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Pripomenieme si 5 výročí
V októbri budú voľby do AS UK
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Staré čínske príslovie hovo-
rí, že „Vzdelanec je pokladom 
svojej krajiny“. Aj keď môže-
me polemizovať o tom, či toto 
príslovie platí aj na Slovensku, 
je nespochybniteľný fakt, že 
má niečo do seba. Vzdelaný 
človek, schopný využívať svo-
je vedomosti získané štúdiom 
pri výkone svojho povolania, 
je skutočne „pokladom“, vý-
bornou investíciou pre fir-
mu, verejnú či štátnu správu, 
a teda vlastne pre krajinu ako 
celok. „Tvorbe“ vzdelaných 
ľudí sa venujú školy a na kon-
ci tohto „vzdelávacieho výrob-
ného procesu“ sú práve vyso-

ké školy, univerzity a ich fakulty. Obrazne povedané, sme výrobco-
via národného pokladu...

Jednou z hybných síl vzniku Univerzity Komenského v roku 1919, 
národnej univerzity, bola snaha mať doma najvyššiu vzdelávaciu inšti-
túciu. Prirodzeným pokračovaním tejto snahy (aj keď na pozadí zloži-
tej situácie v Československu a 2. svetovej vojny v Európe) bolo v roku 
1940 založenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Ma-
tematika a fyzika, chémia a biológia, geológia a geografia tak získali 
vrcholnú vedecko-vzdelávaciu ustanovizeň. V roku 1980 bola fakulta 
dejiskom „kultivovaného rozvodu“, kedy sa od PriF UK odčlenili mate-
matika, fyzika a začínajúca informatika (výpočtová technika) a vznikla 
súčasná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Z hľadiska štú-
dia a vedeckého výskumu naposledy fakulta zaznamenala výraznú 
zmenu v roku 1992 začlenením environmentalistiky do štandardnej 
zostavy vedných disciplín na fakulte.

Exaktnosť, presnosť a porovnávanie sa so svetom, to sú spoloč-
né znaky prírodovedných odborov. Možno práve preto sa naše odbo-
ry niekedy označujú aj ako „hard sciences“. A slovo hard – t. j. tvrdý 
– má v našom slovníku ešte ďalší význam – sme tvrdí najmä na seba. 
Od pravidelnej evalvácie vedeckých a pedagogických výsledkov, cez 
habilitačné a inauguračné konanie až po pravidlá delenia štátnej do-
tácie na úroveň jednotlivých pracovísk – tu všade rozhoduje reálny vý-
kon jednotlivca ako súčasť kolektívu pracoviska, katedry či ústavu. 
Úspešné pracoviská disponujú finančnými prostriedkami vo výške 
30, 40 či 50 % nad rámec základných platov. Menej úspešné praco-
viská, ktoré si svojím výkonom nezabezpečia ani pokrytie základných 
platov, sa zmenšujú a zanikajú... Veď aj pán Darwin bol prírodovedec, 
máme preto kde čerpať inšpiráciu...

Možno sa natíska otázka, prečo to všetko robíme. Prečo v dnešnom 
svete priemernosti zdôrazňujeme kvalitu ako vo vedeckom výskume, 
tak vo vzdelávacom procese? Je pravdou, že je to na jednej strane ná-
ročné na nás samých, na druhej strane nám to často spôsobuje prob-
lémy a nepochopenie v komunite fakúlt vlastnej univerzity, či v celo-
slovenskom priestore. Parafrázujúc však známe slová Julia Caesara, 
že radšej bude v poslednej dedine prvý ako v Ríme druhý konštatu-
jem, že pre každú fakultu našej univerzity by malo byť samozrejmos-
ťou klásť si tie najvyššie ciele, byť mienkotvorný vo svojich študijných 
odboroch, skrátka byť prvý. 

Porovnávať, či je na Univerzite Komenského lepšia biológia ako fi-
lozofia, chémia ako pedagogika či geografia ako manažment je ne-
zmysel. Našou spoločnou úlohou je dosiahnuť, aby biológia, chémia 
či geografia (ako aj filozofia, pedagogika či manažment) na Univerzi-
te Komenského boli najlepšími na Slovensku. A zároveň musia byť ak-
ceptovateľné „svojimi“ medzinárodnými komunitami a musia porov-
návať „svoju“ kvalitu publikovaním vo „svojich“ renomovaných zahra-
ničných časopisoch. Keď sa nám toto podarí, Univerzita Komenské-
ho nebude len najstaršia a najväčšia, ale do záhlavia svojej webovej 
stránky si bude môcť s čistým svedomím napísať aj najlepšia na Slo-
vensku. A je len na nás, kedy sa to tam objaví.

doc. rNDr. milan trizna, phD., dekan priF UK
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poznámka k titulnej strane:

Deviaty ročník Detskej Univerzity Komenského úspešne absolvova-
lo takmer tristo detí, ktoré čakala promócia za prítomnosti rektora 
UK Karola Mičietu v Aule UK . Viac na stranách 8 – 9 .  
Foto: Marian Kukan
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V novom akademickom roku  
si pripomenieme  

5 významných výročí

Univerzita Komenského  
v Bratislave podporuje  

Týždeň vedy a techniky 2011
Zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a 

prezentovať ich – to je hlavný cieľ podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 
ktorý sa bude konať od 7 . do 11 . novembra 2011 . Jeho organizátorom je Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických 
informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti . 
Týždňa vedy a techniky 2011 sa zúčastňuje aj Univerzita Komenského v Bratislave . 

Otváracím podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude IV . odborná kon-
ferencia s názvom „Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách“, 
ktorá sa uskutoční v dňoch 7 . až 9 . novembra 2011 v kongresovom centre Technopol 
v Bratislave . S prednáškou tu vystúpi aj rektor UK prof . RNDr . Karol Mičieta, PhD ., 
ktorý je zároveň aj jedným z odborných garantov konferencie .

Bližšie informácie o Týždni vedy a techniky 2011 nájdete na: www.tyzdenvedy.sk .

