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Senát odmieta Mamojkov návrh 
novely zákona 

 
Akademický senát UK (AS) na svojom zasadnutí dňa 24. feb-

ruára 2010 rokoval o niekoľkých významných záležitostiach, 
medzi nimi aj o metodike rozdelenia štátnej dotácie. Konštato-
val, že metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 
vysokým školám na rok 2010, podľa ktorej Ministerstvo škol-
stva SR (MŠ) rozpísalo dotácie, sa líši od metodiky schválenej 
Radou vysokých škôl v novembri 2009. Taktiež metodika 
zaslaná z MŠ v januári 2010 ako definitívna sa zásadne líši 
od metodiky, podľa ktorej je rozdelený rozpočet na verejné 
vysoké školy. AS je vážne znepokojený, že výsledky komplex-
nej akreditácie sa prakticky nepremietli do metodiky. Senát 
podporuje znenie uznesenia predsedníctva Rady vysokých 
škôl z 18. februára 2010. 
Ďalej sa senát zaoberal návrhom novely zákona o vyso-

kých školách. Návrh, ktorý predložil poslanec NR SR Mojmír 
Mamojka, ktorým by sa menil zákon č. 131/2002 Z. z. o vyso-
kých školách, senát dôrazne odmieta. Stotožňuje sa s obsa-
hom otvoreného listu štrnástich rektorov vysokých škôl poslan-
com NR SR „Súmrak nad kvalitou vysokoškolského vzdelá-
vania“ z 18. februára 2010.  
Členovia senátu boli informovaní o povinnosti Slovenskej 

televízie ospravedlniť sa za príspevok s neúplnými skutočnos-
ťami, čím zasiahla do dobrej povesti Univerzity Komenského.  

Senát ďalej schválil jeden predaj budovy a desať žiadostí 
o prenájom. 

AS sa zaoberal návrhom úpravy cien ubytovania v ubyto-
vacích zariadeniach UK. Predložený návrh bude podrobne 
prerokovaný v príslušných komisiách senátu.  

LM 
 

● ● ● ● ● 
 
 

 
Poznámka k titulnej strane: 

Trh práce pre farmaceutov, prírodovedcov a medikov  
prilákal sedem spoločností a stovky študentov. Viac na strane 3. 

Editoriál 
 
Zjarnieva sa. Špecifikom tohto obdobia na slovenských 

verejných vysokých školách je aj doho(a)dovanie sa o tom, 
ako si peniaze zo štátneho rozpočtu podelia jednotlivé fakuty. 
Oficiálne sa to „ako“ volá „metodika delenia štátnej dotácie“. 
Aj v tomto prípade platí UK extra daň za svoju jedinečnosť.
V tejto súvislosti je ňou šírka jej odborného záberu a decen-
tralizovaný spôsob spravovania jej vnútorných vecí.  

To sa premieta do zákonitej rôznosti pohľadov jej vrcholných 
akademických funkcionárov i senátorov na to, ako peniažky 
podeliť medzi fakulty a do ráznosti obhajovania vlastného 
názoru. Vďaka našej tradícii a vyspelosti teraz môžeme ab-
strahovať od prirodzených motívov stelesnených do múdrosti 
„košeľa bližšia ako kabát“. U nás uvažujeme v kategóriách 
„spravodlivosť“, „kvalita“, „rozvoj“. 

Keďže peňazí je, aký div, znova málo, intenzita dohodovania 
sa opäť eskaluje. Najhoršie je, že všetci dohodujúci sa majú 
svojim spôsobom pravdu. Na medicíne ma totiž vždy učili 
a ja tak teraz učím ďalších, že najúčinnejšia liečba je taká, 
ktorá ovplyvní príčinu. Prvotnou príčinou napätia pri hľadaní  
najušľachtilejšieho spôsobu delenia štátnej dotácie vonkon-
com nie je rôznosť názorov, ale celková suma, ktorú možno 
rozdeliť.  

O tom, ako podporiť ideály (preferencia kvality a pod.) by sa 
oveľa lepšie diskutovalo, ak by sa zároveň dali zaistiť bazálne 
veci v chode univerzity. Za tie musíme iste považovať (či už 
z hľadiska ich podielu na celkovej sume alebo z podstaty veci) 
platby za vykurovanie a mzdy pre nevyhnutný počet učiteľov, 
ktorých treba poslať do posluchární a praktikární na neokla-
mané zabezpečenie akreditovanej výučby. Poviete si – aké 
triviálne. Áno, iste. Ale ten, kto trochu pozná štruktúru použitia 
prostriedkov na jednotlivých fakultách, vie, aké zložité je pre 
mnohých dekanov práve pokrytie týchto bazálnych a v tomto 
zmysle teda „banálnych“ položiek. Banálnych, ale nevyhnut-
ných.  

Existujú tisíce možností ako vzdať hold Beckettovi. Je ab-
surdne zlé, ak sa naň môže čo i len podobať financovanie 
vysokých škôl. Je absurdne zlé, ak sú pravidlá financovania 
v štáte, ktorý sa hlási k podpore znalostnej spoločnosti nasta-
vené tak, že zaplatenie bazálno-banálnych vecí na jej tradičnej 
a v domácom kontexte iste špičkovej univerzite spôsobuje 
znateľné napätie. Napätie, ktoré neponecháva dostatok prie-
storu na pokojné uvažovanie, ako podporiť „nadstavbu“ – kva-
litu vo vzdelávaní i vede.  

Ako z toho von? Nechcem šíriť poplašnú správu, ale odne-
dávna vieme, že v tomto právnom štáte ňou nie je obsadenie 
Rožňavskej a iných ciest nespokojnými na úkor v tom čase 
menej nespokojných a/alebo viac si ctiacich právo. Skutočne 
chceme, aby tento štát fungoval v režime vynucovania si ele-
mentárnych vecí činmi, ktoré sú zjavne za hranicou všeobecne 
záväzných predpisov? Skutočne na vysoké školy nedosta-
neme dôstojnejšie množstvo prostriedkov, kým neprejdeme 
minimálne na nedávny rakúsky model vysokoškolského „vy-
svetľovania“? Dokedy sa správcovia našich daní budú spoliehať  
na to, že aj naďalej budeme zachovávať dôstojnosť hodnú aka-
demickej obce?  

Verím, že sa aj tak dokážeme potešiť z jarných kvietkov, ktoré 
nové slnko napriek dlhej zime znova vytiahne na svetlo. Veď  
vieme, že znova nejako prečkáme jarné univerzitné delenie. 
Dokonca s novou nádejou.  

 
M. Dúbrava, prorektor UK 

Ilustrujte Našu univerzitu 
 

Radi kreslíte  
a nemáte sa kde realizovať?  

Ponúkame Vám možnosť zverejniť  
svoje kresby vždy na aktuálne témy  

zo školstva a spoločnosti  
v našom – Vašom časopise.  

Ak Vás ponuka zaujala  
ozvite sa nám na  

nasa.univerzita@rec.uniba.sk. 
 

Naša univerzita.  
Časopis, ktorý tvoríte aj vy. 

Spravodajstvo 



 3

Farmaceutický trh práce  
pre študentov 

 
Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) pod záštitou FaF UK zorganizoval 

projekt, ktorý doteraz nemal na našej alma mater obdobu. V dňoch 23. a 24. feb-
ruára 2010 sa na FaF konal 1. farmaceutický trh práce. Jeho cieľom bola pre-
zentácia všetkých zložiek farmaceutického trhu pre študentov, a tak vytvorenie 
prostredia pre otvorenú komunikáciu a diskusiu.  

 
Preto sme veľmi radi, že sedem spoločností 

a zamestnávateľov pôsobiacich v oblasti far-
mácie prijalo naše pozvanie a zúčastnilo sa 
tohto projektu. Stáli tak na začiatku tradície, 
ktorá, ako veríme, pretrvá a bude slúžiť štu-
dentom, fakulte a v neposlednej rade zúčast-
neným vystavovateľom. Sme veľmi radi, že 
projekt predstihol naše očakávania a všetky 
zúčastnené strany nám zasielajú vysoko pozi-
tívne hodnotenia. 

Ideou zorganizovať trh práce sme sa začali 
zaoberať v septembri 2009. Bola to len myš-
lienka priniesť niečo nové do portfólia SSŠF 
ako protiváhu našim kultúrno-spoločenským 
projektom. Pripravovať projekt od nuly bolo 
veľkou výzvou a testom našich schopností. 
Snažili sme sa myslieť na najmenšie malič-
kosti, ktoré vytvárajú celkový obraz projektu  

a sú atraktívne navonok. Preto sme začali spo-
lupracovať s dizajnérom Marekom Mertinkom, 
ktorý nám vytvoril tematické logo a celkový 
dizajn pre tento projekt. Takisto si vážime ústre-
tovosť vedenia FaF ako aj celého tímu SSŠF, 
ktorí obetovali svoj čas a energiu.  

Toto úsilie vyústilo do prípravy dvojdňového 
„job fair“ projektu, kde vystavovatelia mali pri-
pravený vlastný stánok a podľa typu spolu-
práce aj priestor na vlastné prezentácie, kde 
mohli informovať naraz väčšiu skupinu štu-
dentov o svojom portfóliu a aktuálnej ponuke 
práce. Účasť v oboch dňoch prezentácií pre-
siahla viac ako 200 študentov a na celom pro-
jekte vyše 800 študentov fakúlt UK (farmácie, 
prírodných vied a medicíny). Už teraz sa te-
šíme na väčší, lepší a kvalitnejší druhý ročník. 

