoÏe kaviareÀ nebude, pochopiteº-
ne, v Aule UK, ale na prízemí tzv. starej budovy UK. 

Skúsen˘ a úspe‰n˘ ãlen akademickej obce UK v dne‰nom
Na‰om ãísle na otázku, ão ho dokáÏe zarmútiÈ, odpovedal:
Dennodenná konfrontácia s morálnym a duchovn˘m úpad-
kom na‰ej spoloãnosti (bez pátosu), najmä t˘ch, ktorí by mali
byÈ pre nás ostatn˘ch intelektuálnym a mravn˘m vzorom.

Verím (bez pátosu), Ïe na na‰ej alma mater e‰te stále
väã‰inovo máme silu byÈ duchovn˘m a mravn˘m vzorom
spoloãnosti, v ktorej Ïijeme. 

M. Dúbrava, prorektor UK 
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Poznámka k titulnej strane:

DÀa 20. septembra 2010 otvorila Univerzita Komenského nov˘
akademick˘ rok. Pri tejto príleÏitosti vystúpil spevácky súbor z Evan-
jelickej bohosloveckej fakulty UK. Príhovor rektora UK Franti‰ka
Gahéra nájdete na stranách 10 – 13. Foto: M. Kukan
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Univerzita tretieho veku Centra ìal‰ieho 
vzdelávania Univerzity Komenského 
v Bratislave (UTV) si v t˘chto dÀoch 
pripomína 20. v˘roãie svojho vzniku.

Univerzita tretieho veku, ako vôbec prvá in‰titúcia
svojho druhu na Slovensku, vznikla na pôde naj-
star‰ej slovenskej univerzity na jar v roku 1990 
a od októbra toho roku zaãala svoju ãinnosÈ pre pr-

v˘ch 235 záujemcov. V decembri 2004 bola zaãle-
nená do novovzniknutej súãasti univerzity – Centra
ìal‰ieho vzdelávania. UTV pôsobí v ‰tyroch mes-
tách – Bratislave, Martine, Nitre a Badíne. Do jej ãin-
nosti je zapojen˘ch 10 fakúlt univerzity.

„Poslaním UTV je prispievaÈ k zabezpeãovaniu
práva star‰ích ºudí na vzdelanie a vytváraÈ nov ,̆
vysokohodnotn˘ Ïivotn˘ program seniorov,“ uviedla
PhDr. NadeÏda Hrapková, PhD., prezidentka Aso-
ciácie univerzít tretieho veku na Slovensku a vedúca
programu UTV. 

UTV doposiaº absolvovalo takmer 5500 poslu-
cháãov, ktorí mali poãas trojroãného ‰túdia moÏ-
nosÈ získaÈ nové poznatky, vedomosti a zruãnosti.
Roãne nav‰tevuje UTV viac ako 1800 poslucháãov.

„·túdium UTV v 32 odboroch je urãené pre ºudí 
v dôchodkovom veku, pre invalidn˘ch dôchodcov,
ako i pre záujemcov v preddôchodkovom veku,
v‰eobecne star‰ím ako 50 rokov. ·tudijn˘ program
na kaÏd˘ rok zah⁄Àa 14 trojhodinov˘ch predná‰ok
kaÏdé dva t˘Ïdne,“ doplnila NadeÏda Hrapková.
Poãas prvého roku absolvujú poslucháãi základné
predná‰ky z kaÏdého ponúkaného predmetu. V na-
sledujúcich rokoch prebieha ‰túdium v ‰pecializova-
n˘ch oblastiach. Po ukonãení trojroãného ‰túdia zís-
ka absolvent osvedãenie zo záujmového ‰túdia 
na UTV. 

Dvadsiate v˘roãie vzniku oslávila Univerzita tretie-
ho veku medzinárodnou konferenciou „DvadsaÈ ro-
kov univerzitného vzdelávania seniorov na Slo-
vensku“, ktorá sa konala 7. októbra 2010 v Aule UK
pod zá‰titou rektora UK doc. PhDr. Franti‰ka Ga-
héra, CSc. Cieºom konferencie bola v˘mena skúse-
ností zo vzdelávania seniorov v celoslovenskom 
i európskom kontexte, ako i naãrtnutie potrieb 
a moÏností nového smerovania edukácie star‰ích ºu-
dí v univerzitnom vzdelávaní. 

Andrea Kuãerová, 
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou RUK

Pri príleÏitosti 5. v˘roãia tragickej smrti ‰tu-
denta Filozofickej fakulty UK Daniela Tu-
pého sa dÀa 4. novembra 2010 o 16.00
hod. na Tyr‰ovom nábreÏí v Bratislave us-
kutoãní pietna spomienka. 

DÀa 15. novembra 2010 o 14.00 hod. 
pri príleÏitosti Medzinárodného dÀa ‰tu-
dentstva odovzdá rektor UK Franti‰ek
Gahér v Rektorskej sieni UK ocenenia ‰tu-
dentom a pedagógom univerzity, ktorí
v˘znamnou mierou prispeli k reprezentácii
fakulty i univerzity doma a v zahraniãí.
Ocenenia pre ‰tudentov sú spojené s pri-
znaním motivaãného ‰tipendia.

DeÀ mlad˘ch farmakológov sa na Farma-
ceutickej fakulte UK (FaF UK) bude dÀa 
11. 11. 2010 konaÈ uÏ po 15. raz. Tento rok
sa uskutoãní aj pri príleÏitosti 50. v˘roãia za-
loÏenia Katedry farmakológie a toxikológie
FaF UK.

Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahra-
niãn˘ch ‰tudentov Centra ìal‰ieho vzdelá-
vania UK si dÀa 18. novembra v Kon-
gresovej sále na internáte DruÏba pripome-
nie 50. v˘roãie jazykovej prípravy cudzincov.

DÀa 3. decembra 2010 o 19.00 hod. sa 
v PKO uskutoãní koncert Rockové mraze-
nie, na ktorom sa predstavia Tublatanka,
Kiss Forever Band, Bank of Joe, Walda
Gang a Xindl. DesaÈ vstupeniek poskytla
Agentúra Duna ‰tudentom - darcom krvi,
zapojen˘m do Univerzitnej kvapky krvi,
ktorá sa uskutoãní od 8. – 22. 11. 2010.

LM

Kalendár volieb rektora 
s funkãn˘m obdobím 

1. 2. 2011 – 31. 1. 2015

29. 9. 2010 – AS UK vyhlásil voºby rektora
30. 9. – 20. 10. 2010 – navrhovanie kandidá-
tov ãlenmi akademickej obce
do 27. 10. 2010 – AS UK zverejni programo-
vé vyhlásenia kandidátov, ktorí s kandidatúrou
súhlasili
10. 11. 2010 o 9.00 hod. – v Aule UK budú
predstavení kandidáti a ich volebné programy
10. 11. 2010 o 13.00 hod. – AS UK volí v Aule
UK kandidáta na rektora v 1. kole volieb 
24. 11. 2010 – v prípade nezvolenia kandidá-
ta na rektora v 1. kole, volí AS UK v Aule UK
rektora v 2. kole                                   

LM

Fakulta sociálnych a ekonomick˘ch vied
Univerzity Komenského (FSEV UK) bude
vyuãovaÈ v akademickom roku 2010/2011 
uÏ v nov˘ch priestoroch – v budove
na Mlynsk˘ch Luhoch v RuÏinove. 
Stavba vo vlastníctve univerzity, ktorú 
rekon‰truovali od januára 2008, stála viac 
ako 3,8 milióna eur, vrátane kompletnej 
projektovej dokumentácie. Dekanovi FSEV
prof. PhDr. T. Kollárikovi, DrSc., budovu 
do uÏívania odovzdal rektor UK 
doc. PhDr. F. Gahér, PhD., na jej slávnostnom
otvorení dÀa 14. 10. 2010. 
V˘uãba sa tu zaãala dÀa 25. 10. 2010. 

Najmlad‰ia fakulta UK tak od nového akade-
mického roka získala modernú, plne bezbariérovú
budovu. Nachádza sa v nej aula s kapacitou 121
miest na sedenie, ktorá sa bude pouÏívaÈ aj na
v˘uãbu. Okrem toho je k dispozícii sedem uãební
rôznych veºkostí pre 20 aÏ 50 ‰tudentov, kniÏnica,
jedáleÀ i bufet. ·tyri ústavy fakulty dostali svoje
miestnosti pre uãiteºov a tieÏ dve zasadacie siene.
·tudenti budú môcÈ vyuÏívaÈ poãítaãovú uãebÀu
pre 26 osôb, ako aj 8 v stene zabudovan˘ch poãí-

taãov vo vstupnej hale. 
„Na‰a fakulta má 62 zamestnancov a 1100

‰tudentov. Priestory novej budovy sú pre potreby
takej malej fakulty, akou sme my, ideálne aj rozlo-

hou,“ uviedol dekan FSEV UK. Budova s areálom
je väã‰ia ako predo‰lé priestory, fakulta preto
zamestná aj viac zamestnancov potrebn˘ch na
údrÏbu.

Nové sídlo FSEV UK obklopuje atraktívny
parãík a areál s parkoviskom pre zamestnancov.
PrístupnosÈ MHD je moÏná z Mierovej aj
z Gagarinovej ulice. Vstup do budovy, ako aj v‰et-

ky vnútorné priestory sú prispôsobené pre imobil-
n˘ch ‰tudentov ãi zamestnancov. K dispozícii
majú v˘Èah, zdviÏnú plo‰inu aj bezbariérové toale-
ty.

Fakulta doposiaº sídlila v spoloãn˘ch priesto-
roch (Odbojárov 10) spolu s Farmaceutickou
fakultou UK, Fakultou managementu UK
a Centrom ìal‰ieho vzdelávania UK. Uvoºnené
miestnosti tak ostanú pre potreby t˘chto súãastí
univerzity.

„Hoci je na‰a fakulta najmlad‰ou spomedzi
fakúlt Univerzity Komenského, v tomto akademic-
kom roku bola jej druhou najÏiadanej‰ou fakultou,“
dodal dekan fakulty. Prvenstvo v poãte prihláse-
n˘ch ‰tudentov uÏ tradiãne patrí Filozofickej fakul-
te UK.                                                       LM

Foto: M. Kukan
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Konferenciu Dni IIKS 2010 (Integrovan˘ infor-
maãn˘ a komunikaãn˘ systém UK) o tom, ako mô-
Ïu informaãné technológie prispieÈ ku skvalitneniu
pedagogickej, vedeckej a administratívnej práce,
zorganizovalo v Kongresovej sále internátu DruÏba
v dÀoch 29. 9. – 1. 10. 2010 Centrum informaã-
n˘ch technológií UK (CIT UK).

Rokovanie prvého dÀa bolo zamerané na celo-
univerzitné rie‰enia IT. Rektor UK Franti‰ek Gahér
vo svojom privítaní bilancoval, ão sa v informaã-
n˘ch technológiách na UK za osem rokov udialo.

Predná‰ka doc. Petra Mederlyho z FMFI UK
bola o tom, koºko stojí ‰tudent a ãi je moÏné kalku-
lovaÈ náklady v prostredí vysok˘ch ‰kôl. Zhodnotil,

Ïe viacerí rektori mali pokusy
to vyãísliÈ, ale Ïiadnemu sa to ne-
podarilo. Problém vidí docent Me-
derly aj v tom, Ïe univerzita má veºa
nepriamych nákladov, ktoré nie je moÏné priradiÈ
konkrétnym aktivitám. Napokon, kºúãové sú pra-
coviská – katedry a ústavy a len oni vedia presne
vyãísliÈ, koºko sa venovali v˘skumu, vzdelávaniu
a in˘m aktivitám.

Róbert ·imonãiã, ãlen správnej rady UK, sa za-
meral na inovatívne pouÏitie informaãn˘ch systé-
mov vo vzdelávacom procese. Zdôraznil, Ïe pouÏí-
vanie najnov‰ích systémov umoÏÀuje venovaÈ ma-
ximum ãasu tvorbe obsahu namiesto sprievodnej

administratíve. 
Úãastníci sa zapojili aj do diskusie o tom, ako

môÏu informaãné a komunikaãné technológie po-
môcÈ pri práci na UK. Dni IIKS sa venovali aj sys-
tému AIS 2, informaãnej bezpeãnosti vo svete 
a na UK, elektronickej peÀaÏenke a ìal‰ím témam.

Prednesené prezentácie, fotografie a ìal‰ie in-
formácie nájdete na
https://www.uniba.sk/index.php?id=3095.

LM
Foto: M. Kukan
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Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 
(JLF UK) vstúpila dÀa 29. 9. 2010 
do akademického roku 2010/2011 v novom
‰ate, a to slávnostn˘m otvorením v˘uãby
v priestoroch novej auly. Slávnostného 
otvorenia nového akademického roka 
sa zúãastnili v˘znamní predstavitelia 
univerzity, fakulty, predstavitelia politického,
kultúrneho a verejného Ïivota mesta Martina.

Novostavba auly prispeje ku skvalitneniu pries-
torov˘ch a technick˘ch parametrov v˘uãby na JLF
UK. Veì tento rok nastupuje na ‰túdium na JLF
UK do prvého roãníka v dennej forme ‰túdia 267

‰tudentov, z toho 125 v doktorskom ‰tudijnom
programe v‰eobecné lekárstvo v slovenskom
jazyku, 81 v anglickom jazyku, 61 v bakalárskych
nelekárskych ‰tudijn˘ch programoch a 63 ‰tuden-
tov magisterského ‰tudijného programu o‰etrova-
teºstvo. Celkovo v akademickom roku 2010/2011

‰tuduje na JLF UK 1400 ‰tudentov v rámci pre-
graduálneho ‰túdia a 180 v treÈom stupni vysoko-
‰kolského ‰túdia. 

Po dlh˘ch rokoch získali ‰tudenti JLF UK dôs-
tojné priestory na konanie predná‰ok, promócií,
imatrikulácií a stretnutí akademickej obce. Okrem
zabezpeãenia kvality v˘uãby bude budova auly
vyuÏívaná na organizovanie odborn˘ch vedeck˘ch
podujatí. SúãasÈou novostavby, v ktorej je situova-
ná aula s kapacitou 600 miest, je aj nová budova
dekanátu JLF UK.

História Auly JLF UK sa zaãala písaÈ schválením
jej v˘stavby vládou Slovenskej republiky v júni roku
2006. Slávnostné poloÏenie základného kameÀa
stavby v lokalite Malá Hora sa uskutoãnilo za prí-
tomnosti b˘valého ministra ‰kolstva Jána Mikolaja,
rektora UK doc. PhDr. Franti‰ka Gahéra, CSc.,
a ostatn˘ch v˘znamn˘ch predstaviteºov ‰tátnej
správy, podnikateºskej sféry, spoloãenského Ïivota
a poslancov NR SR dÀa 10. júla 2008. UÏ po ne-

cel˘ch dvoch rokoch od zaãiatku stavby sa 
31. mája 2010 uskutoãnila slávnostná prehliadka
novostavby. Ako bolo plánované na zaãiatku stav-
by, prvé promócie absolventov fakulty sa v novej
aule uskutoãnili v júli 2010. 

doc. RNDr. SoÀa FraÀová, PhD., JLF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 
dÀa 29. septembra 2010 slávnostne 
prevzala biblick˘ cyklus obrazov ako dar 
od V˘boru pomoci pre evanjelick˘ch Nemcov
na Slovensku. 

Po akademick˘ch sluÏbách BoÏích v aule fakul-
ty, na ktor˘ch bol slávnostn˘m kazateºom Andreas
Metzl, rodák z Bratislavy, predstavil biblick˘ cyklus
obrazov ich autor, umeleck˘ maliar ªubomír Ra-
po‰. Meditáciou nad obsahom diel, osobitne nad
obrazom s názvom Návraty, sa prítomn˘m za da-
rujúcu organizáciu prihovoril jej dezignovan˘ pred-
seda, evanjelick˘ farár Martin Moravek. 

Dekan fakulty Dr. Ondrej Prostredník následne
odhalil pri vstupe do auly pamätnú tabuºu, ktorej
autorkou je akad. sochárka prof. Jaroslava ·icko-
vá. Medzi prítomn˘mi boli aj karpatskí Nemci
z Bratislavy a okolia a tieÏ ‰tudenti fakulty. 

Popoludní pokraãovala predná‰ková ãasÈ,
v ktorej páni W. Laser a prof. F. Klein ako zástup-
covia V˘boru pomoci hovorili o niektor˘ch ÈaÏiv˘ch
udalostiach v histórii slovensko-nemeck˘ch vzÈa-
hov, ako napr. o pfierovskej tragédii z roku 1945.
Hovorili v‰ak tieÏ o perspektíve vzájomného zmie-

renia, ktorá sa v roku 1950 pretavila do Charty
Nemcov vyhnan˘ch z vlasti. Tento dokument svo-
jím dôrazom na zrieknutie sa odplaty a zodpoved-
né ºudské konanie pred Bohom a ºuìmi môÏe byÈ
prínosom pre pokojné spoluÏitie národov v zjed-
nocujúcej sa Európe. Viditeºn˘m znakom úsilia
o vzájomné pochopenie a zmierenie chce byÈ 
aj prijat˘ dar v podobe biblického cyklu obrazov. 

Dávid Benka, EBF UK

Evanjelická 
bohoslovecká fakulta
získala do daru

obrazy

akademick˘ rok

V novej Aule

JLF UK
otvorili

ku skvalitneniu práce
informaãné technológie prispieÈ 
Ako môÏu 



Vedecká cukráreÀ, ktorá bola súãasÈou
tohoroãného podujatia Slovmedica 
a Non-handicap 2010 v Incheba Expo, 
umoÏnila dÀa 24. septembra 2010 
stretnutie jej aktívnych úãastníkov 
s na‰imi detsk˘mi kamarátmi. 
Hlavn˘mi organizátormi podujatia 
bola Lekárska fakulta UK (LF UK) 
a Ústav lekárskej fyziky, biofyziky 
a informatiky a telemedicíny LF UK.

Stretnutie vo vedeckej cukrárni otvorila prí-
hovorom profesorka Kukurová a generálny ria-
diteº Incheby Ing. Rozin, ktorí deÈom pripome-
nuli, Ïe popri vzdelávaní s podporou poãítaão-
vej techniky treba myslieÈ aj na fyzickú aktivitu
v kombinácii so správnou v˘Ïivou.

Vedecká cukráreÀ, tak ako i sám názov ho-
vorí, bola urãená pre deti bratislavsk˘ch ‰kôl.
Medzi nimi nech˘bali ani Ïiaci z osemroãného
Gymnázia na Tilgnerovej ulici (od pani riaditeºky
PhDr. A. Turãanovej) so svojou triednou uãiteº-
kou RNDr. I. Pir‰elovou (mimochodom dievãatá
z tejto triedy boli minul˘ rok absolútnymi víÈaz-
kami súÈaÏe mlad˘ záchranár). Okrem gymna-
zistov sa na podujatí zúãastnili aj poslucháãi
prvého roãníka LF UK. 

Hoci sme sa stretli v cukrárni, nepodávali sa
tu Ïiadne sladkosti. Sto párov detsk˘ch oãí
sústredene sledovalo a poãúvalo predná‰ky
o vitamínoch a zdravej v˘Ïive a o vyuÏití slneã-
ného Ïiarenia. Deti sa dozvedeli zaujímavé infor-
mácie nielen zo slovenskej kuchyne, ale aj z ìa-
lekej KambodÏe. SúãasÈou spoloãného stretnu-
tia bol aj nácvik praktick˘ch zruãností, a to na-
príklad pouÏívanie paliãiek pri konzumácii jedla,
ktoré deÈom názorne ukázala Giau Ly z Kam-
bodÏe. RyÏa síce nebola, ale namiesto nej si
deti prácu s paliãkami vyskú‰ali na such˘ch
su‰ienkach. Spolu s doc. RNDr. E. Ferencovou,
CSc., sa nám spolu podarilo vytvoriÈ v˘bornú
atmosféru a príjemnú náladu, ktorú vidieÈ aj 
na spoloãnej fotografii. 

Na záver podujatia bola vyhlásená súÈaÏ
o najzaujímavej‰í príbeh a záÏitok z cestovania
poãas prázdnin. V˘sledky vyhodnotenia súÈaÏe
budú uverejnené na plánovanom nasledujúcom
stretnutí. Domov deti odchádzali odhodlané
dodrÏiavaÈ zásady správnej v˘Ïivy, prijímaÈ dos-
tatoãné mnoÏstvo vitamínov, obmedziÈ príjem
sladkostí a stravy z bufetov r˘chleho obãerstve-
nia. AspoÀ tak nám to sºúbili. Te‰íme sa na ìal-
‰ie stretnutie.

doc. MUDr. I. Brucknerová, PhD.,
I. detská klinika LF UK a DFNsP

DÀa 6. októbra 2010 bol na zasadnutí Aka-
demického senátu Právnickej fakulty UK zvolen˘
jej nov˘ dekan. Stal sa ním prof. JUDr. Pavol Ku-
bíãek, CSc. Viac informácií prinesieme v novem-
brovom ãísle.

Jeho Excelencia, veºvyslanec Rumunska Flo-
rin Vodita nav‰tívil dÀa 27. septembra 2010 rek-

tora UK Franti‰ka Gahéra. Na stretnutí sa zú-
ãastnil aj prorektor pre medzinárodné vzÈahy Pe-
ter Osusk .̆

Na zasadnutí Kolégia rektora UK dÀa 20. sep-
tembra 2010 odovzdal rektor Zlatú medailu UK
dekanovi Pedagogickej fakulty UK (PdF UK) prof.

RNDr. Otovi Majzlanovi, PhD., za dlhoroãné pe-
dagogické a vedecké pôsobenie na UK a za do-
siahnuté v˘sledky v riadiacej práci vo funkcii de-
kana PdF UK.