AK

Výtvarná súťaž 
NOVOROČNÝ 
GRAFICKÝ LIST
ktorý bude prílohou pozvánky rek-
tora Univerzity Komenského v Bra-
tislave na Vianočný koncert 2011 .

rektor Univerzity Komenského 
v bratislave

prof. rNDr. Karol mičieta, phD.,
vypisuje pre študentov  

Univerzity Komenského
súťaž o najlepší  

novoročný grafický list.

podmienky súťaže:

Téma súťaže: novoročný pozdrav
Trvanie súťaže: od 26 . septembra 
do 2 . novembra 2011
Do súťaže budú prijímané diela 
spracované technikou:
1 . perokresba tušom (čiernobiela, 
prípadne kolorovaná akvarelom)
2 . sieťotlač (čiernobiela, prípadne 
farebná)
3 . lept (jednofarebný)
4 . počítačová grafika
Formát obrazovej časti (tlačovej 
dosky) – 11 x 15 cm na výšku, for-
mát papiera A5

Výtvarné práce je potrebné po-
slať do 2 . novembra 2011 na adre-
su: Katedra výtvarnej výchovy, Pe-
dagogická fakulta UK, Račianska 
57, 813 34  Bratislava – v obálke 
s označením: „Súťaž – Novoročný 
grafický list“ . 

Odborná komisia KVV PdF UK, kto-
rá bude zasadať 8 . novembra 2011, 
vyhodnotí 10 najlepších prác a určí 
prvé, druhé a tretie miesto .
Odmena za  
 1 . miesto: 100 eur
 2 . miesto: 70 eur
 3 . miesto: 40 eur

Odborná komisia predloží 10 naj-
lepších prác vedeniu Univerzity Ko-
menského v Bratislave, ktoré z nich 
vyberie grafický list vhodný ako no-
voročný pozdrav rektora UK . Vybra-
ná grafika nemusí byť totožná s oce-
nenými prácami, v tom prípade au-
torovi prislúcha odmena 100 eur . 
V prípade, ak žiadny návrh neuspe-
je, ostávajú v platnosti len odmeny 
pre študentov za prvé, druhé a tre-
tie miesto .

Univerzita Komenského oslávi v novom 
akademickom roku 2011/2012 päť význam-
ných výročí. 90 rokov oslávia Právnická fa-
kulta UK i Filozofická fakulta UK, 75 rokov 
vzniku si pripomenie Rímskokatolícka cyri-
lometodská bohoslovecká fakulta UK, 65 
rokov Pedagogická fakulta a 20 rokov Fa-
kulta managementu UK.

Právnická fakulta UK začala pôsobiť od 
akademického roku 1921/1922 . Za deň zro-
du fakulty ako vedecko-pedagogickej ustano-
vizne sa považuje 24 . október 1921, kedy sa 
na fakulte začalo prednášať . 

V akademickom roku 1921/1922 zača-
la pôsobiť aj Filozofická fakulta UK . Pred-
nášky, ktoré fakulta ponúkla od polovice ok-
tóbra 1921, boli určené pre prvých 30 riad-
nych a 34 mimoriadnych poslucháčov . Fa-
kulta oslávi jubileum počas 24 . – 25 . októbra 
2011 výstavou, slávnostným zasadnutím ve-
deckej rady a akademickej obce, akademic-
kým zhromaždením s prednáškami o histórii 
univerzitného vzdelávania, poslaní a postave-
ní fakulty v slovenskej vede a kultúre . Fakulta 
zároveň predstaví novú publikáciu venovanú 
svojej minulosti i prítomnosti a pre akademic-
kú obec i verejnosť pripravuje rozmanitý kul-
túrny a spoločenský program .

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslo-
vecká fakulta UK ako jedna z dvoch bohoslo-
veckých fakúlt UK si v tomto roku pripomenie 

75 . výročie vzniku fakulty . Zo zväzku UK bola 
v roku 1945 vyčlenená a opätovne sa stala 
jeho súčasťou po spoločenských zmenách 
v roku 1990 . 

Ďalšie významné výročie – 65 rokov – si 
v novom akademickom roku pripomenie aj 
najstaršia pedagogická fakulta na Slovensku 
– Pedagogická fakulta UK . Od svojho vzni-
ku v roku 1946 bola kreovaná tak, aby plni-
la spoločenské poslanie v oblasti prípravy pe-
dagógov pre rôzne druhy škôl a zariadení . Fa-
kulta oslávi výročie vedeckou konferenciou 
„Quo vadis univerzitné vzdelávanie, veda a vý-
skum na pedagogických fakultách?“, sláv-
nostným akademickým aktom a ďalšími sprie-
vodnými podujatiami od septembra do de-
cembra 2011 .

Fakulta managementu UK, ktorá patrí me-
dzi najmladšie fakulty UK, vznikla v roku 1991 
a už v akademickom roku 1991/1992 boli na 
štúdium prijatí prví uchádzači . Učebné plány 
fakulty boli pripravované tak, aby sa čo naj-
viac približovali učebným plánom vo svete 
uznávaných Business Schools .

„Výročia našich fakúlt sú pre nás povzbude-
ním a potvrdením skutočnosti, že tieto miesta 
vzdelanosti nevznikli zo zištných dôvodov, ale 
motívy ich vzniku boli vždy koncipované tak, 
aby prinášali osoh nielen univerzite, ale aj ce-
lej spoločnosti,“ skonštatoval prof . RNDr . Ka-
rol Mičieta, PhD ., rektor UK .

AK, Lm
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Senát vyhlásil 
voľby na október

Na svojom poslednom zasadnu-
tí pred letom dňa 22 . júna 2011 Aka-
demický senát Univerzity Komenské-
ho (AS UK) schválil správu o hospodá-
rení UK za rok 2010, správu o činnos-
ti UK za rok 2010 a rozpočet výnosov 
a nákladov UK na rok 2011 .

Mgr . Radoslava Hanusa, PhD ., 
schválil AS UK za člena predsedníctva 
AS UK za EBF UK .

Senát schválil 29 žiadostí o pre-
nájom nehnuteľností a návrh na pre-
daj pozemku a dvojpodlažnej budovy 
v obci Poprad-Veľká okres Prešov vo 
výške 128 100 eur .

Na fakultách UK a ostatných súčas-
tiach UK sa v dňoch 10 . – 28 . októbra 
2011 uskutočnia voľby do Akademic-
kého senátu UK na funkčné obdobie 
2011 – 2015 . Počas 2 . – 4 . novem-
bra 2011 bude volebná a mandátová 
komisia AS UK preverovať oprávne-
nosť mandátov . (Viac informácií v prí-
spevku „Prečo sa zúčastniť volieb do 
Akademického senátu UK“ .)

