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Poznámka k titulnej strane: 
Novú jedáleň na Mlynoch si študenti chvália.  

Ich názory prinášame na strane 16. 
 

 

 

Tvorte svoj časopis Editoriál  

Organizujete podujatie?  
Deje sa na vašom pracovisku niečo zaujímavé? 
Chcete na niečo upozorniť aj svojich kolegov 

z iných pracovísk?  
 

 
Pri príchode januára zrejme častejšie ako inokedy myslíme 

na čas. Hodnotenia uplynulého, plánovanie budúceho. Ten-
toraz sa nám ponúka nielen nový rok, ale aj bilancia prvého 
desaťročia novorodeneckého tisícročia a rozlet do začiatku 
desaťročia klopúceho na bránu aktuálneho žitia. Čas na veci 
súkromné, čas na veci pracovné.  Dajte nám o tom vedieť na 

nasa.univerzita@rec.uniba.sk. Na škole môžeme iste oprávnene uvažovať o tom, kto a ako 
využíva fond pracovného času. Zrejme tak, ako to vidíme aj 
pri iných javoch života, ktoré sa usporadúvajú v celej šírke 
spektra možného. Sú takí, ktorí nielenže ani omylom nebudú 
pracovať, ani keď to naozaj treba, ani o minútu viac, ale aktív-
ne urobia všetko preto, aby sa v práci unavovali čo najmenej 
a najkratšie. A sú aj takí, ktorých z pracoviska ťažko vyháňate 
aj na Vianoce (napriek všetkým sprievodným negatívam). Väč-
šina zamestnancov je niekde medzi týmito extrémnymi polo-
hami. Nemám teda chuť zakrývať, že isté rezervy využívania 
zamestnaneckého času existujú.  

 

Naša univerzita.  
Časopis, ktorý tvoríte aj vy. 

Spravodajstvo 

Zároveň som však presvedčený, že rozhodujúcim je, že pre tú 
drvivú „väčšinu“ nakladajúcu s pracovnou dobou efektívne a hy-
perefektívne sa stáva čoraz väčším problémom, ako „stíhať“. 
Teda ako stihnúť vykonať všetko tak, aby som mal, keď už nie 
každodenne, tak aspoň najneskôr 31. decembra dobrý pocit, 
že takto má vyzerať práca učiteľa skutočnej univerzity v hlav-
nom meste krajiny Európskej únie na prahu tretieho milénia. 
Platí to, samozrejme, aj pre referentky na študijnom oddelení, 
účtovníčky, knihovníčky, „ajťákov“ a iné, pre chod školy nevy-
hnutné, profesie.  

Družba vybudovala izby  
pre hendikepovaných študentov 

 
Zdravotne postihnutým študentom sa zvýši komfort bývania vo 

Vysokoškolskom internáte Družba UK (Družba) aj vďaka novému 
bezbariérovému apartmánu. K dvom bezbariérovým izbám na Švéd-
skych domkoch najnovšie pribudol špeciálne vybavený apartmán 
s dvomi izbami pre troch študentov. Otvorili ho dňa 15. decembra 
2009 riaditeľ Družby Ivan Daňo a rektor UK František Gahér. 

Uvedomeným problémom školy, ale najmä štátu, by sa za 
tejto situácie mala urgentne stať erudovaná rozprava o tom, 
ako kvalitne plniť úlohy, ktoré sú naším poslaním. V prípade 
Univerzity Komenského je ním poskytovanie kvalitného vzde-
lania, vedecká tvorivosť a šírenie všeľudských hodnôt. Že ne-
viete, ako má táto proklamácia súvisieť s časom? Ak na jednej 
strane voláme až po individuálnom, časovo mimoriadne ná-
ročnom prístupe k študentovi, tak potom súčasne nemôže 
platiť, že vážnym časovým problémom je už dôstojné vedenie 
diplomových prác či zodpovedné písanie posudkov na ne. 
Na ilustráciu postačia iste aj tieto príklady, hoci by sme ich 
z reálneho života, žiaľ, mohli ponúknuť za priehrštia.  

 

 

Zaregistrovali ste v tomto smere, napríklad v práve skonče-
nom desaťročí, nejakú prospešnú aktivitu štátu? Ja teda nie, 
pretože „dobré a dobre mienené rady“, ktorých sa nám tradič-
ne od rôznych darcov dostáva dostatočne, nemôžu bez reál-
neho ekonomického a logistického základu byť ničím iným, len 
populistickou šaľbou. Iste, možno sa opýtať, prečo sa v tejto 
situácii odkazujem na štát. Preto, že sme verejnou vysokou 
školou, ktorú sa štát ako celospoločenskú hodnotu zaviazal 
financovať. Preto, že štát všeobecne záväznými právnymi nor-
mami nastavuje pravidlá fungovania školy.  

Apartmán vznikol rekonštrukciou klasickej študentskej bunky 
na prvom poschodí budovy D1 Družby. V dvoch izbách apartmánu 
môžu byť ubytovaní traja zdravotne postihnutí študenti, čo je zatiaľ 
postačujúca kapacita, keďže na internáte v súčasnosti bývajú len 
traja študenti so špeciálnymi ubytovacími potrebami. 

Preto, lebo mám pocit, že „vnútorné rezervy“ sa za uplynulých 
20 rokov v zásade vyčerpali a nemôžu ani pri ich, v realite 
nedostižnom, úplnom využití zďaleka pokryť zvýšené nároky 
na čas zamestnanca. Ak si len znova nezahráme celospolo-
čenskú hru na pokrytca, tentoraz v oblasti zvyšovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a vedy.  Vybavenie izieb, sociálneho zariadenia a kuchynky je nadštan-

dardné a spĺňa všetky požiadavky, vrátane estetických. Okrem 
moderného nábytku sa tu nachádza elektrický sporák, chladnička  
i mikrovlnná rúra. Vybavenie a príslušenstvo zabezpečoval internát 
po konzultáciách a odporúčaniach Centra podpory študentov so 
zdravotným postihnutím UK. 

Čas všeličo hekticky prináša, aby to neskôr milostivo zakryl, 
v lepšom prípade poskytol priestor na reflexiu, koľko sme 
toho urobili tak, ako sme mali a mohli. 

Cítim, že už naozaj nastala chvíľa aj na to, aby sme povedali, 
že pokrytectvom čas neoklameme.  

Okrem apartmánu vybudovala Družba aj dva bezbariérové prí-
stupy k budove D1 a k objektu Kongresového centra a stravova-
cích služieb. Budovanie týchto objektov trvalo šesť týždňov. Ná-
klady na stavbu bezbariérového apartmánu vrátane zariadenia  
a prístupov vo výške temer 34 tisíc eur hradila Družba z vlastných 
zdrojov. 

 
M. Dúbrava, prorektor UK  

 

V budúcnosti sa plánuje dobudovanie bezbariérových vstupov 
do budovy D1 a Kongresového centra a stravovacích služieb a na 
I. poschodie  Kongresového centra. 

Lenka Mlynčeková 
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Spravodajstvo

Senát sa zaoberal žiadosťami  
o prenájom 

 
Akademický senát UK na svojom poslednom zasadnutí v roku 

2009 dňa 16. decembra schválil štatút Pedagogickej fakulty UK. 
Ďalej sa zaoberal témou žiadostí o prenájom. Schválil uznesenie, 

podľa ktorého bude prijímať žiadosti o prenájom vždy do piatku 
predchádzajúceho týždňa zasadnutia finančnej komisie a pred-
sedníctva AS UK. Zároveň žiada osobitné zdôvodnenie dĺžky náj-
mu. Senát schválil návrh uznesení finančnej komisie AS UK zo 
dňa 9. decembra 2009, v ktorom komisia odporúča neschváliť 
jednu žiadosť o prenájom nehnuteľnosti a u dvoch žiadostí odpo-
rúčal schváliť prenájom len na 5 rokov. Následne senát schválil 
41 žiadostí o prenájom. 

Študentská časť senátu zvolila za svojho zástupcu v predsed-
níctve Akademického senátu UK a zároveň za podpredsedu senátu 
Jaroslava Hrenáka.  

NUNU 
 

 

Študenti manažmentu  
navštívili Salzburg 

 
Vďaka spolupráci medzi Fakultou managementu UK (FM) a Uni-

verzitou v Salzburgu mali študenti FM opäť možnosť navštíviť rodisko 
W. A. Mozarta – Salzburg. Študenti programu medzinárodný ma-
nažment sa dňa 1. decembra 2009 zúčastnili prednášky prof. Mi-
chaela Geistlingera o Lisabonskej zmluve na Právnickej fakulte 
Univerzity v Salzburgu.  

 

Venoval sa najmä otázkam právnej sily Lisabonskej zmluvy. Pro-
stredníctvom prednášky študentom priblížil fungovanie Lisabon-
skej zmluvy a jej uplatňovanie v praxi. Prof. Geistlinger zaujal 
svojím zaujímavým výkladom, ku ktorému na záver pripojil pár 
slov o histórii budovy terajšej Právnickej fakulty Univerzity v Salz-
burgu. Po prednáške nasledovala krátka exkurzia po priestoroch 
školy. Historická budova zaujala študentov najmä strešným systé-
mom na zachytávanie vody, ale aj krásnymi freskami.  

 

 
Zvyšok popoludnia bol venovaný spoznávaniu mesta a tradičným 

vianočným trhom tzv. Christkindlmarkt. Mnohí študenti navštívili 
Salzburg po prvýkrát a navyše v predvianočnom období, kedy 
pôsobí naozaj očarujúco.  

Srdečné poďakovanie študentov medzinárodného manažmentu 
patrí všetkým, ktorí prispeli k zrealizovaniu tohto výnimočného 
dňa. 

Katarína Franková,  
študentka FM UK 

Kongres  
o nervových a psychiatrických 

ochoreniach  
dal príležitosť aj mladým  
vedeckým pracovníkom  

 
V dňoch 26. až 29. novembra 2009 sa v budove teoretických 

ústavov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutočnil me-
dzinárodný kongres pod názvom „MOLECULAR MECHANISMS 
OF NEUROLOGICAL AND PSYCHIATRIC DISORDERS“. Obsahom 
kongresu bolo prezentovať molekulové mechanizmy vzniku, roz-
voja a terapie mozgovo-cievnych neurodegeneratívnych a psychiat-
rických ochorení. 

 

Cieľom bolo tiež prispieť k pochopeniu ich patogenézy a navrh-
núť nové diagnostické a terapeutické postupy. Kongres sa stal 
zároveň aj diskusným fórom možnej spolupráce a prípravy spo-
ločných grantových projektov.  

 

 
Na kongrese sa zúčastnilo 75 odborníkov, prevažne zo Sloven-

ska, Českej republiky, ale aj z Francúzska, Maďarska, Poľska, 
Ruska, Talianska či USA. Boli to najmä výskumní pracovníci z vy-
sokých škôl, akadémie vied, doktorandi, ale aj lekári pracujúci  
v oblasti neurológie a psychiatrie.  

Veľmi progresívnym momentom na záver kongresu bola sekcia 
ústnych prezentácií odborných výsledkov mladých vedeckých 
pracovníkov. Pre mnohých to bolo prvé verejné vystúpenie na 
takomto vedeckom fóre. Ďakovné listy účastníkov, ktoré prišli or-
ganizátorom od viacerých účastníkov sú dôkazom toho, že podu-
jatie bolo odborne aj spoločensky veľmi vysoko hodnotené. Tento 
medzinárodný kongres, okrem prehĺbenia odborných poznatkov, 
prispel aj k šíreniu dobrého mena UK a jej Jesseniovej lekárskej 
fakulty doma aj v zahraničí. 

Kongres zorganizovala Česká a slovenská neurochemická spo-
ločnosť v spolupráci s Nadáciou poškodenia mozgu a miechy  
a s ďalšími odbornými spoločnosťami, ako aj niektorými ústavmi 
SAV z Bratislavy a Košíc. Zjazd finančne podporila International 
Society for Neurochemistry registrovaná v USA. 

 
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.,  

vedúci Ústavu lekárskej biochémie JLF UK  
a predseda organizačného výboru kongresu 

 
(redakčne krátené) 
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Spravodajstvo

Americká profesorka práva u nás 
 
Dňa 23. novembra 2009 prišla na Právnickú fakultu UK (PraF) profesorka Toni Fine z Newyorskej Fordham University, ktorá sa študentom 

bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia uviedla svojou prednáškou na tému Nezávislosť a zodpovednosť súdneho systému  
a sudcov v USA (Judicial Independence and Accountability in the United States). Profesorka Toni Fine pôsobí v pozícii prodekanky pre 
medzinárodné a postgraduálne štúdium na Fordham University School of Law.  