Tomáš Valena. SSŠF, FaF UK 

Týždeň  
frankofónie 

 
V tomto roku má česť organizovať týždeň 

frankofónie Katedra románskych jazykov 
a literatúr Pedagogickej fakulty UK. Pri príle-
žitosti 40. výročia „Francophonie“ sa budú
okrem literárnej súťaže konať aj prednášky 
súčasných významných francúzskych ling-
vistov H. Waltera a J. Martina. Záujemcovia 
sa môžu zúčastniť aj tvorivých dielní s fran-
cúzskym animátorom Ph. Guinet. Týždeň od 
22. do 26. marca 2010 bude ukončený „lite-
rárnym súbojom“ medzi účastníkmi tvorivých
dielní a udelením cien. 

Všetky aktivity sú organizované pod záš-
titou Ambasády Francúzskej republiky na 
Slovensku. 
doc. PhDr. Anna Butašová, CSc., PdF UK 
 
 

 

Zlacnené knihy  
pre právnikov 

 

Zlacnenie titulov monografií, učebníc, 
učebných textov, jurisprudencie a zborní-
kov organizuje pre študentov Oddelenie 
edičnej a vydavateľskej činnosti Právnickej 
fakulty UK vo štvrtok dňa 22. apríla 2010 od 
9.00 – 15.00 hod. na prízemí hlavnej budovy
na Šafárikovom námestí. Na podujatí budú 
svoju produkciu ponúkať aj Nakladateľstvo
a kníhkupectvo Linde, Praha; Vydavateľ-
stvo Aleš Čeněk, Plzeň; Eurokódex, Žilina 
a Heuréka, Šamorín. 

NUNU

 
 
 
Medzi vysoké školy univerzitného typu sa 

od 5. marca 2010 radí aj Univerzita Konštan-
tína Filozofa v Nitre po tom, čo jej po splne-
ní chýbajúceho kritéria minister školstva odo-
vzdal dekrét. Ocitla sa tak medzi ôsmimi
univerzitami, ktorým bolo postavenie prizna-
né už skôr. S najväčšou pravdepodobnosťou
môžu zaradenie medzi univerzity očakávať 
aj Ekonomická univerzita v Bratislave a Uni-
verzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré 
tiež splnili šieste povinné kritérium a Akre-
ditačná komisia im postavenie univerzity
schválila. 

NUNU
 
Študenti pregraduálneho štúdia alebo

doktorandi môžu získať štipendium až do 
výšky 5.000 € od Nadácie SPP. Štipendij-
ný program Hlavička podporuje mladých 
ľudí v získavaní vzdelávania prostredníc-
tvom študijných pobytov v krajinách EÚ, 
v Rusku a Turecku. O štipendium na letnú 
školu treba požiadať do 31. marca 2010, na
študijné pobyty v zimnom semestri 2010/ 2011
do 5. mája 2010. Nadácia rozdelí 132 000 €
Viac na www.nadaciaspp.sk/hlavicka. 

NUNU

Spravodajstvo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na farmaceutickom trhu práce si študenti farmácie, prírodných vied a medicíny mohli vybrať z ponúk 
práce siedmich spoločností. Zdroj: sssf.sk 

Spresnenie 

V januárovom vydaní Našej univerzity číslo 5 sme uverejnili rozhovor s prof. MUDr. Fedorom 
Šimkom, CSc., z Lekárskej fakulty UK o pozvanom editorstve prof. Šimka a Dr. Oľgy Pechá-
ňovej, DrSc. (SAV) špeciálneho čísla renomovaného časopisu Journal of Hypertension 
s názvom „Recent trends in hypertension treatment. Perspectives from animal studies“. Titu-
lok však hovoril o „článku o liečbe hypertenzie“. Podstatná bola skutočnosť, že prof. Šimko 
a Dr. Pecháňová číslo časopisu editovali a ako hosťujúcim editorom im zároveň uverejnili 
aj päť vlastných prác. Za nepresnosť sa obom ospravedlňujeme. 

NUNU 

V skratke

Oznam 
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Výživa – podmienka prežitia  
i možná príčina chorôb 

 
„Zdravá výživa nie je alternatívna medicína, to je príkaz,“ sú slová prof. RNDr. Jozefa Čárskeho, CSc., z Lekárskej fakulty UK. V prednáške 

o výžive ako prevencii i príčine civilizačných chorôb zhrnul známe fakty a pridal najnovšie poznatky výskumu i odborné vysvetlenia pôsobenia 
niektorých potravín na organizmus. O vedomosti zo svojej profesijnej oblasti sa s kolegami podelil na celouniverzitnej profesorskej pred-
náške v Aule UK dňa 24. februára 2010. 

 
Profesor Čársky začal prednášku naozaj 

od „začiatku“, keď porovnal súčasnú stravu 
človeka s prehistorickou. Na rozdiel od pre-
histórie, kedy prevažovala rastlinná potra-
va, dnes konzumujeme priemyselne spra-
cované potraviny bohaté na energiu ale 
s nedostatkom mnohých potrebných živín. 
Takisto odpovede na otázky, prečo máme 
vášeň pre sladké? či prečo máme odpor 
k horkému?, treba tiež hľadať hlboko, hl-
boko v minulosti. V evolučnom výbere boli 
najdôležitejším zdrojom energie polysacha-
ridy a dnes konzumujeme veľké množstvo 
sladkých cukrov. Horká potrava evokovala 
našim prapríbuzným toxickosť čiže látky 
nevhodné pre organizmus. Dodnes sa jej 
preto prirodzene vyhýbame. 

Civilizačné ochorenia trápia najmä 
bohaté krajiny 

Hoci medicína zaznamenala za posled-
ných 50 až 70 rokov nebývalý rozvoj, ľud-
stvo sa pasuje s chorobami, ktoré boli 
v minulosti len zriedkavé. Trápi nás vysoký 
výskyt civilizačných chorôb, ako je rakovina, 
diabetes či kardiovaskulárne a neurodege-
neratívne choroby. Prof. Čársky prezentoval 
dôkazy, že tieto choroby súvisia so zmenou 
životného štýlu, najmä so zmenou stravo-
vacích návykov a nedostatkom pohybu. 
Výskyt takýchto chorôb je oveľa vyšší v bo-
hatých častiach sveta – USA, Kanada, Euró-
pa, Austrália – než v chudobnejších regió-
noch Afriky, Ázie či Južnej Ameriky. 

Prečo je medicína málo úspešná v boji 
s civilizačnými chorobami a v čom spočíva 
zmena životného štýlu? Ako hlavná príčina 
sa ukazuje nadmerná konzumácia energe-
ticky bohatých potravín – sacharidov, tukov. 
Na druhej strane nedostatočne prijímame 
potraviny, ktoré obsahujú pre organizmus 
dôležité, biologicky účinné a ochranné lát-
ky – vitamíny, minerály a tiež fytochemi-
kálie, nachádzajúce sa v zelenine, ovocí 
a niektorých koreninách. Nepriaznivý vplyv 
má aj konzumácia priemyselne spracova-
ných potravín, ochudobnených o pôvodné 
výživové zložky, napr. bielená múka. 

Tuky podobne ako sacharidy sú nevyh-
nutnou súčasťou našej výživy. Zdravotné 
riziká tukov vyplývajú z nadmernej konzu-
mácie nasýtených tukov a cholesterolu 
a porušením rovnováhy v príjme omega-6 
a omega-3 tukov. Pomer ich správneho príj-
mu by mal byť 1 : 1, avšak skutočnosť je 
25 : 1. Olivový olej (aj repkový) je zase bo-
hatým zdrojom omega-9 tukov a tieto by 
mali tvoriť základ príjmu tukov. Mimoriadne 
škodlivé sú trans-tuky (margaríny), ktoré sa 
tvoria pri priemyselnom spracovaní rastlin-
ných olejov na pevné tuky. 

Spoločným menovateľom rakoviny hrubé-
ho čreva, žlčníka, pažeráka, prostaty, mater-
nice, prsníka je obezita. Spolupodmieňuje 
30 % rakoviny hrubého čreva a 60 % rako-
viny maternice. Tukové bunky, preplnené 
tukmi tvoria látky s prozápalovým cha-
rakterom. Príčinami vzniku rakoviny sú až 

z 30-tich % zlé stravovacie návyky, 30 % 
tvorí fajčenie a len 15 % tkvie v dedičnom 
pôvode. To znamená, že najmenej v 60-tich 
prípadoch zo 100 je rakovina zapríčinená 
vlastným konaním! 

Sušienka či cereálna tyčinka? 
Poznáte to. Uprostred dňa vás pochytí 

hlad, ale nie je čas na veľké jedlo – čím ho 
teda zahnať? Sušienkou alebo radšej cereál-
nou tyčinkou? „Konzumácia sladkých po-
travín a škrobov nie je to isté,“ upozorňuje 
prof. Čársky. Cukor zo sladkej sušienky 
rýchlo zvýši hladinu cukru v krvi, vzápätí 
však rýchlo klesá a hrozí hypoglykémia – 
a znovu pocit hladu. Glukóza zo škrobu, 
ktorý je obsiahnutý v cereáliách, sa uvoľňuje 
pomalšie a nespôsobuje extrémne výkyvy 
glykémie. 