Senát tiež prerokoval stav dok-
torandského štúdia na univerzite 
a schválil nasledovné vyhlásenia pre 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR: Akademický senát UK 
vyjadruje zásadný nesúhlas s poč-
tom nových štipendijných miest 
doktorandov pridelených Univerzite 
Komenského v Bratislave z úrovne 
Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR na akademický rok 
2011/2012. Konštatuje, že pridelená 
kvóta je v ostrom rozpore so všetký-
mi deklarovanými vyhláseniami vlá-
dy SR a osobitne aj Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
ktoré sa otvorene zaviazali k podpo-
re vedy a výskumu na Slovensku, 
v ktorej má vzdelávanie doktorandov 
svoje nezastupiteľné miesto. Nemô-
že byť pochýb o tom, že Univerzita 
Komenského ako poskytovateľ naj-
heterogénnejšieho vzdelávania port-
fólia študijných programov tretieho 
stupňa štúdia na Slovensku pova-
žuje súčasný rozpis štipendijných 
miest za ohrozujúci príslušné pro-
cesy, činnosti a aktivity na Univer-
zite Komenského. Preto AS UK žia-
da ministra o prehodnotenie pôvod-
ného rozpisu a o jeho zvýšenie as-
poň na úroveň ostatného akademic-
kého roka. 

Prečo SA zúčAStniť VoLieB 
do Akademického senátu UK

odobratie akreditácií 

nesúviselo s kvalitou
Minister školstva Eugen Jurzyca na tlačovej konferencii dňa 3 . augusta 2011 informoval 

o odobratí akreditácií niektorým vysokým školám, medzi nimi aj Univerzite Komenského . Na tieto 
informácie verejne reagoval rektor UK Karol Mičieta vyhlásením, v ktorom zdôraznil, že odobraté 
akreditácie nemali spojitosť s kvalitou vzdelávania . Vyhlásenie uvádzame v plnom znení .

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odobralo Univerzite Komenského v Bra-
tislave (UK) akreditáciu v 32 študijných programoch. Ani v jednom prípade nešlo o spojitosť 
s kvalitou vzdelávania. Dôvodom bolo, že pred komplexnou akreditáciou mohol jeden garant 
garantovať viacero študijných programov. Po zmene kritérií (kedy garant nemohol garanto-
vať viacero programov) v niektorých prípadoch nemohli fakulty tieto pozície obsadiť novými 
garantmi. Uvedené sa týka troch fakúlt UK – Pedagogickej fakulty, Prírodovedeckej fakulty 
a Právnickej fakulty UK. Rozhodnutie o odobratí akreditácie sa dotklo študentov minimálne. 
Univerzita Komenského v Bratislave nerealizovala prijímacie konanie na študijné programy, 
ktorých sa odňatie akreditácie týkalo, už ani na akademický rok 2010/2011.

V súvislosti s medializovanými informáciami je však potrebné zdôrazniť, že Univerzita Ko-
menského v Bratislave má akreditovaných viac ako 750 študijných programov, ktoré sú na-
ďalej úspešne realizované na fakultách UK.

Navyše, považujem za potrebné spomenúť, že k odňatiu akreditácie došlo 15. januára 
2011, tento problém teda nemožno považovať za aktuálny.     

Voľby členov Akademického senátu 
UK (AS UK) na funkčné obdobie 2011 – 
2015 sa uskutočnia v dňoch 10. – 28. ok-
tóbra 2011 na fakultách UK a ostatných 
súčastiach UK.

Každú fakultu v senáte univerzity zastupu-
je päť členov, a to traja zamestnanci a dvaja 
študenti . Zamestnanci UK volia tajným hla-
sovaním členov zamestnaneckej časti se-
nátu a študenti UK volia členov študentskej 
časti senátu . Akademický senát UK je spolu 
s rektorom UK, Vedeckou radou UK a Dis-
ciplinárnou komisiou UK pre študentov – or-
gánom akademickej samosprávy UK a roz-
hoduje o organizácii a činnosti UK v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpis-
mi a platnými vnútornými predpismi UK . 

Podľa predsedníčky AS UK profesorky 
Anny Zuzany Dubničkovej každý člen aka-
demickej obce nesie zodpovednosť za 
úspešný chod univerzity . „Okrem toho má 
právo a povinnosť vyjadriť sa ku všetkým zá-
ležitostiam týkajúcich sa univerzity,“ dodáva .

Prostredníctvom svojich volených zástup-
cov do AS UK má aj radový člen akademic-
kej obce právo a možnosť vplývať na čin-
nosť univerzity . „Preto by mali zamestnan-
ci i študenti zodpovedne pristupovať k no-
minácii a voľbe svojich zástupcov,“ zdôraz-
nila predsedníčka AS UK .

Zvolený člen senátu má právo predkladať 
návrhy na rokovanie senátu, právo vyjadro-
vať sa ku všetkým otázkam, o ktorých se-

nát rokuje, ako i právo klásť otázky a žiadať 
na zasadnutiach senátu vysvetlenia od rek-
tora, prorektorov a kvestora vo veciach pat-
riacich do ich právomoci .

Po voľbách 2 . – 4 . novembra 2011 bude 
volebná a mandátová komisia AS UK pre-
verovať oprávnenosť mandátov . Členom 
volebnej a mandátovej komisie AS UK a vo-
lebnej komisie fakulty nemôže byť rektor, 
prorektor, dekan, prodekan . Členom vo-
lebnej komisie fakulty nemôže byť kandi-
dát do AS UK .

Prvé ustanovujúce zasadnutie nového 
zvoleného Akademického senátu UK sa 
uskutoční dňa 9 . 11 . 2011 .     
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UK po siedmich rokoch opäť  

na veľtrhu vzdelávania Akadémia

Univerzita  
prijala

 viac ako 14 000
 študentov

Na štúdium na Univerzite Komenského 
sa v akademickom roku 2011/2012 prihlá-
silo spolu 24 850 uchádzačov. Z toho na 
1. stupeň štúdia sa prihlásilo 14 907 uchá-
dzačov, na 2. stupeň 2823 uchádzačov 
a na spojený 1. a 2. stupeň 7120 uchádza-
čov. 

Fakulty UK prijali spolu 14 430 uchádza-
čov, z toho 13 008 v dennej forme štúdia a 
1 422 v externej forme štúdia . 9 413 štu-
dentov prijala UK na 1 . stupeň štúdia, 2 507 
na 2 . stupeň štúdia a 2 510 na spojený stu-
peň . (V roku 2010 UK prijala 10 165 uchá-
dzačov .) 