 
Študentov ale i prítomných pedagógov 

zaujala pútavým prednesom obohateným 
o powerpointovú prezentáciu. Po úvode 
do právneho systému Spojených štátov 
amerických nasledovali špecifické atribúty 
súdneho systému v USA, s akcentom klade-
ným na nezávislosť a zodpovednosť v da-
nom súdnom systéme. Následne boli detail-
ne analyzované prvky nezávislosti súdnictva 
v Spojených štátoch amerických, ako vy-
menovanie sudcov, platová záruka atď. Rov-
nako podrobne sa profesorka Toni Fine 
venovala aj zodpovednosti v súdnom sys-
téme USA.  

V krátkosti predstavila študijné programy, 
ktoré ponúka Fordham University School 
of Law (summer school, LL. M. program), 

a ktorých sa môžu študenti zúčastniť, či už 
počas alebo po ukončení štúdia na PraF.  

Prednášku profesorky Toni Fine zavŕšila 
veľmi plodná a prínosná diskusia, ktorá na-
črtla idey a inšpirácie pre ďalší vývoj našej 
právnej vedy, právnych princípov, ale aj le-
gislatívy. V závere sa uviedli možnosti spo-
lupráce medzi Fordham University, School 
of Law a Univerzitou Komenského v Bratis-
lave, Právnickou fakultou, a to najmä v ob-
lasti problematiky globalizácie spoločnosti 
a s tým súvisiacej globalizácie práva, ako 
aj podpory prípravy študentov UK na me-
dzinárodných súťažiach, tzv. Moot Court 
Competitions.  

Fordham University je nezávislá univerzita 
sledujúca jezuitskú tradíciu. Bola založená 

v roku 1841 ako Fakulta Sv. Jána. Podľa 
kritéria uplatnenia absolventov je Fordham 
Law School jednou z top siedmich práv-
nických fakúlt, ktorej absolventi pracujú 
v 25-ich najlepších právnických firmách 
v USA. Na Fordham Law School je možné 
študovať J. D. formu štúdia (naše magister-
ské štúdium), ako aj LL. M. program. Kaž-
doročne Fordham Law School v lete uspo-
radúva the Fordham Law Summer Institute, 
ktorý je určený pre právnikov, ale aj študen-
tov práva, so zameraním na úvod do práv-
neho poriadku Spojených štátov amerických 
a na rôzne iné témy amerického práva.  

 
doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., 

JUDr. Ondrej Laciak, PraF UK 
 
 
 

Konferencia  
slovenských a českých študentov medicíny 

 
V dňoch 9. a 10. novembra 2009 sa na pôde Lekárskej fakulty UK v Bratislave konala vedecká konferencia študentov lekárskych fakúlt 
Českej a Slovenskej republiky.  

 
Stretnutie so špičkovými študentmi a pe-

dagógmi z českých a slovenských lekár-
skych fakúlt otvoril prof. MVDr. Michal No-
vák, DrSc., riaditeľ Neuroimunologického 
ústavu SAV prednáškou na tému „Alzhei-
merova choroba: translácia molekulových 
mechanizmov do nových diagnostických  
a terapeutických prístupov”. Konferencia 
bola ďalším živým dôkazom vzájomnej pre-
pojenosti a rozvíjajúcej sa spolupráce českej 
aj slovenskej medicíny a vedy a tiež toho, 
že aj budúci lekári dokážu prispievať k ve-
deckej úrovni svojich univerzít. Radi by sme 
zviditeľnili tých najlepších. 

V predklinickej a teoretickej sekcii bola 
najlepšou Miroslava Htoutou Sedláková 
s témou Možnosti fenotypových metod  
v detekci širokospektrých beta-laktamáz 
v mikrobiologické praxi z Univerzity Pa-
lackého Olomouc. Na druhom mieste sa 
umiestnila Vendula Šepsová s témou Tes-
tování inhibičního potenciálu reaktivátorů 
acetylcholinesterasy in vitro z Univerzity 
obrany Hradec Králové. Tretia bola Lucia 
Kolenová z LF UK s témou Omega-3 ne-
nasýtené mastné kyseliny a Atorvastatín 
ovplyvňujú medzibunkovú komunikáciu  
v myokarde a v aorte hypertriacylglycero-
lemických potkanov. 

V klinickej sekcii bola najlepšie hodnotená 
práca Příspěvek k patogenezi kalcifikova-
né aortální stenózy – vaskularizace chlopní 

Lukáša Krbala z Karlovej univerzity. Druhé 
miesta boli dve a umiestnili sa na nich Mar-
tina Mišániková s témou Polymorfizmus bio-
transformačných génov glutatión S-trans-
ferázy a riziko vzniku karcinómu pľúc z JLF 
UK a Jan Brůha z Karlovej univerzity s té-

mou Inhibition of transforming growth factor 
beta-1 augments liver regeneration after 
partial portal vein ligation in porcine expe-
rimental model. 
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., 

prodekanka LF UK 
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Oznam V skratke 

Študenti môžu opäť prezentovať 
svoje vedecké výsledky 

 
Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 

(PriF) 2010 sa bude konať dňa 28. apríla 2010. Miestom konania 
je, tak ako aj po minulé roky, pôda PriF, ktorá je jej organizátorom. 
Cieľom podujatia je poskytnúť študentom z rôznych univerzít prí-
ležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.  

Odborná komisia vyberie za každú sekciu jeden príspevok, 
ktorého autor dostane vecnú, resp. finančnú cenu a diplom za 
najlepší príspevok ŠVK v danej sekcii. Výstupom vedeckého po-
dujatia so zahraničnou účasťou je recenzovaný zborník príspevkov 
s ISBN, ktorý dostane každý aktívny účastník konferencie. Podrob-
nejšie informácie o prihláškach, termínoch a podmienkach účasti, 
ako aj program konferencie nájdete na webovej stránke  

www.fns.uniba.sk/svk. 
RNDr. Michal Galamboš,  

predseda Organizačného výboru ŠVK 

Centrum ďalšieho vzdelávania UK oslávilo v decembri 2009 piate 
výročie svojho vzniku. Vedenie a zamestnanci sa pri tejto prí-
ležitosti stretli na slávnostnej porade o minulosti, prítomnosti 
a budúcnosti CĎV. Okrem toho zorganizovali dve vedecké kon-
ferencie o efektívnej výučbe slovenčiny pre krajanov a o ďalšom 
vzdelávaní na Slovensku. Záujem o kurzy sa od založenia CĎV 
vo všetkých divíziách zvyšuje. V roku 2004 mali spolu vyše dve-
tisíc účastníkov, v roku 2009 ich bolo takmer štyritisíc. 

NUNU 
 

● ● ● ● ● 
 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Žilinská uni-
verzita zostávajú po akreditačnom konaní univerzitami. K ponecha-
niu si titulu univerzitám chýbalo splnenie jedného zo šiestich kri-
térií, ktoré dodatočne splnili. Koncom decembra minister školstva 
odovzdal rektorom dekrét o zaradení týchto vysokých škôl medzi 
univerzity. Pripojili sa tak k šiestim univerzitám, ktoré získali dek-
rét už v septembri. 

NUNU 
 

 

Aktivity našich pracovísk

Vzdelávanie krajanov – nástroj upevňovania ich väzieb  
s moderným Slovenskom 

 
V dňoch 23. – 24. novembra 2009 sa v Centre ďalšieho vzdelávania UK (CĎV) v Modre – Harmónii uskutočnila medzinárodná odborná 

konferencia „Efektívne vo výučbe slovenčiny a odborných predmetov pre krajanov“. Konferencia bola súčasťou podujatí, konaných pri 
príležitosti 5. výročia vzniku CĎV, ale hlavným podnetom na jej zorganizovanie bola skutočnosť, že CĎV v roku 2009 zrealizovalo desať 
metodických kurzov pre krajanských učiteľov, na ktorých sa zúčastnilo spolu 392 učiteľov z piatich krajín. Toto bola príležitosť, ako zužit-
kovať skúsenosti získané v týchto kurzoch pre navrhovanie zlepšení pre vzdelávacie aktivity v roku 2010.  

 
Konferencia sa konala pod záštitou pro-

rektora UK doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., 
partnermi konferencie boli Sekcia medzi-
národnej spolupráce Ministerstva školstva 
SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
a Matica slovenská. 

Okrem našich odborníkov sa konferencie 
zúčastnili aj krajania, predstavitelia sloven-
ských samospráv a učitelia z Chorvátska, 
Maďarska, Rumunska a Srbska (chýbali 
iba účastníci z Ukrajiny). Kladne hodnotili 
prínos, obsahové zameranie a formy dote-
raz realizovaných metodických kurzov CĎV 
pre učiteľov, ktorí pôsobia na školách v za-
hraničí s vyučovacím jazykom slovenským.  

Týždňové pobyty v Modre – Harmónii 
a jedno až dvojdňové výjazdové kurzy sa 
plne osvedčili a účastníci ich považujú za 
efektívne. Obsahové zameranie kurzov je 
prínosom k rozvoju praktických a pedago-
gických spôsobilostí v konkrétnych predme-
toch. Spôsob výberu lektorov pre uvedené 
typy kurzov, zameraný na využitie širokého 
okruhu expertov pre dané oblasti, je záru-
kou kvality a pestrosti ponúkaných vzdelá-
vacích tém.  

Súčasťou konferencie bola výmena po-
znatkov z metodiky výučby slovenského 
jazyka a odborných predmetov medzi sub-
jektmi, zabezpečujúcimi uvedené formy 
vzdelávania na Slovensku aj v zahraničí. 
Účastníci ocenili vzájomnú komunikáciu 
v oblasti vzdelávacích potrieb ako aj špeci-
fický prístup k požiadavkám krajanov. Po-
tvrdením správnosti doterajšieho prístupu 

v uvedenej oblasti je aj spätná väzba od 
krajanských učiteľov nielen na konferencii, 
ale aj z dotazníkov, ktoré anonymne vypĺňa-
jú po skončení jednotlivých kurzov. Veľmi 
pozitívne v nich hodnotia obsah, metodiku 
a prácu lektorov, ako aj organizačné zabez-
pečenie jednotlivých kurzov (hodnotenie 
4,8 – 5 z maximálneho počtu 5 bodov). 

Konferencia bola však nielen bilancova-
ním a ohliadnutím sa dozadu. Príspevky aj 
následná diskusia boli zamerané do budúc-
nosti. Ukazuje sa ako efektívne a potrebné 
aj naďalej pokračovať v inovácii tém pre 
jednotlivé oblasti vzdelávania krajanských 
učiteľov. Tento proces by mal byť kontinuál-
ny, realizovaný na základe mapovania ich 
vzdelávacích potrieb, ako aj so zameraním 

na špecifické požiadavky jednotlivých kra-
jín. Na záver prediskutovali obsahové za-
meranie metodických kurzov pre rok 2010, 
ktoré zohľadní návrhy a poznatky z konfe-
rencie. 

Vzhľadom na diskusiu, ktorá odznela, 
spracujeme konkrétne námety tak, aby 
výsledkom bolo ďalšie upevňovanie väzieb 
našich krajanov s moderným Slovenskom 
a boli prínosné aj pre nás, pretože len pri 
obojstrannom toku našich snáh a konkrét-
nych krokov je možné úspešne posilňovať 
a rozvíjať ostrovčeky modernej slovenskosti 
v domovských krajinách našich krajanov. 

 
RNDr. Robert Povchanič, CĎV UK 

(redakčne krátené) 
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Najstaršia datovaná nástenná maľba na Spiši sa nachádza v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule – Korunovanie Karola Róberta Pannou 
Máriou (rok 1317). Ilustrácia pochádza z knihy Historia Scepusii I.  

 
 

Homza: Histórii Spiša sa venujem  
už dvadsaťpäť rokov 

 
„Významné fakty z obdobia stredoveku často vôbec nereflektujeme,“ myslí si doc. Dr. Martin Homza z Katedry slovenských dejín Filozofickej 

fakulty UK. Upozorniť na históriu stredovekého Spiša sa snaží so spoluautorom prof. Stanisławom A. Srokom z poľskej Jagelovskej univerzity 
knihou Historia Scepusii I. Ide o prvý diel populárno-náučnej edície o histórii Spiša. S doc. Martinom Homzom sme sa porozprávali o knihe, 
ale aj o jeho ďalšej práci. 