Predná‰ku na tému Politická kultúra a verejn˘
záujem – ão robí obãana dobr˘m obãanom? mal
dÀa 14. septembra 2010 v Rektorskej sieni prof.

Dr. Georg Kohler, vedúci Katedry politickej filozo-
fie na Univerzite Zürich. Predná‰ky v nemeckom
jazyku sa zúãastnili zamestnanci i ‰tudenti uni-
verzity.

Na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) pre-
behla prvá súÈaÏná prehliadka popularizaãn˘ch
prác ‰tudentov troch bratislavsk˘ch gymnázií
ako pokraãovanie aktivít Medzinárodného roka
planéty Zem a súãasÈ aktivít k 70. v˘roãiu vzniku
PriF UK. Cieºom projektu Geovedy pre kaÏdého
je zlep‰iÈ informovanosÈ spoloãnosti, predov‰et-
k˘m mladej generácie, o fungovaní Zeme. Vyso-
ko‰kolskí uãitelia pripravia predná‰ky pre uãite-
ºov a ‰tudentov gymnázií, ktorí ich vhodn˘m spô-
sobom ponúknu Ïiakom základn˘ch a mater-
sk˘ch ‰kôl. Rie‰iteºsk˘ kolektív tvoria pracovníci
a doktorandi PriF UK, koordinátorkou je RNDr.
Mária Bizubová.

Projekt s názvom Excelentná lekáreÀ spustila
v tomto akademickom roku Farmaceutická
fakulta UK (FaF UK). V najbliÏ‰ích troch rokoch
by v rámci neho mali v 350 lekárÀach praxovaÈ
‰tudenti farmácie. Cieºom projektu je zv˘‰iÈ kvali-
tu vzdelávania farmaceutov na Slovensku a t˘m
aj úroveÀ lekárenskej starostlivosti. ·esÈmesaãná
prax v uveden˘ch lekárÀach bude povinná a je
podmienkou na to, aby diplomy absolventov FaF
UK boli uznávané aj v ostatn˘ch ãlensk˘ch ‰tá-
toch EÚ.                                                    LM

Foto: M. Kukan
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âo nového
sa udialo

vo
„vedeckej 
cukrárni“   

JesÈ paliãkami sa dá aj s úsmevom. Zdroj: IB
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Od 21. septembra do 16. októbra 2010 sme si
mohli vo foyeri pri hlavnom vchode do budovy UK
pozrieÈ v˘stavu fotografií Rumunského kultúrneho
in‰titútu v Prahe. V˘stava bola súãasÈou Ru-
munského kultúrneho roãného obdobia s názvom
Neskoré leto v Bratislave. Záujemcovia o spozna-
nie rumunskej kultúry sa v meste mohli stretnúÈ 
aj s divadeln˘mi ãi taneãn˘mi vystúpeniami, kon-
certmi, filmami, predná‰kami i literatúrou.

LM

Zámerom „Veºkej fotosúÈaÏe“ pri príleÏitosti
70. v˘roãia zaloÏenia Prírodovedeckej fakulty
UK (PriF UK) sprevádzanej v˘stavou 
víÈazn˘ch fotografií bolo rozvíjaÈ a prezentovaÈ
umeleckú kreativitu ‰tudentov a pedagógov
fakulty. Uviedlo ju obãianske zdruÏenie 
Natura pri Katedre biochémie 
a Katedre genetiky PriF UK.

SúÈaÏ a následná v˘stava ukázali okrem veºkého
záujmu o tento najpopulárnej‰í druh vizuálneho
umenia aj to, Ïe akademickej obci PriF UK nie je
cudzia schopnosÈ umeleckého vnímania nimi ‰tu-
dovan˘ch objektov a ich stvárnenia do podoby
nádhern˘ch fotografií. 

Trojãlenná porota v zloÏení doc. Ferdinand Va-
lent (fotograf), Mgr. Matú‰ Zajac (fotograf) a doc.

Ivan Valent (prírodovedec) mala ÈaÏkú úlohu spo-
medzi skoro dvoch stoviek prihlásen˘ch fotografií
vybraÈ 38, ktoré v najväã‰ej miere spæÀali poÏiadav-
ky súÈaÏe, a to aby zobrazené subjekty alebo pro-
cesy mali vzÈah k prírodn˘m vedám a zároveÀ
vykazovali estetickú kvalitu, krásu a harmóniu ob-
razu a umeleckú kompozíciu. Z nich e‰te porota

vybrala podºa nich tri najlep‰ie fotografie, ktor˘ch
autori boli odmenení vecn˘mi cenami vìaka pod-
pore Nadácie Tatra banky a firmy Canon. 

Prvú cenu za fotografiu „Libethenit so pseudo-
malachitom na kremeni“ získal Martin ·tevko,
druhé miesto patrí Vladimírovi Kováãovi za fotogra-
fiu „Spievajúce makrely“ a tretím bol Pavol Po-
krievka za fotografiu „Vstupná chodba v Malej Sta-
ni‰ovskej jaskyni“. Porota udelila aj jednu mimo-
riadnu cenu – Monike Hutárovej za „Prírodné zrka-
dielko“. V‰etk˘ch 38 vybran˘ch fotografií teraz
zdobí reprezentaãnú predná‰kovú miestnosÈ Amos

a zostanú natrvalo na fakulte. Fotografie v digitálnej
podobe nájdete na: http://www.naturaoz.org-
/PhotoCompetition/PhotoCompetition.html.

prof. Jordan Kolarov, DrSc., PriF UK

VíÈaznou fotografiou sa stala „Libethenit so pseu-
domalachitom na kremeni“ od Martina ·tevka

Od 22. septembra do 15. októbra 2010 sme
sa mohli vo vestibule hlavnej budovy UK
stretávaÈ s v˘stavou „Rôzne rodiny, jedna
láska“ obãianskeho zdruÏenia InakosÈ.

I‰lo o foto-
grafickú v˘sta-
vu, t˘kajúcu sa
nehetero rodín
a ich Ïivotov.
Poslaním v˘sta-
vy bolo otvoriÈ,
ãi podporiÈ dis-
kusiu o rôznych
formách rodiny
a povzbudiÈ to-
leranciu sloven-
skej spoloãnosti
k nim. Aka-
demická pôda
právnickej a filo-
zofickej fakulty sa iniciatíve InakosÈ javila ako
ideálne prostredie pre takúto diskusiu. V˘stava
bola prezentovaná vo viacer˘ch európskych
krajinách. Pozostáva z dvanástich fotografií
a dvoch úvodn˘ch panelov vo formáte A1. Bola
tieÏ sprievodnou akciou Filmového Festivalu
inakosti 2010, ktor˘ sa uskutoãnil za podpory
Ministerstva kultúry SR. Poslaním iniciatívy
InakosÈ je ochrana ºudsk˘ch práv a slobôd
obãanov s homosexuálnou orientáciou a zastu-
povanie tejto men‰iny pred orgánmi ‰tátnej
správy a orgánmi miestnej samosprávy ako jej
oficiálny a reprezentatívny zástupca.                  

LM

V dÀoch 8. – 12. septembra 2010 sa na pôde
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutoã-
nil XXII. Biochemick˘ zjazd s podtitulom „Od labora-

tórneho stola do praxe“. PrestíÏna medzinárodná
konferencia organizovaná Slovenskou spoloãnos-
Èou pre biochémiu a molekulárnu biológiu a âeskou
spoloãnosÈou pre biochémiu a molekulárnu biológiu
spolu s Ústavom lekárskej biochémie JLF UK
v Martine ponúkla odborné predná‰ky v oblastiach
biochémie, bunkovej biológie, patobiochémie
a translaãnej medicíny a v ìal‰ích odborn˘ch sek-
ciách. 

Poãas piatich dní diskutovalo na odborné bio-
chemické témy viac ako 250 zúãastnen˘ch odbor-
níkov prevaÏne zo Slovenska, âiech a Nemecka.
Mimoriadna pozornosÈ bola venovaná predná‰kam
pozvan˘ch hostí, profesora Mathiasa Sprinzla
(Nemecko) a profesora Petra Bieleho (Slovensko).
Priestor dostali aj víÈazi národn˘ch súÈaÏí mlad˘ch
biochemikov, Drobnicovho memoriálu (SR) a Ko‰-
tífiovej ceny (âR). Renomé XXII. Biochemického
zjazdu podãiarkol aj fakt, Ïe to bol prv˘ kongres,
ktor˘ sa uskutoãnil v priestoroch novovybudovanej
auly Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

prof. MUDr. Du‰an Dobrota, CSc., 
prodekan pre rozvoj 

a pre vedecko-v˘skumnú ãinnosÈ JLF UK

„Spievajúce makrely“ 
Vladimíra Kováãa získali druhé miesto

Pavol Pokrievka so „Vstupnou chodbou v Malej
Stani‰ovskej jaskyni“ bol tretím

prírody

Od mikrosveta
po makrosvet:

zázraky

Vystavovali u nás
rumunskí fotografi

Univerzita poskytla 
priestor pre v˘stavu 

inakosti do praxe
Od laboratórneho stola



Médiá neraz poukazujú na to, 
Ïe slovenské univerzity sa neumiestÀujú
na popredn˘ch miestach vo svetov˘ch
rebríãkoch univerzít. Koncom augusta 
sa na webovej stránke Centra pre vedu
a technologick˘ v˘skum (Centre for
Science and Technology Studies, CWTS,
Leiden University) objavilo niekoºko
rebríãkov európskych a svetov˘ch 
univerzít. Nachádza sa v Àom aj na‰a
Univerzita Komenského (UK).

Do úvahy sa brali len tie univerzity, ktoré
mali viac ako 700 publikácií za rok v databá-
ze WOS (Web of Science) firmy Thomson
Reuters v období 2000 – 2008. Celosvetovo
toto kritérium spæÀa viac ako 1000 univerzít.
Zo Slovenska bola do anal˘z zaradená len

Univerzita Komenského v Bratislave. Autori
zostavili niekoºko rebríãkov, kaÏd˘ podºa iné-
ho kritéria.

V Európe patríme 
do prvej 250-ky

Jedn˘m z kritérií bol celkov˘ poãet publiká-
cií (P) v databáze WOS. Toto kritérium súvisí
aj s veºkosÈou univerzity, pretoÏe od univerzity
s vy‰‰ím poãtom pracovníkov sa oãakáva
väã‰í poãet publikácií. V tomto rebríãku sa na
prv˘ch troch miestach vyskytli britské univer-
zity Cambridge (P = 37 972), University Col-
lege London (P = 36 889) a Oxford (P =
35 979). Univerzita Komenského je na 248.
mieste s poãtom publikácií 3 672. Napríklad
praÏská Univerzita Karlova je na 71. mieste
s 12 228 publikáciami ãi krakovská Jagiel-
loƒská univerzita na 128. mieste so 7 670 pu-
blikáciami.

ëal‰ím kritériom bola tzv. „normalizovaná
citaãná úspe‰nosÈ“ (CPP/FCSm), ktoré nezá-
visí od veºkosti univerzity. Pri v˘poãte sa pub-
likácie rozdelia podºa oblastí vedy a v˘skumu
a pre kaÏdú oblasÈ sa vypoãíta priemern˘ po-
ãet citácií na v‰etky práce. Toto ãíslo sa vydelí
priemern˘m celosvetov˘m poãtom citácií 
na práce v tejto oblasti. Potom sa vypoãíta
priemer pre v‰etky oblasti, v ktor˘ch univerzi-
ta má publikácie. V tomto rebríãku je UK 
na 243. mieste. Najlep‰ími sú Oxford, Cam-
bridge a École Polytechnique Fédérale v Lau-
sanne. Univerzita Karlova je na 236. mieste
a Jagielloƒská univerzita na 233. mieste.

Tretím kritériom bol „poãet publikácií náso-
ben˘ normalizovanou citaãnou úspe‰nosÈou“
(P*CPP/FCSm). Autori ho tieÏ naz˘vajú brute
force impact indicator. Závisí od veºkosti in‰ti-
túcie. Univerzita Komenského sa v rebríãku
podºa tohto kritéria nachádza na 249. mieste,
Jagielloƒská univerzita na 177. mieste a Uni-
verzita Karlova skonãila 128-ma. Najlep‰ími

sú Briti: Cambridge, Oxford a University
College London.

Vo svetovom rebríãku sme 
v prvej päÈstovke

Centrum pre vedu a technologick˘ v˘skum
publikovalo aj rebríãky 500 najúspe‰nej‰ích
svetov˘ch univerzít. Do rebríãkov sa zapoãítali
publikácie v databáze WOS (Web of Science)
firmy Thomson Reuters v období 2004 –
2008 a citácie v rokoch 2004 – 2009. 

Podºa kritéria celkov˘ poãet publikácií (P)
sa Univerzita Komenského nachádza na 495.
mieste, „tesne“ za podobne veºkou Masa-
rykovou univerzitou v Brne, ktorá je 476-ta.
Univerzita Karlova je na 156. mieste, Jagiel-
loƒská na 292. mieste. Najviac publikácií 
má Harvard v USA, Univerzita Tokyo v Japon-
sku a Univerzita Toronto v Kanade. 

Rebríãek podºa kritéria priemern˘ poãet
citácií na publikáciu (CPP) zaradil UK na 456.
miesto a tesne sme tak o jedno miesto pred-
behli aj Masarykovu univerzitu. Univerzita Kar-
lova je 411-ta a Jagielloƒská univerzita je 414-
ta. Vedú americké Rockefeller University, Uni-
versity Texas Dallas a Harvard.

Tretí rebríãek sa zostavoval podºa kritéria
„priemern˘ poãet citácií na publikáciu, nor-
malizovan˘ na priemern˘ poãet citácií na prá-
cu v danej oblasti vedy (CPP/FCSm)“. Nachá-
dzame sa v Àom na 484-tom mieste, za Ma-
sarykovou (481.), Jagielloƒskou (462.) i Uni-
verzitou Karlovou (452.). Najlep‰ie na svete 
sú opäÈ americké Massachusetts Institute of
Technology, Rockefeller a University California
Santa Cruz. 

Pôvodné v˘sledky CWTS Leiden moÏno
nájsÈ na adrese: http://www.cwts.nl alebo
http://www.socialsciences.leiden.edu/cwts.

Lenka Mlynãeková podºa: 
Ján Pi‰út, FMFI UK a ARRA

Na konci vestibulu v hlavnej budove
Univerzity Komenského na ·afárikovom
námestí pribudne pravdepodobne 
od 1. novembra 2010 nová kaviareÀ.
Prevádzkovateº Gastroline sºubuje 
príjemnú dennú kaviareÀ pre v‰etk˘ch 
‰tudentov a zamestnancov UK.

V ponuke bude exkluzívne káva Julius Meinl,
varená ãokoláda, ãerstvé dÏúsy, nealkoholické
nápoje i ãaje. Drobné obãerstvenie ponúkne ka-

viareÀ v podobe zákuskov, balen˘ch ‰alátov,
muffinov, baglov ãi chlebíãkov. Tovary budú
cenovo dostupné, primerané kvalite sluÏieb.

Kreslá, sedaãky a kaviarenské stoly v univer-
zitn˘ch farbách Kaviarne ACADEMICA by mali
poskytovaÈ pohodlné sedenie pre pribliÏne 40 
osôb. Tmav‰ie prostredie v zadnej ãasti vestibu-

lu vyrie‰i prevádzkovateº zabezpeãením osvetle-
nia, ktoré umoÏní aj pohodlné ãítanie skrípt 
ãi pracovné stretnutia.

SamoobsluÏná kaviareÀ bude otvorená 
od 8.00 – 17.00 hod. poãas pracovn˘ch dní.
Zákazníkom bude k dispozícii denná tlaã na pre-
ãítanie.                                                     LM
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V piatok 10. septembra 2010 
sa tenisoví nad‰enci z UK stretli 
opäÈ po roku v areáli Interu, aby si 
zmerali svoje tenisové umenie. 
Turnaj otvoril v zastúpení rektora UK
dekan Farmaceutickej fakulty UK 
prof. Kyseloviã. 

Poãasie – ideálne, priateºská atmosféra,
kurty – pripravené, takÏe uÏ len staãilo vziaÈ
raketu do rúk a popasovaÈ sa so súperom 
na druhej strane. V príjemnom prostredí sme
videli snahu v‰etk˘ch podaÈ ão najlep‰í v˘kon

a mimo kurtov pri koláãi
ãi gulá‰i viesÈ druÏné
rozhovory. 

Vyvrcholením dvojhier
bol posledn˘ zápas
v kategórii Ïien medzi
Katkou Opr‰alovou a E-
ditkou Rollovou, ktor˘
sa skonãil po dramatic-
kom priebehu nakoniec
v prospech druhej me-
novanej. Medzi muÏmi
v kategórii do 40 rokov
zvíÈazil Rastislav Sysak,
najlep‰ím v kategórii 
40 – 60 rokov bol Mi-
kulá‰ Ortutay a kategó-
riu nad 60 rokov ovládol
Stanislav Kosorin.

Po slávnostnom vy-
hlásení v˘sledkov dvoj-
hier a odovzdaní pohá-
rov víÈazom a cien ú-
ãastníkom z rúk riaditeºa
turnaja Mgr. Jozefa Sto-
wassera sme si sºúbili,
Ïe sa takto o rok pokú-
sime stretnúÈ znova.
Napokon si tí, ktorí e‰te
vládali, zahrali ‰tvorhru,
v ktorej zvíÈazila dvojica
Sysak a Ludvig.

Dalibor Ludvig, 
FaF UK

VíÈazky kategórie Ïien

VíÈazi kategórie muÏov 40 – 60 rokov

UK má od septembra k dispozícii modernú,
najnov‰ími technológiami vybavenú 
telekonferenãnú miestnosÈ. 
SlúÏiÈ bude na telekonferenãné podujatia,
poãnúc elementárnymi rozhovormi, 
konãiac komplexn˘mi videokonferenciami, 
s pracoviskami doma 
i v zahraniãí podºa preferencií 
a záujmu fakúlt UK ãi univerzity.

Vybavená je zariadením Cisco Telepresence
3010, ktoré zah⁄Àa aj tri obrazovky, kamery, mik-
rofóny, sieÈové zaradenia. Prístroje v rozhodujú-
cej miere dotovalo Ministerstvo ‰kolstva SR 
vo v˘‰ke viac ako 421 tisíc eur. Podobné zaria-
denie sa nachádza najmenej na ‰tyroch ìal‰ích
slovensk˘ch univerzitách. Podstatne ‰ir‰ie sú tie-
to moÏnosti na vyspel˘ch univerzitách sveta, naj-
mä v USA.                                                    LM

Ako funguje zariadenie Cisco Telepresence 3010 sa
mohli na vlastné oãi presvedãiÈ aj dekani, 

keì sa spojili s rektorom UK, ktor˘ sa vtedy 
nachádzal na STU.

V akademickom roku 2011/2012 
bude Právnická fakulta UK prijímaÈ 
uchádzaãov o ‰túdium bakalárskeho 
stupÀa dennej i externej formy 
podºa nov˘ch kritérií. Namiesto 
prijímania na základe hodnotenia 
vysvedãení v posledn˘ch dvoch 
roãníkoch strednej ‰koly a maturitného
vysvedãenia, ako to bolo doteraz,
zaviedla fakulta písomnú 
prijímaciu skú‰ku.

V˘sledky ‰túdia za posledné dva roky
strednej ‰koly tvoria v hodnotení pri prijíma-
com konaní po novom maximálne 4 % bo-
dov (t. j. 100). Maturitné vysvedãenie sa

do priemeru nezapoãítava. Písomná prijíma-
cia skú‰ka overí predpoklady logického mys-
lenia a vedomosti z dejepisu, náuky o spoloã-
nosti, v‰eobecn˘ kultúrny a politick˘ prehºad
v rozsahu uãiva strednej ‰koly. Za logické
myslenie môÏe uchádzaã získaÈ maximálne
58 % hodnotenia (1450 bodov) a za písomn˘
vedomostn˘ text maximálne 38 % hodnote-
nia (950 bodov).

Podrobné kritériá aj pre prijímanie na ma-
gistersk˘ a doktorandsk˘ stupeÀ v dennej
a externej forme ‰túdia a prijímanie zahraniã-
n˘ch uchádzaãov nájdete na: 
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=
3080.

LM

rektora UK

Druh˘ roãník

tenisového 
turnaja

o pohár

aj u nás

Konferencia 
prostredníctvom
kamier 
a telefónov
sa stala realitou

zmenila kritériá prijímacieho konania
Právnická fakulta
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Za dekanku Fakulty sociálnych 
a ekonomick˘ch vied UK 
bola dÀa 7. septembra 2010 
zvolená prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.,
ktorá nastúpi do funkcie 
dÀa 14. novembra 2010. 
Predstavujeme ju spolu s jej volebn˘mi 
tézami.

(redakcia)

Vy‰tudovala sociológiu na Univerzite Komen-
ského v Bratislave. V súãasnosti je profesorkou 
v odbore teória politiky, riaditeºkou Ústavu európ-
skych ‰túdií a medzinárodn˘ch vzÈahov FSEV UK
a prodekankou pre medzinárodné vzÈahy FSEV
UK. ZároveÀ je hosÈujúcou profesorkou na In-
‰titúte politick˘ch vied na Univerzite vo Viedni 
a vedeckou spolupracovníãkou Forschungsstelle
Osteuropa na Univerzite v Brémach. Od roku
2002 je Jean Monnet profesorkou a od roku
2005 nositeºkou Jean Monnet Centra excelent-
nosti. Od roku 2004 zastupuje Slovensko ako
ãlenka Stáleho v˘boru pre sociálne vedy v Eu-
rópskej nadácii pre vedu, od roku 2010 je ãlenka
Akreditaãnej komisie SAV. V rokoch 2006 – 2009
bola prezidentkou Central European Political
Science Association. Venuje sa komparatívnemu
v˘skumu demokratizácie, politick˘ch kultúr 
a identít, politickej symbolike, komunikácii 
a otázkam men‰ín. 