O význame zeleniny a ovocia pre zdravie 
človeka hádam netreba polemizovať. Stret-
neme sa však s mýtmi typu, že ovocie a ze-
lenina sú nebezpečné pre obsah toxínov 
v pesticídoch. Skutočnosťou však je, že 
obsah týchto látok je len stopový. Ľud-
ské telo navyše dokáže proti cudzorodým 
a škodlivým látkam bojovať, alebo ich z or-
ganizmu vylúčiť. Ovocie a zelenina však 
obsahuje nepomerne viac zdraviu prospeš-
ných a ochranných látok. Preto profesor 
Čársky upozorňuje: „Nejesť ovocie a ze-
leninu zo strachu z pesticídov a bolo by 
nerozumné.“ 

 
Lenka Mlynčeková 

Aktivity našich pracovísk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Čársky upozornil na vzťah vzniku civilizač-
ných chorôb a zlých stravovacích návykov. Foto: 
Marián Kukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príčiny vzniku rakoviny. Zdroj: Béliveau, R., Gingras, D.: Výživa ako zbraň proti rakovine. 2008 Vyda-
vateľstvo Balneotherma, Bratislava 
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Bariérovosť na univerzite 
 
„Najväčšie bariéry nie sú architektonické ale v hlavách ľudí,“ myslí si Ing. arch. Lea Rollová, PhD., z Fakulty architektúry STU. O odstraňovaní 

tých fyzických bariér bol seminár Centra podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CEZAP), ktorý sa na Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky UK konal dňa 15. februára 2010.  

 

S bariérami má skúsenosti aj študentka uči-
teľstva psychológie a angličtiny Pedagogickej 
fakulty UK (PdF) Jana Uhrová s obmedzenými 
pohybovými schopnosťami. „Bariérovosť spô-
sobuje, že mnohokrát sa nemôžem zúčastniť 
na vyučovaní. Prednášky sa nachádzajú v pries-
toroch, do ktorých je pre mňa náročné sa do-
stať, lebo sú buď ďaleko od seba, alebo v bu-
dovách nie je výťah,“ vysvetľuje Jana. Neúčasť 
na niektorých prednáškach si potom musí 
kompenzovať samoštúdiom. Keďže PdF má 
viacero budov, ktoré sú od seba vzdialenejšie, 
iniciovala možnosť presunúť výučbu niekto-
rých predmetov do jednej budovy, prípadne 
na prízemie. Odpoveďou bolo, že rozvrhy sa 
nedajú zosúladiť. Hoci každý predmet sa Ja-
ne podarilo po dohode s vyučujúcimi ukončiť, 
predsa trvá na práve zúčastňovať sa vyučova-
nia priamo. 

Rovnaké podmienky a prístup ku vzdelaniu 
právne zabezpečuje aj Zákon o vysokých ško-
lách, Antidiskriminačný zákon a rôzne medzi-
národné deklarácie a dohody. Školské zariade-
nia by mali byť bezbariérové v celom rozsahu 
aj pre pedagógov a ostatných zamestnancov 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orien-
tácie. Nestačí zabezpečiť len bezbariérový 
vstup do objektu, ale v areáli musí byť aj bez-
bariérové parkovanie, bezbariérové hygienické 
zariadenia, prístup k učebniam, do knižnice, 
do jedálne a do ostatných priestorov vysoko-
školských areálov. 

Len správne technické zásahy  
uľahčia pohyb 
Bezbariérový vstup do budovy alebo objektu 

je základným predpokladom zúčastňovania 
sa na vzdelávacom procese. Úroveň vstupu 
do budovy a chodníka musí byť rovnaká. Naj-
ideálnejšie sú automaticky otváracie dvere  
a veľký priestor pred vstupom. Napriek tomu 
má UK budovy, kde musia vstupujúci preko-
návať schody.  

Výškové rozdiely aj vnútri budovy sa často 
riešia vybudovaním rampy. Architektka Rollo-
vá však upozorňuje, že rampa býva neraz 
zbytočným a najdrahším riešením. Pomerne 
často sa využíva schodisková plošina, ktorá 
má tiež mnoho nevýhod. Je príliš pomalá a slú-
ži len zdravotne postihnutým. Hoci by mala 
zdravotne postihnutému umožňovať samostat-
nosť, neraz i tu pri nástupe potrebuje asisten-
ciu. Namiesto schodiskovej plošiny preto Rollo-
vá odporúča zvislú zdvíhaciu plošinu, ktorá je 
finančne podobne náročná. Okrem toho je 
univerzálnejšia, čiže ju môžu využívať aj rodi-
čia s kočíkom a ľudia prenášajúci ťažké pred-
mety. Navyše nemá také veľké priestorové 
nároky a je rýchlejšia. 

„Hoci je väčšina budov UK pomerne starých 
a hľadať riešenia prístupnosti je niekedy ťaž-
ké, v poslednej dobe mnohé fakulty robia po-
kroky,“ konštatuje PeadDr. Elena Mendelo-
vá, CSc., vedúca CEZAP. Fakulty napríklad 
vstavujú výťahy. I tu sa však môžu nájsť nedo-
statky. Ovládací panel napr. nesmie byť umiest-
nený zvislo, pretože tlačidlá pre vyššie po-
schodia sú privysoko pre osobu sediacu na 
vozíku. Panel má byť teda radšej umiestnený 
horizontálne. 

Každé parkovisko musí poskytovať najme-
nej 4 % miest pre invalidov, najmenej však 
jedno miesto, a to čo najbližšie k vstupu do 
budovy. Miesta majú byť širšie ako bežné 
a v prípade, že parkovisko a chodník delí ob-
rubník, musia mať nájazdovú plošinu. 

Slabozrakým a nevidiacim slúžia vodiace 
línie v exteriéri a interiéri. Farebný kontrast je 
tiež dobrou pomôckou slabozrakých. Tu má 
naša univerzita ešte čo doháňať. 

Všetky tri odborníčky Ing. arch. Lea Rollová, 
PhD., Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., (obe 
z STU) i Ing. Ivana Balážová z Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska sa zhodli na tom, že 

akékoľvek architektonické zásahy v prospech 
zdravotne postihnutých by sa mali konzultovať 
s odborníkmi. Predíde sa tak prípadom, keď 
boli riešenia hoci s dobrým úmyslom navrh-
nuté zle. 

 
S odstraňovaním bariér UK už začala 
Rekonštrukcie univerzitných priestorov sa 

dajú financovať okrem vlastných zdrojov i pros-
tredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. UK 
môže využiť operačný program (OP) Bratis-
lavského kraja na regeneráciu sídel alebo 
operačné programy Vzdelávanie a Zamestna-
nosť a sociálna inklúzia financované z Európ-
skeho sociálneho fondu. Na druhej strane OP 
Výskum a vývoj, ktorého súčasťou je os infra-
štruktúra vysokých škôl, by mohla využiť iba 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, keďže 
sa programu nemôžu zúčastniť školy v Bratis-
lavskom samosprávnom kraji. V tom vidí prob-
lém aj Mendelová, ktorá si myslí, že podmien-
ka vylúčenia Bratislavského kraja z niektorých 
grantov je diskriminujúca. Má skúsenosti so 
študentmi z univerzít z Nitry, Ružomberka či 
Banskej Bystrice, ktorí konštatovali, že u nás 
sú bariéry oveľa väčšie. 

Odstraňovanie bariér je podľa Mendelovej 
u nás o to ťažšie, že UK nepredstavuje jednot-
ný areál, ale budovy univerzity sú rozložené po 
celej Bratislave. „V poslednom roku – dvoch 
ide UK na to dosť programovo. Čiastočné 
kroky odstraňovania bariér začala robiť PdF. 
Rekonštruuje sa budova FSEV. Na Družbe aj 
na internáte v Mlynskej doline otvorili izby pre 
študentov s telesným postihnutím. Možno už 
v septembri pribudnú ďalšie, a to nielen izby 
ale aj prístup k iným zariadeniam internátu.“ 
dodáva Mendelová. 

Lenka Mlynčeková 

Aktivity našich pracovísk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semináru o odstraňovaní bariér na univerzitách sa zúčastnili aj zdravotne postihnutí študenti. Foto: CEZAP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvislá zdvíhacia plošina je univerzálnejšia a nemá
veľké priestorové nároky. Zdroj: globaldom.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Hoci je väčšina budov UK pomerne starých, v po-
slednej dobe mnohé fakulty robia pokroky,“ kon-
štatuje doktorka Elena Mendelová, vedúca CEZAP 
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Nový študijný program „literárna komunikácia a knižnice“ 
 
V niekoľkých uplynulých rokoch sa situá-

cia slovenských univerzít výrazne zmeni-
la. Následkom zvyšovania počtu vysokých 
škôl a financovania podľa počtu študen-
tov už môžeme hovoriť doslova o trhu s vy-
sokoškolským vzdelaním. Ako každý trh, aj 
tento sa vyznačuje konkurenciou a súpe-
rením o zákazníka prostredníctvom skvalit-
ňovania a zatraktívňovania ponuky.  

Na Katedre knižničnej a informačnej vedy 
Filozofickej fakulty UK sme sa z týchto dô-
vodov rozhodli v rámci nedávneho akredi-
tačného procesu rozšíriť ponuku študijných 
programov. Namiesto jedného bakalárskeho 
programu knižnično-informačné štúdiá (sú-
časť rovnomenného odboru), ponúkame od 
akademického roku 2009/2010 záujemcom 
o štúdium v tomto odbore tri nové študijné 
programy – informačné štúdiá, dejiny knižnej 
kultúry a literárna komunikácia a knižnice.  