 
● Prečo práve kniha o stredovekom 

Spiši? 

Je to medzinárodný projekt, ktorý vychá-
dza z medzivládnej zmluvy medzi Sloven-
skou a Poľskou republikou o cezhraničnej 
spolupráci. Ja som sčasti autor a spoluedi-
tor. Takže nerozhodol som sa sám, ale oslo-
vili ma. Projekt má viacero fáz. V prvej fáze 
vyšla v roku 2003 kniha Terra Scepusiensis, 
ktorá mapovala stav bádania dejín Spiša 
(www.scepus.org). A po fundamentálnej 
príprave sme prikročili k samotnej práci nad 
syntézou. Bude vychádzať v troch častiach 
a kniha, ktorú teraz predkladáme, je prvá 
časť. 

 
● Spišom ste sa začali zaoberať už dáv-

nejšie, ako ste aj sám spomenuli. Do-
konca už v roku 1998 ste vydali Štúdie 
z dejín stredovekého Spiša a neskôr 
ďalšie publikácie. V čom je táto iná? 

Štúdie z dejín stredovekého Spiša sme 
vydali spolu s kolegom Stanisławom Sro-
kom, ktorý je aj spolueditorom Historie 
Scepusii. Nová kniha je iná predovšetkým 
rozsahom, množstvom tém a spracovaním. 
Sú to dve neporovnateľné veci. Je funda-
mentálnejšia. Pracovná skupina pre dejiny 
Spiša vydáva pravidelne protokoly, ktoré sú 
pre nás záväzné. Zaviazali nás, aby to bola 
kniha do istej miery populárna, ale náučná 
zároveň. Pre nás to znamenalo iba 10 % 
poznámkového aparátu, čo je pre historika 
trochu málo, ale na druhej strane nás to 
nútilo urobiť výber toho, čo bolo najdôleži-
tejšie. 

● Ako vyzerala práca na nej a získavanie 
materiálu? 

Viete si predstaviť, že to bola zložitá čin-
nosť. Niektoré politické témy potrebovali 
dlhú prípravu, ktorá vyvrcholila v zborníku 
Terra Scepusiensis – Štúdie z dejín stredo-
vekého Spiša. Syntéza mala mať okolo 
60 autorských hárkov a mala pokrývať ob-
dobie až do roku 2004. Ale keď sme spra-
covali stredovek, zistili sme, že len ten nám 
vyšiel na 64 autorských hárkov, preto ho 
vydávame samostatne.  

 
● Pracovali ste aj v teréne a miestnych 

archívoch? 

Narodil som sa na Spiši, presnejšie v Gel-
nici. Detstvo a mladosť som prežil v neďale-
kej obci Prakovce. Kuriozitou je, že väčšinu 
dôležitých spišských oblastí som prešiel 
ešte ako futbalista. Odvtedy som prešiel 
ďalšie a ďalšie lokality, ktoré nielen histo-
ricky mapujeme, ale aj fotíme. Spolupra-
cujeme s miestnymi centrami, archívmi, 

vedeckými inštitúciami, okrem iného i so 
Spišským dejepisným spolkom. Možno 
slovenského čitateľa zarazí fakt, že na Slo-
vensku môžeme hovoriť o dvoch historio-
grafiách – slovenskej a spišskej. Spišská je 
pritom dosť porovnateľná so slovenskou, 
samozrejme, s istou mierou zveličenia. 

 
● Možno to, že pochádzate so Spiša, je 

tiež jedným z dôvodov, prečo sa ním 
zaoberáte… 

Určite áno. Keď som prišiel na vysokú 
školu, mal som 18 rokov a profesor Matúš 
Kučera mi zadal moju prvú seminárnu prácu 
o spišsko-poľských vzťahoch. Už je tomu 
25 rokov, čo sa Spišu venujem. Mám pocit, 
že niečo o ňom už aj viem, ale viac stále 
neviem. Tradičné zistenie. 

 
„Snažili sme sa text  
dostať do podoby,  

aby bol zrozumiteľný  
aj pre obyčajného človeka. 

Napomáha tomu najmä 
doteraz neopozeraný  
obrazový materiál.“ 

 
● Čo kniha prináša a aké zaujímavosti sa 

v nej nachádzajú? 

Kniha obsahuje 150 strán len dodatkov, 
v ktorých sa nachádzajú zoznamy spišských 
vládcov a županov, prepoštov, jednotlivých 
predstaviteľov kláštorných komunít, tzn. 
priorov kartuziánskych, preceptorov, anto-
nitov atď. Sú v nej názvy všetkých, dokonca 
aj zaniknutých, spišských obcí v latinskom, 
nemeckom, maďarskom a slovenskom ja-
zyku. Obsahuje slovník dôležitých termínov 
aj pre laikov. Snažili sme sa text dostať do 
podoby, aby bol zrozumiteľný aj pre oby-
čajného človeka, aj pre stredoškolského 
čitateľa. Napomáha tomu najmä obrazový 
materiál, ktorým je doteraz zväčša neopo-
zeraný a málo videný archívny materiál. Kni-
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ha má okolo 500 obrázkov, 50 máp a množ-
stvo tabuliek, ktoré pomáhajú v orientovaní 
sa v texte a obsahuje tiež preklady latin-
ských listín a cirkevnoslovanských textov. 

 
 
 
 

  
● Komu je kniha Historia Scepusii I ur-
čená? 

 
 
 Pôvodnou požiadavkou bola zrozumiteľ-

nosť pre čitateľa populárnej literatúry. Vý-
sledkom je kniha, ktorá je kompromisom 
medzi štýlom populárnym a náučným. Mys-
lím si, že čitateľ ju ocení. Nevznikala len 
v spolupráci dvoch špičkových inštitúcií – 
Historického inštitútu Jagelovskej univerzi-
ty a Katedry slovenských dejín Univerzity 
Komenského, ale pomohli aj odborníci z Ne-
mecka, Fínska, Maďarska. Kniha do niekoľ-
kých mesiacov vyjde v poľskom jazyku a po-
tom určite aj v nemčine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
● Spomenuli ste, že táto kniha je prvým 

dielom. O čom budú pokračovania? 
Prvý diel je o stredoveku do roku 1526. 

Je v ňom zaujímavo spracovaný aj pravek 
v spolupráci s naším kolegom Mariánom 
Sojákom zo Spišskej Novej Vsi. Súčasťou 
je aj neživá a živá príroda a geografický 
popis Spiša. Ďalší diel sa bude zaoberať 
obdobím 1526 – 1918. Veľkú časť knihy už 
máme spracovanú, zredigovanú, dokonca 
aj graficky pripravenú. Ako som spomínal, 
pôvodne sme ju pripravovali ako jednu kni-
hu. Až materiál, ktorý sme nazbierali, nám 
ju rozdelil na tri časti. Tretia časť sa bude 
zaoberať najkomplikovanejším obdobím, 
ktoré vyvoláva najviac kontroverzií na slo-
venskej aj poľskej strane, a to je obdobie 
po roku 1918. Časť Spiša bola vtedy pričle-
nená k Poľsku. 13 osád sa ocitlo v Poľskom 
štáte. S výnimkou obdobia prvej Slovenskej 
republiky (1939 – 1945) sú v Poľsku dodnes. 

 
● Už viackrát ste spolupracovali s autormi 

z Poľska, aj tento raz je spoluautorom 
Poliak Stanisław Sroka. Ako sa vám 
spolupracuje s poľskými odborníkmi? 
Stanisław Sroka je fantastický človek. Via-

že nás dlhodobé priateľstvo, ktoré sa zača-
lo ešte v roku 1994 v Krakove. Dnes je pán 
Sroka už profesorom a riaditeľom Historic-
kého inštitútu Jagelovskej univerzity v Kra-
kove. Sme generační súputníci. Školu sme 
skončili rovnako, doktorské skúšky sme 
robili rovnako, a približne v rovnakom čase 
sme aj habilitovali. Okrem lásky k Spišu 
nás spája aj tematika. Pán Sroka sa zaobe-
rá vzťahmi Poľska a Uhorska v neskorom 
stredoveku a ja sa venujem včasnejšiemu 
obdobiu, približne do prelomu 13. a 14. sto-
ročia. Navzájom na seba nadväzujeme. 
Takisto aj metodológiou, spôsobom práce, 
okruhom známych.  

● Akým ďalším aktivitám sa venujete? 

V tomto období s kolegyňou z Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach Janou Balego-
vou pripravujem vydanie Uhorsko-poľskej 
kroniky. Ide o významnú stredovekú kroniku 
z 13. storočia, pochádzajúcu z uhorského 
intelektuálneho prostredia. Nebola však 
doteraz dostatočne reflektovaná nielen 
v slovenskom historickom prostredí ale ani 
v maďarskom a chorvátskom. To je celkom 
paradoxné, pretože práve o nich hovorí. 
Zaujímavé je, že zostala v tieni iných uhor-
ských kroník. Cieľom tejto edície je pripra-
viť priestor na novú diskusiu o najstaršej 
vrstve uhorskej kronikárskej tradície, le-
bo je významným svedectvom o spôsobe 
nazerania na počiatky dejín uhorskej štát-
nosti. 

 

 
● V minulosti ste boli riaditeľom Klášto-

riska, n. o. Čo je to za organizáciu? 

Úlohou neziskovej organizácie Kláštorisko 
bolo revitalizovať stredoveký kartuziánsky 
kláštor, ktorý z hľadiska kultúry mal a má 
čo povedať dnešnému človeku. Obyčajne 
sa na slovenskú kultúru pozeráme cez priz-
mu folklóru. Ale významné veci z obdobia 

stredoveku, renesancie, humanizmu, baro-
ka alebo iných období našich dejín akoby 
ani neboli, nechceme ich. Nepasujú nám. 
Kartuziáni na Spiši boli niečo ako malé uni-
verzity. Mali celoeurópsku vedeckú a kultúr-
nu sieť. Vedeli, ako sa spracúvajú kovy, ako 
sa obrába zem, ako sa vyrábajú lieky. Mys-
lím si, že už len skutočnosť, že prepisovali 
knihy, zaoberali sa alchýmiou a boli podpo-
rovaní Jagelovskou univerzitou, hovorí sa-
ma o sebe. Kláštor sa navyše nachádza 
v blízkosti usadlosti Betlanovce, z ktorej 
pochádza rod Thurzovcov. Je tu niečo dô-
ležité, čo je v našich dejinách stále opomí-
nané.  

 
● Ste veľmi všestranný človek. Zistila som, 

že dokonca píšete aj básne… 

Keď už nie som v stave logicky myslieť, 
prechádzam do literárnej tvorby. Tam si 
môžem dovoliť to, čo si nemôžem dovoliť 
v histórii. Nakoniec, nie som jediný prípad. 

 
● V roku 1989 ste založili slovenskú re-

dakciu časopisu Proglas na Slovensku 
a v roku 1994 poľskú redakciu. Fungujú 
ešte? 
Poľská už nefunguje. V slovenskej redakcii 

máme pripravené číslo o myslení na Slo-
vensku na prelome 17. a 18. storočia. Je to 
dôležité práve pre to, o čom sme tu hovorili. 
Reflexia slovenského myslenia siaha, až 
na výnimky, maximálne k Bernolákovi. Pre 
slovenské myslenie 21. storočia je dôležité 
myslenie slovenského romantizmu 19. sto-
ročia, čo je škoda. Myslím si, že Slovensko 
je omnoho bohatšie. Úlohou nás historikov 
je vrátiť do reflexie slovenského života aj tie 
témy, ktoré sú nateraz obchádzané, alebo 
zabúdané. Tak trochu sme sa o to pokúsili 
už aj v knihe Historia Scepusii, ale pôjdeme 
ďalej.  

 
Lenka Mlynčeková 

   

„Na Slovensku  
môžeme hovoriť  

o dvoch historiografiách – 
slovenskej a spišskej.“ 

 
 

Knihu Historia Scepusii I prezentovali jej autori Martin Homza (držiaci knihu) a po jeho pravici 
stojaci Stanisław Sroka z Poľska v Rektorskej sieni na UK dňa 10. septembra 2009. 