Volebné tézy

Nemám v úmysle robiÈ prevratné zmeny.
Chcem skôr nadviazaÈ na v‰etko pozitívne, ão sa
poãas fungovania fakulty ukázalo ako efektívne 
a k ãomu znaãne prispel súãasn˘ dekan fakulty.
Moje oãakávania sú späté s presvedãením, 
Ïe v‰etky pracovné problémy a prekáÏky sa bu-
dú na fakulte rie‰iÈ spoloãne, s dôrazom na tímo-
vú prácu a maximálnu mieru transparentnosti 
pri rozhodovaní. Uvedomujem si a presvedãil 
ma o tom aj môj profesionálny v˘skum, ak˘ v˘z-

nam má in‰titucionálna pamäÈ a aké problémy
v nedávnej minulosti spôsobilo jej nere‰pektova-
nie vo fungovaní na‰ej fakulty. Súãasné vedenie
fakulty stálo veºa úsilia aspoÀ ãiastoãne stabilizo-
vaÈ manaÏment, administratívu, ‰tudijné oddele-
nie a ekonomické oddelenie. 

Rozhodujúcu úlohu na kaÏdej univerzite
zohrávajú uãitelia, v˘skumníci, PhD. ‰tudenti, le-
bo od nich závisí hodnotenie ‰koly. Ide o hodno-
tenie vlastn˘mi ‰tudentmi, od ktorého sa do istej
miery odvíja nielen záujem o ‰túdium, ale aj hod-
notenie fakulty v rámci UK, slovensk˘ch vyso-
k˘ch ‰kôl ako aj medzinárodné postavenie fakul-
ty. Pokiaº ide o otvárané akreditované ‰tudijné
programy, FSEV UK sa v ostatnom období stabi-
lizovala. Perspektívne treba zváÏiÈ, ãi nepripraví-
me jeden spoloãn˘ bakalársky program v oblasti
sociálnych vied s moÏnosÈou ‰pecializácie 
na magistersk˘ch programoch. 

KeìÏe doposiaº sme na UK i na Slovensku je-
dinou fakultou, ktorá v oblasti sociálnych vied
ponúka kompletné ‰túdium niektor˘ch ‰tudij-
n˘ch programov v angliãtine, bude ich treba pri-
praviÈ na akreditáciu. PovaÏujem za na‰u v˘ho-
du, Ïe na fakulte pôsobia odborníci zo zahraniã-
n˘ch univerzít. Ich zastúpenie mienim zvy‰ovaÈ
nielen prostredníctvom finanãn˘ch stimulov, ale
aj ponukou zapojenia do medzinárodn˘ch ve-
decko-v˘skumn˘ch aktivít.

V uplynulom období sa nám podarilo staÈ sa
„skokanom“ v rámci fakúlt UK. Prejavilo sa to nie-
len vo forme finanãného ocenenia, ale v pedago-
gickej a vedeckej oblasti napr. vo zvy‰ovaní poã-
tu získan˘ch grantov mlad˘ch UK, ako i ìal‰ích
medzinárodn˘ch a domácich vedeck˘ch projek-
tov a v skvalitnení publikaãn˘ch v˘stupov. Uz-
naním kvality diplomov˘ch prác na‰ich ‰tudentov
sú ponuky na ich publikovanie v zahraniãn˘ch
vydavateºstvách a získanie medzinárodn˘ch oce-
není. V˘razne sa zv˘‰il aj poãet ‰tudentov 
zo zahraniãia. Jedn˘m z mojich cieºov v tejto ob-
lasti je vytvorenie databázy ALUMNI, teda na‰ich
absolventov, s ktor˘mi fakulta ostane v kontakte
aj poãas ich profesionálneho pôsobenia.

KeìÏe jedinou cestou zvy‰ovania kvality
pedagogického procesu, ale aj získavania finanã-
n˘ch prostriedkov je vlastn˘ v˘skum uãiteºov
a jeho prepojenie s v˘uãbou, hlavn˘ dôraz bude
treba klásÈ na oblasÈ vedecko-v˘skumnej ãinnos-
ti a publikaãn˘ch aktivít, ktoré ostávajú alfou
a omegou kaÏdého hodnotenia. 

Jedn˘m z mojich zámerov je, aby sa v inter-
n˘ch hodnoteniach pracovníkov zohºadnili aj
neúspe‰né aplikácie domácich a medzinárod-
n˘ch projektov. Pokúsim sa realizovaÈ ‰tandard-
n˘ postup prevzat˘ z anglosaského prostredia,
ktor˘ v˘razne prispieva k rozvoju vedecko-
v˘skumnej ãinnosti, tzv. sabbatical, teda voºn˘
platen˘ semester na v˘skum s pln˘m platom.
Som presvedãená, Ïe by sa to odrazilo na ve-
deckej produkcii fakulty a na r˘chlej‰om plnení
kritérií kvalifikaãného rastu najmä mlad‰ích pra-
covníkov. Za nevyhnutnosÈ povaÏujem absolvo-
vanie zahraniãn˘ch predná‰kov˘ch pobytov,
stáÏí a ‰tudijn˘ch ciest ako samozrejmej súãasti
akéhokoºvek kvalifikaãného postupu vrátane
zvládnutia PhD. ‰túdia. Nebudem podporovaÈ
vydávanie zborníkov zo seminárov a konferencií,
ale najmä publikácie zaradené do vy‰‰ích kate-
górii.

Jedn˘m z najdôleÏitej‰ích cieºov je skvalitniÈ
technické vybavenie a rozsah sluÏieb kniÏnice –
bez anticipovania súãasn˘ch a budúcich potrieb
‰tudentov a v˘skumníkov kniÏnica ostane prob-
lémom, ktor˘ bude treba sústavne rie‰iÈ. K pozi-
tívnym zmenám, ktoré zaviedol súãasn˘ dekan
fakulty, patrilo sprehºadnenie toku finanãn˘ch
zdrojov. V tejto línii budem rozhodne pokraãovaÈ
a pokúsim sa e‰te viac prehæbiÈ transparentnosÈ
rozdeºovania finanãn˘ch prostriedkov vo vnútri
fakulty. 

Stabilizácia a motivácia v‰etk˘ch pracovníkov
fakulty je permanentn˘m cieºom, ktorému mienim
venovaÈ zv˘‰ené úsilie. Îelám si, aby sa prehæbil
pocit lojality voãi vlastnému pracovisku, ãomu
prispeje aj presÈahovanie do novej budovy. 

(redakãne krátené)

Jedinou cestou 

v˘skum 
uãiteºov

zvy‰ovania kvality
pedagogického 
procesu 
je vlastn˘
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Rektor doc. PhDr. Franti‰ek Gahér, CSc.,
otvoril v Aule UK dÀa 20. septembra 2010
nov˘ akademick˘ rok 2010/2011 
za prítomnosti zamestnancov i ‰tudentov.
Uvádzame jeho slávnostn˘ príhovor 
v plnom znení.

VáÏené panie profesorky a páni profesori,
docenti, odborní asistenti, asistenti, váÏení ãle-
novia akademickej obce a zamestnanci Uni-
verzity Komenského v Bratislave, váÏení kolego-
via, ctení hostia, milí ‰tudenti,

dovoºujem si vás srdeãne privítaÈ na dne‰nom
slávnostnom zhromaÏdení akademickej obce
Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pri prí-
leÏitosti otvorenia jej nového akademického roka
2010/2011. Te‰í ma, Ïe môÏem medzi nami pri-
vítaÈ aj nov˘ch ‰tudentov, ktorí si na prípravu pre
svoju profesionálnu kariéru vybrali práve ‰túdium
na najstar‰ej, najväã‰ej a najv˘znamnej‰ej slo-
venskej univerzite.

OsobitosÈ tohto akademického roka spoãíva
aj v ‰tyroch v˘znamn˘ch v˘roãiach, ktoré si
v Àom pripomíname. 70-te v˘roãie zaloÏenia os-
lávi na‰a Prírodovedecká fakulta UK; o dvadsaÈ
rokov je mlad‰ia Fakulta telesnej v˘chovy a ‰por-
tu UK, pred tridsiatimi rokmi sa odãlenila od Prí-
rodovedeckej fakulty UK Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky UK a 20 rokov existencie si
pripomenie aj Univerzita tretieho veku Centra
ìal‰ieho vzdelávania UK. 

Tento akademick˘ rok je mimoriadny i pre
mÀa osobne. Ako rektor UK sa vám pri jeho ot-
vorení prihováram na sklonku druhého funkã-
ného obdobia ôsmy a posledn˘krát, prv˘ raz 
to bolo 16. septembra 2003. Preto tro‰ku roz‰í-
rim retrospektívnu ãasÈ môjho zvyãajného pohºa-
du, ktor˘ sa sústreìoval na rok uplynul˘ a budem
hovoriÈ aj o tomto dlh‰om osemroãnom období. 

Za osem rokov narástol poãet 
‰tudijn˘ch programov trojnásobne

Pred ôsmimi rokmi ‰tudovalo na univerzite 
24 tisíc ‰tudentov, v akademickom roku
2006/2007 to bolo najviac v histórii univerzity –
takmer 30 tisíc, v minulom roku vy‰e 27 tisíc.
Kvantitatívna stránka vecí nevypovedá o v‰et-
kom, ale uÏitoãná iste je. Napríklad na uvedome-

nie si, koºko vzdelania odovzdáme roãne ‰tu-
dentom, aby ním mohli zlep‰iÈ nielen svoje spo-
loãenské postavenie, ale aj vyspelosÈ celej kraji-
ny. Na zaãiatku môjho funkãného obdobia ponú-
kala UK záujemcom o ‰túdium spolu 259 ‰tudij-
n˘ch programov, dnes je to takmer trojnásobok,
je ich 713. 

Ako rektor univerzity, ktorá je hrdá aj na kvali-
tu poskytovaného vzdelávania, som nesmierne
rád, Ïe tento fakt môÏeme preukázaÈ i podstat-
n˘m nárastom ‰tudentov a absolventov dokto-
randského ‰túdia. 

Koncom deväÈdesiatych rokov sa na Slo-
vensku rozprúdil biznis s vysoko‰kolsk˘m vzde-
lávaním. Na niektor˘ch ‰kolách sa vyberanie
‰kolného cez tretie subjekty stalo zdrojom príj-
mov pre mnoh˘ch zúãastnen˘ch, ktorí boli aj 
zo ‰kôl, aj z vonkaj‰ieho prostredia. Dialo sa to
ãasto so súhlasom rektorov ‰kôl a dekanov
fakúlt. Ani UK a niektoré jej fakulty neboli imúnne
voãi t˘mto praktikám. Aj protokol z ostatnej
ministerskej kontroly zaznamenal cel˘ rad zmlúv
o spolupráci pri organizovaní a zabezpeãovaní
‰túdia, ktoré do môjho nástupu do funkcie pred
februárom 2003 podpísal predchádzajúci
rektor a vtedaj‰í dekan Právnickej fakulty UK.
Museli sme vyvinúÈ veºa práce, energie a prijaÈ
nepopulárne rozhodnutia, aby sa táto situácia 
na UK zmenila. Dnes môÏem s hrdosÈou kon‰ta-
tovaÈ, Ïe na UK nepôsobí Ïiadny parazitujúci
subjekt, ktor˘ by sa priÏivoval na vysoko‰kol-
skom vzdelávaní a obchádzaní zákona. 

Vzdelávame veºk˘ch aj mal˘ch
Rád by som sa podrobnej‰ie obzrel i za uply-

nul˘m akademick˘m rokom. Vysoko‰kolské ‰tú-
dium v Àom ukonãilo 8 605 absolventov v‰et-
k˘ch stupÀov vzdelávania. Ceníme si kvalitu,
a preto s radosÈou kon‰tatujem, Ïe za vynikajúci
prospech poãas ‰túdia bola 62 absolventom
udelená Akademická pochvala rektora, 51 najlep-
‰ích ‰tudentov bolo vyznamenan˘ch Cenou rek-
tora za vynikajúcu diplomovú prácu, ìal‰ím 
26 ‰tudentom bola udelená Akademickú poch-
vala rektora za vzornú reprezentáciu univerzity
doma i v zahraniãí. 

Verím, Ïe rady t˘chto úspe‰n˘ch absolventov
bude o pár rokov nasledovaÈ aj na‰a najmlad‰ia

generácia – ‰tudenti Detskej univerzity Komen-
ského. V lete 2003 som mal tú ãesÈ stáÈ pri jej
zrode, odvtedy ju absolvovalo temer 2500 ma-
l˘ch ‰tudentov. Aj ôsmy roãník tejto letnej ‰koly
pre deti, ktor˘ skonãil pred necel˘m mesiacom,
potvrdil, Ïe detská univerzita má mimoriadny
v˘znam pre popularizáciu hodnôt vzdelania
i vedy a je v˘znamnou investíciou do vzdelávania
detí.

Spoloãne sme preÏili viacero zásadn˘ch
zmien v ‰tudijnej oblasti, ktoré priniesol zákon.
Patril k nim aj prerod na ‰túdium podºa princípov
bolonského procesu. Nebol ºahk˘ a mal nielen
pozitívny dopad. Absolvovali sme aj prvú kom-
plexnú akreditáciu Akreditaãnou komisiou,
poradn˘m orgánom vlády Slovenskej republiky.
Tá schválila hodnotiacu správu na svojom 
45. mimoriadnom zasadnutí a predloÏila ju minis-
terstvu ‰kolstva. V nej kon‰tatuje, Ïe „Univerzita
Komenského je vysoko‰kolskou vzdelávacou
a vedecko-v˘skumnou ustanovizÀou s veºmi
‰irok˘m záberom. S v˘nimkou technick˘ch dis-
ciplín pokr˘va takmer cel˘ diapazón ‰tudijn˘ch
odborov, ktor˘ je u nás v ponuke. T̆ mto má UK
na trhu vysoko‰kolského vzdelávania na Sloven-
sku svoje v˘nimoãné postavenie.“

Pred rokom, pri otvorení akademického roka,
keì sme podºa oãakávania získali status univer-
zity, som zdôraznil, Ïe: „My dúfame, Ïe pán
minister bude maÈ dosÈ sily odolaÈ tlakom
a podarí sa mu splniÈ sºuby o v˘raznej finanãnej
podpore univerzít. Inak by cel˘ proces komplex-
nej akreditácie stratil základn˘ zmysel a práca
stoviek ºudí by vy‰la vlastne nazmar.“ Îiaº, musím
kon‰tatovaÈ, Ïe minister tlakom neodolal. A ão je
e‰te hor‰ie, tlakom neodolala ani Akreditaãná
komisia a status univerzity bol na Slovensku
behom roka neobyãajne devalvovan .̆ 

SúãasÈou na‰ej práce 
sú uÏ aj AIS 2 i Theses

V roku 2003 fungoval na univerzite v oblasti
‰tudijnej agendy uÏ vtedy zastaran˘ informaãn˘
systém. Je aÏ neuveriteºné, ako dlho vìaka ino-
váciám jedného zamestnanca UK tento infor-
maãne skoro prehistorick˘ systém na báze MS
DOS vydrÏal. Len na okraj, aby sme si uvedomi-
li, v akom reÏime sme fungovali, si pripomeÀme,

akademick˘ rok
Nov˘

v˘roãí

bude pln˘
v˘znamn˘ch
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Ïe tento operaãn˘ systém je v encyklopédiách
charakterizovan˘ ako ten, ktor˘ bol dominantn˘
poãas 80-tych rokov 20-teho storoãia. Neviem,
ãi by sme nemali ÏiadaÈ opravu textu v encyklo-
pédiách alebo blahoreãiÈ tento systém. Po opa-
kovan˘ch snahách o získanie úãelovej dotácie
na zadováÏenie nového, komplexného informaã-
ného systému, sa univerzita rozhodla staÈ ãle-
nom konzorcia vyuÏívajúceho a vyvíjajúceho ta-
k˘to systém. Dnes je komplexn˘ akademick˘ in-
formaãn˘ systém AiS 2 uÏ samozrejmou súãa-
sÈou na‰ej práce. 

Spomedzi nad‰tandardn˘ch aktivít v ‰tudijnej
oblasti treba urãite uviesÈ zavedenie antiplagiá-
torského systému Theses na kontrolu závereã-
n˘ch prác, ktor˘ v˘razne zjednodu‰uje boj proti
neãestn˘m.

Pre ‰tudentov je vÏdy dôleÏitá otázka ubyto-
vania. Objektívnemu rozdeºovaniu ubytovania na
UK sme pomohli vlastn˘mi silami vyvinut˘m
a v roku 2008 do prevádzky spusten˘m elektro-
nick˘m informaãn˘m systémom. 

Personálnou garanciou 
sú odborníci

Hneì po ‰tudentoch sú najcennej‰ím, ão uni-
verzity majú, ich najkvalifikovanej‰í odborníci. 
Na návrh vedeck˘ch rád fakúlt na‰ej alma mater
sa ich poãet v rokoch 2003 – 2010 rozrástol 
o 123 profesorov, 387 docentov a 36 doktorov
vied. Túto sluÏbu sme poskytli nielen Slovensku,
veì niektorí k nám pri‰li obhájiÈ svoju kvalifikáciu
aj z âeskej republiky. 

Personálnou garanciou kvality pre v‰etk˘ch
na‰ich ‰tudentov je v prvom rade 309 profeso-
rov. Poznamenávam, Ïe v ãase môjho nástupu
do funkcie ich pôsobilo na univerzite o 40 menej. 

Pokiaº ide o celkov˘ pohºad na oblasÈ ºud-
sk˘ch zdrojov, v minulom roku zamestnávala
Univerzita Komenského 4 327 zamestnancov.
V porovnaní s rokom 2003 ide o pokles poãtu
zamestnancov o 441. Je to v˘sledok dlhodo-
bého systematického úsilia o racionalizáciu
a zvy‰ovanie efektivity. Z hºadiska kvalifikácie
predstavuje na‰a univerzita i naìalej in‰titúciu,
ktorej takmer 70 percent v‰etk˘ch zamestnan-
cov, vrátane administratívy a ostatn˘ch neuãiteº-
sk˘ch zaradení, má vysoko‰kolské vzdelanie. 

Získavame stále viac projektov
a grantov na podporu vedy

Univerzita Komenského patrí k najv˘znamnej-
‰ím vedecko-v˘skumn˘m in‰titúciám na Sloven-
sku nielen ão sa t˘ka poãtu tvoriv˘ch pracovní-
kov, ale aj podºa schopnosti získavaÈ finanãnú
podporu vedeckého bádania a napokon aj v do-
siahnut˘ch v˘sledkoch. V‰etky tieto dáta majú
v uplynulom období stúpajúci trend. 

Univerzitn˘ v˘skumn˘ potenciál v uplynulej
osemroãnici môÏe charakterizovaÈ napríklad
3226 projektov VEGA ãi 231 grantov medziná-
rodnej vedecko-technickej spolupráce. Vysokú
úroveÀ v˘skumu a medzinárodnej spolupráce
pracovísk UK predstavujú Centrá excelentnosti,
ktoré sú zriadené v rámci operaãného programu
V˘skum a v˘voj. Celkovo ich je na UK 8 a sú
podporené viac ako 22 miliónmi eur. In˘m mar-
kerom môÏe byÈ napríklad suma zazmluvnen˘ch
finanãn˘ch prostriedkov z prostriedkov ‰truktu-
rálnych fondov EÚ za roky 2007 – 2010:
56 miliónov eur predstavuje 4-násobn˘ nárast,
a to len v prv˘ch rokoch nového programového
obdobia. Podobn˘ – vy‰e trojnásobn˘ – nárast
sme zaknihovali pri finanãn˘ch prostriedkoch zís-
kan˘ch zo zahraniãn˘ch grantov. V˘znamn˘m

prvkom podporujúcim získavanie a správne ãer-
panie veºk˘ch súm prostriedkov zo zahraniãia 
i z domácich zdrojov sa stala Kancelária európ-
skych a národn˘ch projektov. 

V˘kladnou skriÀou vedecko-v˘skumn˘ch v˘s-
tupov univerzity je databáza publikaãnej ãinnosti
jej zamestnancov. Systematick˘m budovaním sa
dosiahol dne‰n˘ stav, keì táto databáza obsa-
huje 203 tisíc záznamov o publikáciách, ktor˘ch
autormi sú zamestnanci UK a 203 tisíc ohlasov
na ne. PretoÏe je voºne prístupná cez internet,
má kaÏd˘ záujemca moÏnosÈ zistiÈ, aké sú v˘s-
ledky na‰ej vedecko-v˘skumnej práce a publi-
kaãnej ãinnosti. Údaje z databázy sa exportujú
do celoslovenského centrálneho registra publi-
kaãnej ãinnosti – v tomto registri na‰a univerzita
nemá z hºadiska kvality ani kvantity konkurenciu.

Na tomto mieste musíme spomenúÈ aj niekto-
ré doteraz netradiãné aktivity v tejto oblasti. Mám
na mysli projekt Excelentná univerzita. Vzde-
lávanie v Àom realizovali ‰piãkoví odborníci – 195
predná‰ajúcich, z toho 187 zahraniãn˘ch. Ús-
pe‰nosÈ projektu potvrdzujú aj poãty úãastníkov
– celkovo ich bolo viac ako 26 tisíc. Analogickou

je platforma Dunajsk˘ vedomostn˘ klaster, 
pri ktorom podpis za UK nech˘ba na Zakla-
dateºskej listine. Dunajsk˘ vedomostn˘ klaster je
súãasÈou Stratégie EÚ pre dunajsk˘ región, ktorá
vznikla preto, aby orgány EÚ venovali tomuto
regiónu vy‰‰iu pozornosÈ. A do tretice – UK vy-
pracovala projekt na vybudovanie celouniverzit-
ného Centra transferu technológií. Jeho realizá-
cia je finanãne podporená z prostriedkov ‰truk-
turálnych fondov v rámci Operaãného programu
V˘skum a v˘voj. Úlohou uvedeného centra bude
zabezpeãiÈ systémové rie‰enie nedostatoãného
vyuÏívania know-how vzniknutého v prostredí UK.