Zatiaľ čo program informačné štúdiá je 
priamym pokračovaním staršieho študijné-

ho programu, dva ďalšie ponúkajú poslu-
cháčom predmety, s akými sa ich starší 
kolegovia pred niekoľkými rokmi vôbec 
nestretli. Program dejiny knižnej kultúry sa 
zameriava najmä na historický vývoj pí-
saných a tlačených médií, vydavateľstiev  
a knižníc, spracovanie a ochranu historic-
kých tlačených a rukopisných dokumentov, 
ale aj na ich digitalizáciu v rámci systému 
kultúrneho dedičstva. Program literárna ko-
munikácia a knižnice pripravuje posluchá-
čov na prácu v najrôznejších inštitúciách 
sféry knižnej kultúry a v knižniciach, najmä 
verejných a školských. V prednáškach a se-
minároch sa od teórie literárnej komuni-
kácie a čitateľskej kultúry prechádza k me-
todike obsluhy rôznych typov a kategórií 
čitateľov. Takže poslucháči hneď od prvé-
ho semestra získavajú jedinečné skúsenosti 
z realizácie vlastných aktivít v procesoch 
literárnej komunikácie. Štúdium poskytuje 
poznatky aj o edično-redakčných procesoch 

či metódach podpory a sprostredkovania 
literatúry, takže absolvent by mal nájsť uplat-
nenie rovnako vo vydavateľstvách, ako aj 
pri organizovaní knižných veľtrhov či literár-
nych festivalov. Takto orientované štúdium 
je na Slovensku do značnej miery jedinečné.  

Po ukončení prvého semestra týchto štu-
dijných programov je na bilancovanie ešte 
priskoro. S určitosťou môžeme skonštatovať 
len jedno – ako každá prichádzajúca služba 
na trhu, aj ponuka novoakreditovaného štú-
dia potrebuje dobrú propagáciu. Informá-
cia o atraktívnych bakalárskych študijných 
programoch dejiny knižnej kultúry a literár-
na komunikácia a knižnice sa potrebuje čo 
najskôr dostať do povedomia stredoškolá-
kov, ich rodičov a učiteľov. 

 
doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.,  

garant bakalárskeho štúdia  
Literárna komunikácia a knižnice  

FiF UK 
 

Prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.,  
Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK 

 

● Miesto narodenia: Trenčín 
● Vek: 66 
● Čím ste chceli byť ako dieťa? 

Ako väčšina detí, všeličím, ale pretože som 
mala počas školských rokov veľa záujmov, 
ovplyvnilo to moje túžby. Najprv som chcela 
byť klaviristkou, ale od strednej školy to bolo 
jednoznačne učiteľstvo. 
● Čo ste študovali a prečo práve tento 

odbor? 
Študovala som učiteľský smer angličtinu 

a slovenčinu. Moje rozhodnutie učiť tieto 
dva predmety (ale predsa angličtina zvíťa-
zila) ovplyvnili učiteľky na strednej škole – 
prof. L. Hrozienčiková a prof. D. Krivá a môj 
záujem o cudzie jazyky; v tom čase som 
chodila súkromne už siedmy rok na nem-
činu. 

● Aké cudzie jazyky ovládate? 
Aktívne angličtinu, nemčinu, čiastočne 

ruštinu, keďže ju nepoužívam, čiastočne 
francúzštinu. Nespomínam češtinu, hoci ju 

ovládam veľmi dobre, lebo pre moju gene-
ráciu to bol prirodzene ďalší jazyk, v ktorom 
som čítala a ktorý som počúvala a ak bolo 
treba aj používala. 

● Čo vám napadne, keď sa povie „práca“? 
Termíny, sprievodná byrokracia, ale aj 

príjemne strávené chvíle, pretože v mojom 
prípade je moja práca aj moje hobby. Vzhľa-
dom na charakter tejto práce to je aj hľada-
nie nových prístupov a rozvíjanie tvorivosti. 
V učiteľskej práci to bez tvorivosti nejde, 
aspoň ja si to myslím.  

● Ako rada trávite voľný čas? 
Rada čítam, najmä detektívne romány 

a predovšetkým v angličtine, pretože an-
glická, či už britská alebo americká litera-
túra má veľmi dobrých spisovateľov tohto 
žánru. Na druhom mieste je klasická hudba, 
či už ju počúvam doma, alebo si zájdem 
na koncert. Rada chodím na prechádzky, 
najmä s priateľkami. Rada cestujem a spo-
znávam iné kraje a iné zvyky. Tieto skúse-
nosti mi pomáhajú aj pri tvorbe učebníc 
anglického jazyka, ale nielen to. Cestujem 
po celej Európe aj preto, že som koordiná-
torkou za UK už štvrtého medzinárodného 
projektu. Práca v týchto projektoch mi po-
máha nielen spoznávať iné krajiny a iné 
školské systémy, ale aj oboznámiť zahrani-
čie s nami, s našou univerzitou, kultúrou  
a školským systémom.  

● Uprednostňujete televíziu alebo knihy? 
Prečo? 
Uprednostňujem knihy, pretože si vyberám 

literatúru (a nemusí to byť vždy len detek-
tívka), ktorá ma obohatí o nové poznatky, 
ľudské príbehy a väčšinou ma pozitívne na-

ladí. V televízii si ťažko vyberám program, 
ktorý by splnil moje očakávania. 

● Prezradíte niečo o svojej rodine? 
Rodina je pre mňa celý život na prvom 

mieste. Vyrastala som v milujúcej a láskou 
naplnenej rodine. Tie zážitky som sa sna-
žila preniesť aj do svojej vlastnej rodiny. 
Mám dvoch synov Tomáša a Romana. To-
máš je historik, je ženatý a má krásneho 
synčeka Jurka. Býva na Slovensku. Roman 
je biochemik, tiež je ženatý, ale žije a pra-
cuje veľmi ďaleko, v Južnej Afrike. Teším 
sa, že sa obom rodinám darí a najväčšiu 
radosť mám z vnúčika Jurka. Chvíle stráve-
né s ním sú pre mňa veľmi cenné. Som vdo-
va. Manžel mi zomrel pred šiestimi rokmi.  

● Čo vás dokáže zarmútiť? 
Neúprimnosť, nevraživosť medzi ľuďmi, 

závisť. Zarmúti ma, ak sa niekto v mojom 
okolí správa nečestne a sebecky. Nemám 
rada ľudí, ktorí sú nekriticky sebavedomí. 
● Čo vás dokáže rozosmiať? 

Dobrý vtip, dobrá veselohra, niekedy aj 
obyčajná komická životná situácia. 
●Máte obľúbenú osobnosť? 

Britskú spisovateľku detektívnych romá-
nov P. D. James, herečky Máriu Kráľovičovú 
a Milku Vášáryovú. 
● Máte nejaký skrytý talent? 

Asi je veľmi skrytý, lebo ešte nevyplával 
na povrch. 
● Aké hodnoty sú pre vás v živote 

najdôležitejšie? 
Priateľstvo, súdržnosť a otvorenosť v ro-

dine, nebáť sa problémov, ale sa ich snažiť 
riešiť v prospech ľudí – či už najbližších ale-
bo vôbec. 

Aktivity našich pracovísk

Prezradil i  ste nám o sebe
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Ste spokojní s informačným systémom AIS 2? 
 

V minulom čísle sme priniesli anketu o spokojnosti s Akademickým informačným systémom 2. 
Keďže nám prišli odpovede aj po uzávierke, uverejňujeme jej pokračovanie. 

 

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, 
Katedra cirkevných dejín RKCMBF UK 
Vítam, že UK sa rozhodla zaviesť jednot-

ný moderný elektronický systém spravujúci 
celú študijnú agendu. V porovnaní so štan-
dardnými systémami, používanými na zá-
padoeurópskych univerzitách, je však AIS 2 
priveľmi komplikovaný, jeho základná filo-
zofia pre neinformatika ťažko pochopiteľná, 
korigovanie chýb alebo zmenených údajov 
nezriedka problematické. Bežné úkony vy-
žadujú od užívateľa aj desaťnásobok viac 
krokov, než v porovnateľných zahraničných 
systémoch. Pri aplikácii AIS 2 sú učitelia 
konfrontovaní s úlohami, ktoré za normál-
nych okolností vykonávajú špeciálne zaško-
lení administratívno-informatickí zamestnan-
ci. Za takýchto okolností, keď nový systém 
namiesto šetrenia času a praktických admi-
nistratívnych a komunikačných uľahčení 
všetkým užívateľom naopak život kompli-
kuje a čas a energiu kradne, sa nevdojak 
vynára otázka účelnosti, ba i principiálnej 
raison d’être takéhoto nástroja. 

doc. Katarína Staroňová, PhD., Ústav 
verejnej politiky a ekonómie FSEV UK 
Od 2. februára som sa nevedela dostať 

do systému AIS 2, resp. mi systém zobra-
zoval predmety iného ústavu FSEV UK než 
moje a keďže sa blížil termín posedného 
zápisu známok študentom, potrebovala 
som situáciu urýchlene riešiť. Zavolala som 
teda na hotline, ktorá je uvedená na strán-
ke fakulty a bolo to číslo na vrátnika! Za-
volala som i na hotline zo stránky AIS-u  
a osoba, ktorá zdvihla telefón, mi povedala, 
že s tým nemá nič spoločné. Má na staros-
ti iba manuál a odporučil mi volať fakultných 
ľudí, na ktorých ani nemal telefónne číslo. 
Ďalej ma odporučil na pána Gallu, ktorý 
na FSEV už nepracuje. Myslím si, že AIS 
je výborný systém, ale chýbalo mu a) pi-
lotné spustenie, kde by sa testovala jeho 
funkčnosť s vkladom nás – učiteľov, b) reál-
ne fungovanie hotline linky, kde v prípade 
poruchovosti môže niekto pomôcť a nie iba 
odkazovať ďalej. 