 
„Obyčajne sa  

na slovenskú kultúru  
pozeráme cez prizmu  

folklóru. Ale významné veci 
z obdobia stredoveku, 

renesancie, humanizmu, 
baroka alebo iných období 

našich dejín akoby  
ani neboli.“ 
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Aj arktická ryba je dobrý úlovok pre európskych výskumníkov 
 
Medzinárodná výskumná organizácia Institut Max von Laue – Paul Langevin (ILL) so sídlom v Grenobli vo Francúzsku ročne vykoná 

800 experimentov vo fyzike, chémií, biológii, inžinierskych vedách, geológii a príbuzných odboroch. Členom inštitútu, založenom pred 
vyše štyridsiatimi rokmi Francúzskom, Nemeckom a Veľkou Britániou, je dnes aj Slovensko prostredníctvom konzorcia Central European 
Neutron Initiative (CENI). Zastupuje ho v ňom Univerzita Komenského v Bratislave. Na stretnutí riadiaceho výboru CENI dňa 4. decembra 
2009 na UK sa zúčastnil aj riaditeľ ILL prof. Richard Wagner. Pri tej príležitosti sme ho požiadali o rozhovor. 

 

● Inštitút prevádzkuje najintenzívnejší 
neutrónový zdroj na svete, ktorý poháňa 
40 vysoko výkonnostných prístrojov, 
ktoré sú neustále modernizované. Čo 
sú to za prístroje a na čo slúžia? 
Využívame ich v rôznych oblastiach. Na-

príklad v materiálovom výskume ich použí-
vame na vyvinutie nových materiálov. Neu-
trónový rozptyl a spektroskopia sa uplatňujú 
v biofyzike, biológii a v oblasti mäkkých 
kondenzovaných látok, napríklad na zisťo-
vanie štruktúry a dynamiky polymérov ale-
bo koloidných systémov, ale tiež vo vedách 
o Zemi. Najväčšia oblasť skúmania sa týka 
fyziky tuhých látok s veľkým vplyvom pre 
budúce technológie. V jadrovej a častico-
vej fyzike odpovedáme pomocou použitia 
„pomalých“ neutrónov na podobné základ-
né otázky o vzniku vesmíru ako naši kole-
govia v CERNe v Ženeve, ktorí používajú 
vysokoenergetické protóny. 

 
● Ročne navštívi ILL 1200 výskumníkov 

z viac ako 40-tich krajín. Koľko ich pri-
chádza z Univerzity Komenského? 
Tento rok sme od vás privítali dvanásť 

výskumníkov a doktorandov. 
 

● Spolupracujete aj s ďalšími slovenský-
mi inštitúciami okrem našej univerzity? 
Áno, určite. Spolupracujeme s Prírodove-

deckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach a so Slovenskou akadémiou 
vied v oblasti nízkoteplotnej fyziky a mag-
netizmu. 

 

● Výskumníci uskutočnia vo vašom inšti-
túte až 800 experimentov ročne. O aké 
experimenty ide a ako sa môžu ich vý-
sledky uplatniť v každodennom živote? 
Opäť to závisí od oblasti výskumu. Naprí-

klad v biofyzike zisťujeme, ako môžu mole-
kuly liečiv vniknúť do membrány ľudských 
buniek, aby mohli liečiť choroby. Ďalším 
príkladom je skúmanie vzájomného pôso-
benia takzvaných amfifilných polymérov 
s olejovými alebo mastnými kvapôčkami 
vo vode na vyvinutie nových pracích pros-
triedkov, ktoré sú ekologickejšie ako v sú-

časnosti používané enzýmy. V oblasti nano-
technológií zisťujeme štruktúru extrémne 
tenkých magnetických vrstiev, v ktorých sa 
zistil efekt obrovskej magnetorezistencie. 
Tento efekt je technologicky využívaný pre 
nahrávanie a ukladanie dát vo všetkých 
moderných počítačoch. V inom odbore 
pomáhame leteckému priemyslu vyvinúť 
nové zváracie technológie na spájanie hli-
níkových plechov pri zostrojovaní lietadiel. 
Dnes sa hliníkové platne zošívajú tisíckami 
nitov, ktoré sú veľmi ťažké. Ich výmenou 
za modernú zváraciu techniku odstránime 
obrovskú hmotnosť, čím sa ušetrí aj na po-
honných látkach a zníži sa produkcia zne-
čistenia. Difrakcia neutrónov sa využíva na 
zisťovanie kvality zvarov. 

 

● Ktorý výskum je podľa vás najdôleži-
tejší pre súčasnosť? 
To je ťažké povedať. Považujete informač-

né technológie za dôležité v dnešnom ži-
vote? Ak áno, je to jedna z odpovedí. Už 
som spomenul, že skúmame prenos liečiv 
dovnútra buniek, a to je, samozrejme, veľmi 
dôležité pre lekárske vedy. Iba nedávno 
sme sa začali zaoberať antimrznúcimi pro-
teínmi, ktoré spomaľujú rast a rekryštalizá-
ciu ľadu. Ich neprítomnosť by mala fatálne 
následky pre takzvanú arktickú rybu. Doká-
že žiť pri teplote takmer nula stupňov a jej 
krv nezamŕza. Otázka znie, aká je štruktúra 
proteínov, ktoré zabraňujú mrznutiu krvi? 
Môžu sa antimrznúce proteíny použiť aj na 
výrobu ďalších a technologicky dôležitých 
tekutín s nižším bodom mrznutia? 

 

● ILL tvoria rôzne inštitúcie – univerzity, 
akadémie, ministerstvá, agentúry… Pod-
ľa čoho si vyberáte partnerov? 
Máme takzvané vedecké partnerské kra-

jiny a Slovensko sa teraz stalo jednou z nich. 
Vedci z konkrétnej vedeckej členskej kraji-
ny môžu požiadať o realizáciu experimentu 
tak, že predložia jeho návrh. Tieto návrhy 
prejdú veľmi prísnym výberovým procesom, 
v ktorom akceptujeme iba každý druhý 
alebo tretí. Žiadajúci výskumný tím alebo 
výskumník sú po akceptovaní návrhu po-

zvaní do ILL a získajú grant na vykonanie 
experimentu v Grenobli. 

 
  
 ● Aká je spolupráca s našou univerzitou? 
 Je fantastická a pevne verím, že sa ešte 

zdokonalí po tom, čo sa Slovensko pripo-
jilo k ILL. 

 
  
 ● S kým od nás spolupracujete? 
 Predovšetkým s profesorom Pavlom Bal-

gavým z Farmaceutickej fakulty UK, ktorý 
inicioval túto spoluprácu. Potom s doktorom 
Ľubomírom Smrčkom zo Slovenskej aka-
démie vied alebo s Mgr. Máriou Klacsovou, 
doktorandkou z UK. 

 
 
Budova Inštitútu Laue – Langevin v Grenoble vo Francúzsku. Zdroj: www.ill.eu

 

● Teraz o inej téme. Na čo sú „dobré“ 
neutróny? 
Neutróny vznikajú štiepením uránu. Zvy-
čajne majú veľkú energiu, ale to pre nás 
nie je využiteľné. Preto ich utlmujeme, čiže 
spomaľujeme, na takú energiu a vlnovú 
dĺžku, akú potrebujeme pre naše experi-
menty. So zníženou energiou a vlnovou 
dĺžkou sa nazývajú termálne, horúce, stu-
dené alebo ultrastudené neutróny podľa 
toho, akú majú energiu. Vlnová dĺžka týchto 
neutrónov je blízka vzdialenostiam medzi 
atómami alebo molekulami v rôznych lát-
kach, napr. tuhých hmotách, tekutinách či 
biologických vzorkách. Preto môžeme vyu-
žiť neutróny a ich vlnovú dĺžku na preskú-
manie štruktúry materiálov. Ich energia 
korešponduje s energiou individuálneho 
alebo kolektívneho pohybu atómov alebo 
molekúl. Keď pohybujúci sa neutrón narazí 
do atómu v pohybe, neutrón stráca alebo 
získava energiu. My meriame zmenu ener-
gií, a získavame tak priamu informáciu o dy-
namike materiálu, napríklad dynamiku bun-
ky v živom organizme.  

 

● Vaše výskumy sú založené na využití 
neutrónov, je to tak? 
Áno, výlučne na nich. Používame neutró-

ny, tak isto ako používame svetlo vo sve-
telnej mikroskopii. S neutrónmi, ktoré majú 
oveľa kratšiu vlnovú dĺžku, môžeme skúmať 
štruktúru a dynamiku látok s lepším rozlíše-
ním v priestore a čase. 

 

● Veľmi aktuálna je informácia, ktorá ho-
vorí o objavení magnetického mono-
pólu. Čo by jeho existencia znamenala? 
Je to veľmi sofistikovaný magnetický efekt, 

ktorý bol objavený v ILL len nedávno. Zatiaľ 
sme si mysleli, že magnetizmus je založený 
na dvoch póloch – severnom a južnom. 
Dnes poznáme určité materiály, ktoré vy-
kazujú magnetický monopól. Jeho existen-
cia súvisí s veľmi špecifickou kryštálovou 
štruktúrou toho-ktorého materiálu a je veľ-
mi ťažké ho vysvetliť. Zatiaľ ešte neexistuje 
žiadne praktické využitie. Ale v základnom 
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Rozhovor

výskume sa často stáva, že sa niečo objaví, 
vyvinie sa to a až neskôr sa ukáže, na čo 
to môže byť prospešné. 

 
 
 
  

● Osobne ste teda presvedčený, že tento 
úkaz existuje? Medzi odbornou verej-
nosťou totiž panujú rôzne protichodné 
názory. 

 
 
 
 
 To je pravda. Ale teraz máme dosť dobrý 

dôkaz a dokonca aj vysvetlenia, že existuje. 
Je to ale veľmi horúca téma vo fyzike tuhých 
látok a stále sa uskutočňujú ďalšie experi-
menty. 

 
 
 
 
 

Lenka Mlynčeková  
  

Na UK sa dňa 4. decembra 2009 stretli: (zľava) 
prof. Dr. Gerhard Krexner z Viedenskej univer-
zity, prof. DI Dr. Gerald Badurek z Viedenskej 
technickej univerzity, hon. prof. Min. Rat Dr. Wolf-
gang L. Reiter z Medzinárodného inštitútu ma-
tematickej fyziky Erwina Schrödingera vo Viedni, 
Dr. László Rosta z Maďarskej akadémie vied 
v Budapešti, prof. Dr. Richard Wagner z Inštitútu 
Laue-Langevin v Grenoble, doc. PhDr. František 
Gahér, rektor UK a prof. Dr. Pavol Balgavý 
z Farmaceutickej fakulty UK. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Prezradil i  ste nám o sebe

V tejto novej rubrike by sme radi predstavili zamestnancov Univerzity Komenského ako osobnosti mimo ich profesie. Naša univerzita 
má približne päťtisíc pracovníkov, o ktorých sa takto môžeme viac dozvedieť. 

 

Prof. MUDr. Daniela Kotulová, PhD., členka Vedeckej rady UK 
 

Miesto narodenia: Budapešť 
Vek: 70 rokov 
Čím ste chceli byť ako dieťa? 
Chcela som byť záhradníčkou a ísť na 

školu v Olomouci. Mama však povedala, že 
s takým vzdelaním sa v socializme uživiť 
nedá. 
Čo ste študovali a prečo práve tento 
odbor?  
Študovala som medicínu. Myslela som si, 

že pre technické smery nemám také nada-
nie ako moji mnohí vynikajúci spolužiaci 
Naďa Ondrušová, Ludo Režucha a mnohí 
ďalší. Od práva ma odradil môj otec, práv-
nik, a tak som v maturitnom ročníku začala 
rozmýšľať o medicíne. 

Aké cudzie jazyky ovládate? 
Nemecký, anglický, maďarský, ruský a čias-

točne aj francúzsky. 
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“? 
Práca ako súčasť každodenného života, 

práca, z ktorej mám radosť, lebo som niečo 
urobila pre svoju rodinu, pre svoj odbor – 

mikrobiológiu, ale ktorá aj pomáha prežiť 
ťažké chvíle v živote. Niekedy je ale práca 
aj nezaujímavá, ale musíte ju urobiť pre ko-
lobeh života v práci (ovládať systém SOFIA 
a AIS 2) a aj doma (žehliť, umývať okná). 

Ako rada trávite voľný čas? 
Podľa ročného obdobia, v záhrade, pri 

vode, na turistike, na lyžiarskych svahoch, 
pri knihe. 

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? 
Prečo? 