V snahe neustále podporovaÈ vedecko-
v˘skumnú ãinnosÈ na‰ich nástupcov, mysliac 
na budúcnosÈ univerzity, boli z fondu rektora
podporované Granty mlad˘ch. Systém sa ukázal
byÈ efektívnym, keì v roku 2003 malo o ne záu-
jem 226 Ïiadateºov, tohto roku to bolo uÏ o 130
% viac. Rovnako poãet podporen˘ch projektov
stúpal: z iniciálnych 142 na tohoroãn˘ch 265.
A ne‰lo o Ïiadnu devalváciu, veì suma, ktorou
boli projekty podporené, vzrástla takmer trojná-
sobne na 340 tisíc eur, ão je po starom viac ako
10 miliónov korún. Urãite treba podãiarknuÈ, 
Ïe práve pri „mlad˘ch grantoch“ kompletnú

agendu podporujeme vlastn˘m informaãn˘m
systémom, ktor˘ je prelomov˘ t˘m, Ïe ide o prv˘
plne bezpapierov˘ celouniverzitn˘ informaãn˘
systém.

Univerzita Komenského v prvej
päÈstovke je

Slovenskí novinári i politici v ostatnom ãase
s nezvyãajnou obºubou hovoria o rebríãkoch uni-
verzít a pau‰alizujúcu kritiku adresujú vysok˘m
‰kolám s v˘ãitkou, Ïe Ïiadna z nich nie je v ·ang-
hajskom rebríãku v prvej 500-vke. Îiaº, je prav-
dou, Ïe na UK v jej histórii ne‰tudoval Ïiadny
neskor‰í nositeº Nobelovej ceny a tieÏ je prav-
dou, Ïe na jedného ‰tudenta dostávame finanã-
né prostriedky v hodnote ‰tvrtiny priemeru tzv.
star˘ch krajín EÚ 15. Napriek tomu sa za svoju
vedeckú prácu najmä v blízkej minulosti urãite
nemusíme hanbiÈ. Centrum pre vedu a technolo-
gick˘ v˘skum Univerzity v Leidene patrí k najzná-
mej‰ím a najúspe‰nej‰ím in‰titúciám venujúcim
sa scientometrickej anal˘ze. Nedávno sa na jeho
web stránke objavilo niekoºko rebríãkov európ-

skych a svetov˘ch univerzít. Do rebríãkov sa
zapoãítali publikácie v databáze Web of Science
v období 2000 – 2008 a do úvahy boli zahrnuté
len univerzity, ktoré mali viac ako 700 publikácií
v tejto databáze za rok. Celosvetovo toto kritéri-
um spæÀa len nieão vy‰e 1000 univerzít. Zo Slo-
venska bola do anal˘z na základe tohto kritéria
zaradená len Univerzita Komenského. Do-
voºujem si teda aj z tohto miesta oznámiÈ vláde
i médiám, Ïe vo v‰etk˘ch t˘chto rebríãkoch sve-
tov˘ch univerzít vytvoren˘ch podºa rozliãn˘ch kri-
térií je na‰a alma mater v prvej päÈstovke. Chcel
by som veriÈ, Ïe ‰íreniu tejto správy budú veno-
vaÈ rovnakú energiu, s akou ‰írili v˘zvy, aby sa tak
stalo. 

Kvalita UK sa zobrazuje nielen v tak˘chto
„neoficiálnych“ rebríãkoch, ale aj ìal‰ích hodno-
teniach. Jedno z nich zastre‰ila Európska aso-
ciácia univerzít EUA. Univerzita Komenského tak
úspe‰ne absolvovala premiérové komplexné
medzinárodné hodnotenie. Vykonal ho evaluaã-
n˘ tím EUA zloÏen˘ zo zástupcov zo Spolkovej
republiky Nemecko, Írska, Anglicka a ·védska.
Na národnej úrovni bola UK hodnotená v roku
2007 v rámci projektu modelu manaÏérstva kva-
lity CAF – Common Assessment Framework. 
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Kontakty so zahraniãím 
sa zintenzívnili

V˘znamnou súãasÈou Ïivota kaÏdej naozaj-
stnej univerzity sú jej kontakty so zahraniãím. 
Na jednej strane ich reprezentuje priama spolu-
práca pracovísk s partnermi na zahraniãn˘ch
univerzitách, na druhej strane sú to oficiálne náv-
‰tevy zo zahraniãia, ktoré si univerzitu cenia na-
toºko, Ïe zo zvyãajne krátkeho ãasu náv‰tevy 
na Slovensku venujú ãasÈ aj jej náv‰teve. 

Medzinárodné zmluvy sa stali v ostatn˘ch
rokoch bázou rozvíjajúcich sa kontaktov. Zvlá‰È
búrliv˘ a pozitívny v˘voj zaznamenala v ostat-
n˘ch rokoch vìaka programu Sokrates, dnes
transformovaného na Erasmus, mobilita na‰ich
‰tudentov i pedagogicko-vedeck˘ch pracovní-
kov. Zatiaº ão v ‰kolskom roku 2002/2003 vysla-
la UK na jedno ãi dvojsemestrálny pobyt na part-
nerské univerzity v krajinách Európskej únie 146
‰tudentov, v tomto ‰kolskom roku ich je 490, ão
je vy‰e trojnásobok. E‰te v˘raznej‰í je nárast
poãtu ‰tudentov prichádzajúcich z Európy. V ro-
ku 2002/2003 ich bolo 38, v tomto roku 214, ão
je viac neÏ päÈapolnásobn˘ nárast. Na zaãiatku
porovnávaného obdobia mala v rámci uvede-
ného programu univerzita 111 bilaterálnych
zmlúv so zahraniãn˘mi univerzitami, v tomto roku
sa toto portfólio rozrástlo na 560. Rástol i poãet
mobilít pedagógov: vyslan˘ch zo 16 na 71 a pri-
chádzajúcich zo 7 na 53. Ak sme museli kedysi
hovoriÈ o mobilitách ako o „one way road“, dnes
to uÏ neplatí a UK je jednoznaãne slovensk˘m
lídrom i na tomto poli.

UÏ tradiãne je na‰a univerzita dejiskom pre-
zentácií v˘znamn˘ch osobností svetovej politiky,
vedy a kultúry. Veºvyslanci mnoh˘ch krajín si po-
kladajú za povinnosÈ nav‰tíviÈ najstar‰iu, najväã-

‰iu a najv˘znamnej‰iu vzdelávaciu in‰titúciu
v krajine svojho pôsobenia. Viacerí z nich zaãali
v spolupráci s na‰ou univerzitou pestovaÈ tradí-
ciu vystúpení vedcov ãi predstaviteºov kultúry,
ekonomiky a politiky na pôde UK. PriblíÏiÈ svoju
krajinu cestou v˘stav vo foyeri univerzity vyuÏíva
stále viac in‰titúcii krajín EÚ. Univerzita tak na-
pæÀa jedno zo svojich v˘znamn˘ch poslaní, staÈ
sa v duchu Komenského otvorenou bránou poz-
nania sveta, ktor˘ nás obklopuje.

Spoloãensko-politick˘ a vedeck˘ zástoj Uni-
verzity Komenského v Bratislave ako poprednej
národnej in‰titúcie potvrdilo v uplynulom období

viacero v˘znamn˘ch náv‰tev hláv a ãeln˘ch
predstaviteºov ‰tátov. 

Od roku 2003 získalo ãestn˘ doktorát UK 
15 v˘znamn˘ch svetov˘ch odborníkov z oblasti
chémie, farmácie, medicíny, práva, jazykovedy ãi
fyzikálno-matematick˘ch vied. DrÏiteºmi Veºkej
zlatej medaily sa od zaãiatku môjho pôsobenia
na Univerzite Komenského stalo spolu 18 v˘z-
namn˘ch osobností a predstaviteºov rôznych
krajín.

Vypracúvame Dlhodob˘ zámer
rozvoja UK

Keì som v prv˘ch rokoch pôsobenia vo funk-
cii chcel vedieÈ aktuálny stav hospodárenia uni-
verzity, bolo to ako s Heisenbergov˘m princípom
neurãitosti. Buì bol podklad presn ,̆ ale nie ak-
tuálny, alebo bol aktuálny, ale nebol presn .̆ Prob-
lém nebol v ºuìoch, ale v systéme. Zásadnú
zmenu priniesla implementácia nového ekono-
mického informaãného systému od roku 2005.
Dnes poskytuje robustn ,̆ spoºahliv˘ a komplex-
n˘ nástroj na manaÏovanie ekonomického a per-
sonálneho chodu univerzity a jej súãastí. 

U‰ºachtilé idey sa, nane‰Èastie a ãi na‰Èastie,
musia kamarátiÈ s ekonomickou bázou. V oblas-
ti hospodárenia sme aj vlani dosiahli kladn˘ hos-
podársky v˘sledok vo v˘‰ke 260 tisíc eur. Cel-
kové v˘nosy univerzity – z hlavnej i podnikateºs-
kej ãinnosti – dosiahli v minulom roku spolu 124
miliónov eur. V˘sledky hospodárenia univerzity v
uplynul˘ch siedmich rokoch boli aÏ na dva vÏdy
kladné. Oãakávam, Ïe aj rok 2010 bude pre UK
tak .̆ To povaÏujeme okrem iného za potvrdenie
tézy, Ïe akademická samospráva a na nej zalo-
Ïen˘ manaÏment verejn˘ch vysok˘ch ‰kôl vie
efektívne hospodáriÈ. 

Pri efektívnom riadení univerzity sme dosiahli
aj ìal‰ie zreteºné posuny k lep‰iemu. V zmysle
zákona bol prv˘ raz vypracovan˘ Dlhodob˘
zámer rozvoja UK na roky 2003 – 2007. V roku
2007 bol pripraven˘ a vo februári 2008 schvále-
n˘ Dlhodob˘ zámer UK na roky 2008 – 2013,
ktor˘ reflektoval aj odporúãania Hodnotiacej
správy EUA z roku 2006. Prínosom iste je, 
Ïe v porovnaní so svojim predchodcom bol
následne rozpracovan˘ a boli urãené termíny
plnenia jednotliv˘ch aktivít dlhodobého zámeru
a zodpovední zamestnanci. 

K mimoriadne dôleÏit˘m riadiacim nástrojom

patrí vnútorná legislatíva univerzity. Základom
legislatívnej ãinnosti UK je normotvorná ãinnosÈ
jej samosprávnych orgánov, ktorej v˘sledkom sú
vnútorné predpisy upravujúce otázky ‰túdia, ve-
dy, v˘voja, finanãného hospodárenia a naklada-
nia s majetkom UK. Na UK sa neúnavnou legis-
latívnou ãinnosÈou vytvorila kompaktná sústava
vnútorn˘ch predpisov. Legislatívna ãinnosÈ plnila
aj funkciu metodického usmerÀovania s cieºom
dosiahnuÈ zjednotenie postupov univerzity. Takto
sme vytvorili pravidlá v oblasti vyberania ‰kol-
ného a poplatkov spojen˘ch so ‰túdiom, uzatvá-
rania zmlúv so zahraniãn˘mi ‰tudentmi a uzatvá-
rania nájomn˘ch zmlúv. RozmanitosÈ vnútorn˘ch
predpisov UK roz‰irujú nové predpisy, ktoré rie-
‰ia doteraz neupravené oblasti vzÈahov na UK,
napríklad nakladanie s právami du‰evného vlast-
níctva na UK, pravidlá hodnotenia kvality v˘uãby
alebo vybavovania sÈaÏností.

Univerzita sa bude brániÈ 
proti neoprávnen˘m zásahom 

do jej dobrej povesti
V ostatnom ãase sa UK stala objektom útokov

zo strany niektor˘ch médií a bola nútená brániÈ
sa proti neoprávnen˘m zásahom do jej dobrej
povesti. Niektoré tieto zásahy sme nútení rie‰iÈ
súdnou cestou. Ukonãen˘ bol súdny spor 
so Slovenskou televíziou, ktorá sa musela ospra-
vedlniÈ za zasahovanie do dobrej povesti UK
t˘m, Ïe úãelovo vykreslila UK ako in‰titúciu, ktorá
pouÏíva nekalé praktiky pri nakladaní s majet-
kom. ëal‰ie súdne spory s vydavateºom denníka
SME sú spojené so ‰tvavou kampaÀou proti UK
v súvislosti so zverejnením neprávd, Ïe právnic-
ká fakulta uãí právo a nemá „papier“, resp. akre-
ditáciu, Ïe ãasÈ ‰túdia v Kaskádach je nezákon-
ná. Na dokreslenie situácie je nutné uviesÈ, 
Ïe Kaskády nie sú pracoviskom UK, nemôÏu byÈ
akreditované, pretoÏe predmetom akreditácie 
je hodnotenie spôsobilosti uskutoãÀovaÈ ‰tudijn˘
program, priãom sa hodnotí vzdelávacia ãinnosÈ,
vedecko-v˘skumná ãinnosÈ a materiálne zabez-
peãenie v˘uãby. Tak isto UK vedie súdny spor
s vydavateºom Hospodárskych novín, ktoré úãe-
lovo bez zistenia skutkového stavu obvinili UK
z nehospodárnosti a netransparentného postu-
pu pri verejnom obstarávaní pracovnej zdravot-
níckej sluÏby, hoci UK postupovala transparent-
ne a v súlade so zákonom o verejnom obstará-
vaní. Pred podaním návrhov na súd UK vyuÏila
právo na odpoveì a právo na opravu podºa
tlaãového zákona, ktoré vydavatelia v rozpore
s tlaãov˘m zákonom nerealizovali.

Univerzita Komenského má rozhodujúce pos-
tavenie v rámci slovenskej vysoko‰kolskej aka-
demickej obce aj t˘m, ako aktívne sa podieºa 
na pripomienkovaní pripravovan˘ch noviel záko-
na o vysok˘ch ‰kolách. Podarilo sa udrÏaÈ roz-
sah akademick˘ch práv pre akademické senáty
a na ich úkor neroz‰irovaÈ pôsobnosÈ Správnych
rád. TaktieÏ sa podarilo dosiahnuÈ, Ïe nebola
zru‰ená doteraz platná právna úprava, ktorá
neumoÏÀuje vklad nehnuteºností vysok˘ch ‰kôl
do majetku obchodn˘ch spoloãností, ãím sa
nezvy‰uje riziko zmen‰enia pôvodnej materiálnej
základne verejn˘ch vysok˘ch ‰kôl.

Na stavby a modernizácie sme 
ãerpali viac ako 24 miliónov eur
Mimoriadnu pozornosÈ sme venovali nehnu-

teºnému majetku univerzity. Nech to znie akoko-
ºvek neuveriteºne, niekoºkoroãná práca bola ve-
novaná jeho sumarizácii a zabezpeãeniu geo-
metrick˘ch plánov na nehnuteºnosti, ktoré neboli



13O T V O R E N I E  A K A D E M I C K É H O  R O K A

zapísané na listoch vlastníctva a následnému ich
zapísaniu na listy vlastníctva. Na základe v˘hod-
nej zámeny s Magistrátom Bratislavy sa podarilo
do majetku UK dostaÈ budovu Pedagogickej fa-
kulty na Raãianskej ul. v Bratislave. Do majetku
UK bola na základe dohody zaradená aj stavba
re‰taurácie v Mlynskej doline, ktorá bola treÈou
osobou neoprávnene postavená na univerzitnom
pozemku. Po nároãn˘ch rokovaniach sa podari-
lo v˘hodne predaÈ budovu laboratórií na Hlbokej
ulici za trhovú cenu. V tejto súvislosti investor
poskytol UK aj 5 miliónov˘ dar na úãely podpory
‰túdia talentovan˘ch ‰tudentov. S Magistrátom
Bratislavy aktuálne UK rokuje o zámene ãasti
pozemku, resp. parkoviska pred fakultami na uli-
ci Odbojárov. V súvislosti s v˘stavbou Zimného
‰tadióna sa podarilo s Magistrátom dohodnúÈ pl-
nú náhradu za ãasÈ parkoviska pred fakultami 
na ulici Odbojárov, vrátane u‰lého zisku a uza-
tvoriÈ v˘hodnú nájomnú zmluvu na tento priestor.
Pred podpisom je zmluva o kúpe pozemkov 
pod objektmi v Modre – Piesky, ãím sa zveºadí
majetok UK. 

V˘poãet v‰etk˘ch stavieb, modernizácií, rekon‰-
trukcií budov a in˘ch obnovení majetku UK rea-
lizovan˘ch v rokoch 2003 – 2010 by si vyÏadoval
niekoºko strán. Na dokreslenie uvediem len
jedno ãíslo: na tie stavby a modernizácie, ktoré
centrálne organizovalo investiãné oddelenie uni-
verzity, bolo od roku 2003 doteraz ãerpan˘ch
viac ako 24 miliónov eur, ãiÏe 720 miliónov ko-
rún. 

V roku 2010 bola skolaudovaná Aula JLF
v Martine. Zajtra bude prebiehaÈ kolaudácia re-
kon‰truovaného areálu univerzity v Mlynsk˘ch lu-
hoch. Najmlad‰ia fakulta UK tak dostane v naj-
bliÏ‰ích dÀoch najkraj‰í areál. Podpísal som
zmluvu na realizáciu zastre‰enia átria Filozofickej
fakulty UK a v rámci rekon‰trukcie a dostavby
areálu fakúlt Mlynská dolina sme podali ÏiadosÈ
o vydanie územného rozhodnutia pre Pavilón
‰piãkov˘ch technológií FMFI UK a Pavilón ‰pe-
cializovan˘ch pracovísk PriF UK, obe v rámci
projektu celkovej rekon‰trukcie a dostavby areá-
lu fakúlt v Mlynskej doline. V závislosti od vôle
najvy‰‰ích politick˘ch reprezentantov kolí‰e
pravdepodobnosÈ, Ïe sa zaãne s dostavbou
novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách. 

Nete‰í nás súdny spor s rímskokatolíckou cir-

kvou zastúpenou jej Bratislavskou arcidiecézou,
ktorá si súdnou cestou uplatÀuje nárok na neh-
nuteºnosÈ – budovu na Kapitulskej ulici, kde pô-
sobí RKCMBF UK a kde zaãínala svoju existen-
ciu pred 90-timi rokmi Právnická fakulta. Táto
nehnuteºnosÈ bola legálne nadobudnutá do ma-
jetku UK. Univerzita vedie aj ìal‰í spor o nehnu-
teºnosÈ – s Magistrátom Bratislavy o pozemky v Pe-
trÏalke na mieste b˘valej vojenskej katedry UK. 

Efektívne vyuÏívame informaãné
technológie

Realizácia pedagogickej ãinnosti a vedecko-
v˘skumnej práce bez prístupu k najnov‰ím poz-
natkom a v˘sledkom vedy je len ÈaÏko predstavi-
teºná. Univerzita Komenského, ako je v‰eobecne
známe, nemá klasickú centrálnu univerzitnú kniÏ-
nicu. Napriek tomu je poskytovanie kniÏniãno-
informaãn˘ch sluÏieb systematické a na potreb-
nej odbornej úrovni. Akademická kniÏnica UK
bola oficiálne vytvorená v roku 2004. Spomedzi
jej excelentn˘ch v˘sledkov, ktoré odvtedy dosa-
huje, spomeniem najmä elektronizáciu prístupu
ku kniÏniãn˘m zdrojom. Viac ako polovica kniÏ-
niãného fondu UK je dostupná prostredníctvom
on-line katalógu; v˘poÏiãn˘ proces je od roku
2005 komplexne automatizovan .̆ Akademická
kniÏnica sprístupÀuje aj plnotextové databázy
elektronick˘ch kníh a ãasopisov, ich poãet sa 
od roku 2003 strojnásobil. Zvy‰ovanie vyuÏívania
databáz je okrem tohto podstatného roz‰írenia
ponuky iste podmienené aj implementáciou tzv.
vzdialeného prístupu k informaãn˘m zdrojom,
ktor˘ bol na UK zaveden˘ od roku 2006. UK patrí
medzi prvé slovenské univerzity, ktoré zaviedli
túto inováciu, vìaka ktorej sa uÏívateº z UK môÏe
pripojiÈ k informaãn˘m zdrojom UK z poãítaãov
mimo UK, teda napr. z domu ãi zahraniãnej slu-
Ïobnej cesty. 

Ani univerzita si uÏ Ïivot nedokáÏe predstaviÈ
bez informaãn˘ch technológií. Od roku 2003
sme prenosovú r˘chlosÈ zv˘‰ili z desiatok aÏ sto-
viek kilobitov po jeden gigabit, ão realizujeme 
na vlastnej optickej sieti; vybudovala sa moderná
serverovÀa na ·afárikovom námestí a zásadne
sa rekon‰truovala serverovÀa v Mlynskej doline.
UÏ pár dní sú v‰etky centrálne poskytované IT
sluÏby prevádzkované vo virtualizovanom pro-

stredí, ão umoÏÀuje efektívnej‰ie vyuÏitie v˘poã-
tového v˘konu a ponúka vy‰‰iu spoºahlivosÈ.
V tejto oblasti sa môÏeme právom povaÏovaÈ 
za ‰piãku medzi vysok˘mi ‰kolami na Slovensku.
V uplynul˘ch ôsmich rokoch do‰lo k razantné-
mu budovaniu poãítaãov˘ch sietí aj v ‰tudent-
sk˘ch domovoch. Na Mlynoch je k dispozícii cca
5 900 prípojok, ão predstavuje penetráciu 87 %
ubytovan˘ch, na ·D DruÏba je pokrytie 50 %.
Zdá sa aÏ neuveriteºné, Ïe univerzita prevádzku-
je viac ako dvadsaÈ rôznych informaãn˘ch systé-
mov pre rôzne zloÏité agendy, potrebné pre Ïivot
‰koly. Ako jediná univerzita na Slovensku sme
pre ne dokázali zaviesÈ univerzálnu zbernicu úda-
jov, ktorá zvy‰uje spoºahlivosÈ dát a zniÏuje ná-
klady. 