Pripravila Lenka Mlynčeková 
 

 

Odpoveď Centra pre informačné technológie UK 
 
O odozvu na skúsenosť docentky Staroňovej z FSEV UK sme požiadali Ing. Petra Juráška, CSc., 
z Centra podpory informačných technológií UK (CePIT). 

 

Ako správca služby AIS 2 by som mal a aj 
rád využívam príležitosť reagovať na kon-
krétne pripomienky používateľky systému. 

Prvej vete celkom nerozumiem, lebo sa 
spomína problém s prihlásením a popritom 
zobrazovanie predmetov iného ústavu. Tak-
že prihlásenie sa zrejme podarilo – mimo-
chodom, problém vstupu do systému štan-
dardne dlhodobo vysvetľujú na telefonickej 
podpore (hotline) pracovníci pracoviska 
CePIT. Čo sa týka obsahu databázy AIS 2, 
ako aj webstránok fakúlt a súčastí UK, vrá-
tane kontaktov, Centrum informačných tech-
nológií UK za ne skutočne nemôže zodpo-
vedať a ani nezodpovedá. 

Pracovníci pracoviska CePIT, kam sa po-
užívateľka dovolala, sú vyškolení aj na efek-
tívnu komunikáciu. Preto sme si istý, že od-
poveď pracovníka nebola v tvare: „CePIT  
s tým nemá nič spoločné.“ ale v tvare: „CePIT 
nezabezpečuje obsahovú hotline pre AIS 2, 
Váš problém je potrebné riešiť na študijnom 
oddelení fakulty, kde vedia, ako postupovať 
ďalej.“ Pre vysvetlenie, CePIT slúži na rie-
šenie technických problémov s AIS 2 najmä 
typu nesprávne meno, heslo alebo výpadok 
služby. Obsahovú stránku podpory AIS 2 
má na starosti študijné oddelenie fakulty,  
t. j. primárne študijná referentka. Ak tá nevie 
problém vyriešiť, kontaktuje lokálneho ad-
ministrátora na fakulte, ktorý je plne kom-
petentný problém vyriešiť. 

Ako je vyššie uvedené, používatelia štan-
dardne nemajú dôvod kontaktovať priamo 

lokálneho administrátora, pretože referent-
ka musí primárne rozlíšiť, o aký typ problé-
mu ide. Preto telefónne čísla pracovníkov 
na fakultách nemáme k dispozícii. 

Pracovník CePIT má k dispozícii zoznam 
príslušných fakultných správcov, ktorí sú 
určení na riešenie tohto typu problémov. 
CePIT je v tomto odkázaný na schopnosť 
fakulty oznámiť, že osoba zabezpečujúca 
pozíciu fakultného lokálneho administrátora 
sa zmenila. Ja som o zmene administrátora 
na FSEV CePIT informoval dňa 5. februára 
osobitným e-mailom. 

Vzhľadom na to, že pán rektor rozhodol 
o celoplošnom nasadení AIS 2 na UK už  
k 1. 9. 2009, pilotné testovanie bolo naozaj 
krátke. Počas tohto akademického roka sa 
teda ešte uskutočňuje postupné dolaďo-
vanie a rozširovanie systému. Predpokladá-
me, že budúci akademický rok už budú 
zostávajúce závažnejšie problémy vyrie-
šené a systém sa stane samozrejmou IT 
službou UK. 

Pripomínam, že systém podpory služby, 
vrátane linky podpory AIS 2 (hotline), ktorý 
funguje tak, ako bol navrhnutý a schválený 
prorektorom pre študijné veci, nájdete na 
stránke Schéma a popis podpory používa-
teľov AIS 2 

http://www.uniba.sk/index.php?id=2663.  
V prípade problémov odporúčame použí-

vateľom najprv na portáli AIS 2 pozrieť zá-
ložku Riešenie problémov. 

Ing. Peter Jurášek, CSc., za CePIT 

 
 

Témou čechizmov, čiže slov, ktoré 
majú základ v českom jazyku, sme sa 
v Našej už zaoberali. Keďže tieto výra-
zy nám robia v slovenčine azda naj-
viac ťažkostí, budeme sa im venovať aj 
naďalej. 

Pomerne frekventovane sa môžeme 
stretnúť s nesprávnym použitím výra-
zu „behom“ nielen v akademickom 
jazyku ale v rôznych oblastiach živo-
ta. Slovenčina pozná výraz „behom“ 
ako príslovku spôsobu v zmysle „po-
čas behu“ alebo „bežmo“, tvorí sa 
teda od slovesa „bežať“. Použitie je 
správne vo výrazoch typu „do práce 
išiel behom“, „behom k zdraviu“. Ak 
ho však použijeme nasledovne: „be-
hom prednášky mi prišlo nevoľno“, 
„predmet treba absolvovať behom 
tohto roka“, je to nesprávne. Tento 
význam má český výraz „během“. Me-
chanickým prekladom získal sloven-
ské znenie, ale význam si ponechal. 
Ak sa teda chceme vyjadriť, že sa nie-
čo udialo počas deja, použime spo-
jenie „v priebehu“: „v priebehu pred-
nášky mi prišlo nevoľno“, „predmet 
treba absolvovať v priebehu tohto 
roka“. Spojenie „v priebehu“ sa tvorí 
od podstatného mena priebeh. 

Občas sa v slovenskom texte vyskyt-
ne české slovo „zastaralý“. Prípona -lý 
je typická pre češtinu (napr. aj opilý), 
v slovenčine sa nepoužíva. My tvorí-
me prídavné mená príponami -ný, -tý, 
-vý a ďalšími. Správne sa preto povie 
„zastaraný“, „opitý“. 

Často je možné počuť expresívnej-
šie vyjadrenie o kvalite typu „tak krás-
na“, „tak veľký úspech“, „tak dobrí 
študenti“. Tieto konštrukcie sú tiež 
českého pôvodu. Zámeno „tak“ má 
v slovenčine charakter príslovky a ukazuje 
na spôsob alebo mieru deja či stavu. 
„Tak“ stojí pri príslovkách a slovesách. 
Používa sa v prípadoch ako: „tak dob-
re“, „tak neskoro“, „tak učiť“. Na druhej 
strane zámená „taký“, „taká“, „také“ 
vyjadrujú intenzitu vlastností a stoja pri 
prídavných menách. Preto sa správ-
ne povie „taká krásna“, „taký veľký 
úspech“, „takí dobrí študenti“. 

Z češtiny pochádzajú aj nesprávne 
používané výrazy „záujemci“ (zájemci), 
„dôchodci“ (důchodci) alebo „darci“ 
(dárci). V slovenčine sa tieto tvoria 
príponou -ovia, čiže správne hovorí-
me „záujemcovia“, „dôchodcovia“ ale-
bo „darcovia“. 

LM 

Anketa Jazykové 
okienko 
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Letná škola o štúdiu sociálnej antropológie  
v strednej Európe 

 
Študenti sociálnych vied v strednej Európe splácajú dlhy predchádzajúcich generácií. Príkladom je sociálna antropológia, ktorá v tomto 

akademickom prostredí ešte vždy hľadá svoje miesto. Miesto, ktoré s rešpektom už storočie zastáva vo vyspelom svete.  
 
Svoju identitu u nás antropológia hľadá 
často v paradoxnom vzťahu k etnológii, ku 
ktorej má teoreticky a metodologicky naj-
bližšie. Paradox spočíva v snahách o konti-
nuitu etnografickej práce so silným dôrazom 
na kvalitatívny zber dát. Na druhej strane 
ale antropológia nedokáže prijať fakt, že 
po roku 1989 etnológia (v tom lepšom prí-
pade) zistila, že svoj projekt stavia na kon-
cepciách, ktoré sú na západných univerzi-
tách predmetom už len historických vied. 
V strednej Európe existujú tri názory ako 
tento paradox vyriešiť. Prvým je reformácia 
etnológie pod vplyvom súčasného antro-
pologického myslenia; založenie samo-
statného odboru sociálna a kultúrna antro-
pológia a úzka spolupráca s existujúcimi 
pracoviskami etnológie alebo založenie ta-
kého pracoviska antropológie, na ktorom 
budú pôsobiť len pedagógovia bez skúse-
nosti s naším kultúrnym kontextom a po-
stupne vychovávať novú generáciu. Každý 
z týchto troch prístupov má svoje kladné 
a záporné stránky a často dochádza k ich 
kombináciám.  

Tento príspevok si ale nekladie za cieľ 
analyzovať súčasný stav antropológie ako 
vedy v našom regióne, ale poukázať na 
iniciatívu, ktorá dala možnosť študentom 
a pedagógom antropológie stretnúť sa a vy-
meniť si skúsenosti vo svojej disciplíne. 
V nasledujúcom texte predstavím projekt 
medzinárodnej antropologickej letnej ško-
ly zorganizovanej Slovenskou asociáciou 
sociálnych antropológov (SASA), ktorá sa 
uskutočnila v Modre v dňoch 16. až 20. sep-
tembra 2009.  

Sociálna antropológia na Slovensku za-
žila v posledných niekoľkých rokoch prud-
ký rozvoj. V roku 2005 vzniklo na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV) 
štúdium odboru sociálnej antropológie  
a v priebehu nasledujúcich rokov sa úspeš-

ne etablovalo na všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského vzdelania. V roku 2008 
vznikla SASA.  