Uprednostňujem knihy, strávila som s ni-
mi svoje detstvo, dievčenské roky a čítanie 
mi umožnilo zachovať si jazykové znalosti 
aj v časoch, kedy nebolo žiaduce hovoriť 
cudzími jazykmi okrem ruštiny. Naša tried-
na učiteľka prof. Bunčáková nás k tomu 
viedla, a tak mi zostali mnohé obľúbené 
knihy z klasickej literatúry, ktoré čítavam 
opakovane. 

Prezradíte niečo o svojej rodine? 
Mám manžela zubného lekára, veľmi 

trpezlivého dobrého človeka a celoživotné-
ho kamaráta, s ktorým som sa zoznámila 
v prvom ročníku ako s mojím lyžiarskym 
inštruktorom. Starší syn je infektológ, ale 
pracuje, bohužiaľ, v USA, a tak aj osobné 
kontakty s vnúčatami Adamom a Aničkou 
sú minimálne, čo nám je veľmi ľúto. O mlad-
šieho syna nás v 20. roku jeho života pripra-
vila bezohľadná šoférka, a to je pre rodiča 
trauma na celý život. A tak nám s manželom 
v ďalších rokoch života naozaj veľmi po-
máha naša práca ako lekárov, práca pre 
iných ľudí, študentov, pacientov. 

Čo vás dokáže zarmútiť? 
Že nie som schopná isté veci vyriešiť, 

ovplyvniť ani v práci, ani v osobnom živote. 
Čo vás dokáže rozosmiať? 
Mnohé spomienky na obdobie, keď deti 

rástli. Niektoré odpovede študentov, lebo 
aj keby som veľmi chcela, istú kombináciu 
v odpovedi nevymyslím, ako napríklad, že 
pôvodca syfilisu sa môže používať ako 
biologická zbraň. Ale ako skúšajúca sa, sa-
mozrejme, tvárim vážne a poprosím študen-
ta, aby mi bližšie vysvetlil podstatu šírenia 
sa tejto infekcie v biologickej vojne. 

Máte obľúbenú osobnosť (herca, spiso-
vateľa, športovca...)? 
Sigrid Undstetová s trilógiu Kristína Vav-

rincovna. Sprevádza ma celý život. A lyžiar-
ske legendy ako Tony Sailer, Annemarie 
Moser-Prell a Hermann Maier, ktorého ne-
zlomná vôľa postavila na lyže po ťažkej 
havárii. 

Máte nejaký skrytý talent? 
Vyrábať rôzne drobné ozdoby do bytu 

k rôznym sviatkom. 

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdô-
ležitejšie? 
Mať pekné detstvo, neskôr pevné záze-

mie vo vlastnej rodine, mať šťastie prežívať 
život s dobrým manželom, mať láskavých 
niekoľko priateľov po celý život, mať povo-
lanie, ktoré mám rada a možnosť rozvíjať 
ho podľa svojich predstáv. A v živote zís-
kavať mnoho pekných zážitkov, lebo spo-
mienky iste pomôžu prežiť aj chvíle, kedy 
už nové, pekné nemajú ako pribudnúť. 
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Pracovníci LF UK a SAV  
prispeli článkom o liečbe hypertenzie  

do renomovaného časopisu 
 
Nedávno vyšlo v renomovanom časopise Journal of Hypertension špeciálne číslo guest editorov prof. MUDr. Fedora 

Šimka, CSc., (LF UK) a Dr. Oľgy Pecháňovej, DrSc., (SAV) s názvom „Recent trends in hypertension treatment. Perspectives 
from animal studies“. Journal of Hypertension je oficiálnym časopisom Európskej hypertenziologickej spoločnosti s impakt 
faktorom 5,12 a je všeobecne uznávaný ako najlepší hypertenziologický časopis v Európe a jeden z najlepších na svete. 
Vzhľadom na to, že ide o mimoriadny publikačný úspech nášho pracovníka a medzinárodné uznanie výskumu, konajúceho 
sa na LF UK, položili sme profesorovi Šimkovi niekoľko otázok. 

 
● Mohli by ste porovnať publikova-

nie v špeciálnom čísle Journal of 
Hypertension v porovnaní s bežnou 
publikáciou? 
Táto rozdielnosť má dve roviny – me-

dzinárodnú reprezentáciu a vedecký 
obsah. Pozvanie robiť hosťujúceho edi-
tora v takomto renomovanom časopise 
dostávajú zväčša len členovia editorial 
boardu. Pozvanie niekoho „extramu-
rálneho“ je zriedkavé a zároveň zavä-
zujúce. Ale skutočnosť, že hosťujúcim 
editorom uverejnia aj päť vlastných 
prác, ako sa to podarilo nám, je v ta-
komto významnom periodiku úplne 
ojedinelá. Navyše časopis vychádza 
v náklade 1300 – 1500 kusov, takže ho 
dostanú do rúk tisíce čitateľov na 
celom svete. Pre materské pracovis-
ká, teda LF UK a SAV je to vynikajúca 
reprezentácia v medzinárodnom me-
radle. 

 
● Dovolím si dodať, že je to vynika-

júca prezentácia aj pre Slovensko. 
Ale vráťme sa k téme – spomínali 
ste aj druhý vedecký aspekt.  
Nuž, hypertenzia je jedným z najper-

traktovanejších patologických stavov 
modernej medicíny, výskumne sa ňou 
zaoberajú stovky svetových renomova-
ných pracovísk a za posledné roky pri-
budlo, napr. len v databáze PUBMED 
niekoľko tisíc klinických a experimen-
tálnych prác z tejto oblasti. Nezmapo-
vaných miest je málo, každý publiko-
vaný fakt je pod drobnohľadom a je 
vystavený najprísnejšej kritike a pole-
mikám. No a dať suplementu názov 
„Nové trendy v liečbe hypertenzie“ 
v takomto kontexte nie je len trúfalosť, 
ale je to doslova ako ísť hlavou proti 
múru. Odrádzali nás od toho úplne 
všetci. Do poslednej chvíle sme sa  
s Dr. Pecháňovou obávali, že editorial 
board s názvom nebude súhlasiť, ale-

bo našu koncepciu recenzenti roztrha-
jú na kusy. Našťastie, nestalo sa tak. 

 
● V čom teda vidíte príčinu pozitív-

neho hodnotenia? 
Každý editor hľadá nové myšlienky  

a atraktívne témy, ktoré zaujmú čitateľa 
a prinášajú potenciál citovanosti pre 
časopis a perspektívu pre daný prob-
lém. Suplementum sme pripravovali  
s tým, že sme v ňom chceli pertrak-
tovať nové trendy a prezentovať aj 
neoverené hypotézy – nielen potvdzo-
vať známe fakty. Napriek mimoriad-
nej náročnosti, ktorou je Journal of 
Hypertension známy, šéfredaktor pro-
fesor Zanchetti bol veľmi ústretový, 
neraz nám podal pomocnú ruku a po-
dieľal sa na konečnej koncepcii špe-
ciálneho čísla. 

 
● Ide o čisto experimentálne práce? 

Zďaleka nie. Asi polovica článkov ho-
vorí o možnostiach podielu melatonínu 
v patogenéze hypertenzie a jeho po-
tenciálnych protektívnych vlastnostiach 

s reálnou klinickou perspektívou. Ďa-
lej sa hovorí o problémoch výskumu 
endotelovej dysfunkcie, hypotetizuje-
me o príčinách zlyhania antioxidantov 
pri liečbe hypertenzie v klinických štú-
diách, hľadajú sa nové mechanizmy 
protektívneho účinku blokátorov recep-
torov pre angiotenzín II pri metabolic-
kom syndróme a dokladuje sa, že 
indapamid a blokáda angiotenzínu II 
majú aditívne protektívne účinky na 
srdce a cievy. Na záver sa diskutuje  
o význame proteínovej malnutrície 
počas gravidity z hľadiska poškodenia 
obličiek a vzniku hypertenzie v dospe-
losti. Myslím si, že toto špeciálne číslo 
zaujme aj klinikov, ktorí sú už často 
presýtení analýzami klinických trialov. 

 
● Ako reagujú na suplementum čita-

telia – sú už na práce ohlasy? 
Za krátky čas je pomerne veľa ohla-

sov. Mňa však ani tak nezaujíma ná-
zor kolegov z Austrálie alebo Floridy, 
ktorých poznám nanajvýš z literatúry, 
ale hlavne mojich českých a sloven-
ských kolegov, ktorí sa hypertenziou 
zaoberajú na vysokej medzinárodnej 
úrovni. A veľmi nás s doktorkou Pechá-
ňovou teší skutočnosť, že práve ne-
kompromisní česko-slovenskí kolego-
via vyslovili mnohé veľmi pozitívne 
hodnotenia. To je niečo, čo stálo za 
mnohomesačnú námahu. 

 
● Pustili by ste sa do podobného 

projektu aj v budúcnosti? 
Musím povedať, že sme pracovali 

pod značným tlakom a po definitív-
nom schválení a akceptácii celého 
suplementa sme si povedali – tak toto 
nikdy viac. S odstupom asi pol roka 
vidíme však veci inak. Veď aj v známej 
bondovke sa hovorí: Nikdy nehovor 
nikdy… 

PhDr. H. Bernadičová, LF UK 
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Naši absolventi

Oltáre na Považí nie sú prebádané, pritom si to zaslúžia 
 

Za rozvoj výtvarného umenia bola cenou Martina Benku ocenená naša absolventka Trenčianka Mgr. Mária Vdovičíková. Jej diplomová 
práca o rannobarokovom sakrálnom zariadení zaujala Slovenský fond výtvarných umení a Správa pozostalosti Martina Benku rozhodla 
o jej ocenení. S absolventkou Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty UK sme sa pozhovárali o jej bádaní vo výtvarnom umení. 

 

■ Ocenená ste boli za diplomovú prácu 
„Jakub Haško a ranobarokové zariade-
nie bývalej prepozitúry v Novom Meste 
nad Váhom“. O čom konkrétnejšie práca 
bola? 
Práca bola zameraná na donátora prepoš-

ta Jakuba Haška, ktorý žil v druhej polovici 
17. storočia. Významne sa zaslúžil o rekato-
lizáciu novomestského prepošstva a jeho 
kompletnú barokizáciu. Bolo to v pohnutom 
období po reformácii cirkvi. Zbarokizoval 
kostol, ktorý bol pôvodne postavený už v ro-
mánskom slohu a významnou bola neskôr 
i jeho prestavba v období gotiky. V baroko-
vom štýle bola vytvorená rozsiahla štuková 
výzdoba a väčšina oltárov. Hlavným bodom, 
na ktorý som sa zamerala, bol práve mobi-
liár kostola – teda najmä oltáre. O štukovej 
výzdobe už jedna diplomová práca na našej 
katedre vznikla, ale mobiliár nebol takmer 
vôbec prebádaný. V literatúre sa objavoval 
jedine hlavný oltár, ale v chrámovom troj-
lodí a svätyni je oltárov päť, ďalšie dva sú 
ešte v predsieni kostola. Na základe dostup-
ných archívnych materiálov som sa Haškovi 
venovala komplexne. V lokalitách, v ktorých 
pôsobil, som vždy hľadala umelecké diela, 
ktoré objednal pre dané farnosti. V Smole-
niciach sa diela zachovali. V Čachticiach 
som sa k nim nedostala a informácie som 
mala len z archívnych materiálov. Okrem 
oltárov viackrát objednal aj liturgické pred-
mety, no so zlatníckymi prácami je to ťažké, 
pretože „sa“ veľmi radi strácajú. A prístup 

k tým zachovaným je dosť obmedzený. 
Ďalej pôsobil v Novom Meste nad Váhom 
a v Beckove vybudoval a mobiliárom zaria-
dil nový františkánsky kláštor. V práci som 
sa venovala ešte typológii oltárov, ikonogra-
fii, výberu svätcov. V 17. storočí sa na na-
šom území znovu začal výrazne presadzo-
vať silný mariánsky kult. Panna Mária bola 
patrónkou Uhorska a pre Habsburgovcov 
bol dôležitý aj kult sv. Jozefa a Svätej Ro-
diny. 

 
■ Čo vás motivovalo k takejto téme? 