Prijímacích skúšok sa zúčastnilo aj 25 
uchádzačov so špecifickými potrebami, kto-
rí mali upravené podmienky konania prijíma-
cích skúšok . Najviac – 15 sa ich hlásilo na 
Filozofickú fakultu UK . 

Výsledky prijímacieho konania zverejňova-
li fakulty na webových stránkach fakúlt UK 
priebežne, najneskôr do 24 hodín od kona-
nia prijímacích skúšok .

Lm

Univerzita Komenského sa po sied-
mich rokoch opäť zúčastní na veľtrhu 
vzdelávania Akadémia, ktorý sa bude 
konať 4. – 6. októbra 2011 v bratislav-
skej SIBAMAC Aréne NTC.

Na 15 . ročníku najväčšieho vzdeláva-
cieho veľtrhu na Slovensku sa zúčastní 
všetkých 13 fakúlt Univerzity Komenské-
ho v Bratislave: PraF UK, LF UK, FiF UK, 
PriF UK, PdF UK, FaF UK, FTVŠ UK, JLF 
UK, FMFI UK, RKCMBF UK, EBF UK, FM 
UK a FSEV UK . 

Účasť na študentskom veľtrhu bola jed-
ným z mnohých predsavzatí nového ve-
denia univerzity . „Najväčšia univerzita na 
Slovensku nemôže chýbať na najväčšom 

domácom veľtrhu vzdelávania . Verím, že 
možnosť prísť sa priamo informovať na 
podmienky štúdia využijú stovky maturan-
tov, ktorí v nasledujúcom akademickom 
roku rozšíria rady študentov našej uni-
verzity,“ uviedol prof . RNDr . Karol Mičie-
ta, PhD ., rektor Univerzity Komenského v 
Bratislave . 

UK sa naposledy ako celok zúčastnila na 
veľtrhu Akadémia v roku 2004 . V nasledu-
júcich rokoch tento prezentačný priestor 
využívali individuálne iba niektoré fakul-
ty univerzity – napr . v roku 2010 Fakulta 
matematiky, fyziky a informatiky UK a Far-
maceutická fakulta UK . „Veľmi nás teší, že 
na veľtrh sa vracia Univerzita Komenského 
- ako celok so všetkými fakultami . Prispeje 

to ku komplexnosti ponuky štúdia pre náv-
števníkov . O expozíciu UK na podujatí bol 
zo strany stredoškolákov vždy veľmi veľký 
záujem, predpokladám, že tento rok nebu-
de výnimkou,“ skonštatovala Ing . Gabriela 
Eliášová, manažérka veľtrhu . 

Veľtrh pomaturitného vzdelávania Aka-
démia bol po prvýkrát organizovaný v roku 
1997 . Záštitu nad jeho 15 . ročníkom, kto-
rý sa koná súbežne s 13 . ročníkom veľtr-
hu kariéry a turizmu Vapac, prevzali mi-
nister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Eugen Jurzyca a minister práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál . 
V uplynulom roku navštívilo veľtrh viac ako 
11 500 návštevníkov – študentov .

Andrea Kučerová, OVV rUK
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Univerzita Komenského realizuje sys-
tematickú vydavateľskú činnosť pod 
vlastným menom od roku 1967. Dopo-
siaľ vydala viac ako 5 500 titulov v cel-
kovom náklade vyše 3 milióny výtlačkov. 
Najpočetnejšiu skupinu vydaných titulov 
tvorí študijná literatúra, ktorej autormi sú 
v prevažnej väčšine pedagógovia a ve-
deckí pracovníci pôsobiaci na fakultách 
UK. Významné miesto vo vydavateľskej 
produkcii patrí aj vedeckým monografi-
ám a zborníkom vedeckých prác. 

UK získala tzv . trvalé vydavateľské 
oprávnenie v roku 1967, na základe čoho 
zriadila svoje edičné stredisko . Prvým vy-
daným titulom boli skriptá pre posluchá-
čov farmácie Anorganická chémia od doc . 
Juraja Krätsmára-Šmogroviča . UK v roku 
1990 ako prvá univerzita na Slovensku 
zriadila aj vlastné vydavateľstvo . 

Vydavateľstvo UK poskytuje ročne edič-
ný priestor približne 200 autorom študijnej 
literatúry a monografií a viac ako 800 au-
torom príspevkov v zborníkoch vedeckých 

prác . „Vlastná edičná činnosť prispieva ku 
skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu na 
najväčšej slovenskej univerzite a aktuál-
ne sprístupňuje najvýznamnejšie výsledky 
vedeckej a pedagogickej činnosti na uni-
verzite študentom i širokej odbornej verej-
nosti,“ uviedol riaditeľ Vydavateľstva UK 
RNDr . Sergej Troščák .

Produkcia Vydavateľstva UK každoroč-
ne rastie priemerne o 15 % . „V roku 2007 
sme vydali 128 titulov, v roku 2008 – 156 
titulov, v roku 2009 – 172 titulov a vlani 
195 titulov . V prepočte teda vydáme kaž-
dý druhý deň publikáciu,“ zhodnotil riadi-
teľ vydavateľstva . V minuloročnej produk-
cii vydavateľstva mali najväčšie zastúpenie 
Prírodovedecká fakulta UK s 39 titulmi, Fi-
lozofická fakulta UK s 38 titulmi a Lekár-
ska fakulta UK s 22 vydanými titulmi . Te-
matická skladba produkcie Vydavateľstva 
UK odráža početnosť študijných odborov, 
v ktorých univerzita poskytuje vysokoškol-
ské vzdelanie .

phDr. Andrea Kučerová, OVV rUK
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UK doteraz vydala 
viac ako 5 500 publikácií

Vydavateľstvo 

UK 
v číslach
•	priemerná	 ročná	 produkcia	

predstavuje 130 titulov v cel-
kovom náklade viac ako 60 ti-
síc výtlačkov,

•	ročne	vydá	v	priemere	
 60 titulov študijnej literatúry, 
 10 monografií, 
 40 zborníkov 
 a 20 ročeniek študijných 

programov,
•	v	 uplynulom	 roku	 (2010)	 vy-

dalo 195 publikácií v celko-
vom náklade viac ako 62 tisíc 
výtlačkov, z nich 156 titulov 
bolo vydaných knižne a 39 
na CD .