Za unikátnu, minimálne svojim rozsahom,
treba povaÏovaÈ novú, z na‰ej internetovej strán-
ky prístupnú databázu osôb, ktoré získali titul 
na UK. Momentálne obsahuje takmer 187 tisíc
záznamov a pokr˘va tak 99 % titulov priznan˘ch
na UK poãas celej jej histórie. Podporu vyuÏíva-
nia „poãítaãov“ poskytujeme na pracovisku
CePIT v podstatne ‰ir‰om ãasovom rozsahu,
ako to bolo pri predo‰l˘ch izolovan˘ch rie‰e-
niach. Modern˘ manaÏment celouniverzitn˘ch IT
ãinností, ocenen˘ aj viacer˘mi pozvaniami 
na predná‰ky na odborn˘ch fórach, vrátane
âeskej republiky, sa premietol napr. do skutoã-
nosti, Ïe aj napriek v˘raznému technologickému
rozvoju a nárastu celouniverzitne zabezpeãova-
n˘ch informatick˘ch sluÏieb sa podarilo udrÏaÈ
poãet pracovníkov CITu na kon‰tantnej úrovni. 

Som rád, Ïe o tomto a mnoho inom, ão sme
dosiahli, dnes uÏ v plnofarebnej úprave dynamic-
ky informuje Na‰a univerzita. 

VáÏení hostia, milí kolegovia a ‰tudenti, o kaÏ-
dom nastupujúcom akademickom roku sa zvyk-
ne hovoriÈ, Ïe bude in ,̆ ÈaÏ‰í a nároãnej‰í ako ten
predchádzajúci. Väã‰inou je s ním spojené mnoÏ-
stvo oãakávaní. V t˘chto kon‰tatovaniach sa
skr˘va istá dávka obozretnosti, moÏno i obavy
z toho, ão prinesú nadchádzajúce dni, t˘Ïdne 
a mesiace. Neobávam sa v‰ak, Ïe by sme úlohy
a povinnosti, ktoré pred nami stoja v novom aka-
demickom roku, nedokázali rie‰iÈ. Som presved-
ãen ,̆ Ïe akademická obec Univerzity Komen-
ského v Bratislave bude úspe‰ne investovaÈ svoj
intelektuálny a odborn˘ potenciál do realizácie
spoloãn˘ch priorít. Dúfam, Ïe aj v budúcnosti
bude univerzita ochraÀovaÈ najmä hodnoty prav-
dy a spravodlivosti, ‰íriÈ vedecké poznanie, 
Ïe bude stále vlajkovou loìou slovenského vyso-
ko‰kolského vzdelávania a referenãn˘m bodom
vedy, v˘skumu a v˘voja. Dúfam, Ïe odbije v‰et-
k˘ch, ktor˘ by z jej majetku chceli kradnúÈ a obo-
hatiÈ sa na jej úkor. Dúfam, Ïe zostane verejno-
právnou in‰titúciou, ktorá dokáÏe samosprávne
riadiÈ svoje veci pre blaho obãanov Slovenska. 

VáÏení ãlenovia Akademickej obce, ctení hos-
tia, môj prv˘ prejav pri otvorení akademického
roku 2003/2004 z pozície rektora som uzatváral
slovami: „Zachovanie veºkosti a v˘znamu Uni-
verzity Komenského predpokladá duchovnú silu
a schopnosÈ napredovaÈ. Som presvedãen ,̆ 
Ïe univerzita touto silou disponuje.“ Za t˘mito
slovami si stojím aj dnes – v cieºovej rovinke mo-
jich funkãn˘ch období. 

V‰etk˘m vám preto Ïelám úspe‰n˘ nov˘ aka-
demick˘ rok a nech vás schopnosÈ napredovaÈ
neopú‰Èa ani v ìal‰ích dÀoch, mesiacoch
a rokoch. T̆ mto povaÏujem akademick˘ rok
2010/2011 na Univerzite Komenského v Bra-
tislave za otvoren .̆

(medzititulky redakcia)
Foto: M. Kukan
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V Aule UK sa dÀa 30. 9. 2010 konala 
medzinárodná konferencia Súkromnoprávne
vymáhanie súÈaÏného práva. 
Organizátormi podujatia bola Právnická
fakulta UK (PraF UK) v zastúpení 
prof. JUDr. Márie Patakyovej, CSc., 
prodekanky fakulty a zodpovednej rie‰iteºky
projektu a Protimonopoln˘ úrad SR 
(PMÚ SR), v zastúpení Ing. Danice
Paroulkovej, predsedníãky PMÚ SR.

Konferencia bola zastre‰ovaná projektom
podporovan˘m Agentúrou pre v˘skum a v˘voj
„Právo v globálnej spoloãnosti“. Cieºom tohto
projektu – v kontexte pedagogického zamerania
– je etablovaÈ na PraF UK nové v˘berové pred-
mety vyuãované v jazyku anglickom – v rámci
nich aj Komparatívne súÈaÏné právo I., II. Cieºom
projektu – v kontexte v˘skumného zamerania –
je analyzovaÈ in‰titúty, ktoré sa v procese globa-
lizácie ekonomick˘ch vzÈahov transferujú me-
dzi jurisdikciami, prináleÏiacimi k rozdielnym
právnym kultúram, resp. právnym rodinám, pri-
ãom práve v t˘chto súvislostiach bola téma kon-
ferencie mimoriadne aktuálna a kontroverzná.
Cieºom projektu – v kontexte prehlbovania vzÈa-
hov s odbornou verejnosÈou – je sprístupÀovanie
v˘sledkov realizovan˘ch anal˘z formou publikaã-
nej ãinnosti i formou organizovania odborn˘ch
podujatí na národnej i medzinárodnej úrovni.
Konferencia bola prv˘m medzinárodn˘m poduja-
tím usporiadan˘m v Slovenskej republike 
na predmetnú problematiku.

Pozvanie na vystúpenie s referátom prijali v˘z-
namní odborníci z oblasti súÈaÏného práva –
prof. Josef Bejãek z âeskej republiky, prof. Barry
Rodger z Veºkej Británie a Dr. Rainer Becker,
PhD., LL. M. z Generálneho riaditeºstva pre hos-
podársku súÈaÏ Európskej komisie. Národné
právne prostredie a situáciu v aplikácii v‰eobec-
n˘ch právnych in‰titútov v oblasti súkromno-
právneho vymáhania práva priblíÏili JUDr. Ing.
Juraj Steinecker, LL. M. z Právnickej fakulty UK 
v Bratislave a Mgr. Peter Demãák z Proti-
monopolného úradu SR. Panelu konferencie
predsedal a diskusiu moderoval JUDr. Radoslav
Tóth, LL. M., lektor predmetu Komparatívne
súÈaÏné právo I., II.

Snahou organizátorov bolo zabezpeãiÈ rozma-
nité zloÏenie auditória zo sudcov, advokátov,
podnikateºov, spotrebiteºsk˘ch zdruÏení, národ-
n˘ch súÈaÏn˘ch autorít krajín V4, predstaviteºov
akademickej obce, a to v záujme prezentovania
rôznych uhlov pohºadu na ústrednú tému konfe-
rencie. Malo tak prispieÈ k naãrtnutiu komplex-
ného rámca problematiky súkromnoprávneho
vymáhania súÈaÏného práva a moÏností jeho roz-
‰irovania v podmienkach SR. 

Na konferenciu sa zaregistrovalo vy‰e 170 ú-
ãastníkov. Poãet prítomn˘ch úãastníkov presia-
hol 150, k ãomu treba prirátaÈ ‰tudentov, ktorí sa
konferencie mohli zúãastniÈ v prípade záujmu.
Diskusia na podnety z auditória sa rozvinula nie-
len medzi ãlenmi panelu a poslucháãmi, ale aj
medzi ãlenmi panelu konferencie. 

O zborník z konferencie, ktor˘ bude publiko-
van˘ v elektronickej forme, prejavili úãastníci
veºk˘ záujem. Podºa zaregistrovanej spätnej väz-

by od úãastníkov konferencie i od predná‰ajú-
cich bola konferencia úspe‰n˘m a zmyslupln˘m
podujatím. Ako organizátori máme záujem 
na tom, aby konferencia mala svojich nástupcov
v rade monotematicky orientovan˘ch odborn˘ch
podujatí na pôde fakulty. 

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., 
PraF UK

Foto: Veronika UÏáková

Od akademického roka 2009/2010 
je súãasÈou ‰tudijného programu 
v‰eobecné lekárstvo aj na Lekárskej fakulte
UK (LF UK) nov˘ predmet „základy 
o‰etrovateºstva“. Roz‰írenie ‰tudijného
programu je súãasÈou zosúladenia ‰túdia
s ìal‰ími lekárskymi fakultami 
nielen na Slovensku a v âesku,
ale aj v okolit˘ch krajinách. 

Hlavn˘m cieºom predmetu je priblíÏiÈ základné
princípy o‰etrovateºstva a povolania sestry ako
najbliÏ‰ieho spolupracovníka lekára, teoreticky 
a prakticky zvládnuÈ o‰etrovateºské v˘kony,
vytvoriÈ základ pre spoluprácu medzi lekárom
a sestrou a pripraviÈ budúcich lekárov na prv˘
kontakt s pacientom a nemocniãn˘m prostre-
dím. ·tudenti si prakticky precviãia o‰etrovateº-
ské v˘kony, ktoré budú neskôr ordinovaÈ a ktoré
vykonáva sestra, ako aj v˘kony, ktoré uskutoã-
Àuje lekár za asistencie sestry (odber biologic-
kého materiálu, príprava a aplikácia injekcií, infú-
zií, transfúzií, zavádzanie katétra do moãového
mechúra a iné).

V˘uãbu predmetu v slovenskom a anglickom
jazyku zabezpeãujú odborné asistentky Ústavu

sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK,
ktoré majú dlhoroãné skúsenosti s teoretickou
a praktickou v˘uãbou v odbore o‰etrovateºstvo.
Praktické cviãenia budú v odborn˘ch uãebniach
Nemocnice Milosrdn˘ch bratov a v novo zrekon‰-
truovan˘ch uãebniach priamo na LF UK. 

Názory ‰tudentov na zaradenie predmetu 
do ‰tudijného programu sme zisÈovali pomocou
anonymného evaluaãného dotazníka. Dotazník
vyplnilo 288 slovensk˘ch a 93 zahraniãn˘ch ‰tu-
dentov druhého roãníka ‰tudijného programu
v‰eobecné lekárstvo. Uvádzame vyhodnotenie
niektor˘ch otázok.

Zaradenie predmetu do v˘uãby hodnotilo ako
veºmi vhodn˘ krok 55,1 % respondentov, vhod-
n˘ 39,4 %, menej vhodn˘ 4,5 % a nevhodn˘ 
0,5 % respondentov. Nevedelo sa vyjadriÈ 0,5 %
respondentov. 

Vedomosti a praktické zruãnosti získané
v rámci tohto predmetu hodnotilo za veºmi po-
trebné pre prípravu na lekárske povolanie 
46,9 % respondentov a 48,8 % z celkového
poãtu ich zhodnotilo ako potrebné. Len 2,6 %
respondentov uviedlo, Ïe sú menej potrebné. 
Za nepotrebné ich pokladá iba 1,1 % respon-
dentov a 0,5 % z nich sa nevedelo vyjadriÈ. 

Zaujímal nás aj názor na materiálne a priesto-
rové vybavenie odborn˘ch uãební. 15,2 % res-
pondentov si myslí, Ïe vybavenie uãební je veºmi
dobré, 49,9 % vyhovujúce, 22,6 % responden-
tov ich pokladá za menej vyhovujúce a nevyho-
vujúce vybavenie uviedlo 11 % respondentov.
Nevedelo sa vyjadriÈ 1,3 % ‰tudentov. 

Na otázku, ão najviac oceÀujú ‰tudenti 
na novom predmete, 64 % respondentov uvied-
lo praktické vyuÏitie nadobudnut˘ch vedomostí,
praktické zruãnosti a prínos predmetu pre bu-
dúce povolanie lekára.

Nov˘ predmet sa stretol v prípravnej fáze
s pozitívnou odozvou a veríme, Ïe získané ve-
domosti a praktické zruãnosti budú ‰tudenti
vyuÏívaÈ uÏ na klinick˘ch cviãeniach v ìal‰ích
roãníkoch ‰túdia. 
PhDr. GreÏìová Iveta, PhDr. Polhorská Miriam,

LF UK

medikov

Nov˘ predmet
základy 

o‰etrovateºstva
aj pre

Medzinárodná
konferencia  
o súkromnoprávnom
vymáhaní 
súÈaÏného práva



Prírodovedecká fakulta UK si v tomto roku
pripomína jubilejn˘ch sedemdesiat rokov 
od zaloÏenia. V˘roãie oslávila viacer˘mi
podujatiami, z ktor˘ch hlavné – slávnostné
zasadnutie Vedeckej rady PriF UK – 
sa uskutoãnilo dÀa 24. septembra 2010
v Aule UK. Dekan prof. RNDr. Anton
Gáplovsk˘, DrSc., tu ocenil v˘znamné
vedecké a pedagogické osobnosti 
zo Slovenska a zahraniãia, ktoré sa podieºali
na úspechoch fakulty v jej 70-roãnej histórii. 

Odovzdal 16 medailí k 70. v˘roãiu PriF UK,
21 pamätn˘ch medailí PriF UK, 268 grafick˘ch
listov a dve ceny firmy MEDIREX za najlep‰ie dip-
lomové práce.

DeÀ pred zasadnutím vedec-
kej rady sa v Aule PriF UK kona-
la konferencia „âo sa nám poda-
rilo dosiahnuÈ v prírodn˘ch ve-
dách za 70 rokov a aké v˘zvy sú
pred nami“.

Líder v rie‰ení 
vedeck˘ch projektov
V súãasnosti PriF UK predsta-

vuje veºk˘ potenciál vedecko-
v˘skumn˘ch i pedagogick˘ch
kapacít, ktor˘ je v˘znamnou
súãasÈou nielen UK, ale má dô-
leÏité postavenie i v celosloven-
skom vysoko‰kolskom systéme.
Na PriF UK pôsobí 46 profeso-
rov, 82 docentov a takmer 
300 ìal‰ích odborn˘ch pracov-
níkov.

Fakulta má 36 základn˘ch pe-
dagogicko-vedeck˘ch praco-
vísk. Ich ãinnosÈ je ãiastoãne
integrovaná do piatich odborn˘ch sekcií – biolo-
gickej, geografickej, geologickej, chemickej a en-
vironmentálnej a samostatného odboru uãiteºstva
prírodovedn˘ch predmetov. Spolupracuje s pra-
coviskami doma i v zahraniãí v ‰tudentsk˘ch mo-
bilitách i vo vede vo v‰etk˘ch odboroch. 

PriF UK má v˘znamn˘ podiel na rie‰ení v˘s-
kumn˘ch projektov. Patrí k lídrom v získavaní
a rie‰ení národn˘ch a medzinárodn˘ch projektov.
Úspe‰ne ãerpá aj financie zo ‰trukturálnych fon-
dov, kde získala ‰tyri centrá excelentnosti a je
partnerom v ìal‰ích siedmich centrách excelent-
nosti v hodnote viac ako 10 miliónov eur. Okrem
toho disponuje dvomi v˘skumno-v˘vojov˘mi
centrami excelentnosti v rámci APVV. V akade-
mickom roku 2009/2010 pracovníci rie‰ili 
391 národn˘ch a medzinárodn˘ch v˘skumn˘ch
projektov v hodnote 4,3 miliónov eur. 

·tudenti, doktorandi, absolventi
Nie je ºahké uviesÈ presné ãíslo vy‰tudovan˘ch

absolventov. Prv˘ch dvadsaÈ rokov boli absol-

venti totiÏ hlavne uãiteºského zamerania v príro-
dovedn˘ch predmetoch. Postupne pribúdali ab-
solventi aj v jednotliv˘ch odboroch prírodn˘ch
vied. ëal‰ích ‰tyridsaÈ rokov v˘razne narastal po-
ãet absolventov a v posledn˘ch desiatich rokoch
priemerne konãí rok na fakulte 450 ‰tudentov
bakalárskeho a magisterského ‰túdia. Fakultu
absolvovalo pribliÏne 13 500 ‰tudentov.

Najvy‰‰í poãet v‰etk˘ch ‰tudujúcich dokto-
randov na Slovensku má práve Prírodovedecká
fakulta UK. K 31. 12. 2009 ich bolo 558. 

Za posledn˘ch desaÈ rokov si prvé miesto
v rebríãku najÏiadanej‰ích ‰tudijn˘ch programoch
drÏí biológia. Medzi populárnymi programami 
sa tradiãne nachádza aj geografia a kartografia,
environmentalistika ãi chémia. Z relatívne nov˘ch

‰tudijn˘ch programov si záujem r˘chlo získala
biochémia; geografia, regionálny rozvoj a európ-
ska integrácia; geografia v administratíve aj sys-
tematická biológia.

Fakulta si na ‰tudentov musela
poãkaÈ 21 rokov

So vznikom Prírodovedeckej fakulty UK sa po-
ãítalo uÏ pri zakladaní samotnej UK v roku 1919.
Vzhºadom na politick˘ a hospodársky v˘voj sa
zriadenie fakulty nepodarilo presadiÈ. Vznikla pre-
to aÏ v roku 1940 a prv˘ zápis ‰tudentov sa us-
kutoãnil v akademickom roku 1940/1941. 

Pred vznikom samostatnej fakulty sa niektoré
disciplíny predná‰ali na Filozofickej fakulte UK.
Najdlh‰iu tradíciu má geografia, ktorá sa ako
predmet zaãala predná‰aÈ v akademickom roku
1921/1922. Podobne zoológia sa predná‰ala
pred vznikom PriF UK.

LM
Foto: M. Kukan
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Dekan na slávnosti odovzdal medaily, grafické listy aj ceny 
za diplomové práce.

Najstar‰í MBA program na Slovensku,
ktor˘ zriadila v roku 1996 Univerzita
Komenského v Bratislave v spolupráci 
s Pittsburgh University Katz Graduate
School of Business, sa zo strany 
uchádzaãov te‰í väã‰iemu záujmu
muÏov ako Ïien.

Za uplynul˘ch ‰trnásÈ rokov existencie
programu sa do zoznamu absolventov za-
písala takmer stovka manaÏérov, z ktor˘ch
aÏ 80 percent tvoria muÏi. SkutoãnosÈ, 
Ïe programy MBA viac vyhºadávajú muÏi
ako Ïeny, dokazujú i ìal‰ie ‰tatistiky.
„V Ïiadnom z doteraj‰ích roãníkov netvorili
Ïeny viac ako ‰tvrtinu v‰etk˘ch ‰tudentov.
Mali sme dokonca i roãníky, v ktor˘ch nefi-
gurovala ani jediná Ïena,“ uviedol prof. Ing.
Ján Rudy, PhD., riaditeº programu WEMBA
(The Weekend Executive Master of Busi-
ness Administration) z Fakulty manage-
mentu UK. Pre zaujímavosÈ – v súãasnom
roãníku, pozostávajúcom z 12 ‰tudentov,
sú 3 Ïeny a 9 muÏov. 

Na akademickej pôde Univerzity Komen-
ského prebieha tento program od roku
2000 v spolupráci s prestíÏnou americkou
Webster University. „Cieºom MBA progra-
mov, ktoré poskytujú popredné univerzity
na celom svete, je daÈ príleÏitosÈ ‰tudovaÈ,
ão je v podstate i primárnym poslaním uni-
verzity. V prípade spoloãného programu
Univerzity Komenského a Webster Univer-
sity ide o príleÏitosÈ pre ºudí s ukonãen˘m
vysoko‰kolsk˘m vzdelaním a záujmom
o inováciu, aktualizáciu poznatkov z oblas-
ti manaÏmentu,“ skon‰tatoval J. Rudy.

Akreditované MBA ‰túdium, ktoré pre-
bieha formou interaktívnych predná‰ok
v anglickom jazyku, trvá 7 trimestrov 
(2 a 1/3 roka). Jeho absolventi získajú
medzinárodn˘ diplom Master of Business
Administration (MBA). To znamená, Ïe ab-
solventi programu získajú diplom americkej
univerzity po úspe‰nom ukonãení ‰túdia
v Bratislave a navy‰e, bez preru‰enia karié-
ry, keìÏe v˘uãba sa koná poãas víkendov.
Tento program urãen˘ pre manaÏérov 
je podºa informácií od absolventov vo väã‰i-
ne prípadov vstupenkou ku kariérnemu
postupu.