Vždy som sa snažila aj pri seminárnych 
prácach vyberať si témy, ktoré sa týkajú 
regiónu, z ktorého pochádzam. Pravdupo-
vediac, na Nové Mesto nad Váhom ma upo-
zornila až moja diplomová vedúca Mgr. Ka-
tarína Chmelinová, PhD. Podobnú tému 
som mala v treťom ročníku ako seminárnu 
prácu, kde som si mohla vybrať medzi štu-
kovou výzdobou a oltármi. Vybrala som si 
oltáre, pretože som vedela, že sa tomu ešte 
nikto nevenoval. To bol prvý impulz. Nako-
niec som zistila, že je tam dostatok mate-
riálu, s ktorým sa bude dať pracovať. 

 
■ Prečo si myslíte, že práve vaša práca 

bola ocenená? 
Myslím si, že moja práca upútala práve 

tým, že sa danou témou predtým nik neza-
oberal. Ako som sa neskôr dozvedela, dô-
vodom bolo taktiež to, že som poctivo spra-
covala archívny materiál. Väčšinu študen-

tov odboru veda o výtvarnom umení, ktorí 
sa venujú starému umeniu, často táto fáza 
výskumu odrádza, nechce sa im až tak pra-
covať v archíve a čítať texty v latinčine. V mo-
jej práci som prelúskala práve značnú časť 
archívneho materiálu k danej téme. Preto 
mi to trvalo dlhšie a končila som až po šies-
tom ročníku. Rok som strávila len tým, že 
som zhromažďovala literatúru a „sedela“ 
v rôznych archívoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
■ Kvôli diplomovej práci ste končili ne-

skôr? 
 
 

Ak by som to chcela unaháňať, tak by sa 
asi dalo skončiť v riadnom termíne. U nás 
na katedre to ale funguje zväčša tak, že na 
jeden raz takmer nikto neurobí všetky skúš-
ky štátnej skúšky. Väčšina si to rozdelí po 
dve skúšky a zohľadní pri tom aj priprave-
nosť na obhajobu diplomovej práce. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 ■ Čo robíte v súčasnosti? Ste v kontakte 

s oblasťou, ktorú ste vyštudovali? 
 
 

Vďakabohu, áno a úprimne ma to teší. 
Po škole som pracovala ako sprievodkyňa 
na Trenčianskom hrade. V tom čase sa mi 
nečrtala nijaká odbornejšia práca. Od sep-
tembra 2009 však pracujem na Krajskom 
pamiatkovom úrade v Trenčíne. Mám na 
starosti hnuteľné pamiatky a ich reštauro-
vanie. Pamiatkový úrad je, žiaľ, dosť nepo-
pulárny medzi laickou verejnosťou. Majitelia 
historických pamiatok majú vždy strach, 
keď sa zjavia pamiatkari. Dôležité je vždy 
nájsť spoločný dialóg. Častým problémom 
je najmä to, že nemajú dostatok prostried-
kov na obnovu, akú požaduje starostlivosť 
o pamiatkový fond. Ak sa však spraví ne-
kvalitná obnova narýchlo, tak sú to zbytočne 
vyhodené peniaze. 

 
 
 
 
 
Naša absolventka Mgr. Mária Vdovičíková (vpravo) získala cenu Martina Benku za diplomovú
prácu v oblasti výtvarného umenia. 

 
■ Chceli by ste sa téme svojej diplomo-

vej práce venovať aj v budúcnosti? 
Určite áno. Nové Mesto nad Váhom patrí 

pod krajský pamiatkový úrad, na ktorom 
pracujem. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré by 
sa mali obnoviť, resp. zaslúžia si pozornosť 
odborníkov i verejnosti. Ak by sa farnosti 
podarilo zohnať finančné prostriedky, pri-
stúpilo by sa k obnove kostola a snáď aj 
reštaurovaniu štukovej výzdoby. Oltáre 
taktiež neboli komplexne reštaurované. Do 
prepoštského areálu patrí okrem kostola aj 
prepoštský palác s prepoštskou kaplnkou, 
samotný kostol a niekoľko exteriérových 
sôch. Ak by sa podarilo obnoviť celý areál, 
bol by zaujímavý aj pre tamojších ľudí či už 
z hľadiska duchovného oddychu alebo ces-
tovného ruchu. Priznám sa, že keď som 
začala spracúvať Nové Mesto nad Váhom, 
netušila som, že má až takú hlbokú a spleti-
tú históriu. Pritom má v tomto smere veľmi 
veľký potenciál, len sa o ňom dosiaľ veľmi 
nehovorilo. 

Lenka Mlynčeková 
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V súťaži o olympizme sme sa umiestnili na treťom mieste 
 
V roku 2009 sa celoslovenské finále vo vedomostnej súťaži o olympizme uskutočnilo 16. – 17. novembra na pôde Katedry telesnej vý-

chovy a športu Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do súťaže sa prihlásilo desať družstiev zo šiestich 
univerzít. Naša fakulta nominovala až štyri družstvá. Otázky na súťaž boli zostavované z troch tém: letné a zimné olympijské hry na americkom 
kontinente, československí športovci na letných a zimných olympijských hrách na americkom kontinente a Kanada a jej provincia Britská 
Kolumbia.  

 
Pravidlá súťaže boli oproti minulému roku 

zmenené. Vlani po absolvovaní vedomost-
ného testu pokračovali ďalej v súťaži už len 
štyri najlepšie družstvá, zatiaľ čo v tomto 
roku pokračovali ďalej všetky družstvá.  

 
 
 
 
 
 Počas opravovania vedomostných testov 

súťažiaci besedovali so slovenskou repre-
zentantkou v hode kladivom Martinou Hraš-
novou, ktorá obsadila na Majstrovstvách 
sveta v Atletike v Berlíne 2009 tretie miesto 
a na Olympijských hrách v Pekingu 2008 
skončila ôsma. Po besede sa súťažilo troj-
kolovým systémom, v ktorom súťažiaci od-
povedali v každom kole na jednu otázku. 
V prvom kole boli otázky za jeden bod,  
v druhom za dva a v treťom za jeden bod. 
Pri nesprávnom zodpovedaní otázky sa sú-
ťažiacim body neodpočítavali. Podľa nášho 
názoru bol tento systém súťaže menej atrak-
tívny. Družstvá, ktoré stratili vo vedomost-
nom teste viac bodov, už nemohli v koneč-
nom účtovaní obsadiť lepšie umiestnenie 
a súťaž stratila svoj náboj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo 
z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 
druhú pozíciu získala Fakulta športu z Pre-
šovskej univerzity a na treťom mieste skon-
čilo družstvo z našej fakulty v zložení Peter 
Baláž, Martin Fabian a Peter Šiška. Títo 
študenti sa súťaže zúčastnili aj minulý rok, 
kedy sa umiestnili na druhom mieste.  

 
 

Tri najlepšie družstvá: v strede víťazné družstvo z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vľavo 
družstvo z Fakulty športu Prešovskej Univerzity, ktoré skončilo druhé a vpravo družstvo z FTVŠ
UK (zdola Martin Fabian, Peter Šiška a Peter Baláž). 

Na druhý deň sa v telocvični organizovali 
športové súťaže, ktoré boli príjemným spes-
trením celého podujatia. Študenti si zmerali 
sily v ringu, florbale, skákaní cez švihadlo 
a hádzaní na cieľ. Tento deň súťažiaci po-
ňali v duchu známeho olympijského hesla: 
„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“ 
a vytvorili výbornú športovú atmosféru. Aj 
z týchto súťaží si všetci účastníci odniesli 
pekné ceny, po ktorých nasledovali už len 
záverečné slová, rozlúčenie sa a ukončenie 
podujatia. 

Hovoríme za všetkých, keď povieme, že 
súťažiaci odchádzali z podujatia v dobrej 
nálade, odnášali si pekné a praktické ce-
ny, spoznali nových a zaujímavých ľudí 
alebo tí starí sa im ukázali v novom svetle. 
Chceli by sme ešte pochváliť ubytovanie 
a stravu, ktoré zabezpečila domáca faku-
lta. Boli na vynikajúcej úrovni a veľmi sa 
nám páčilo, že celé sa to nieslo v rodinnej 
atmosfére.  

Na záver by sme chceli parafrázovať slo-
vá profesora Jána Grexu, ktorý sa vo svo-
jom príhovore o ľudských hodnotách obrátil 

na staroveké Grécko, kedy mali ľudia od-
lišný pohľad na človeka. V súčasnosti sa 
človek často hodnotí podľa toho, akú má 
prácu, auto, alebo ako sa oblieka. Starí Gré-
ci hodnotili človeka podľa toho, ako rozum-
ne využíva svoj voľný čas. Táto súťaž bola 
dobrovoľná a my sme ho venovali vzneše-
nej myšlienke. Preto veríme, že aj budúci 
ročník bude mať minimálne rovnakú účasť 
a podobné úspechy našich študentov, ako 
tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.  

Peter Baláž, Martin Fabian,  
Peter Šiška, študenti FTVŠ UK 

 

 

Vzdelávacia sieť lekárskych fakúlt MEFANET 
 
Podpisy dekanov všetkých desiatich českých a slovenských lekárskych fakúlt nájdeme pod dohodou o vzdelávacej sieti MEFANET 

(MEdical FAculties NETwork). Projekt, ktorý sa začal v roku 2007, si kladie za cieľ uľahčiť komunikáciu a zdieľanie vzdelávacích materiálov 
pre študentov medicíny, lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. 

 
Ústredným bodom siete je systém pre 

elektronické publikovanie, ktorý umožňuje 
zdieľanie elektronických výučbových ma-
teriálov medzi jednotlivými zúčastnenými 
fakultami. Na jedinom mieste tak majú de-
saťtisíce českých a slovenských študentov 
i pedagógov z lekárskych odborov k dispo-
zícii videá, prezentácie i komplexné elektro-
nické autorské diela zo všetkých oblastí 
medicíny. K tejto spoločnej portálovej plat-

forme (viď http://portal.mefanet.cz) sú tiež 
pridružené ďalšie aktivity, ako napríklad kaž-
doročné konferencie zamerané na využitie 
e-learningu v medicíne či medzinárodnej 
spolupráce na poli vytvárania novej gene-
rácie interaktívnych učebných pomôcok, 
napríklad so spoločnosťou New Media 
Medicine Ltd. – spin-off firmou Auckland-
skej univerzity na Novom Zélande. Spolu-
práca sa neustále rozširuje i v rámci Českej 

republiky a Slovenska, pretože sa do pro-
jektu zapájajú i nelekárske fakulty zamera-
né na výchovu zdravotníckych profesioná-
lov – najnovšie Zdravotno-sociálna fakulta 
Juhočeskej univerzity, Fakulta zdravotníc-
kych štúdií Olomouckej univerzity a Fakulta 
biomedicínskeho inžinierstva Českého vy-
sokého učení technického. 

„Podpísanie dohody dekanmi všetkých 
lekárskych fakúlt potvrdzuje rastúci záujem 
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a dôležitosť vzdelávania s využitím moder-
ných informačných technológií,“ hovorí pred-
seda Koordinačnej rady siete MEFANET 
doc. Ladislav Dušek z Inštitútu bioštatistiky 
a analýz Masarykovej univerzity. O tom na-
pokon svedčí nielen veľký nárast zúčastne-
ných fakúlt a používateľov, ale i oficiálna 
podpora zo strany Ministerstva školstva ČR 
v podobe začínajúceho trojročného projek-
tu operačného programu „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“ s názvom „Štandar-
dizácia a zdieľanie vzdelávacej platformy 
medzi lekárskymi fakultami v rámci projek-
tu MEFANET“. 

Oficiálnejší ráz projektu môže taktiež na-
pomôcť postupnému riešeniu problému, 
s ktorým sa prevádzkovatelia a používatelia 
edukačných portálov často stretávajú: na-
plniť ich kvalitným obsahom zo všetkých 

odborov medicíny. Vzhľadom k značnej 
vyťaženosti pedagogických pracovníkov 
lekárskych fakúlt nejde o nepodstatnú zá-
ležitosť. Preto je potrebné motivovať auto-
rov z radov učiteľov i študentov medicíny. 
„Jednou z ciest môže byť napríklad uznanie 
elektronických výukových materiálov ako 
plnohodnotného publikačného média a rov-
nocennej alternatívy kníh, skrípt a ďalších 
pomôcok,“ poznamenávajú k tomu svorne 
prof. Stanislav Štípek z LF UK a prof. Vladi-
mír Mihál z LF Univerzity Palackého. 