V  s K r A t K e

Ubytovaní študenti a návštevníci Vysokoškolského internátu Druž-
ba UK budú mať od nového akademického roka k dispozícii zre-
konštruované ihrisko na plážový volejbal . Moderné ihrisko v hod-
note 10 796,03 eur si VI Družba UK hradila z vlastných prostried-
kov .

Projekt Bratislava – vedecké mesto XXI . storočia financovaný 
s eurofondov sa zameria na podporu a rozvoj biomedicíny, ener-
getiky a oblasti IT, v ktorých má Slovensko špičkových odborní-
kov . Podieľať sa na ňom bude mesto Bratislava, Slovenská akadé-
mia vied, Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita 
a Ekonomická univerzita .

Od 1 . augusta 2011 je predsedom Českej konferencie rektorov 
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovej v Prahe .

V dňoch 4 . – 8 . júla 2011 sa na Evanjelickej bohosloveckej fakul-
te UK uskutočnila Letná teologická akadémia o evanjelizácii cez 
i-Tunes . Na akadémii prednášal aj Rev . Anthony A . Cook, prode-
kan pre vzdelávanie a znalec v oblasti Praktickej teológie na Con-
cordia Seminary v St . Louis, USA .

Počas 11 . – 17 . júla pracovali študenti žurnalistiky a príbuzných od-
borov z ôsmich krajín na mediálnom výskume s názvom „Mosty me-
diálneho vzdelávania“, organizovanom Katedrou mediálnych štúdií 
Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade . Z UK sa na výskume 
zúčastnila aj skupina študentov z Katedry žurnalistiky FiF UK .

Tomáš Gedeon z Montana State University, USA prednášal dňa 
21 . júna 2011 na Prírodovedeckej fakulte UK na tému „Elongation 
Process in Transcription and Translation“ .

V Bojniciach sa počas 17 . – 18 . júna 2011 uskutočnili 9 . Dni mla-
dých lekárnikov, ktoré zorganizovala Slovenská lekárnická komo-
ra, regionálna lekárnická komora Trenčín v spolupráci s Farma-
ceutickou fakultou UK a spoločnosťou Unipharma 1 . Slovenská 
lekárnická akciová spoločnosť . Hlavnou témou podujatia, ktorého 
sa zúčastnilo viac ako 180 mladých lekárnikov z celého Sloven-
ska, bola odbornosť ako konkurenčná výhoda lekárnika .
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Na Prírodovedeckej fakulte UK sa v spolupráci s občianskym zdru-
žením NATURA dňa 17 . júna 2011 konala prednáška doc . MUDr . 
Daniely Ostatníkovej, PhD ., a MUDr . Ing . Petra Celeca, PhD ., 
„Gény – Hormóny – Správanie a MY“ . 

Tradičného Športového dňa v Modre v areáli Astronomického a 
geofyzikálneho observatória FMFI UK sa dňa 15 . júna 2011 zú-
častnilo Vedenie Univerzity Komenského a fakúlt UK . 75 pred-
staviteľov UK si za dobrého počasia v neformálnom prostredí za-
športovalo v disciplínach hod granátom, streľba, beh a preťaho-
vanie lanom .

Rektor UK Karol 
Mičieta prijal dňa 
13 . júna 2011 veľ-
vyslanca Chorvát-
skej republiky v SR 
Tomislava Cara . Veľ-
vyslanec sa poďa-
koval za spoluprácu 
pri organizovaní slo-
vensko-chorvátskej 
vedeckej konferen-
cie na pôde UK pri 
príležitosti 20 . vý-
ročia nezávislého 
Chorvátska .

Na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK sa dňa 15 . júna 2011 
konala prednáška Prof . Larryho A . Hickmana, PhD ., zo So-
uthern Illinois University Carbondale, USA na tému „Pragmatism 
and the Future of Philosophy“ .

Lm

s p r A V O D A J s t V O

Vyhodnotenie 2 . ročníka súťaže s Planétou vedomostí sa 
uskutočnilo dňa 14 . 6 . 2011 v hoteli Crowne Plaza v Bra-
tislave . Víťazov vybrala odborná komisia pod záštitou Uni-
verzity Komenského v Bratislave zo súťažných podkladov 
od viac ako 140 škôl, 60 tried, 270 učiteľov a budúcich 
učiteľov .

Súťaž v kategórii „škola“ vyhrali Základná škola, Hviezdo-
slavova 822/8, Trstená a Gymnázium Andreja Vrábla, Mie-
rová 5, Levice . V kategórii „učiteľ“ zvíťazili Mgr . Adriána Ko-
valčíková (ZŠ s MŠ, E . P . Bárdoša, Habovka) a Ing . Katarí-
na Lišková (OA I . Karvaša, Hrobáková 11, Bratislava) . Cenu 
získali školy aj v kategóriách „budúci učiteľ“, „trieda“ a za 
Facebook .                                                                                            Lm

Druhý ročník súťaže

 s Planétou vedomostí

V Botanickej záhrade 
sa zamestnanci UK 
rozlúčili 
s akademickým rokom

Slávnosť v Botanickej záhrade, ktorá sa stala už tradičnou rozlúčkou 
s akademickým rokom, prilákala do príjemného prostredia aj tento rok 
(23 . júna 2011) stovky zamestnancov univerzity . Rektor UK prof . RNDr . 
Karol Mičieta, PhD ., sa všetkým kolegom poďakoval za odvedenú prá-
cu a otvoril tak podujatie, ktorému dominovala dobrá nálada . V progra-
me sa predstavila etnodžezová formácia Pacora Trio, ktorá ponúkla za-
ujímavé hudobné kompozície – mix džezu, swingu a folklóru . Zamest-
nancov univerzity výborne zabavili aj Ľudová hudba Petra Kuštára či ta-
nečníci alternatívneho divadla tanca . 

A hoci do Botanickej záhrady UK zavítali tento rok aj dažďové kvap-
ky (či presnejšie – neutíchajúca búrka), ani to neubralo na dobrej ná-
lade zúčastnených, ktorí sa aj takto rozlúčili s akademickým rokom 
2010/2011 . 

Andrea Kučerová, OVV rUK
Foto: marian Kukan

V  s K r A t K e
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O tom, prečo človek potrebuje lásku, de-
ťom prednášala prof. PhDr. Jana Plichtová, 
PhD., z Katedry psychológie Filozofickej fa-
kulty UK dňa 24. augusta. Na vysvetlenie po-
užila výsledky experimentov vedca Harryho 
Harlowa s opičími mláďatami, ktoré boli vy-
chovávané bez biologických mám.