Logickým krokom vývoja tohto trendu je 
nadväzovanie spolupráce so zahraničnými 
inštitúciami. Aj napriek nespornej blízkosti 
vedeckých projektov a problémov spoje-
ných s ich riešením neexistuje spolupráca 
na úrovni krajín, ktoré majú k sebe histo-
ricky a ekonomicky najbližšie. Nie je vý-
nimkou, že študent antropológie v strednej 
Európe pozná detailne prácu významných 
antropológov z Veľkej Británie alebo USA, 
no nedokáže popísať situáciu v odbore 
v susednej krajine. Každodenné problémy, 
ktorým musí čeliť Stredoeurópan pri získa-
vaní prostriedkov pre svoju prácu a pri ich 
vedeckom riešení sú práve kvôli spoločnej 
kultúrnej histórii v mnohom podobné. Pro-
jekt antropologickej letnej školy sa preto 
rozhodol čeliť týmto výzvam a ponúknuť 
antropológom priestor pre zoznámenie sa 
s prácou v susedných krajinách, no najmä 
nadviazať inštitucionálnu spoluprácu v re-
gióne. 

 
Spoznali sme prácu a projekty  
kolegov – antropológov 
Plán letnej školy si predsavzal poskytnúť 

študentom magisterského a doktorandské-
ho štúdia sociálnej antropológie a ich peda-
gógom z vysokých škôl z Poľska, Maďarska, 
Českej republiky a Slovenska priestor pre 
prezentáciu výskumných projektov a študij-
ných plánov. Navyše mala letná škola am-
bíciu presiahnuť úroveň čisto formálneho 
stretnutia, a preto organizátori ponúkli účasť 
pedagógom priamo zodpovedným za jed-
notlivé pracoviská. Tým sa mala stať mies-
tom, kde by vízia spolupráce dostala kon-
krétnu podobu.  

Letnú školu organizovali SASA v spoluprá-
ci s Inštitútom etnológie a kultúrnej antro-

pológie Varšavskej univerzity a maďarskou 
Nadáciou súčasných výskumníkov. Samot-
ný projekt sa realizoval z grantových pro-
striedkov Medzinárodného Vyšegrádskeho 
fondu a z prostriedkov SASA. V neposled-
nom rade je nevyhnutné spomenúť osobný 
vklad Ewy Klekot z Varšavskej univerzity, 
Vlada Naaumescu zo Stredoeurópskej uni-
verzity v Budapešti, Juraja Buzalku a Marti-
na Kanovského z Univerzity Komenského.  

Letná škola prijala názov, ktorý vystihuje 
ideu projektu ako aj jeho zameranie sa na 
Vyšegrádsky región – 4 Social Anthropology 
Summer School. Témou sa stala výučba 
a štúdium sociálnej antropológie v strednej 
Európe. Každodenný program otváral pe-
dagóg z antropologického pracoviska pred-
stavením jeho histórie, študijného plánu 
a vízie rozvoja. Kmeňoví študenti a pedagó-
govia prezentovali svoje aktuálne projekty. 
Konferencia tak zabezpečila nielen zozná-
menie sa s prácou antropológov v sused-
ných krajinách, ale ponúkla priestor konfron-
tovať riešenie svojich projektov v širšom 
akademickom kontexte. Na workshopoch 
si študenti a pedagógovia vymenili skúse-
nosti so štúdiom a výučbou a diskutovali 
o možnej spolupráci. Na letnej škole sa zú-
častnilo vyše štyridsať antropológov a etno-
lógov z univerzít v strednej Európe.  

Výsledkom stretnutia bolo okrem spozna-
nia a predstavenia antropológie v strednej 
Európe aj dohoda o ďalšej spolupráci. Jej 
konkrétna forma dostáva podobu v progra-
me študentskej mobility medzi jednotlivými 
pracoviskami, v mobilite pedagógov a v po-
kračovaní letnej antropologickej školy. Štu-
denti počas svojich workshopov pripravili 
internetový projekt zdieľania akademických 
a sociálnych informácií. Okrem posilnenia 
kooperácie medzi antropológmi v regióne 
sa projekt tejto letnej školy stal nultým roč-
níkom tradície, ktorá budúci rok bude mať 
svoje pokračovanie v meste Przemyšl v Poľ-
sku.  

Mgr. Peter Hlohinec, FSEV UK 

Aktivity našich pracovísk
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Uplatní sa nástroj  
na hodnotenie kompetencií z rodinného života  

v praxi? 
 
Katedra andragogiky uverejnila v Našej univerzite (č. 9, 5/2009, s. 13) článok pod názvom Projekt zhodnotenia rodinných kompetencií, 

v ktorom informovala o výsledkoch prvej fázy testovania a o realizácii projektu. Uskutočňuje sa v programe celoživotného vzdelávania 
Európskej komisie – Grundtvig 1 pod názvom Hodnotenie a uznávanie zručností a kompetencií získaných v rodinnom živote: Portfólio 
rodinných kompetencií. Ide o reakciu na požiadavku trhu na kvalifikovaný personál v sociálnej starostlivosti a snahu uznať kompetencie 
získané v rodinnom živote. Prinášame záverečné zhodnotenie projektu. 

 
Testovali sme dospelých  
s dlhodobými skúsenosťami  
v rodinnom živote 
 
Druhá fáza testovania sa konala v období 

máj – jún 2009. U cieľovej skupiny dospe-
lých vzdelávajúcich sa sme predpokladali 
dlhodobejšie skúsenosti v oblasti rodinné-
ho života, efektívnejšie výsledky v získaných 
kompetenciách a využiteľnosť nástroja pri 
hodnotení i uznávaní kompetencií nefor-
málneho vzdelávania. 

Cieľovou skupinou bolo 10 dospelých  
s ukončeným stredoškolským vzdelaním. 
V porovnaní s prvou fázou testovania res-
pondenti disponovali dlhodobými skúse-
nosťami v rodinnom živote v dĺžke od 7 až 
do 39 rokov. Nástroje boli, na základe pred-
chádzajúcej skúsenosti s testovaním a vý-
hradami voči niektorým častiam inštrumen-
tária, upravené z dôvodu dôveryhodnejšieho 
získania výsledkov ako aj jasnejšieho pro-
filu respondenta. Nástroj testovania pozo-
stával z manuálu pre hodnotiteľov, manuálu 
pre používateľov (respondentov), dotazníka 
spätnej väzby pre hodnotiteľov, pre porad-
cov, pre študentov, pre zúčastnené inštitú-
cie a dotazníka pre respondentov. 

 
Respondenti  
disponovali väčšími kompetenciami 
 
V porovnaní s prvou fázou testovania 

môžeme konštatovať, že cieľová skupina 
v druhej fáze disponovala a preukázala 
vyššiu úroveň kompetencií vzhľadom k ve-
ku, k skúsenostiam v rodine, v manželstve, 
v partnerskom vzťahu, v oblasti starostlivosti 
o starších ľudí a na základe pracovných skú-
seností sa potvrdila aj vyššia úroveň všeo-
becných kompetencií u respondentov. 

Respondenti dokázali zhodnotiť svoje sil-
né a slabé stránky v jednotlivých oblastiach 
kompetencií, pričom silné stránky preuká-
zali podrobným popisom situácií, v ktorých 
danú kompetenciu potrebovali. Uvádzali 
dostatočne konkrétne príklady preukazujú-
ce schopnosť konať, uvažovať nad svojím 
konaním, zároveň uvádzali oblasti, v kto-
rých by sa chceli zlepšiť. 

Formálne a neformálne vzdelávacie podu-
jatia sú často ukončené bez vydania plat-
ných certifikátov a osvedčení vzdelávacou 
inštitúciou, čo ovplyvnilo aj v našom prípa-
de získavanie dôkazového materiálu k rele-
vantným kompetenciám. Ďalšou prekážkou 
bola neochota respondentov dokladovať 
kompetencie ako aj náročnosť dokladova-
nia špecifických životných situácií. 

Pri riešení prípadových štúdií boli uvede-
né konkrétne riešenia prípadov po odbornej 
stránke, ako aj zo subjektívneho hľadiska 
respondenta. V niektorých prípadoch res-
pondenti použili aj návrh vlastného riešenia 
prípadu, čo preukázalo ich silné stránky.  

 
Výsledky a výstupy projektu 
 
Hlavným zámerom projektu bolo vytvore-

nie nástroja na hodnotenie a uznávanie 
kompetencií získaných v rodinnom živote, 
ktorý je dostupný v anglickom jazyku v digi-
tálnej a tlačenej verzii a v ostatných jazy-
koch participujúcich krajín prostredníctvom 
CD-ROMu.  

Prostredníctvom publikačnej činnosti v od-
borných časopisoch, workshopov, seminá-
rov, stretnutí so zástupcami vzdelávacích 
inštitúcií bola verejnosť informovaná o rea-
lizácii takéhoto projektu vo všetkých zúčast-
nených krajinách. 
Členovia projektového tímu sa v dňoch 

23. – 24. októbra. 2009 zúčastnili konferen-
cie a odborného seminára FamCompass: 
Hodnotenie a uznávanie rodinných kompe-

tencií, ktorý sa konal v Bruseli. Eurokomisár 
pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru 
a mládež Maroš Šefčovič svojou účasťou  
a príspevkom významne podporil šírenie 
myšlienky FamCompassu. Cieľom bolo 
prezentovať dosiahnuté výsledky počas 
dvoch rokov, zároveň diskutovať o ďalších 
možnostiach a o uplatnení nástroja v kon-
krétnej praxi.  