Andrea Kuãerová, 
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou RUK

najmä 
muÏi

MBA
programy

vyhºadávajú

·tvrtá najstar‰ia 
fakulta UK
oslávila

sedemdesiatku
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V súãasnosti je zrejme jednou 
z najdiskutovanej‰ích tém voºba nového
rektora UK. Prvé kolo volieb sa uskutoãní
dÀa 10. novembra 2010. 
Preto sme sa vás tento mesiac sp˘tali:
„Akého rektora by ste si pre najbliÏ‰ie ‰tyri
roky priali? Na aké oblasti by sa mal podºa
vás zameraÈ? âo by mu nemalo ch˘baÈ?“

Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.,
prodekanka pre zahraniãné vzÈahy 
LF UK:
Priala by som si rektora múdreho. Takého, pre
ktorého by sloboda a nezávislosÈ akademickej
pôdy bola prvoradá. Takého, ktor˘ by sa dokázal
povzniesÈ nad malicherné spory a neprajné reãi
a ctil by si v prvom rade vzdelanie, pravdu a do-

bré mravy. Takého, ktor˘ by dokázal odolaÈ poli-
tick˘m tlakom a naopak, dokázal by vytrvalo,
jasne a nahlas obhajovaÈ záujmy akademickej
obce. Takého, ktor˘ by „videl“ aj za horizont
svojho funkãného obdobia a bol by dostatoã-
n˘m altruistom na to, aby bol ochotn˘ a schop-
n˘ zaoberaÈ sa problémami, ktor˘ch vyrie‰enie
by uÏ nespadalo do jeho funkãného obdobia (ani
druhého).
Mal by sa zameraÈ na vzdelávanie a aj na vytvo-
renie podmienok pre kvalitné vzdelávanie. 
Na vedeckú ãinnosÈ a aj na vytvorenie podmie-
nok pre vedeckú prácu najmä mlad˘ch perspek-
tívnych ºudí, myslím – ‰tudentov. Mal by dbaÈ 
na kvalitu uãiteºov aj ‰tudentov, mal by byÈ otvo-
ren˘ svetu pri zachovaní tradícií. A mal by rázne
obhajovaÈ zmeny vo financovaní univerzitného
vzdelávania, vedy.
Nemala by mu ch˘baÈ múdrosÈ, ãesÈ a odvaha.
Otvorené oãi a u‰i – schopnosÈ vidieÈ a poãuÈ, ão
sa deje na univerzite, fakultách, senátoch. Zat-
vorené oãi a u‰i pre politiku. SchopnosÈ vidieÈ 
za horizont „svojho ãasu” – a aj tak konaÈ.
RNDr. Zuzana Kovaãiãová, prodekanka
pre legislatívnu oblasÈ a informaãné
technológie FM UK:
Rektor by mal byÈ osobnosÈ s prirodzenou auto-
ritou a jasnou predstavou o UK ako modernej
univerzite. Mal by sa zameraÈ na zjednodu‰enie
verejného obstarávania a efektívne vyuÏívanie 
uÏ implementovan˘ch informaãn˘ch systémov 

a technológii. Ch˘baÈ by mu nemala ochota viesÈ
dialóg pri tvorbe noriem aj pri rie‰ení problémov.
Prof. PhDr. ªudmila Malíková, PhD.,
Ústav verejnej politiky a ekonómie 
FSEV UK:
Nov˘ rektor by mal byÈ prirodzenou autoritou 
s organizaãn˘mi a komunikaãn˘mi schopnosÈa-
mi, osobnosÈou, ktorá vie rozpoznaÈ ‰pecifické
podmienky a potreby akademickej autonómie 
a presadzovaÈ ich v podmienkach trhovo orien-
tovanej spoloãnosti. Mal by byÈ otvoren˘ k akti-
vitám smerujúcim k inovatívnym postupom tak
vo vzdelávaní, ako aj v základnom a aplikova-
nom v˘skume, odváÏny k vnútorn˘m technicko-
organizaãn˘m zmenám, ktoré otvárajú brány
tvorivosti a slobodnému bádaniu. Nemala by mu
ch˘baÈ ºudskosÈ, skromnosÈ a pripravenosÈ
obhajovaÈ záujmy akademickej slobody a potre-
by otvorenej spolupráce doma i v zahraniãí.

P R E Z R A D I L I  S T E  N Á M  O  S E B E

• Miesto narodenia: Pôrodnica v Leviciach. Vy-
rastal som v Kozárovciach.

• Vek: 45

• âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Najskôr elektrikárom, potom dlho kameramanom

a novinárom.
• âo ste ‰tudovali a preão práve tento odbor?

·tudoval som estetiku a literárnu vedu. Pripadalo
mi to veºmi atraktívne. Mal som veºk˘ záujem
o umenie a páãilo sa mi tieÏ prepojenie s literárnou
vedou. Vtedy som uÏ mal za sebou prvé pokusy
o literárnu tvorbu, scenáre a iné texty, bol som mu-
zikant, tancoval som a robil divadlo. Myslím si, Ïe
tento odbor sa otvoril aÏ po 18 rokoch (a neskôr
tieÏ uÏ nie). Pred t˘m som chcel ‰tudovaÈ národo-
pis. 
• Aké cudzie jazyky ovládate?

Pri svojej práci, ale aj osobn˘ch a profesionálnych
kontaktoch so zahraniãím, sa nezaobídem bez
angliãtiny. Pred pár rokmi som sa (takisto kvôli prá-
ci) intenzívnej‰ie znovu zaãal venovaÈ ru‰tine a do-
hovorím sa aj nemecky.
• âo vám napadne, keì sa povie „práca“?

Práca. K tomu termíny, nedostatok ãasu, stres,
ale aj nad‰enie, dobr˘ pocit, ‰Èastie a zadosÈuãine-
nie, ak sa mi podarí dosiahnuÈ nejaké v˘sledky.
• Ako rád trávite voºn˘ ãas?

Prácou – ale to vlastne uÏ nie je voºn˘ ãas. Voºn˘
ãas trávim najrad‰ej s mojou rodinou pri akejkoºvek
ãinnosti. Som rád, ak sa nám podarí ísÈ do kina, 

na nejak˘ koncert, v˘stavu alebo do divadla. V lete
pravidelne chodíme na dva – tri obºúbené festivaly,
stále si rád zahrám na niektor˘ch hudobn˘ch
nástrojoch, mám svoje bábkové divadlo a napokon
mám záºubu aj v gastronómii. âasto by som v‰ak
chcel voºn˘ ãas tráviÈ sladk˘m niãnerobením.
• UprednostÀujete televíziu alebo knihy? Pre-

ão?
UprednostÀujem knihy, ale viac ãasu trávim pred

televízorom (ak nepoãítam ãítanie odbornej literatú-
ry). Popri práci, povinnostiach a ‰túdiu uÏ veãer ãí-
taÈ nedokáÏem. Navy‰e mám v˘ãitky svedomia
z toho, Ïe nemám ãas ani na knihy, ktoré potrebu-
jem k svojej práci (a t˘ch neustále pribúda). 
Ale ukradnem si ãas aj na poéziu alebo beletriu.
Potom sa snaÏím knihu doãítaÈ „na jeden dú‰ok,“
lebo viem, Ïe keì ju zavriem, uÏ sa k nej tak ºahko
nedostanem.
• Prezradíte nieão o svojej rodine?

Spolu s mojou manÏelkou ªubicou (kedysi bola
mojou ‰tudentkou) máme doma 13-roãnú dcéru
Binku (ªubica) a 6-roãného syna Jurka. Do „rodiny“
nám nedávno pribudol tieÏ kocúr Mi‰ko.
• âo vás dokáÏe zarmútiÈ?

Dennodenná konfrontácia s morálnym a duchov-
n˘m úpadkom na‰ej spoloãnosti (bez pátosu), naj-
mä t˘ch, ktorí by mali byÈ pre nás ostatn˘ch inte-
lektuálnym a mravn˘m vzorom.
• âo vás dokáÏe rozosmiaÈ?

âoraz menej vecí, ale vÏdy moje deti, niektorí
priatelia a dobre urobená komédia (nezáleÏí na tom

v akom umeleckom Ïánri) alebo vtip.
• Máte obºúbenú osobnosÈ (herca, spisovateºa,

‰portovca...)?
Mám ich niekoºko, navy‰e ak sa venujete umeniu

a estetike, tak je veºmi ÈaÏké vybraÈ jednu alebo
dve. Tak spomeniem aspoÀ niektor˘ch – z hercov
je to napríklad John Cage, Jean Reno, Johnny
Depp, Anthony Hopkins, zo spisovateºov Boris
Vian, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, alebo z na-
‰ich Franti‰ek ·vantner, Dobroslav Chrobák... Je
ich veºa. Nie som veºk˘m fanú‰ikom ‰portu, ale 
vÏdy ma pote‰í, ak niekto zo Slovákov dosiahne
v˘znamnej‰í medzinárodn˘ úspech. Je mi jedno,
o ak˘ ‰port ide.
• Máte nejak˘ skryt˘ talent?

Áno, mám talent na pech, aj keì ho nedokáÏem
veºmi skr˘vaÈ.
• Aké hodnoty sú pre vás v Ïivote najdôleÏi-

tej‰ie?
Tie, ktoré robia ãloveka lep‰ím.

Mgr. Juraj Hamar, CSc., 
Katedra estetiky FiF UK
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Anketa do budúceho ãísla: 
Na prelome októbra a novembra sa stretajú
dva protichodné sviatky vesel˘ Halloween 
a pietna Pamiatka zosnul˘ch.
Ktor˘ z nich preferujete a preão?
Do ankety sa môÏete zapojiÈ na adrese
nasa.univerzita@rec.uniba.sk do 5. novem-
bra 2010.

Akého
rektora
by ste si
priali?
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Pri písaní ãlánku som si uvedomil, Ïe vìaka
práci t˘chto ºudí skoro v‰etci na‰i ‰tudenti u‰et-
ria kaÏdoroãne osobné vybavovanie a potvr-
dzovanie viacer˘ch papierov˘ch dokladov. Keì
som zaãínal ‰tudovaÈ, musel som si na zaãiatku
roka vybavovaÈ elektriãenku, kniÏnicu, zºavu 
na autobus, vlak, prípadne ISIC kartu. KaÏdé 
na inom mieste, v‰ade doniesÈ fotku, vyplniÈ pa-
pier, vystáÈ rad... V koºk˘ch radoch sme tento
rok vìaka ná‰mu preukazu nemuseli stáÈ?

V cykle ªudia za scénou priná‰ame rozhovor
s Danielom Mikulkom a Máriou Vy‰Àovskou
z Centra informaãn˘ch technológií UK (CIT),
ktorí pre nás zabezpeãujú v‰etko okolo univer-
zitn˘ch preukazov. Daniel má na starosti projekt
ako celok – komunikuje s extern˘mi partnermi
a vybavuje, aby na‰e preukazy platili v‰ade tam,
kde by mohli. Mária pracuje priamo so ‰tudent-
mi, vydáva „kartiãky“ a rie‰i s nimi súvisiace
kaÏdodenné problémy.

• Mária, aké problémy najãastej‰ie rie‰i‰?
Poãas zápisov sú to najãastej‰ie problémy 

s validáciou a aktiváciou preukazov na terminá-
li. Aktivácia je príprava preukazu na jeho prvé
pouÏitie. Validácia je predæÏenie platnosti na
nov˘ akademick˘ rok. Robí sa to tak, Ïe ‰tudent
na zaãiatku akademického roka priloÏí kartiãku
k niektorému z univerzitn˘ch terminálov. ·tu-
dent vlastne nemusí spraviÈ niã iné. Problémov
môÏe byÈ veºa, spísali sme ich na stránke
www.uniba.sk/preukazy.
• Ako to celé funguje?

Pri zápise dostane ‰tudent buì novú kartu
alebo validaãnú známku. ·tudijná referentka zá-
roveÀ potvrdí ‰tudenta v AISe (Akademick˘ in-
formaãn˘ systém 2). Odtiaº sa údaje okamÏite
po‰lú do centrálnej univerzitnej databázy osôb.
Z tejto databázy sa kaÏd˘ch 15 minút aktualizu-
jú univerzitné terminály, zároveÀ sa raz denne
„nahrajú“ informácie extern˘m partnerom, ktorí
zabezpeãujú zºavy.
• Kto sú títo externí partneri?

Je to hlavne CKM SYTS, ktorá zabezpeãuje
mnoÏstvo ISIC zliav po celom svete. Potom je
to EMCard, ktorá rie‰i hlavne dopravcov na Slo-
vensku (Ïeleznice, MHD, autobusy).
• Kde v‰ade sa dá na‰a kartiãka pouÏiÈ?

Najãastej‰ie ako zºava na cestovné. Z ISIC
zliav sú na Slovensku zaujímavé najmä Mar-
tinus, Alza, Ticketportal a pod. Zliav je veºa, naj-
lep‰ie je pozrieÈ si stránku www.isic.sk. Na ‰ko-
le slúÏi ako preukaz ‰tudenta, dostanete sa 
s Àou do niektor˘ch uãební, ãi do ‰atne na rek-
toráte. PouÏíva sa aj v univerzitn˘ch kniÏniciach
a v jedálni na Mlynoch sa bez nej ani nenajete
(za ‰tudentské ceny). Najnov‰ie je tu napríklad

parkovanie
na Mlynoch.
Stále pribú-
dajú nové sys-
témy.
• Dokedy
tieto zºavy
platia?
Dopravné zºavy platia pre denn˘ch ‰tudentov

do 26 rokov. ·tudentské ceny v jedálni a zºavy
cez CKM platia pre denn˘ch ‰tudentov a dok-
torandov bez obmedzenia veku.
• Koºko stojí univerzitu jeden preukaz 

a ão cena zah⁄Àa?
V˘roba karty ako takej stojí 7 – 10 eur podºa

typu. K tomu treba prirátaÈ licenciu ISIC/ITIC, 
a to 7 eur. ·tudent z toho platí 16,50 eur pri vy-
daní karty a 4,30 eur kaÏd˘ ìal‰í rok za validá-
ciu. Univerzita teda na ‰tudenta poãas 5-roã-
ného ‰túdia dopláca cca 10 eur. Vìaka tomu
sme zo slovensk˘ch univerzít, pokiaº viem, naj-
lacnej‰í.
• Mohol by som maÈ nejakú kraj‰iu fotogra-
fiu?
PouÏívame fotografie z návratiek, ktoré ‰tu-

dent posiela fakulte po prijatí na ‰túdium.
Tlaãíme ich priamo na kartu. Ak by si chcel
novú, dá sa to, musí‰ v‰ak na ‰tudijnom odde-
lení (resp. personálnom, ak si zamestnanec) po-
ÏiadaÈ o vydanie duplikátu a zaplatiÈ príslu‰n˘
poplatok. Podobne sa postupuje pri zmene
údajov na karte.
• Na ãom práve pracujete?

Kompletne sme prerobili webstránku
www.uniba.sk/preukazy s informáciami o uni-
verzitn˘ch preukazoch. ZároveÀ sme do práce
s preukazmi zapojili na‰ich kolegov na CePIT-e
(Centrum podpory informaãn˘ch technológií –
hotline UK), ktorí vedia okamÏite telefonicky
poradiÈ.
• âo chystáte do budúcnosti?

Zúrivo pracujeme na prechode na nov˘ typ
ãipu. Hºadáme moÏnosti, ako e‰te viac vyjsÈ 
v ústrety pouÏívateºom. Chceme zr˘chliÈ vydá-
vanie duplikátov aj rie‰enie neãakan˘ch problé-
mov. Chystáme zr˘chlenie prenosu dát 
do EMCard-u, aby si pouÏívateº mohol kúpiÈ
elektriãenku cez internet hneì po zápise. V sú-
ãasnosti sa dáta prená‰ajú raz denne, chceme
aby to bolo online. Chceli by sme, aby budúci
rok uÏ v‰etci prváci posielali fotky cez elektro-
nické návratky v AISe. Pre referentov a ìal‰ích
ºudí s veºk˘mi prístupov˘mi právami sa chystá
projekt elektronického podpisu, kde by sa mali
vyuÏívaÈ najbezpeãnej‰ie karty DESFire.
• âo je to e-peÀaÏenka?

To je projekt, na ktorom pracuje kolega Milan

Vachálek. Budete si môcÈ nabiÈ kredit buì hoto-
vostne v tzv. tankomatoch na internátoch alebo
prevodom z úãtu a platiÈ tak v jedálni a za uby-
tovanie prostredníctvom svojej univerzitnej kar-
ty. Prvé tankomaty by sa mali in‰talovaÈ 
uÏ túto jeseÀ. Podobne kolega PeÈo Miklian pra-
cuje na centrálnom tlaãovom rie‰ení, ktoré by
pouÏívateºom umoÏnilo tlaã dokumentov po ce-
lej univerzite. ·tudenti by za túto tlaã platili spo-
menut˘m kreditom z kartiãiek.
• Ak˘ je rozdiel medzi zamestnaneck˘m 

a ‰tudentsk˘m preukazom?
Technicky skoro Ïiadny. Je tam v‰ak in˘ vizuál

a zamestnanci nemajú nárok na zºavy u na‰ich
partnerov. Uãiteº si v‰ak môÏe poÏiadaÈ o kartu
ITIC, kde uÏ zºavy má.
• Kto má nárok na kartu ITIC?

Karta ITIC je medzinárodn˘ preukaz uãiteºa.
DrÏiteº karty má podobné zºavy ako ‰tudent 
s kartou ISIC, neplatia na Àu v‰ak dopravné zºavy
na Slovensku. Uãiteº má na Àu nárok, ak uãí
aspoÀ 10 hodín t˘Ïdenne. O ITIC môÏe uãiteº
poÏiadaÈ na personálnom oddelení svojej fakulty.
Aby zºavy fungovali, musí si uãiteº kaÏdoroãne
kúpiÈ validaãnú známku v pokladni rektorátu.
• âo mám robiÈ, keì mi nieão nefunguje?

Ak nenájde‰ odpoveì na stránke
www.uniba.sk/preukazy, potom platí na‰a uni-
verzálna odpoveì na v‰etko: zavolaj na CePIT
na telefónne ãíslo 02/592 44 944. Tam ti kvalifi-
kovane poradia, alebo to posunú e‰te kvalifiko-
vanej‰ím ºuìom (väã‰inou nám    ).
• Je systém bezpeãn˘? Dá sa preukaz sfal-

‰ovaÈ?
Samotná karta má tri bezpeãnostné úrovne.

Prvou je samotn˘ vizuál, ktor˘ má najmä v prí-
pade kariet ISIC a ITIC niekoºko ochrann˘ch
prvkov a bolo by asi mimoriadne nároãné vyro-
biÈ kópiu. ëal‰ím prvkom je identifikátor karty,
ktor˘ je na ãipe napálen˘ od v˘roby a nie je
moÏné ho zmeniÈ. Na univerzite pouÏívame pri-
márne tento identifikátor v kombinácii s údajmi
v jednotliv˘ch systémoch, takÏe pouÏívatelia
môÏu byÈ pokojní. Tretím prvkom je samotn˘
ãip, ktorého bezpeãnosÈ sa uÏ podarilo prelo-
miÈ, a preto plánujeme univerzitné preukazy
postupne nahrádzaÈ za bezpeãnej‰ie karty typu
DESFire. Chceli sme zaãaÈ uÏ tento rok, no
dopravcovia na to e‰te nie sú pripravení.

Matú‰ Kováãik, CIT UK

Univerzitné 
preukazy
s univerzálnym 
vyuÏitím



Zameranie Katedry ‰portovej edukológie
a ‰portovej humanistiky FTV· UK
pokraãuje v poãiatoãnom zameraní vôbec
prvej takejto katedry na Fakulte telesnej
v˘chovy a ‰portu UK – 
Katedry v‰eobecnej teórie, metodiky
a dejín telesnej v˘chovy. Túto katedru
kedysi, ale aj dnes mnohí oznaãovali 
a oznaãujú ako teoretickú katedru.
Vypl˘valo to zo skladby predmetov, ktoré
boli a sú väã‰inou v skladbe predmetov,
ktoré v minulosti tvorili v‰eobecn˘ základ
a dnes tvoria tieÏ predmety sociálno-
vedného a pedagogicko-psychologického
základu a zabezpeãujú ich uãitelia katedry.

Je jednou z ÈaÏiskov˘ch 
katedier fakulty

V˘znam katedry, jej zameranie a smerova-
nie uÏ od vzniku In‰titútu telesnej v˘chovy
a ‰portu v roku 1960 a
celé nasledujúce 50-roãné
obdobie existencie sa
povaÏuje za nezastupiteº-
né. Tu na tejto katedre boli
vedúci rie‰iteºsk˘ch kolek-
tívov, rie‰ili sa vedecko-
v˘skumné projekty a celo-
‰tátne v˘skumy. Pod
vedením t˘chto vedúcich
sa v minulosti plnili päÈroã-
né plány v˘skumu. Aj
v súãasnosti sú profesori
a docenti katedry vedúci
rie‰iteºsk˘ch projektov
v rámci grantovej agentúry
VEGA a aj na‰i doktorandi
získavajú Granty mlad˘ch. 

Katedra je jednou z Èa-
Ïiskov˘ch katedier fakulty
a tieÏ katedrou s najväã‰ím
poãtom uãiteºov. V akade-
mickom roku 2009/2010
uãitelia katedry zabez-
peãovali roãne vyuãovanie 131 povinn˘ch
a povinne voliteºn˘ch predmetov (62 predme-
tov v zimnom semestri a 69 predmetov v let-
nom semestri). V˘znamn˘m predmetom je
pedagogická prax. Tri stupne pedagogickej
praxe ‰tudentov na ‰kolách sú koordinaãne,
organizaãne a metodicky riadené katedrou
‰portovej edukológie a ‰portovej humanistiky.