Umelé mamy vytvorené z drôtov alebo s fro-
té povrchom pre opičky znamenali pocit bez-
pečia, bežali k nej, keď boli vystrašené, alebo 
keď sa s ňou ocitli v neznámom priestore . Izo-
láciu od „mamy“ znášali najhoršie .

Mláďatá opíc, ktoré žiadnu, ani umelú mamu 
nikdy nemali, väčšinou neprežili . Ak áno, ich 
správanie bolo nenormálne, boli ustráchané, 
prípadne agresívne a nespoločenské . Profe-
sorka Plichtová deťom vysvetlila, že to tak bolo 
preto, lebo umelé mamy mláďatá nenaučili, 
ako nadväzovať sociálne kontakty . 

Z minulosti sú známe aj kráľovské experi-
menty s ľuďmi . Napríklad rímsky cisár Frede-
rick II ., ktorý žil v období stredoveku, odobral 
rodičom novorodeniatka, aby zistil, ktorý jazyk 
bol prvým jazykom sveta . Vychovával ich izolo-
vane a opatrovateľky sa s nimi nesmeli zhová-
rať . Deti nielenže nezačali hovoriť, ale ani jed-
no z nich neprežilo .

„Ľudský mozog sa rodí ako nehotový a ne-
zrelý,“ povedala profesorka Plichtová . „Bez 
emocionálnych, sociálnych a telesných pod-
netov sa nemôže vyvíjať správne,“ dodala . Na-
vyše stres z odlúčenia spôsobuje, že organiz-
mus bojuje proti bielym krvinkám, čím sa osla-
buje imunita . A to je dôvod skorého úmrtia .

Súvis medzi dĺžkou živo-
ta a láskou zaujímal deti aj 
po prednáške, keď dosta-
li priestor na otázky . Jedna 
z nich znela: „Keď dieťa 
dostáva viac lásky, môže 
sa dožiť dlhšieho veku?“ 
Deti zaujímalo aj to, prečo 
nemá každé dieťa v det-
skom domove jednu opat-
rovateľku alebo prečo tí-
nedžerská láska nie je ako 
dospelácka láska .

Foto: © peter procházka

Už deväť rokov Univerzita Komenského 
v spolupráci s Divadlom Aréna počas leta 
vzdeláva deti zo základných škôl vo veku od 9 
do 14 rokov. Na Detskú Univerzitu Komenské-
ho sa tento rok zapísalo 365 detí. 

V júli a auguste si vypočuli deväť prednášok, 
z ktorých sa prvá spolu s imatrikuláciou a po-
sledná s promóciou konali v Aule UK . Témy 9 . 
ročníka boli:
•	Prečo	sa	žije	inak	v	Bratislave	a	inak	na	vidie-

ku? – prof . PhDr . Iveta Radičová, PhD .
•	Prečo	nestačí	byť	pekný?	–	prof.	MUDr.	Pavel	

Brychta, CSc .
•	Prečo	má	raketoplán	keramický	plášť?	–	prof.	

RNDr . Pavol Šajgalík, DrSc .
•	Prečo	námorníci	 potrebujú	dobré	hodiny?	–	

prof . RNDr . Vladimír Bužek, DrSc .
•	Prečo	musí	mať	človek	chrbtovú	kosť?	–	prof.	

MUDr . Peter Šimko, CSc .
•	Prečo	je	každý	človek	iný?	–	prof.	RNDr.	Jaro-

mír Pastorek, DrSc .

•	Prečo	sa	nám	(ne)páčia	obrazy?	–	Mgr.	Zuza-
na Bartošová, PhD . 

•	Prečo	človek	potrebuje	 lásku?	–	prof.	PhDr.	
Jana Plichtová, PhD .

•	Prečo	je	Zem	planétou	hmyzu?	–	doc.	RNDr.	
Peter Fedor, PhD .

Okrem toho deti absolvovali návštevu v par-
lamente a iné sprievodné aktivity a worksho-
py . Novinkou tohtoročnej detskej univerzity bola 
možnosť študovať online . Využili ju deti z 25 
miest Slovenska . Tí, ktorí na konci absolvovali 
šesť testov z deviatich, sa stali absolventmi Det-
skej Univerzity Komenského online .

Slávnostnej promócie sa dočkalo 295 študen-
tov, ktorí si vypočuli aspoň šesť prednášok . Zú-
častnil sa na nej rektor UK Karol Mičieta, riaditeľ 
Divadla Aréna Juraj Kukura, predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol Frešo a riadi-
teľ Slovenského národného divadla Ondrej Šoth .

„Získali ste nielen nové vedomosti z oblasti 
prírodných vied, fyziky, medicíny, umenia, socio-

lógie a ďalších vied, ale zároveň ste mali mož-
nosť nadviazať aj nové priateľstvá,“ povedal rek-
tor UK Karol Mičieta deťom pri promócii a do-
dal: „Som presvedčený o tom, že s novými ka-
marátmi sa možno opäť radi stretnete na ďalších 
ročníkoch Detskej Univerzity Komenského ale-
bo o pár rokov pri zápise ako riadni študenti Uni-
verzity Komenského v Bratislave .“
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Detská 
Univerzita Komenského 

má nových absolventov
Hmyz má 

väčšie šance 
na prežitie 
ako cicavce

Poslednú deviatu prednášku, s ktorou 
prišiel doc. RNDr. Peter Fedor, PhD., z Prí-
rodovedeckej fakulty UK, si deti vypočuli 
dňa 31. augusta. Malých poslucháčov za-
ujal prednáškou na tému: „Prečo je Zem 
planétou hmyzu?“

Vysvetlil, že počas evolúcie sa stáva, že 
niektoré druhy organizmov vyhynú a tie odol-
né prežijú . Cicavce vrátane človeka prežili 
do dnešných dôb na rozdiel od dinosaurov, 
pretože majú termoreguláciu . Docent Fedor 
naznačil, že hmyz má do budúcnosti väčšie 
šance na prežitie ako cicavce . 