Na záver možno konštatovať, že všetky 
ciele, ktoré si riešitelia zo zúčastnených 
krajín pod vedením koordinátora projektu 
stanovili, sa podarilo naplniť. Vytvoril a overil 
sa nástroj na diagnostikovanie, hodnotenie  
a uznávanie kompetencií získaných v rodin-
nom živote. Veľmi dôležité však bude, ako 
sa tento nástroj uplatní v budúcnosti, v kon-
krétnej praxi. Významnú rolu tu určite zohrá 
diseminácia a implementácia dosiahnutých 
výsledkov podľa podmienok a špecifík kra-
jín zapojených do projektu, v spoločen-
skom kontexte EÚ s cieľom oficiálnej certi-
fikácie. 

 
PhDr. Andrea Kovalčíková,  

PhDr. Veronika Vasilová, FiF UK 

Aktivity našich pracovísk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustračné foto. Zdroj: www.concurringopinions.com 
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Komunikácia o komunikácii 
 
Počas prednášok „Etnologické aspekty štúdia komunikácie“ a semináru „Komunikačné štúdiá“ sme ako študenti Katedry etnológie a kultúrnej 

antropológie FiF UK, ale aj ako príslušníci určitej kultúry nadobudli nevšedný zážitok. Hosťujúca americká pedagogička Dr. Lucy Bednar z James 
Madison University vo Virgínii prijala pozvanie na našu katedru.  

 
Jej bratislavský pobyt umožnil Fulbright 

Senior Scholar Program. Uvedomujeme si, že 
nás, tunajších študentov, táto možnosť na chví-
ľu preniesla do inak vzdialenej kultúrnej aj od-
bornej dimenzie. 

Dr. Lucy Bednar počas svojho pôsobenia 
zabezpečovala dva kurzy. Výučba, aj vzhľadom 
na dĺžku jej pobytu, bola organizovaná v šesť-
týždňovom bloku. Novú pedagogičku sme 
mohli spoznať bližšie nielen ako vyučujúcu 
ale aj ako človeka. Obdobie jej šesťtýždňové-
ho pôsobenia na našej katedre sme sa snažili 
čo najintenzívnejšie využiť. Vedomosti, ktoré 
sme nadobudli, ako aj komunikačné zručnos-
ti, nás obohatili vo viacerých smeroch. 

Fakt, že sa prednášalo v americkej angličti-
ne mnohých pozitívne motivoval, našli sa však 
aj takí, ktorých to odradilo zapísať si predmet, 
zatiaľ čo ďalší si prednášky prišli len vypočuť, 
práve aby si overili svoju jazykovú kompeten-
ciu. Výzvou bolo nielen zvládnuť danú tému, 
ale i úspešne podať svoju argumentáciu v an-
glickom jazyku. Na prvej prednáške sme sa 
však dozvedeli, že Dr. Bednar (ako naznačuje 
aj priezvisko) má korene na Slovensku a slo-
venčina jej nie je úplne cudzia. Vyučujúca sa 
nám snažila štúdium uľahčiť. Pravidelne rozdá-
vala pracovné listy „hand-outy“, výklad proble-
matiky a odborná terminológia boli prednášané 
zrozumiteľným spôsobom a pomocou prezen-
tácií. Prirodzene, mohli sme využiť aj konzul-
tačné hodiny.  

Cieľom kurzu bolo vysvetliť jednotlivé prí-
stupy a vedecké pohľady na problematiku 
komunikácie a jej medzikultúrnej variability 
analýzou jej jednotlivých aspektov a foriem. 
Ústrednou líniou prednášok boli odlišné for-
my komunikácie s ohľadom na kultúrne pros-
tredie s dôrazom na motívy týchto rozdielov. 
Z etnologického hľadiska boli niektoré vedec-
ké koncepcie priveľmi zjednodušené a genera-
lizované, avšak určite stálo za to ich spoznať. 
Navyše Dr. Lucy Bednar zaujala obohacova-
ním teoretickej časti prednášok príbehmi a po-

zorovaniami zo života, nevynímajúc postrehy 
týkajúce sa našej kultúry. 

Od bežnej výučby sa tento predmet okrem 
jazyka líšil aj v priestore, ktorý bol prenecha-
ný diskusii a analýze problematiky. Oceňovali 
sme, že prednášajúca od nás očakávala spät-
nú väzbu, čo nás motivovalo formulovať a vy-
jadriť svoj názor, s povzbudením, že nespráv-
na odpoveď neexistuje. Dr. Lucy Bednar sme 
vnímali ako prirodzenú autoritu a zároveň part-
nerku, ktorá viedla so študentmi rovnocenný 
dialóg.  

Možnosť pozorovať kultúrne rozdiely sme 
mali aj v praxi. Cvičenia pre nás predstavovali 
premietanie filmov, v ktorých sme jednotlivé 
komunikačné situácie analyzovali a mohli sme 
pritom využiť poznatky aj z iných predmetov  
a vedných odborov. V podobnom duchu sa 
niesli i seminárne práce študentiek magister-
ského štúdia, v ktorých sme podali viac antro-
pologický a interpretatívny pohľad na komu-
nikáciu v určitých špecifických situáciách.  

Seminár s Dr. Lucy Bednar bol pre nás ne-
smierne prínosnou a inšpiratívnou príležitosťou 
zažiť iný pohľad na komunikáciu ako proble-

matiku, ale aj komunikáciu ako prax, keď nie-
lenže výklad bol v angličtine, a pritom formy 
komunikácie boli živé, kombinované do pre-
hľadného a pútavého celku.  

Výber tohto kurzu bol jednoznačne „a good 
choice“, aj keď niektorí z nás museli prekonať 
istý jazykový „obstacle“. Obohatil nás o porov-
návanie našej slovenskej, stredoeurópskej, či 
európskej kultúry s tou v USA. Obe skupiny, 
síce počtom malé, dokázali rýchlo vytvoriť 
„social network“ – vyhli sme sa pocitu anony-
mity, ktorý sa spája s preplnenými prednáš-
kovými sálami.  

Za možnosť zažiť hosťovanie zahraničného 
lektora „na ostro“ vo forme prednášok či se-
minára, ktorý je potrebné absolvovať a preko-
nať pri tom nielen odborné, ale i jazykové roz-
diely, sme nesmierne vďační. Táto skúsenosť 
nás zároveň pripravila na výmenný pobyt na 
zahraničné univerzity. 

Jana Melúchová a Mária Nicolaouová,  
3. ročník bc. štúdia etnológie,  

Magdaléna Kusá a Barbora Škvarková,  
1. ročník mgr. štúdia etnológie  

a kultúrnej antropológie, FiF UK 
 
 

Čo si predstavíte pod slovom  
„Manageria“? 

 
Typická fialová farba na plagátoch, ktorá pravidelne zaplavuje interiér Fakulty managementu UK (FM) reprezentuje združenie, ktoré už dva roky 

buduje a spravuje platformu umožňujúcu spojenie slovenského akademického sveta s biznis zameraním so svetom manažérskej a podnikateľskej 
praxe.  

 
Manageria, ktorá si fialovú zvolila za svoju 

farbu, je neziskové združenie manažérov, ktorí 
sa rozhodli nezištne vrátiť vo svojom voľnom 
čase niečo späť „svojej“ vysokej škole. Fun-
guje od leta 2008 pri FM. 

Základnými piliermi jej činnosti sú: „network“ 
(sieť schopných manažérov, kolegov ochot-
ných spolupracovať), „values“ (nepomáhame 
vychovávať len manažérov, ale predovšetkým 
ľudí, orientovaných na hodnoty), „experience“ 
(praktické skúsenosti zo slovenskej i zahranič-
nej pracovnej praxe). 

Veríme, že podstata týchto troch pilierov je 
predpokladom úspechu nielen nášho združe-
nia, ale hlavne našich „klientov“. Medzi tých 

patrí predovšetkým vybraná skupina motivo-
vaných a talentovaných študentov fakulty. 

Aktivity, ktoré Manageria organizuje, sú po-
merne rôznorodé. Niektoré sú otvorené celej 
fakulte, učiteľov nevynímajúc, väčšina je orien-
tovaná na účastníkov nášho programu a na 
členov realizačného tímu, spolu asi 40 študen-
tov. Spoločným znakom všetkých aktivít je 
prepájanie podnikateľského prostredia so 

študentmi a s fakultou. Ich cieľom je podporiť 
osobnostný a kariérny rozvoj, získať nové 
zručnosti a spoznať inšpiratívnych ľudí, ktorí 
môžu slúžiť ako vzor.  

 
Činnosť Managerie rozdeľujeme  
na päť oblastí 
1. Prednášky – diskusie – konferencie: na 

témy z manažérskej a firemnej, ale aj nezis-
kovej a sociálnej praxe. Cieľom tejto aktivity 
je priniesť know-how manažérov študentom 
a celej komunite FM a inšpirovať ich zaujíma-
vými myšlienkami. Zorganizovali sme prednáš-
ky a diskusie napríklad s Andrejom Kiskom 
(zakladateľ spoločností Quatro a Dobrý anjel), 

Aktivity našich pracovísk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prednášky Dr. Lucy Bednar (v strede) z USA o komunikácii a jej kultúrnych rozdieloch si študenti Ka-
tedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK pochvaľujú. Zdroj: archív katedry 
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s Miroslavom Trnkom (zakladateľ firmy ESET) 
alebo s Jurajom Šedivým (riaditeľ Telefónica 
– O2 Slovakia). 