Z katedry vznikli na ‰tyridsaÈ rokov 
dve pracoviská

V roku vzniku In‰titútu telesnej v˘chovy
a ‰portu, v roku 1960, bola predchodkyÀou
súãasnej katedry Katedra v‰eobecnej teórie,
metodiky a dejín telesnej v˘chovy. Zaãínala so
siedmimi ãlenmi – prof. StráÀai, doc. Macák,
asistenti Perútka, âechvalová, Koniar, Kasa a

vedúcim katedry bol doc. S˘kora.
Od roku 1964 viedol katedru prof. StráÀai

a postupne prichádzali ìal‰í uãitelia. V roku
1969/1970 do‰lo k rozdeleniu pracoviska na
dve samostatné katedry, ktor˘ch v˘voj
pokraãoval oddelene aÏ do roku 2009/2010.
Jednou z nich bola Katedra v‰eobecnej teórie
a metodiky telesnej v˘chovy. Zv˘raznila sa
potreba metodiky TV a pedagogick˘ch praxí
v ‰kolskej telesnej v˘chove. Vedúcim katedry
sa stáva znovu doc. S˘kora a v tejto funkcii
zostáva aÏ do akademického roku
1991/1992. Medzit˘m aj neskôr sa katedra
niekoºkokrát premenovala. V roku 1989/1990
pribudlo na jeden akademick˘ rok ku katedre
aj oddelenie jazykov. V akademickom roku
1991/1992 sa vedúcim katedry stal prof.
Havlíãek, ktor˘ túto funkciu vykonával do roku
1997. Rok 1992/1993 znamenal inováciu
pracoviska a zv˘raznenie zamerania na didak-
tiku ‰portu, metodológiu, rozvoj ‰pecializácie

‰port pre v‰etk˘ch a ‰pecializácie tréner zdra-
votne oslaben˘ch. V roku 1997 bola na urãitú
dobu poverená vedením katedry Dr.
Peráãková. Potom sa stal vedúcim katedry
doc. Kips, ktor˘ túto funkciu vykonával do
roku 2006. V akademickom roku 2006/2007
sa vedúcou opäÈ stala Dr. Peráãková.

Druh˘m pracoviskom, ktoré sa vytvorilo
a fungovalo od roku 1969 bola Katedra psy-
chológie, pedagogiky a dejín TV s vedúcim
mimoriadnym profesorom I. Macákom.
Doãasne boli posilnené pedagogické základy
TV a ‰portu a trvalej‰ie sa posilnili psycholo-
gické základy TV a ‰portu. Katedra sa podob-
ne ako Katedra v‰eobecnej teórie a metodiky
telesnej v˘chovy niekoºkokrát vo svojej histórii
premenovala. V rokoch 1990 aÏ 2006 sa

zaãal intenzívnej‰ie rozvíjaÈ vedn˘ odbor teória
telesnej kultúry a postupne pracovisko nado-
búdalo komplexnej‰í charakter s posilnením
ìal‰ích disciplín spoloãensk˘ch vied. Roz‰írilo
sa spektrum v˘uãbov˘ch predmetov o zákla-
dy a aplikáciu filozofie, sociológie, ekonomiky,
neskôr etiky, práva a estetiky do telesnej
v˘chovy a ‰portu. Od akademického roku
2006/2007 vzniká Katedra ‰portovej huma-
nistiky, ktorá zlúãila uãiteºov Katedry spolo-
ãensk˘ch vied a Katedry v˘chovy k obãian-
stvu a vedúcim sa stáva Dr. Gregor. 

Pedagógovia oboch katedier sa zásadnou
mierou v roku 1996 podieºali na tvorbe vied
o ‰porte a ich zaradenie do systému vied
v SR. Boli garantmi v‰etk˘ch troch vedn˘ch
odborov: ‰portová kinantropológia, ‰portová
edukológia a ‰portová humanistika. V˘-
znamne sa tak ovplyvÀovalo smerovanie ìal-
‰ej vedeckej práce a kvalifikaãn˘ rast uãiteºov
nielen katedry, ale aj fakulty. 

Pribudol nov˘ ‰tudijn˘
program, pripravujú sa
vzdelávacie programy

pre stredné ‰koly
a roz‰iruje sa v˘uãba

Obidve pracoviská sa
znovu po ‰tyridsiatich
rokoch od 1. septembra
2009 zlúãili a vytvorili
Katedru ‰portovej eduko-
lógie a ‰portovej huma-
nistiky, ktorú vedie doc.
Peráãková.
Posledné obdobie je pre
katedru charakteristick˘m
garanciou nového ‰tudij-
ného programu ‰port
a zdravie, prípravou a kon-
cepciou ‰tátnych vzdelá-
vacích programov (uãeb-
n˘ch osnov TV pre stred-

né ‰koly), roz‰írením spektra v˘uãbov˘ch
predmetov o problematiku integrácie, pred-
‰kolského veku, star‰ieho veku, podnikania
v ‰porte, manaÏmentu ‰portu a manaÏmentu
telov˘chovn˘ch zariadení.

Uãitelia katedry patrili a patria medzi
v˘znamn˘ch telov˘chovn˘ch pedagógov
a funkcionárov, ktorí zastávali a zastávajú
v˘znamné funkcie vo zväzov˘ch, fakultn˘ch aj
univerzitn˘ch orgánoch a niektorí z nich aj
v európskych organizáciách a spoloãnos-
tiach. Uãitelia katedry majú bohatú publikaãnú
ãinnosÈ zaloÏenú na v˘skumnej ãinnosti. 

doc. PaedDr. Janka Peráãková, PhD.,
prof. PhDr. Jela Labudová, PhD., FTV· UK

(redakãne krátené)

Katedra ‰portovej edukológie 
a ‰portovej humanistiky

dotvára profil uãiteºov telesnej v˘chovy
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·tudenti FTV· UK pripravujúci sa cez prestávku na svoj pedagogick˘ v˘stup.



V histórii súãasnej Katedry ‰portovej
kinantropológie FTV· UK do‰lo v priebehu
posledn˘ch 50 rokov k mnoh˘m 
organizaãn˘m zmenám. Sformovala 
sa na základe b˘valej Katedry biologicko-
lekárskych vied, Katedry kinantropológie
a Oddelenia telov˘chovného lekárstva
Ústavu vied o ‰porte. 

Katedra biologicko-lekárskych vied mala
‰pecifické postavenie na fakulte, keìÏe jej
hlavnou úlohou bolo zabezpeãovaÈ vyuãova-
nie biologick˘ch a lekárskych predmetov, ako
aj v˘skum v tejto oblasti. Práve prostredníc-
tvom t˘chto predmetov dostávajú ‰tudenti
FTV· UK informácie o v‰etk˘ch aspektoch
spojen˘ch s pohybom a zdravím, ão hrá
v˘znamnú rolu v ich príprave. Úloha telov˘-
chovného pedagóga je v˘znamná v mnoh˘ch
smeroch, no najzávaÏnej‰ím je zdravotn˘
aspekt. Veºká ãasÈ zodpovednosti za zdrav˘
v˘voj detí a zachovanie dobrej úrovne zdravia
i v dospelosti leÏí na telov˘chovn˘ch pedagó-
goch. Katedra biologicko-
lekárskych vied tak prispela
v˘znamnou mierou k rozvoju
vied o ‰porte, ako aj k zv˘‰e-
niu kvality vyuãovania biologic-
ko-lekárskych predmetov. 

Samostatná Katedra biolo-
gicko-lekárskych vied vznikla
v roku 1960 ako jedna z devia-
tich katedier novozaloÏeného
In‰titútu telesnej v˘chovy
a ‰portu. Vyuãovali sa na nej
predmety anatómia, bioché-
mia, fyziológia, fyziológia teles-
n˘ch cviãení, lekárska kontro-
la, hygiena telesnej v˘chovy,
traumatológia, prvá pomoc
a ‰portová masáÏ. Dovtedy sa
vyuãovanie tak˘chto predme-
tov pre telov˘chovn˘ch peda-
gógov uskutoãÀovalo na Pe-
dagogickej fakulte UK, resp. ich vyuãovali
externí pracovníci z Lekárskej fakulty UK. 

Vedúcim katedry sa stal vtedy MUDr. ªudo-
vít Komadel, CSc., v˘znamná postava
v oblasti ‰portu i vied o ‰porte – ‰portovec,
olympionik, telov˘chovn˘ lekár, vysoko‰kol-
sk˘ uãiteº a vedec, funkcionár. Vo v˘skumnej
práci dosiahol v˘znamné v˘sledky a medziná-
rodné uznanie.

V roku 1964 do‰lo k rozdeleniu katedry na
Katedru hygieny a lekárskej kontroly, ktorú
viedol doc. MUDr. ªudovít Komadel a Katedru
anatómie a fyziológie ãloveka pod vedením
MUDr. M. Paláta. Od októbra 1976 prevzal
vedenie katedry RNDr. Vojtech ·tulrajter.
V roku 1981 sa obe katedry opäÈ spojili
a vznikla Katedra biologick˘ch a lekárskych
základov telesnej v˘chovy. Viedol ju docent

Vojtech ·tulrajter (neskôr profesor), ktor˘ pra-
coval na FTV· 34 rokov a bol vynikajúcim
pedagógom a vedcom. Keì nedávno zomrel,
katedra i fakulta v Àom stratila v˘znamného
ãlena i vzácneho kolegu.

V ìal‰om období sa katedra niekoºkokrát
premenovala. Základom pre vznik Katedry
kinantropológie bola ãasÈ pôvodnej Katedry
telesnej kultúry a ‰portu. Prof. Kasa sa pri kreo-
vaní systému vied o ‰porte aktívne podieºal na
vzniku jedného z vedn˘ch odborov ‰portová
kinantropológia, v ktorom od roku 1999
pôsobil ako predseda spoloãnej odborovej
komisie. Katedru biologicko-lekárskych vied v
období 2002 – 2005 viedla doc. Lipková.

V roku 2005 do‰lo k zlúãeniu Katedry bio-
logicko-lekárskych vied a Katedry kinantropo-
lógie a katedru pod názvom Katedra ‰porto-
vej kinantropológie viedol prof. Kasa. 

V roku 2006 sa po zru‰ení Ústavu vied
o ‰porte ku katedre pripojilo Oddelenie telo-
v˘chovného lekárstva. Poãas existencie
oddelenia sa tu vyrie‰ili a oponovali viaceré

v˘skumné úlohy a v˘znamné grantové úlohy.
V oblasti medzinárodn˘ch projektov je treba
spomenúÈ spoluprácu s V˘borom pre rozvoj
‰portu a telesnej v˘chovy Rady Európy pri
projekte EUROFIT (1996) a spoluprácu
Oddelenia telov˘chovného lekárstva s Ludwig
Bolzman Institut für Elektrostimulation und
Physikalische Rehabilitation am Wilhel-
minenspital, Wien. âlenovia oddelenia boli
zastúpení v rôznych odborn˘ch organizá-
ciách. Prof. Hamar bol a je predsedom
Slovenskej spoloãnosti telov˘chovného lekár-
stva a ãlenom ìal‰ích orgánov telov˘chov-
n˘ch organizácií. Na základe poÏiadaviek
praxe sa oddelenie zaoberalo aj skúmaním
funkãného stavu ãlenov Top tímu SOV a
reprezentantov SR a poskytovalo servisné
sluÏby ‰portov˘m zväzom a organizáciám.

Pre potreby v˘skumu boli vyvíjané rôzne uni-
kátne diagnostické zariadenia a prístroje. 

Novú katedru aÏ do svojej predãasnej smrti
v roku 2009 viedol prof. PaedDr. Roman
Moravec, PhD. Bol v˘znamnou osobnosÈou
‰portovej vedy na Slovensku, spoluzaklada-
teºom a predsedom Slovenskej vedeckej spo-
loãnosti pre telesnú v˘chovu a ‰port od jej
zaloÏenia v roku 1991 a zakladateºom ãasopi-
su Telesná v˘chova a ‰port, ktorého ‰éfre-
daktorom bol aÏ do konca Ïivota. Niekoºko
funkãn˘ch období pôsobil ako prodekan, bol
dlhoroãn˘m ãlenom vedeckej rady a garan-
tom doktorandského ‰tudijného programu
‰portová kinantropológia. Bol vynikajúcim
‰portovcom, päÈnásobn˘m majstrom âSR,
‰esÈnásobn˘m majstrom Slovenska, úãastní-
kom OH i majstrovstiev Európy. Na svetovej
univerziáde v roku 1973 získal bronzovú
medailu. Jeho predãasn˘ odchod bol veºkou
stratou nielen pre fakultu, ale aj pre v‰etky
oblasti ‰portu a ‰portovej vedy. 

V súãasnosti vedie Katedru ‰portovej
kinantropológie FTV· UK
docentka Janka Lipková
a jej zástupcom je profesor
Hamar. Katedra pozostáva
z troch pôvodn˘ch súãastí
a neoficiálne sa ãlení na
oddelenie telov˘chovného
lekárstva, oddelenie biolo-
gicko-lekárskych vied a
oddelenie ‰portovej kinan-
tropológie. Katedra má 29
ãlenov, z toho 15 uãiteºov
a v˘skumn˘ch pracovníkov,
dvoch technick˘ch pracov-
níkov a 12 intern˘ch dokto-
randov.
Okrem vyuãovania najmä
predmetov biologického 
a lekárskeho základu teles-
nej v˘chovy a ‰portu, bio-
mechaniky a antropomoto-

riky a vedeckého v˘skumu v rozliãn˘ch oblas-
tiach vied o ‰porte katedra od zaãiatku svojej
existencie organizovala darcovstvo krvi na
fakulte a iné aktivity spojené s ãinnosÈou âer-
veného kríÏa. Okrem toho viacerí ãlenovia
katedry sa ako lekári podieºali na zdravotnom
zabezpeãení ‰tátnej reprezentácie v mnoh˘ch
druhoch ‰portu, ako aj zdravotnom zabez-
peãení ‰tudentov.

Na úspe‰nom chode katedry a na plnení
v‰etk˘ch jej funkcií a úloh sa nemalou mierou
podieºali a aj v súãasnosti podieºajú technickí
pracovníci a sekretárky vykonávaním admi-
nistratívnych prác a zabezpeãovaním vyuão-
vania i v˘skumu po technickej stránke.

doc. MUDr. Janka Lipková, FTV· UK

Katedra ‰portovej kinantropológie 
sa venuje v˘uãbe a v˘skumu

v oblasti biologicko-lekárskych vied a motoriky ãloveka
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... vzdávam úctu a obdiv chirurgom, ktorí vo
svojej profesii nechcú naplniÈ len svoj osob-
n˘ chirurgick˘ sen, ale ktorí postavia ìal‰ie
a ìal‰ie stupne schodov 
vedomostí tak, aby ich následníci mohli 
pokraãovaÈ v ich práci a nemuseli 
budovaÈ základy odznova...

Jaroslav Siman

Zaãínam slovami prof. MUDr. Jaroslava
Simana, PhD., iniciátora a hlavného editora
Princípov chirurgie, ktoré sú stále platné a ktoré
vyslovil na prezentácii 1. dielu. Uplynuli roky,
odi‰iel prof. Siman, práca na jeho diele sa spo-
malila, ale vìaka koeditorom nezastala a vìaka
redaktorke sa nikdy nezastavila. Prof. Haru‰tiak
sa ujal editorstva 2. zväzku Princípov chirurgie
a pod jeho vedením – pri zachovaní pôvodného
zámeru prof. Simana – sa dielo v t˘chto dÀoch
dostáva na pulty na‰ich kníhkupectiev.

Princípy chirurgie, ktoré uÏ v prvom zväzku
získali Cenu Literárneho fondu SR, je dielo, ktoré
prekraãuje rámec medicínskej uãebnice a dvíha
nielen medicínsky a akademick˘ odborno-
vedn ,̆ ale aj literárny odkaz Slovenska.

Realizaãnému tímu pod vedením hlavného
editora profesora S. Haru‰tiaka a koeditorov
profesorov P. Kothaja, J. Pechana a J. Vajóa sa
podarilo zapojiÈ do spoluautorstva na tomto
diele nielen predstaviteºov chirurgickej obce
Slovenska, ale aj viacer˘ch popredn˘ch odbor-
níkov zo zahraniãia. Aj druh˘ diel Princípov chi-
rurgie je koncipovan˘ ako komplexné dielo.
Nosné sú najnov‰ie v praxi overené poznatky.
Druh˘ zväzok obsahuje stomatochirurgiu, maxi-
lofaciálnu chirurgiu, neurochirurgiu, oftalmochi-
rurgiu a najnov‰iu kompartmentovú chirurgiu.

Editorom sa podarilo udrÏaÈ základnú ideu
diela, aby kaÏd˘ v tomto kniÏnom diele na‰iel to,
ão potrebuje. Aby ‰pecialisti na‰li informácie o
tom, ão robia ‰pecialisti blízkeho alebo vzdiale-
ného odboru chirurgie. Aj ‰tudenti medicíny
v tejto knihe nájdu praktické skúsenosti najskú-
senej‰ích lekárov.

Princípy chirurgie 2 sú dôkazom toho, Ïe
medicína a osobitne chirurgia a v‰etky jej odbo-
ry, sa intenzívne rozvíjajú a napriek mnoh˘m
problémom si udrÏiavajú najvy‰‰iu odbornú úro-
veÀ. Pri vydaní tohto diela, moÏno práve s ohºa-
dom na mnohé organizaãné a vydavateºské

problémy, je treba vysoko – skutoãne veºmi
vysoko – oceniÈ prácu odborn˘ch redaktorov, re-
daktorky a jazykovej redaktorky diela. Aj na titul-
nej stránke 2. dielu nájdeme obraz akad. malia-
ra O. Kulhánka, ktor˘ vybral prof. Siman. 

Îelám editorom, autorom, ale aj v‰etk˘m
lekárom chirurgom, aby sa na‰lo dosÈ síl a entu-
ziazmu, ale aj potrebné ekonomické zázemie
pre dokonãenie celého diela, pre naplnenie
odkazu prvého editora a autora projektu pána
profesora Jaroslava Simana. 

doc. MUDr. Marián Bernadiã, CSc.,
LF UK
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Vychádzajú
Princípy chirurgie 2

profesora

Jaroslava Simana

V budove Fakulty telesnej v˘chovy 
a ‰portu UK (FTV·) sa moÏno
aj v súãasnosti stretnúÈ s doc. PhDr.
Jaromírom ·imonekom, CSc. Pedagóg,
ktor˘ v oblasti telov˘chovného vzdelávania
a ‰portovej prípravy strávil aktívny Ïivot, je
stále ochotn˘ pomôcÈ a poradiÈ. Vedec,
ktor˘ sa zaoberal problematikou ‰portovej
prípravy atlétov, vie stále vyuÏiÈ svoje
poznatky aj v ‰portovej praxi. Úspe‰n˘ 

atletick˘ tréner sa aj naìalej venuje prípra-
ve mlad˘ch ‰portovcov. Dekan, ktor˘ viedol
fakultu jedno funkãné obdobie, aj dnes
porazí v tenise oveºa mlad‰ích kolegov...

Okrem ‰tyridsaÈroãného pôsobenia na FTV·
UK bolo pôsobiskom doc. ·imoneka aj
Telov˘chovné a ‰portové hnutie. Bol ãlenom
Vedecko-metodickej rady Ústredného v˘boru
âeskoslovenského zväzu telesnej v˘chovy
v Prahe a aj ãlenom takejto rady v rámci
Slovenského ústredného v˘boru. Dlh˘ ãas bol
ãlenom redakãn˘ch rád ãasopisov. 

UÏ na zaãiatku ‰esÈdesiatych rokov bol tréne-
rom vo vysoko‰kolskom klube Slávia Bratislava
a ãlenom Komisie atletiky Slovenského v˘boru

âeskoslovenského zväzu telesnej v˘chovy. Od
roku 1964 trénoval aj prof. Romana Moravca,
ktor˘ ako prv˘ skokan v âeskoslovensku preko-
nal v roku 1971 v˘‰ku 220 cm. TieÏ bol tréne-
rom známej skokanky do v˘‰ky PaedDr. Márie
Mraãnovej, ãeskoslovenskej rekordérky, dvojná-
sobnej olympioniãky. Trénoval atlétov na olym-
piády i olympijské hry.

Zaviedol systém pravidelného testovania
motorick˘ch schopností atlétov a systém
vyhodnocovania tréningového zaÈaÏenia. Patril
medzi novátorov v pouÏívaní netradiãn˘ch tré-
ningov˘ch prostriedkov a metód v súlade s naj-
nov‰ími poznatkami ‰portov˘ch vied. Bol per-
manentn˘m predná‰ateºom na metodick˘ch
konferenciách trénerov a vÏdy sa ochotne

Pedagóg, vedec, b˘val˘ dekan 
a úspe‰n˘ atletick˘ tréner

docent Jaromír ·imonek

oslávil osemdesiatku

Foto: Anton Lednick˘



MUDr. Ján Jáno‰deák je nepochybne 
pojmom v oblasti masáÏe na Slovensku.
MasáÏ, o rozvoj ktorej sa zaslúÏil, je nielen
prostriedkom regenerácie pre ‰portovcov,
ale aj pre pacientov v slovensk˘ch 
lieãebn˘ch zariadeniach. 

MasáÏ sa stala jeho dominantou od roku
1957, a to na podnet zakladateºa ‰túdia telesnej
v˘chovy na Slovensku prof. StráÀaia. Ako lekár
mal k problematike masáÏe blízko. Zaãal sa Àou
teda zaoberaÈ hlb‰ie. Vyhºadal vtedaj‰iu dostup-
nú literatúru a pustil sa do ‰túdia. Niektoré sku-
toãnosti v masáÏi sa mu, na základe jeho
poznatkov, nejavili ako adekvátne, a preto urobil
v masáÏi niekoºko zmien. Postupne sa prepraco-
val na popredného odborníka v masáÏi v âesko-
slovensku. 

Okolo roku 1977 sa na MUDr. Jáno‰deáka
obrátil prof. Handzo so ÏiadosÈou, aby kreoval
Komisiu regenerácie psychofyzick˘ch síl, ão
povaÏoval za potrebné z medicínskeho pohºadu
telov˘chovného lekára. NutnosÈ komisie podãiar-
klo aj to, Ïe sa zaãalo hovoriÈ, Ïe rast ‰portovej
v˘konnosti nestaãí podmieniÈ len nárastom obje-
mu a intenzity ‰portového tréningu, ale aj nevy-
hnutnou adekvátnou regeneráciou psychofyzic-
k˘ch síl ‰portovcov. 