Vedci doposiaľ na Zemi objavili 1,6 milió-
na druhov organizmov, z nich viac ako 1 mi-
lión tvorí hmyz . Počet druhov chrobákov na 
Zemi je asi 400 tisíc . To znamená, že každý 
štvrtý organizmus na Zemi je chrobák . Od-
haduje sa, že približne 30 miliónov druhov 
organizmov je stále neobjavených .

Ako vysvetlil docent Fedor, hmyz je ne-
obyčajne dobre vybavený . Viaceré druhy 
majú šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty, ba aj 
ďalšie zmysly . Napríklad vážka má až 80 
tisíc očí, komár dokáže pohnúť svalom až 
1000 krát za sekundu a taká blcha dosko-
čí až 30 cm do diaľky . Hmyz tiež zvládne aj 
extrémne teploty . Niektoré pakomáre pre-
žijú pri mínus 273,16°C a mravce na púšti 
bez problémov zvládnu plus 60°C .

Deti na konci prednášky zaujímalo naprí-
klad, či je pravda, že hmyz dokáže zdvihnúť 
niekoľkonásobok svojej váhy, či hmyzí jed 
môže byť liek, alebo či je u nás viac hmyzu 
kvôli globálnemu otepľovaniu . 

Prečo 
potrebujeme

 LáSKU?
Foto: Marian Kukan
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Už deväť rokov počas leta vzdeláva Det-
ská Univerzita Komenského (DUK) malých 
usilovných študentov. Prvýkrát ju absolvovali 
v roku 2003. Vtedy to boli deti. Dnes sú niek-
torí z nich naši riadni študenti. Medzi nimi je 
aj Martina Chovancová, študentka prvého 
ročníka na Prírodovedeckej fakulte UK. Mar-
tina absolvovala detskú univerzitu až dvakrát 
– v roku 2003 a v roku 2005. Druhýkrát do-
konca s dvomi bratmi. Zaujímalo nás, ako si 
na ňu spomína a ako sa jej dnes na Univerzi-
te Komenského študuje.

s akými pocitmi si vtedy chodila na det-
skú univerzitu?

Vždy so zvedavosťou . V tom období som sa 
rada učila nové veci a bola som plná entuziaz-
mu a nadšenia . V škole som mala samé jed-
notky .

rodičia ťa teda nemuseli nútiť...
Vôbec nie . Oni mi, samozrejme, zistili všet-

ky informácie o DUK . Ale chodila som tam veľ-
mi rada . Na druhý raz som sa už sama pýta-
la, aby ma prihlásili . To bolo v roku 2005, keď 
sa na moje odporúčanie na detskú univerzitu 
prihlásili aj moji dvaja bratia – dvojičky Marek 
a Martin . Ja som mala vtedy trinásť a oni de-
sať rokov .

Čo sa ti na detskej univerzite páčilo naj-
viac?

Všetky prednášky boli robené veľmi zaují-
mavo pre deti . Profesori hovorili o svojich té-
mach pútavo . Vždy počas prednášky niečo 
kreslili, alebo medzitým hovorili vtipy, a tým si 
získali pozornosť detí .

spomínaš si ešte na niektoré z predná-
šok?

Najviac si pamätám témy, ktoré ma najviac 
zaujímali . Napríklad „Prečo sa človek rád sme-
je?“ alebo „Prečo každý človek starne?“, pre-
tože už aj v tej dobe som mala sklon k biome-
dicínskym témam . Dokonca som sa na kon-
ci prednášok aj viackrát čosi pýtala . Myslím si, 
že výber tém bol dosť široký na to, aby si kaž-
dé dieťa našlo niečo zaujímavé . Ja som viac 
humanisticky zameraná, takže pre mňa boli 
takmer všetky témy zaujímavé . 

pre všetky deti to bol vlastne prvý styk s 
„vysokoškolským“ prostredím. prednášali 

vám univerzitní profesori a docenti. Ako na 
teba v tom čase pôsobili?

Áno, bol to úplne nový zážitok . Bolo to nie-
čo celkom iné . Páčilo sa mi, že sme chodili 
rovnako oblečení akoby v uniformách . Na roz-
diel od dneška vtedy na mňa prednášajúci od-
borníci pôsobili veľmi mierumilovne . Teraz na 
„veľkej“ univerzite sa už tak neusmievajú, už 
tak nevtipkujú . . .

Zavŕšením každej DUK je promócia 
v Aule UK. Aké to bolo dostať diplom z UK 
v 13 rokoch?

Pamätám si, že to bolo niečo obrovské, 
bolo tam veľa ľudí a nejaký sprievod . Nacvi-
čovali sme, ako si prevezmeme diplom a ako 
sa pred všetkými pokloníme . Dokonca sa ma 
z nejakej televízie aj niečo pýtali a nahrávali si 
ma . Promócia v aule bola pre mňa zážitok . Dú-
fam, že sa mi to raz podarí aj „naostro“ . 

Hovorila si, že už v tom čase ťa zaujíma-
li medicínske a biologické témy. Aký odbor 
dnes študuješ?

Študujem biochémiu na Prírodovedeckej 
fakulte UK . V prvom ročníku sme zatiaľ mali 
všeobecné základy . Baví ma, keď chodíme 
do rôznych laboratórií . Rozhodne je to veľ-
mi zaujímavé . Dnes lepšie chápem význam 
výskumu a vedy a to, aké sú dôležité v živo-
te . Určite chcem v budúcnosti v tejto oblas-
ti pracovať . Nehovorím, že niečo objavím, ale 
možno sa mi podarí niečo zlepšiť alebo po-
môcť ľuďom .

myslíš si, že aj detská univerzita má svoj 
podiel na tom, že si sa o tento odbor zača-
la zaujímať viac?

Nemala som presnú predstavu o tom, čo 
chcem neskôr študovať, pretože ma zaujíma-
li viaceré veci . Určite to však bolo dobré preto, 
že som sa niečo nové dozvedela . Takisto ma 
to podporilo v mojom záujme a som rada, že 
som mala príležitosť už vtedy sa stretnúť s od-
borníkmi v danej oblasti . To by sa mi určite ako 
dieťaťu ináč nepodarilo .