Neoddeliteľnou súčasťou projektu MEFA-
NET sa už stala konferencia s rovnakým 
názvom, ktorá sa koná každý rok v novem-
bri v Brne, tento rok v termíne 25. –  26. no-
vembra. Medzi hlavnými témami programu 
boli napríklad úloha informačných techno-
lógií vo vzdelávaní študentov medicíny  

a lekárskych pracovníkov, praktické skú-
senosti s nimi či metodiky efektívnej tvor-
by elektronických učebných materiálov. 
Nechýbali ani prednášky o legislatívnych 
aspektoch a problematike autorských práv.  

Projekt je prezentovaný a úspešne hod-
notený i na medzinárodných konferenciách, 
napríklad na kongresoch Medzinárodnej 
asociácie pre lekárske vzdelávanie (AMEE) 
v rokoch 2008 (Praha) a 2009 (Malaga)  
a na svetovej konferencii EdMEDIA (Ho-
nolulu 2009), organizovanej asociáciou 
AACE (Association for the Advancement 
of Computing in Education), kde prezen-
tácia o MEFANETu bola po oponentúre 
zaradená do sekcie osvedčených postu-
pov. 

PhDr. H. Bernadičová, 
 LF UK 

 

 

Založili sme Klub učiteľov geovied 
 

V novembri minulého roka sme ukončili projekt ESF s názvom Inovácia vzdelania a kľúčových kompetencií učiteľov geovedného zamerania, 
na ktorom sme pracovali počas rokov 2006 – 2008. Absolventi projektu – učitelia geovedných predmetov prírodopisu a geografie – sa 
však chceli stretávať ďalej, a tak sme založili Klub učiteľov geovied (KUG) ako odbornú skupinu pri Slovenskej geologickej spoločnosti. 
V súčasnosti máme 30 členov.  

 
Klub učiteľov geovied chce:  

− poskytovať všeobecne prospešné služby 
v oblasti rozvoja a popularizácie prírod-
ných vied, zvlášť geovied,  

 
 
 − poskytovať populárne a odborné prednáš-

ky pre učiteľov za účasti vysokoškolských 
slovenských alebo zahraničných odborní-
kov najmä v oblasti geológie a geografie, 
ale aj biológie, chémie, environmentalis-
tiky, pedagogiky, psychológie a odboro-
vých didaktík, 

 
 
 
 
 

− dopĺňať a rozširovať kľúčové kompeten-
cie učiteľov základných a stredných škôl 
v oblasti geovied realizáciou workshopov, 
terénnych a laboratórnych cvičení pre uči-
teľov, 

 
 
 
 
 − rozširovať učivo pre základné a stredné 

školy v rámci jednotlivých tematických cel-
kov najnovšími výsledkami výskumov, 

 
 − poskytovať priestor pre výmenu skúseností 

a tvorivých nápadov jednotlivých učiteľov, 
 
 

− poskytovať priestor na prepojenie rôznych 
vedných odborov navzájom, 

 

Učitelia geovedných predmetov pri hľadaní minerálov na exkurzii v lokalite Rožná. Foto: Lenka
Birčáková− poskytovať poradenskú činnosť v oblasti 

geovedných disciplín, 
− sprístupňovať učebné pomôcky v nadväz-

nosti na činnosť klubu, 
− tvoriť a publikovať informačné materiály  

v tlačenej alebo multimediálnej podobe,  
− usporadúvať odborné a kultúrno-spolo-
čenské podujatia, semináre a exkurzie, 

− spolupracovať pri plnení svojich úloh s pra-
coviskami Prírodovedeckej fakulty UK, iný-
mi vysokými školami, výskumnými a po-
pularizačnými pracoviskami u nás i v za-
hraničí. 
Pracovať sme začali vo februári 2009  

a v priebehu prvého polroka sme realizovali 
päť stretnutí a exkurziu do Moravského kra-
su a na Vysočinu. Pre žiakov základných 
a stredných škôl bolo určené výchovno-
vzdelávacie prírodovedné predstavenia Spo-

ločnosti pre vedu a vzdelanie Pansophia. 
Vybrané kapitoly z prírodných vied sme 
venovali študentom a učiteľom stredných 
škôl. Na workshope na základnej škole 
v Bratislave si učitelia mohli vyskúšať prá-
cu s interaktívnou tabuľou. Hosť z Univerzity 
Karlovej RNDr. Dobroslav Matějka, CSc., 
nám prednášal o známom – neznámom 
českom masíve. Absolvovali sme aj vyučo-
vanie v múzeu a navštívili sme výstavu Pla-
néta Zem, na ktorej žijeme.  

V školskom roku 2009/2010 sme sa zatiaľ 
stretli trikrát. Predseda Združenia stredných 
škôl pri OZ PŠaV SR RNDr. Jozef Lužák na 
jednom z nich informoval o zákone o peda-
gogických a odborných zamestnancoch, 
ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. novembra 

2009 a týka sa zaraďovania učiteľov do 
platových tabuliek. Na druhom stretnutí 
prof. RNDr. Ivan Kraus prednášal na tému 
Kameň a víno. Jeho prednášku doplnila 
RNDr. Bizubová informáciou o vinohradníc-
kych a vinárskych náučných chodníkoch.  

V novembri sa uskutočnilo stretnutie, na 
ktorom doc. RNDr. Jozef Michalík, CSc., 
predniesol, ako pracuje Zem alebo život 
Zeme. Tým sme otvorili cyklus prednášok 
a seminárov v rámci projektov APVV Geo-
lógia pre všetkých a KEGA Multimediálna 
podpora geovedného vzdelávania na zá-
kladných a stredných školách. 

 
doc. RNDr. Lídia Turanová, CSc., 

predsedníčka KUG, PriF UK 
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Prvá profesorka v Československu  
bola príbuznou Ľudovíta Štúra 

 
Minulý rok sme si pripomenuli 90. výročie založenia Univerzity Komenského. Výročia sú 

dobrou príležitosťou spomenúť si na dôležité či zaujímavé míľniky v histórii. Do dejín našej 
univerzity sa zapísala aj osobnosť, ktorú vám dnes chceme predstaviť. Nielenže bola pri 
zakladaní univerzity v Bratislave, ale bola výnimočná aj niečím iným. Stala sa prvou ženou 
v Československu, ktorú vymenovali za profesorku: Božena Štúrová. 

 

Radi by sme vám, vážení čitatelia, priblí-
žili osudy univerzitnej profesorky MUDr. Bo-
ženy Štúrovej – Kuklovej (1893 – 1977). Aj 
preto, že sa dlhé roky venovala liečeniu 
tuberkulózy, o ktorej sa dnes hovorí čoraz 
častejšie. Opäť sa objavuje, ale na rozdiel 
od čias minulých už nie tak často ako smr-
teľná choroba. Zaujímavá je tiež skutoč-
nosť, že svoj život spojila s rodinou Štú-
rovcov.  

Korene MUDr. Štúrovej siahajú do neveľ-
kej obce Žamberk pri Hradci Králové. Po-
chádzala z rodiny advokáta, ale aj tak jej 
cesta za vzdelaním bola riadne kľukatá. Za 
čias Rakúsko-Uhorska totiž absolvovanie 
dievčenského lýcea neoprávňovalo študent-
ky k vstupu na univerzitu. Preto sa pán ad-
vokát Kukla pokúsil pre svoju dcéru získať 
zvláštne povolenie priamo u ministra škol-
stva. Podarilo sa, a tak mohla Božena exter-
ne navštevovať ako jediné dievča chlapčen-
ské gymnázium v Hradci Králové, kam sa 
rodina presťahovala. 

Vytúžený lekársky diplom prevzala Božena 
Kuklová v pražskom Karolíne v roku 1918. 
Rok bola asistentkou na internej klinike  
a po založení Univerzity Komenského pri-
šla do Bratislavy spolu so skupinou lekárov 
prof. Hynka. V tomto meste napĺňala svoje 
pracovné ambície a tu sa vydala za PhDr. 
Svätopluka Štúra, prasynovca Ľudovíta Štú-
ra. Stala sa matkou dvoch dcér a jedného 
syna. Napriek tomu sa intenzívne venovala 
medicíne. Praktickej i teoretickej. Už v roku 
1928 sa habilitovala za docentku a roku 
1934 ju menovali ako prvú ženu v Česko-
slovensku za univerzitnú profesorku na Uni-
verzite Komenského.  

Obdivuhodná pracovitosť a dôslednosť 
pomohli tejto skromnej žene vystúpiť na 
najvyššie profesionálne stupienky. Bola 
prednostkou Kliniky tuberkulózy, na za-
ložení ktorej mala výrazný podiel. V rokoch 
1952 – 1961 viedla Katedru tuberkulózy LF 
UK. Okrem toho publikovala okolo 65 ve-
deckých štúdií a udržiavala živé kontakty  
s kolegami a inštitúciami v zahraničí.  

Tí, čo poznali profesorku Štúrovú osobne, 
spomínajú predovšetkým na jej hlbokú ľud-
skosť a optimizmus. K týmto jej vlastnostiam 
v rodine pribudla aj láskavá starostlivosť  
o tri deti. Tie najkrajšie spomienky na svoju 
mamu má jej jediný syn, dnes 76-ročný 
psychológ, univerzitný profesor Ivan Štúr. 
Spomína však aj na otca, profesora filozo-
fie na Filozofickej fakulte UK, Svätopluka 
Štúra a na jeho životnú púť, ktorá nebola 
ľahká. Tri razy totiž musel univerzitu opustiť. 
Prvý raz v čase nástupu fašizmu v roku 
1939. Potom o desať rokov neskôr a po 
tretí raz, keď protestoval proti vojenskej 
invázii v roku 1968. Napriek týmto ťažkým 
skúškam dokázali obaja rodičia vytvoriť 
svojim deťom a neskôr vnúčatám atmosfé-
ru pohody a harmónie.  

Hoci od úmrtia profesorky Štúrovej uply-
nulo 33 rokov, ani tento čas neubral na hod-
note a prínose jej pôsobenia v slovenskej 
medicíne ako praktickej lekárky, či obľúbe-
nej vysokoškolskej učiteľky. Významná 
bola tiež jej vedecká a publikačná aktivita. 
Aj pri svojich bohatých medzinárodných 
kontaktoch vždy dôstojne reprezentovala 
naša univerzitu. 

Oľga Mockovčiaková,  
bývalá zamestnankyňa UK

 

 

Zomrel prvý profesor lekárenstva Vladimír Špringer 
 
V novembri 2009 vo veku 76 rokov ukončil svoju pozemskú púť náš kolega prof. RNDr. Vla-

dimír Špringer, CSc. Viac ako štyridsať rokov sa venoval problémom chemickej a farmaceu-
tickej analytiky, stabilite a stabilizácii liekov, faktorom, ktoré ovplyvňujú spotrebu a cenu liekov.  

 
Ako vysokoškolský pedagóg prof. Šprin-

ger odkrýval viacerým generáciám tajom-
stvá farmaceutickej profesie a spoluvytváral 
ich vzťah k jej obsahu. U mnohých z nich 
vytvoril trvalý aktívny záujem nielen k povo-
laniu, ale aj k vedeckému poznaniu. Jeho 
študenti, diplomanti, postgraduálni študenti, 
rigorozanti a ďalší kolegovia odpovedali ak-
tivitou, ktorá v mnohých z nich zostáva po-
čas ďalšieho profesijného rastu. K farmácii 

priviedol aj svoje dve deti – syna Petra, kto-
rý úspešne pôsobí v rámci farmaceutického 
priemyslu a dcéru Zuzanu, ktorá úspešne 
pôsobí vo farmaceutickej praxi vo Švajčiar-
sku.  

Výsledky vedeckej práce priebežne zverej-
ňoval v našich a zahraničných časopisoch. 
Prednášal na vedeckých podujatiach farma-
ceutických, chemických, resp. biochemic-
kých spoločností. 

Jazykové okienko Z histórie univerzity 
 
 
Jednou z frekventovaných chýb, kto-

rých sa dopúšťame, je prekríženie často 
používaných väzieb, tzv. kontaminácia. 
Významovo blízke slovesá „závisieť“ 
a „záležať“ sa neraz používajú s ne-
správnou predložkou. Často sa tak stre-
távame s nespisovnou formou „závisí 
to na situácii“ a „záleží to od situácie“. 
Sloveso „závisieť“ sa spája s predlož-
kou v genitíve „od“, zatiaľ čo sloveso 
„záležať“ sa spája s predložkou v lokáli 
„na“. Preto je správne povedať „závisí 
to od situácie“ a „záleží to na situácii“.  