MUDr. Jáno‰deák úspe‰ne rozpracoval
masáÏ ako dominantn˘ prostriedok regenerácie,

av‰ak jeden, hoci v˘born˘ prostriedok nezname-
ná toºko, ako komplex viacer˘ch prostriedkov.
Takto sa zrodila komplexná regenerácia, priãom
MUDr. Jáno‰deák najskôr pripravil projekt,
následne zaloÏil príslu‰nú komisiu a zaãal orga-
nizovaÈ semináre. Komplex regenerácie sa
postupne rozrastal o ìal‰ie prostriedky. Okrem
masáÏe to bola sauna, pohybové prostriedky,
vodné procedúry atì. 

Po deväÈroãnom pôsobení v zdravotníctve sa
v roku 1989 vracia na FTV· UK, kde vyuãoval
najmä masáÏ a regeneráciu. Ako lekára ho v‰ak
fakulta vyuÏila aj na vyuãovanie anatómie, hygie-
ny, traumatológie, lekárskej kontroly ‰portovcov,
ãi problematiky telesnej v˘chovy ºudí so zdravot-
n˘m oslabením. 

Po novembri 1989 sa masáÏ zaãala rozvíjaÈ aj
ako podnikateºská aktivita. MUDr. Jáno‰deák
mal dosah aj do oblasti kúpeºníctva, keì ‰kolil
odborníkov v masáÏi pre viaceré kúpele. Tu
vyuãoval a ‰kolil hlavne v oblasti klasickej
masáÏe, ktorá je v˘chodiskom pre ostatné druhy
masáÏe. 

V˘sledky svojej práce pretavil MUDr.
Jáno‰deák nielen do praktickej podoby, ale aj do
podoby teoretickej, v˘sledkom ãoho je viacero
cenn˘ch publikácií z oblasti masáÏe a regenerá-
cie. Za ak˘si pomyseln˘ vrchol moÏno pokladaÈ
publikáciu „Uãebnica masáÏí: klasická masáÏ,
‰portová masáÏ, masáÏ v regenerácii, seba-
masáÏ a iné masáÏe“, ktorá vy‰la v roku 2007.
Okrem toho publikoval viaceré vedecké a odbor-
né práce s problematikou masáÏe v rôznych kni-
hách, ãasopisoch a vedeck˘ch zborníkoch. 

MUDr. Jáno‰deák nemal k ‰portu a pohybo-
v˘m ãinnostiam nikdy ìaleko. Pracoval na vedú-
cich postoch zdravotn˘ch komisií v rozliãn˘ch
‰portov˘ch oddieloch a in‰titúciách. 17 rokov

bol predsedom Zdravotnej komisie
Volejbalového oddielu TJ Slávia UK Bratislava.
Pôsobil tieÏ v zdravotn˘ch komisiách viacer˘ch
‰portov˘ch v˘borov, ako lekár volejbalov˘ch 
druÏstiev alebo olympijského víÈaza Vítûzslava
Máchu.

Predná‰ková ãinnosÈ MUDr. Jáno‰deáka sa
snáì ani nedá zosumarizovaÈ. Svojimi príspevka-
mi obohatil program mnoh˘ch kongresov, konfe-
rencií a sympózií. Poãas Ïivota získal viaceré
vyznamenania fakulty, univerzity a ìal‰ie.

VáÏen˘ pán doktor, akademická obec FTV·
UK Vám pri príleÏitosti Vá‰ho Ïivotného jubilea
praje pevné zdravie a veºa chuti v ìal‰ej pedago-
gickej práci na na‰ej fakulte. Ad multos annos!

Mgr. Franti‰ek Seman, PhD., FTV· UK
(redakãne krátené)
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Zakladateº modernej masáÏe
na Slovensku

osemdesiatroãn˘

podelil o svoje skúsenosti. Jeho ºudsk˘ rozmer
dokresºuje aj skutoãnosÈ, Ïe nikdy nikoho neod-
mietol trénovaÈ a venoval sa aj menej talentova-
n˘m ‰portovcom, v ktor˘ch vypestoval trval˘
vzÈah k ‰portu a nakoniec ich doviedol k relatív-
ne vysokej v˘konnosti.

Okrem atletiky sa trénersky venoval aj in˘m
‰portom. Bol kondiãn˘ tréner Ïenskej volejbalo-
vej a hádzanárskej reprezentácie âeskosloven-
ska. Na jeho podnet sa zaãala vyuãovaÈ na
FTV· UK ‰portová ‰pecializácia kondiãn˘ tréner
vo v˘konnostnom a vo vrcholovom ‰porte.
V tejto oblasti napísal prvé komplexné uãebnice,
ktoré dodnes ‰tudenti vyuÏívajú. 

V publikaãnej ãinnosti doc. ·imoneka je viac
ako 120 záznamov. Bol autorom alebo spoluau-
torom piatich monografií, dvoch vysoko‰kol-
sk˘ch uãebníc a asi tridsiatich vedeck˘ch ãlán-
kov v ãasopisoch a zborníkoch. Najstar‰ie
záznamy v publikaãnej ãinnosti vypovedajú, Ïe
doc. ·imonek najskôr publikoval odborné ãlán-

ky s tematikou úãelovej gymnastiky pre atlétov. 
Dodnes je obºúben˘m predná‰ateºom na

Univerzite tretieho veku Centra ìal‰ieho vzdelá-
vania UK. Jeho predná‰ky o vplyve telesného
zaÈaÏenia na zdravie, v˘konnosÈ a kvalitu Ïivota
v star‰om veku sú in‰pirujúce aj vzhºadom na to,
Ïe sám je dôkazom zdravého Ïivotného ‰t˘lu
a dodnes sú jeho pohybové prejavy a v˘konno-
sÈ obdivuhodné.

Doc. ·imonek bol za svoju ãinnosÈ odmene-
n˘ bronzovou medailou dekanom FTV· v roku
1970. Aj olympijské hnutie viackrát ocenilo
prácu doc. ·imoneka. Za rok 2002 je drÏiteºom
V˘roãnej trofeje Medzinárodného olympijského
v˘boru „·port a zdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l“. V roku
2004 bol ocenen˘ vyznamenaním Strieborné
kruhy Slovenského olympijského v˘boru. 

Ad multos annos.

Mgr. Franti‰ek Seman, PhD., FTV· UK
(redakãne krátené)

• 8. júla 1930 – narodil sa v ·uranoch
• 1949 – maturuje na Gymnáziu

v Topoºãanoch
• 1949 – 1953 – ‰tuduje na Pedagogickej

fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave
• 1953 – pracuje na JedenásÈroãnej 

strednej ‰kole v Nov˘ch Zámkoch
• 1953 – 1960 – pracuje na Katedre telesnej

v˘chovy Vy‰‰ej pedagogickej ‰koly
v Bratislave

•  1960 – pracuje na Katedre teórie 
a metodiky ºahkej atletiky (Katedra atletiky)
In‰titútu telesnej v˘chovy a ‰portu UK

• 1969 – získava titul PhDr. 
• 1971 – získava titul CSc. 
• 1981 – stáva sa docentom
• 1990 – vedúci Katedry atletiky FTV· UK
• 1991 – 1994 – dekan FTV· UK
• 1995 – 2000 odchádza do dôchodku,

ale stále vyuãuje

• 5. júla 1930 – narodil sa v Ochtinej 
pri RoÏÀave

• 1949 – maturoval v RoÏÀave
• 1954 – nastúpil na Katedru telesnej

v˘chovy Vysokej ‰koly pedagogickej
• 1955 – ukonãil ‰túdium na Lekárskej

fakulte UK
• 1960 – zaãal pôsobenie na In‰titúte 

telesnej v˘chovy UK v Bratislave
• 1981 – vedúci Odboru zdravotníctva na

Okresnom národnom v˘bore Bratislava –
vidiek

• od 1989 – dodnes – extern˘ uãiteº 
na Katedre biologicko-lekárskych vied
FTV· UK

• 1990 – 1995 – spolupracuje
s Ministerstvom ‰kolstva SR

Foto: Anton Lednick˘



Popredn˘ predstaviteº slovenskej farmakológie
a farmácie prof. MUDr. Pavel ·vec, DrSc.,
oslávil nedávno svoje Ïivotné jubileum –
sedemdesiat rokov.

Zaãiatok nového akademického roka
2010/2011 sa na Farmaceutickej fakulte UK (FaF
UK) nesie v znamení okrúhleho Ïivotného jubilea
vysoko‰kolského uãiteºa a vedca, ná‰ho kolegu
z Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK pro-
fesor ·veca. Preto by sme chceli aj na stránkach
univerzitného ãasopisu pripomenúÈ jeho Ïivotnú
cestu, prácu a dielo, ktoré stále zveºaìuje a roz‰i-
ruje.

KeìÏe vyrástol v rodine popredného ãeskoslo-
venského farmakológa, profesora MUDr.
Franti‰ka ·veca, DrSc., uÏ rodinné prostredie 
formovalo jeho profesionálne smerovanie.

Na Farmaceutickej fakulte UK vedecky praco-
val v problematike uvoºÀovania bioamínov, „rebo-
und fenoménu“ po lieãivách ovplyvÀujúcich kardi-
ovaskulárny systém a na farmakologicko-toxiko-
logickej anal˘ze nov˘ch zlúãenín. Prof. ·vec má
znaãn˘ podiel na rozvoji a modernizácii v˘uãby
farmakológie a klinickej farmakológie a farmako-
terapie pre farmaceutov ale aj na tom, Ïe sa
Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK stáva
popredn˘m pracoviskom so zameraním na expe-
rimentálnu farmakológiu v oblasti kardiovaskulár-
neho systému nielen v slovensk˘ch pomeroch.
Aktívne pôsobí na katedre aj v súãasnosti.

Prof. ·vec je neustále publikaãne vysoko aktív-
ny. Jeho publikaãnú ãinnosÈ predstavuje magic-
k˘ch 555 záznamov v databáze evidencie publi-
kaãnej ãinnosti zamestnancov UK, ktoré zah⁄Àajú
8 uãebn˘ch textov, medzi ktor˘mi sú monografie,
vysoko‰kolské uãebnice a skriptá a takmer 200
vedeck˘ch publikácii, ‰tvrtina z nich je publikova-
ná v karentovan˘ch ãasopisoch. 

Jubilant vychoval rad vedeck˘ch a vedecko-
pedagogick˘ch pracovníkov, medzi nimi profeso-
rov a docentov, ktorí zastávajú v˘znamné funkcie
na katedre a fakulte, v regulaãnej oblasti ale aj 
vo farmaceutickom priemysle a in˘ch postoch,
t˘kajúcich sa farmácie. MôÏe byÈ právom hrd˘ na
to, Ïe je svedkom toho, keì vyjadrené rodinn˘mi
vzÈahmi, uÏ jeho „vnuci“ zaãínajú vychovávaÈ
ìal‰iu generáciu farmakológov v rámci dokto-
randského ‰túdia. 

âinnosÈ prof. ·veca nebola a nie je obmedze-
ná iba na Katedru farmakológie a toxikológie FaF
UK, ale je ìalekosiahlej‰ia. Vo v‰etk˘ch t˘chto
ãinnostiach uplatnil svoje intelektuálne a organi-
zaãné schopnosti, vysokú odbornosÈ ako aj ºud-
sk˘ rozmer. Nie je moÏné na malom priestore
spomenúÈ v‰etky tieto aktivity, preto uvedieme iba
najpodstatnej‰ie. Dve funkãné obdobia pôsobil
ako dekan FaF UK a jeho vynaloÏené úsilie v tejto
funkcii sa stále premieta do kontinuálneho rozvo-
ja fakulty. Dlhodobo pôsobí ako expert na lieky
a lieãivá v spolupráci so ·tátnym ústavom pre
kontrolu lieãiv (·ÚKL). Zastupoval Slovenskú
republiku viac ako päÈ rokov v Komisii pre humán-
ne lieky v Európskej liekovej agentúre EMA
v Lond˘ne. 

Je tieÏ neúnavn˘m organizátorom podujatí
a sympózií venovan˘ch nov˘m lieãivám a liekom.
Je zakladateºom podujatia DeÀ mlad˘ch farmako-
lógov, ktorého 15. roãník sa uskutoãní tento rok.
Pravidelne predná‰a a skú‰a úãastníkov atestaã-
n˘ch kurzov rôznych stupÀov. Okrem toho sa
kaÏdoroãne zúãastÀuje ako predná‰ajúci na rôz-
nych podujatiach organizovan˘ch ako sústavné
vzdelávanie farmaceutov a lekárov.

Profesor ·vec vedel vÏdy podporiÈ a zanietiÈ
nás v‰etk˘ch a hlavne mlad˘ch talentovan˘ch
kolegov pre pedagogickú a vedeckú prácu. Sám
je pritom v˘born˘m pedagógom, ktor˘ sa najlep-
‰ie cíti medzi mlad˘mi, ktor˘m ochotne odovzdá-
va nadobudnuté poznatky a vedomosti. 

Za v‰etk˘ch t˘ch, s ktor˘mi prof. ·vec spolu-
pracoval a spolupracuje, ako aj za generácie far-
maceutov, ktoré vychoval a odovzdal im svoje
bohaté skúsenosti a rady, vyslovujeme úprimnú
vìaku.

VáÏen˘ pán profesor, mil˘ Pavel, pri príleÏitosti
Tvojho krásneho jubilea Ti Ïeláme do ìal‰ích
rokov dobré zdravie, neutíchajúcu energiu pre
e‰te neuskutoãnené pracovné plány a predsa-
vzatia, veºa pekn˘ch chvíº medzi nami a radosÈ
z napredovania najmlad‰ej generácie ná‰ho pra-
coviska. V neposlednom rade Ti prajeme pohodu
v osobnom Ïivote, v kruhu rodiny a priateºov 
a hlavne radosÈ z Tvojich troch vnukov. Ad multos
annos!

doc. RNDr. Magdaléna KuÏelová CSc.,
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., FaF UK

J U B I L E Á22

K O M I K S

•  30. 8. 1940 – narodil sa v Bratislave
•  1957 – maturuje v Bratislave
•  1963 – absolvuje Fakultu v‰eobecného

lekárstva Karlovej Univerzity v Prahe
•  1963 – nastupuje na a‰pirantúru na

Farmakologick˘ ústav âSAV v Prahe
•  1968 – pracuje ako vedeck˘ pracovník 

na bratislavskom pracovisku Farmako-
logického ústavu âSAV

•  1969 – odchádza na ‰tudijn˘ pobyt na     
University College London

•  1971 – pracuje ako vedeck˘ pracovník 
farmakologicko-toxikologického laboratória
na FaF UK

•  1971 – pôsobí ako vysoko‰kolsk˘ uãiteº na
Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK

•  1984 – vymenovan˘ za docenta
•  1990 – 2005 – vedúci Katedry farmakológie

a toxikológie FaF UK
•  1992 – vymenovan˘ za profesora farma-

kológie
•  1993 – získava vedeckú hodnosÈ DrSc.
•  1994 – 2000 – dekan FaF UK

Pavla ·vecaK Ïivotnému jubileu
profesora 



AIESEC je globálna organizácia 
riadená mlad˘mi ºuìmi, zastúpená 
v 107 krajinách sveta, s 50 000 ãlenmi. 
UÏ 60 rokov ãlenovia AIESEC ukazujú
celému svetu svoj potenciál a s ním 
aj potenciál v‰etk˘ch vysoko‰kolsk˘ch 
‰tudentov.

Ako medzinárodná platforma zameraná na
hlb‰í rozvoj tohto potenciálu dáva AIESEC
moÏnosÈ svojim ãlenom vyskú‰aÈ si vedo-
mosti zo ‰koly v praxi a získaÈ pracovné skú-
senosti, ktoré im poskytnú konkurenãnú
v˘hodu pri hºadaní práce po absolvovaní

vysokej ‰koly. Rozsah tejto pracovnej skúse-
nosti je ‰irok ,̆ od marketingovej komunikácie
zah⁄Àajúcej organizovanie marketingovej
kampane a rôznych udalostí alebo aj písanie
ãlánkov, cez priamy predaj poskytujúci kon-
takt s popredn˘mi firmami na slovenskom
trhu a skúsenosÈ s vyjednávaním aÏ po riade-
nie ºudsk˘ch zdrojov, kam patrí napríklad
vedenie osobn˘ch pohovorov a v˘berové pro-
cesy. KeìÏe jednou z moÏností v AIESEC je
leadership, poskytujeme moÏnosÈ vyskú‰aÈ
si, ako sa vedie tím, poboãka, prípadne celo-
národná organizácia. Je na kaÏdom, aby si
vybral, na ão sa chce zameraÈ.

AIESEC tieÏ organizuje rôzne podujatia.
Naposledy to bol DeÀ otvoren˘ch dverí
a „Survivor – ako preÏiÈ na FM UK“, podujatie
pre prvákov Fakulty managementu UK.
PriebeÏne sa organizujú informaãné stretnu-
tia, najbliÏ‰ie to bude na Filozofickej fakulte
UK a na Fakulte managementu UK.
Informácie priebeÏne doplníme na webovú
stránku aiesec.sk/cu.

V marci budúceho roku sa bude uÏ 16. rok
konaÈ veºtrh pracovn˘ch príleÏitostí pre ‰tu-
dentov na Slovensku – Národné Dni Kariéry.

Matej Vallo, ‰tudent FM UK

A K T I V I T Y  N A Š I C H  Š T U D E N T O V
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AIESEC
uÏ 60 rokov pomáha ‰tudentom

LM

•  Faculty of Social and Economic Sciences in New Building
The Faculty of Social and Economic Sciences of Comenius
University (CU) opened a new building, where the lectures take
place after 25 September. Reconstruction reached 3.8 mil Euros.
Until now, the faculty resided in the same building as the Faculty
of Pharmacy, the Faculty of Management and the Centre of
Continuing Education of CU. Pg 3

•  University of the Third Age Has Educated Seniors for 20
Years
The University of the Third Age of the Centre of Continuing
Education of CU celebrated its 20th anniversary by the interna-
tional conference on senior education. Up to this point, 5500
senior students graduated from the university. Pg 3

•  Rector’s Elections
The Academic Senate of CU announced the rector’s elections for 10
November in the Assembly Hall. If the Rector will not be elected in
the first round, there will be a second round on 24 November. Pg 3

•  Shortly
Professor Pavol Kubíãek was elected as the new Dean of Faculty
of Law of CU by Academic Senate of the Faculty of Law on 6
October.
The Romanian ambassador, Florin Vodita, visited CU on 27 September.
The Dean of the Faculty of Education of CU Professor Oto
Majzlan received a Golden medal of Comenius University for
long-term pedagogical and scientific activities at CU on 20
September. 
The Faculty of Pharmacy started a project called Excellent
Pharmacy that allows students to practice in 350 pharmacies
which joined the project. Pg 5

•  The University Presents the Exhibition of Differences
The exhibition “Different families, same love” about non-hetero
families and their lives of the organization “Difference” took place
in the entrance hall of CU between 22 September and 15
October. Pg 6

•  From the Laboratory Table to the Practice
The Jessenius Faculty of Medicine of CU hosted 22nd
Biochemical Meeting named “From the Laboratory Table to the
Practice” between 8 – 12 September. The international confe-
rence offered lectures on biochemistry, cell biology, patobioche-
mistry and translational medicine. Pg 6

•  Romanian Photography
From 21 September till 16 October we had been able to see an
exhibition of Romanian photographers in a foyer of CU. It was a
part of the Romanian Cultural Season organized by the
Romanian Cultural Institute in Prague. Pg 6

• Comenius University in European Top 250 and World Top 500
Leiden University in the Netherlands ranked Comenius University
as one of the top 250 universities in Europe and one of the top
500 in the world. In the scale they considered mainly the amount
of publications. Pg 7

• Conference via Camera and Phone is a Reality at the
University
The university has had a teleconference room to use since
September. The employees can use the Cisco Telepresence
3010 for videoconferences and video meetings with institutions
in Slovakia or abroad. Pg 8

•  Opening of a New Academic Year
Comenius University opened its gates to 7 687 students of first
terms on 20 September 2010. The 92nd academic year will be
full of significant anniversaries. The speech of the Rector
Associate Professor Franti‰ek Gahér is published. Pg 10

•  Conference of Private Enforcement of Competition Law
The Faculty of Law organized an international conference of pri-
vate enforcement of competition law on 30 September in the
Assembly Hall of CU. The purpose was also to include new sub-
jects taught in English, including “comparative competition law I.,
II”. Pg 14

•  New Subject “Basis of Nursing” also for Medics
The subject “basis of nursing” is a part of the study program
“general medicine” also at the Faculty of Medicine. The reason is
to synchronize the education at other medicine faculties in
Slovakia, Czech Republic and other countries. Pg 14

• The Forth Oldest Faculty of CU Celebrated its Seventies
Anniversary 
It has been 70 years since the Faculty of Natural Sciences was
established. The Dean Professor Anton Gáplovsk˘ honoured
important scientists and teachers at the ceremony on 24
September. The faculty is a leader in obtaining and solving scien-
ce projects. Up to this point, around 13 500 students graduated
from the faculty. It has also the most PhD students in Slovakia.
Pg 15

•  University Cards with a Universal Use
The university cards bring many advantages to students. They
receive discounts for transportation, books, electronics and
others. We are bringing an interview with two employees of the
Centre of Information Technologies of CU who look after the pro-
per functions of the university cards. Pg 17

•  Principles of Surgery to Come Out
The first part of the Principles of Surgery of Professor Jaroslav
Siman, the initiator, received the Prize of Literary Fund of the
Slovak Republic. After he died his colleges continued to work on
the second part of the book. It is more than a medical school
book and it lifts up not only a medical and academic but also a
literary message of Slovakia. Pg 20

•  AIESEC Has Helped Students for 60 Years
The global organization AIESEC works in 107 countries with
50 000 members. It gives the students a chance to try their
knowledge from school in practice. The help includes marketing
communication, direct sale or management of human resources.
Pg. 23
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