2. Kariérne poradenstvo: je zamerané na 
orientáciu vo svete práce a motivovanie štu-
dentov k rozvíjaniu a sebapoznávaniu. Účast-
níci programu dostali svojich mentorov, s kto-
rými môžu konzultovať svoju kariérnu cestu 
tak, aby sa vyhli nesprávnym rozhodnutiam 
hneď na jej začiatku. Mali tiež možnosť vypra-
covať uznávané osobnostné testy, a tak sa-
mých seba lepšie spoznať. Pripravili sme pro-
jekt knižnice osobnostného rozvoja pre FM. 
Zorganizovali sme tiež niekoľko workshopov. 

3. Intenzívny kurz: tento niekoľkosemestrál-
ny kurz, vedený skúsenými manažérmi, je 
zameraný na rozvoj zručností nevyhnutných 
v manažérskej praxi. Ich súčasťou sú prípa-
dové štúdie, projekty či hranie rolí. Skupina 
približne 20-tich študentov je postupne tréno-
vaná v tzv. mäkkých zručnostiach (manažment 
času, vyjednávanie, tímová práca, rozhodova-
nie a etika, a. i.) a v tzv. tvrdých zručnostiach 
(riadenie a kontrola projektov, mapovanie pro-
cesov, a. i.).   

4. Stáže vo firmách: ide o 2- až 3-mesačnú 
pracovnú skúsenosť pre vybraných študentov, 
ktorej cieľom je vyskúšať si prácu manažéra  
a popri tom sa naučiť čo najviac. Medzi firmy, 
ktoré nám poskytli v minulom roku exkluzívne 

stáže patria Poštová banka, INESS a Telefónica 
– O2 Slovakia. 

5. FM UK Alumni klub: alumni je slovo po-
žičané z angličtiny a znamená absolvent. Táto 
aktivita je zameraná na budovanie siete kon-
taktov medzi absolventmi našej fakulty. FM 
UK Alumni organizuje pravidelné stretnutia 
absolventov a pripravuje webový portál, urče-
ný na zjednodušenie kontaktu, výmenu skú-
seností a spoznávanie sa medzi alumni fakulty. 
Tiež sa stará o to, aby bývalí študenti mali prí-
ležitosť podporiť FM a jej súčasných študen-
tov. 

Záštitu nad celým občianskym združením 
Manageria držia členovia správnej rady, dekan 
FM UK prof. Ing. Jozef Papula, PhD., a páni 
Pavol Demeš (riaditeľ The German Marshall 
Fund of the US), Roman Fečík (riaditeľ Pošto-
vej banky) a Peter Škodný (Country Managing 
Director Accenture). 

Zaujala Vás táto unikátna myšlienka? Klikni-
te na www.manageria.org. 

Miroslava Rusnoková,  
študentka 4. ročníka FM UK,  

členka realizačného tímu OZ Manageria 
 
 

Historicko-etnologický výskum študentky v odbore muzeológia 
 
Študentka bakalárskeho štúdia muzeológia a kultúrne dedičstvo Dita Csütörtökiová dosiahla významný úspech pre celý odbor muzeológie. Jej 

zanietenosť pre prácu muzeologičky vyústila v práci na projekte Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva – ich ochrana a rehabilitácia 
na príklade cintorína „Zvonový vŕšok“ v Banskej Štiavnici, ktorý je spoločným projektom KEGA STU Bratislava, magistrátu mesta Banská Štiavnica 
a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave.  

 
Projekt sa uskutočňuje od roku 2008 a jeho 

hlavným cieľom je experimentálne spracova-
nie komplexného návrhu kultúrnej a technic-
kej rehabilitácie historického cintorína ako 
pilotného príkladu ozrejmujúceho významné 
kultúrne, spoločenské a emotívne hodnoty 
historických cintorínov. Projekt prispieva k zdo-
kumentovaniu a prezentácii historických fe-
noménov mesta Banská Štiavnica a zároveň 
chce vytvoriť podmienky na účinnú ochranu 
kultúrneho dedičstva.  

Cintorín Zvonový vŕšok (Katzenhübel) tvoria 
tri historické cintoríny: rímskokatolícke „pred-
ný“ a „zadný“ cintorín a jeden evanjelický, tzv. 
„brána pokoja“. Na dvoch cintorínoch, rímsko-
katolíckom „prednom“ a evanjelickom „brána 
pokoja“ sa nachádzajú dve klasicistické zvo-
nice. Vznik cintorína bol spočiatku datovaný 
do 1. pol. 19. storočia, výsledky výskumu však 

smerujú oveľa hlbšie. Doteraz najstarší obja-
vený písomným prameň vzťahujúci sa k danej 
lokalite pochádza z roku 1786.  

Úlohou študentky muzeológie Dity Csütör-
tökiovej bolo vykonať v prvej fáze historicko-
etnologický výskum tohto pietneho miesta, 
pričom treba pripomenúť, že študentka zozbie-
rala všetky dostupné historické informácie 
o Zvonovom vŕšku. Zachovaných historických 
dokumentov bolo pomerne málo, napriek 
tomu sa študentke podarilo zostaviť menoslov 
významných osobností pochovaných na cin-
torínoch a sústredila sa na dostupné informá-
cie viažuce sa k ich histórii.  

Etnologická časť projektu obsahovala vý-
skum v teréne v Banskej Štiavnici, názory jej 
obyvateľov na revitalizáciu pietneho miesta, 
ale i spomienkové rozprávanie Štiavničanov  
o týchto cintorínoch. Dosiahnuté výsledky svoj-

ho výskumu prezentovala autorka na ŠVOK, 
na pracovnom seminári usporiadanom Fakul-
tou architektúry STU Bratislava a tiež na me-
dzinárodnej vedeckej konferencii Cintoríny 
v kontexte kultúrneho dedičstva, konanej 25. – 
26. 11. 2009 v Banskej Štiavnici.  

Hlavným cieľom bolo zhrnúť všetky doteraz 
nadobudnuté poznatky o Zvonovom vŕšku  
z pohľadu viacerých vedných disciplín (geo-
detické zamerania, dendrologické vyhodno-
tenie, historicko-etnologické aspekty, vznik  
a genéza cintorína, výtvarné prejavy na cinto-
ríne, urbanisticko-historický vývoj, metodika 
hodnotenia cintorínov). Študentka sa podieľa-
la aj na tvorbe výstavy k téme konferencie, na 
ktorej prezentovala výskumy a výsledky, ku 
ktorým dospela. V súčasnosti sa pripravuje 
zborník prednášok z konferencie.  

Posledná, tretia časť projektu Dity Csütör-
tökiovej je práve vo fáze riešenia a bude mať 
najmä muzeologický rozmer. Autorka v ňom 
ponúkne svoj model a návrh revitalizácie Zvo-
nového vŕška ako pietnej oázy pokoja s har-
monickou väzbou na okolie. Záverečnú fázu 
projektu, ktorá bude symbiózou historických, 
etnologických a muzeologických elementov 
bude prezentovať okrem iného aj na pôde FiF 
v bakalárskej práci. Možno povedať, že Dita 
skĺbila interdisciplinárny prístup s teoretickými 
muzeologickými vedomosťami a ich praktic-
kou aplikáciou. Ide teda o jeden z prvých pro-
jektov aplikovanej muzeológie na FiF. Za svoju 
angažovanosť a výborné študijné výsledky zís-
kala aj cenu rektora. 

Mgr. Katarína Nádaska, PhD.,  
FiF UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Združenie Manageria zorganizovala aj diskusiu študentov s Andrejom Kiskom, zakladateľom spoločnosti
Quatro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky svojho výskumu prezentovala študentka Dita Csütörtökiová aj na medzinárodnej konferencii 
o Zvonovom vŕšku. 

Aktivity našich pracovísk
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Študijná literatúra 
 
Gajdošová-Míreková, M.: ABC klavírnej hry 
Gaplovská, K. a kol.: Chemický experiment – nástroj popularizácie chémie 
Jurko, A. a kol.: Kardiológia pre pediatriu 2 
Kanichová, R. – Vlčková, V.: Deutsch für Humanwissenschaften UNIcert®III 
Kubáček, Z. – Valášek, J.: Cvičenia z matematickej analýzy II 
Motajová, J.: Teória a prax zdravotných cvičení 
Letovancová, E.: Psychológia v manažmente 
Oremusová, J., Greksáková, O.: Fyzikálna chémia. Laboratórne cvičenia  

pre farmaceutov 
Országhová, Z., Žitňanová, I. a kol.: Medical Chemistry 
Sedlárová, E. – Valent, A. – Kohútová, M.: Chémia. Súbor otázok na prijímacie skúšky 
Švec, P. – Kyselovič, J. – Tumová, I.: Biológia. Súbor otázok na prijímacie skúšky 

 
Monografie 
 
Buzássyová, Ľ.: Ján Herkeľ a jeho dielo 
Ivan, P.: Staropaleoický bázický vulkanizmus Západných Karpát 
Rabišková, M.: Moderní lékové formy pro orální a perorální aplikaci 
Šrank, J.: Autorské texty s folklórnou dimenziou 

 
Zborníky 
 
Univerzita Komenského a vysokoškolské vzdelávanie 

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť 
Acta Geographica Universitatis Comenianae 52 
A Guide for Migrants in Slovakia 
 
Vyšlo na CD 
 
Bendíková, M.: Rodina – subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií  

kreativita v pomáhaní 
Hlôšková, H.: Príspevky k dejinám folkloristiky na Slovensku 
Kolektív: Efektívne vo výučbe slovenčiny a odborných predmetov pre krajanov 
Labour Pool for Migrants 
Preference Formation in the New EU Member States 
Szapuová, M.: Kapitoly z feministickej filozofie 
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