Najmä Slováci pochádzajúci z vý-
chodného Slovenska majú problém 
definovať rozdiel medzi príslovkami 
miesta „von“ a „vonku“. Mohli sme sa 
už stretnúť napr. so spojeniami „idem 
vonku“ alebo „som von“. Obe sú ne-
správne. „Von“ je príslovka, ktorá určuje 
smer. Pýtame sa na ňu „kam?“. Príslov-
ka „vonku“ určuje miesto a pýtame sa 
na ňu „kde?“. Preto je jediná správna 
verzia výpovedí: „idem von“ alebo „som 
vonku“.  

Podobné ťažkosti sledujeme pri prí-
slovkách „tu“ a „sem“. Povedať „prišla 
som tu“ je nesprávne. Príslovka „tu“ 
označuje miesto, cieľ. Na jeho funkciu 
vo vete sa pýtame „kde?“. Príslovka 
„sem“ pomenúva smer a pýtame sa 
naň „kam?“. Správne sa preto povie 
„prišla som sem“ alebo „stojím tu“. 

Slováci z okolia Nitry, Topoľčian či 
Bánoviec nad Bebravou majú slabosť 
na predložku „pri“. Môžeme od nich 
počuť „idem pri Nitru“, „idem pri školu“ 
„stretneme sa pri rieku“. Predložka „pri“ 
sa spája s lokálom, čiže správne sa má 
použiť „pri kom/pri čom“, napr. „stret-
neme sa pri rieke“. Ak hovoríme o tom, 
že niekam ideme, používame predlož-
ky „do“, „ku“. Správne sa povie „idem 
do Nitry“, „idem do školy“, „idem ku 
škole“. 

  

Lúč ime sa
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− 15. januára 1933 – narodil sa v Bytči 
− 1956 – ukončil Farmaceutickú fakultu UK (FaF UK) 
− 1956 – 1959 – pracoval vo Výskumnom ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV 
− 1959 – vysokoškolský učiteľ na Katedre analytickej chémie FaF UK 
− 1967 – získal titul RNDr. 
− 1969 – získal vedeckú hodnosť kandidáta chemických vied 
− 1971 – 1974 – prodekan FaF UK 
− 1972 – habilitoval sa v odbore analytická chémia 
− 1980 – 1995 – vedúci Fakultnej lekárne; prednosta Univerzitnej lekárne  
− 1981 – 1998 – vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK 
− 1990 – 1993 – prodekan FaF UK 
− 1992 – získal titul profesora v odbore lekárenstvo (prvý profesor v tomto odbore) 
− 1997 – profesor Katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK 
− 20. november 2009 – zomiera 

Lúč ime sa 

Bol členom Vedeckej rady fakulty, Ústavu 
pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníct-
ve, členom Slovenskej lekárskej spoločnosti 
a Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, 
členom viacerých komisií Ministerstva zdra-
votníctva SR, členom redakčných rád časo-
pisov Chemické zvesti, Česká a Slovenská 
farmacie, Farmaceutický obzor. Za svoju 
vedeckú a pedagogickú činnosť dostal celý 
rad uznaní, zlatých medailí, pamätných  
a ďalších medailí. 

Hoci prof. Špringer už nie je medzi nami, 
v mene mnohopočetného radu študentov, 
v mene jeho spolupracovníkov, ako aj v me-
ne vedenia fakulty mu ďakujeme za jeho 
ľudský a profesijný prínos. V tej nadpozem-
skej púti želáme dobrú plavbu. Česť jeho 
pamiatke. 

prof. RNDr. V. Foltán, CSc., doc. RNDr. Ján Majtás, CSc., FaF UK
(redakčne krátené)

Sú ťaž

Najkrajšie grafické listy 
 
Každoročná súťaž o novoročný grafický list má svojich výhercov. Prvé miesto a odmenu 100 € získal študent 3. ročníka Zoltán Boráros 

z PdF UK. Druhá bola Michaela Králová, študentka 1. ročníka PdF UK, ktorá si odniesla odmenu 65 €. Študentka 2. ročníka PdF UK 
Barbora Jurkovičová bola tretia a odmenili ju 40 eurami. Vedenie UK si vybralo grafický list Bc. Kristíny Kučerovej, študentky 2. ročníka 
magisterského štúdia PdF, ktorá tiež dostala odmenu 100 €. Komisiu pri Katedre výtvarnej výchovy PdF UK, ktorá vyhodnotila prihlásené 
diela, tvorili doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD., Zdenek Brázdil, akad. mal., a Alojz Drahoš, akad. soch., PhD. 

NUNU
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
◄ 
Novoročný grafický list UK  
na rok 2010, 
Bc. Kristína Kučerová 
 
 
 
 

►
1. miesto,

Zoltán Boráros
 
 
 
 
 
 
◄ 
2. miesto, 
Michaela Králová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►
3. miesto,

Barbora Jurkovičová
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Študentským perom

Raňajky v pyžame, ožívajúci ranný rituál v Mlynskej doline 
 
Nikdy som nebola fanúšikom inštitucionalizovaného jedenia. Filozoficky som sa nevedela stotožniť s odnášaním nezjedeného obeda naspäť, 

prekážali mi reči o tom, že je jedlo nejedlé a k tomu všetkému sa pridala fóbia prezentovať akt jedenia na verejnosti, keďže mi zemiaková kaša 
neraz kvôli blúdiacim myšlienkam skončila na líci.  

 

Ako milovník experimentov, predovšetkým 
tých na sebe, som sa rozhodla, že po otesto-
vaní sily zelenej farby na vlasy (nebola až taká 
trvácna, ako ju výrobcovia sľubovali) a iných 
pubertálnych výstrelkov spravím niečo pre 
všeobecnú osvetu ľudstva. Vybrala som sa 
do novej jedálne v Mlynskej doline. 

Venza – tak znie dôvtipný názov nového stra-
vovacieho zariadenia v átriových domkoch. 
Každý deň vchádzam a vychádzam do dôver-
ného prostredia internátu predierajúc sa cez 
dav vyhladnutých študentov, ktorý ma odrádzal 
od vyskúšania stravovacieho zariadenia nachá-
dzajúceho sa doslova pod mojím nosom. Keď 
sa však nová jedáleň etablovala v študentskej 
obci ako chutná a študentské peňaženky ne-
vykrádajúca alternatíva voči vifonom, kebabom 
a spol., eliminoval sa prvotný chaos v platení 
za jedlo a poskytovali sa služby (jesť, piť, ká-
vičkovať) od rána do večera, stála mi za jednu 
návštevu. 

Uskutočnila som drsnú verziu experimentu. 
Ráno, na obed, večer. (Áno, tá absencia mi 
za to napokon stála.) Ráno som nebola jedinou 

pyžamovou verziou študenta. Ostatné tváre 
s opuchnutými očami a strapatými vlasmi 
netrpezlivo čakali na otvorenie sezamu a lačne 
sa vrhli na bagety, ktoré sa pre ich cenu čo-
skoro stali nedostatkovým tovarom. Po ranných 
hlbokých úvahách s ostatnými čakajúcimi 
v rade – okrem iného i o tom, v čom tkvie 
tajomstvo bagiet za pol eura – či zaručeným 
príbehom o zázračnej schopnosti zapekačiek 
vyliečiť rannú nevoľnosť po noci prehýrenej 
štúdiom a iným sebazdokonaľovaním, sa v mo-
jich rukách konečne ocitlo jedlo. Pár grošov 
a raňajky boli zaobstarané. 

S obedom to bolo trochu komplikovanejšie. 
Treba si vystáť dlhočizný rad, kým si kúpime 
hlavné jedlo dňa. Pozitívom je, že si hladoši 
môžu namixovať svoje jedlo sami. Jednotlivé 
komponenty jedla, prílohy, šaláty - všetko je 
v samostatných miskách. Čiže žiadne repete 
typického zvuku plesknutia zemiakovej kaše 
na tanier, ktorým nám tety kuchárky na stred-
ných školách tak rady robili chute, nehrozí. 
Sladké, slané, zdravé, zdraviu škodlivé a srd-
cové tepny upchávajúce - vyberú si nielen uve-

domelí, ale aj tí, čo nedopustia na lahodnosť 
vyprážaného syra s hranolkami. Ak ste fanú-
šikom matky múdrosti a ochotne si zopaku-
jete státie v rade, na večeru si môžete vy-
brať z tých istých – pravda, nie presne tých 
istých kysnúcich a kvasiacich sa jedál – ako 
na obed. 

I keď sa otvorila jedáleň Venza 1. apríla, žar-
ty si z nás nerobí ani kvalitou jedál, ani prí-
stupom ochotných vystresovaných kuchárok 
a pracovníkov. Sympatické je, že ponúkané 
jedlá majú skutočne blízko k študentskej duši. 
Nie je to žiadna luxusná ustanovizeň mest-
ského charakteru. A napočudovanie – veľmi 
rýchlo sa vysporiadala aj s problémom bagiet, 
miznúcich rýchlosťou svetla. Niektorí ľudia, 
trpiaci syndrómom zväčšeného žalúdka, sa 
z jedálne vykrádajú so štyrmi bagetami pod 
pazuchou. Akútny nedostatok sa však medzi-
časom vyriešil a päťdesiat centov nadobudlo 
v študentskej obci nový rozmer. 

Margita Kissová, študentka  
1. ročníka Mgr. štúdia žurnalistiky

 
 

Študentská jedáleň? Nie, reštaurácia 
 
Obyvatelia Mlynskej doliny si nevedia vybrať, ktoréže jedlo z desiatich ponúkaných si odnesú na vkusnej trojuholníkovej tácke s logom Mlynov, 

aby tak aspoň na chvíľu dopriali svojmu ťažko skúšanému žalúdku nejaké to teplé sústo. 
 

Veru, pri vstupe do týchto priestorov je to 
medzi študentom a jedálňou láska na prvý 
pohľad. Jedáleň nielenže svojím vybavením 
pripomína kantínu Európskeho parlamentu, 
ale tiež novostavbu kostola, pretože mramo-
rová podlaha sa len tak hocikde nevidí. A ne-
bíčko v ústach budete mať tiež, ak si vystojíte 
rad, ktorého chvost trčí až niekde pri dverách 
AD – K, kde jedáleň sídli. Ak to vôbec jedá-
leň je. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Našťastie, odľahne vám, keď sa dostanete 

k príboru. Pri pohľade na rozhádzanú postrú-
hanú kapustu, čo zrejme ušla z niektorého 
zeleninového taniera, už nebude pochýb, že 
tu ste naozaj správne. Študentská jedáleň 
s vyšším štandardom ostane len študentskou 
jedálňou s vyšším štandardom. 

 
 
 
 
 
 
 

Rotujete okolo pultov s jedlami, ktoré na vás 
idú oči nechať, ak nie náhodou vy na nich, 
a konečne sa rozhodnete pre polievku. Nasle-
duje druhé, ale dnes máte chuť vyskúšať niečo 
nové, a tak si objednávate lekvárové perky. 
To vzápätí oľutujete, pretože ešte nie sú hoto-
vé, a tak tam čakáte so slinami na brade a pro-
síte polievku, aby si to s tým vychladnutím 
rozmyslela. Nerozmyslí. Nevadí, ešte netušíte, 
že pri stoloch je mikrovlnná rúra, kde si ju mô-
žete zohriať. 

 
 
 
 
 

Perky sa robia ešte hodnú chvíľu, za ten čas 
by ste zjedli polievku aj druhý dostupný chod, 
ale trpezlivo čakáte. Prepadne vás pocit, že 
ste v reštaurácii a aj tam sa predsa na kvalitné 
jedlo, nie nejaký fast food, čaká a čakať sa 

oplatí. Kuchárka prináša perky, zasvietia vám 
oči, lebo sú ako vystrihnuté z vášho sna, po-
sype vám ich horou cukru a poleje naberačkou 
masla. Môžete prejsť k pokladni, kde za jedlo 
zaplatíte tretinu bežnej ceny v reštaurácii. 
Víťazoslávne zasadnete k stolu a obdivne sa 

ešte raz rozhliadnete po jedálni. Keďže žetón 
na príbor tu po novom nepotrebujete, bude 
problém nezjesť aj ten. Máte dobrú chuť prísť 
znova. 

Jana Turčinová, študentka  
2. ročníka Bc. štúdia žurnalistiky 

 

 
 
 

Ilustračné foto. Zdroj: lacneubytovanie.sk 
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