Postaviť sa zrazu pred publikum plné ma-
lých zvedavcov musí byť aj pre najskúsenejšie-
ho vysokoškolského pedagóga či vedca úpl-
ne nový zážitok. Na Detskej Univerzite Komen-
ského tento rok prednášali dvaja pedagógovia 
z Univerzity Komenského. Oboch sme sa spý-
tali: „Čím vás možnosť prednášať na detskej 
univerzite zaujala a aké to bolo?“

prof. phDr. Jana plichtová, Csc., z FiF UK: 
Najprv ma zaujalo osobné stretnutie s pá-

nom Kukurom, ktorý hral v seriáli „Straty a ná-
lezy“ môjho partnera Ruda . Naše stretnutie po 
desiatkach rokoch bolo neobyčajne spontán-
ne . Na nejakej recepcii pán Kukura do mňa totiž 
nechtiac drgol, takže sa mi podarilo rozliať víno . 
Keď som sa obzrela, kto bol ten nešika, vyhŕk-
lo zo mňa – ty si už, Ďuro, na mňa nepamätáš? 
Takže mu nezostávalo nič iné, ako ma zdvorilo 
ubezpečovať, že si ma veru pamätá a zaujímať 
sa, čo vlastne teraz robím . No a keď sa dozve-
del, že prenášam na Univerzite Komenského, 
spýtal sa ma, či by som nechcela prednášať na 
Detskej Univerzite Komenského . Chcela – od-
povedala som bez zaváhania . Veď má výborné 
renomé a ja si zas vyskúšam niečo nové – pred-
nášať pre deti, zdôvodnila som si svoje rýchle 
rozhodnutie v duchu . No a pán Kukura hneď vy-
myslel aj tému prednášky . Aké to bolo na ostro? 
Bol to pre mňa zážitok, a to jednak vďaka vní-
mavému publiku a zaujímavým otázkam a jednak 
vďaka samotnej sále, ktorá má lepšiu akustiku 
a svetlo, ako je bežný štandard na „dospeláckej“ 
univerzite .

Doc. rNDr. peter Fedor, phD., z priF UK:
Prednášať poslucháčom na Detskej Univer-

zite Komenského je pre každého pedagóga ná-
ročná výzva . Azda je to aj pre detskú otvorenosť, 
zdravú kritiku ale aj široký rozhľad mladej gene-
rácie v čase digitálnych informačných technoló-
gií . Každá prednáška má ponúknuť nové poznat-
ky, no jej poslaním musí byť aj formovanie vedo-
mia či dokonca podvedomia poslucháča . A tu sa 
ukrýva odpoveď na vašu otázku, prečo ma ponu-
ka prednášať na detskej univerzite oslovila . Vzťah 
moderného človeka k svojmu životnému prostre-
diu, k ostatným živočíšnym a rastlinným druhom 
je dnes žalostný . Nežialim nad príčinami, ale usi-
lujem sa ovplyvniť názory tých, ktorí budú musieť 
tieto problémy čoskoro za nás riešiť . Zdá sa, že 
mladí ľudia mnoho vedia a ako som na prednáške 
zistil, aj mnoho cítia . Verím teda, že sa mi podari-
lo získať ich pozornosť a naladiť ich záujem o prí-
rodné vedy, o štúdium životného prostredia a po-
tenciálu, ktorý nám ponúka . Som si istý, že mladý 
človek ho zvládne využiť ohľaduplnejšie a citlivej-
šie ako dnešná spoločnosť .
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Aké je to 

prednášať 
deťom

AbsolvovAlA 
Detskú 

Univerzitu 
Komenského 

a dnes u nás 
študuje

Martina s poznámkovým zošitom z Detskej Univer-
zity Komenského a s výkazom o štúdiu na PriF UK. 
Foto: LM
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Nielen v období, keď sú finančné dotá-
cie na univerzity a následne na fakulty roz-
deľované s ohľadom na ich vedeckú čin-
nosť, je najdôležitejšou činnosťou fakulty 
popri vzdelávaní veda. Financovanie vedy 
býva neraz zložité, ale o prostriedky je 
možné žiadať z viacerých zdrojov. Jednou 
z možností sú štrukturálne fondy EÚ, kto-
ré využívame najmä pri obnove a moderni-
zácii infraštruktúry a IT. Na podporu vedec-
kých projektov využívame granty z APVV, 
ministerstva školstva i ďalších zdrojov. Prí-
rodovedecká fakulta UK je na UK v získava-
ní grantov najúspešnejšia.

Projekty financované  
zo štrukturálnych  
fondov eú
Prírodovedecká fakulta UK si uvedomuje, 

aká dôležitá je modernizácia a obnova tech-

m e s i A C  p r í r O D O V e D e C K e J  F A K U L t y  U K

Prírodovedecká fakulta UK 
vychováva najviac doktorandov na Slovensku

Líder 
v získavaní grantov  
na vedecké projekty

Historický vývoj 
fakulty
1921/1922 – na Filozofickej fakulte UK (FiF UK) sa začína prednášať geografia
1923 – na FiF UK vzniká Geografický seminár
1. septembra 1939 – na FiF UK vzniká Zoologický ústav (vedený prof . Novikom)
október 1939 – na FiF UK je zriadený Botanický ústav (vedený prof . Nábělkom)
3. júla 1940 – vzniká Prírodovedecká fakulta na Slovenskej univerzite v Bratislave
1941 – 1948 – prechod vedeckých ústavov z FiF na PriF a vznik nových vedeckých ústavov (ge-
ologicko-paleontologický, mineralogicko-petrografický, atómovej fyziky, astronomický, matemati-
ky, chemický)
1950 – zmena vedeckých ústavov na katedry
8. júl 1952 – vznik Fakulty geologicko-geografických vied na Slovenskej univerzite v Bratislave
september 1959 – opätovné spojenie s Prírodovedeckou fakultou UK
1967 – začiatok výstavby areálu v Mlynskej doline; do roku 1978 boli vybudované pavilóny mate-
matiky a fyziky, ako aj chémie (CH1 a 2) a biológie (B2), do roku 1988 boli odovzdané aj zostáva-
júce pavilóny biológie (B1) a geológie (G)
1980 – vznik Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (v súčasnosti Fakulta matematiky, fyziky a infor-
matiky UK)
1992 – vznik samostatnej sekcie environmentalistiky
1991 – 1993 – dobudovanie štruktúry pracovísk fakulty zodpovedajúce súčasnému stavu
1993/1994 – zavedenie bodového systému hodnotenia predmetov
1998/1999 – rozdelenie 5-ročného odborného štúdia na 2 samostatné časti – bakalársky a ma-
gisterský stupeň
1999/2000 – zavedenie kreditového systému štúdia (ECTS) ako súčasť projektu Phare
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Projekty financované APVV

Fakulta ako významný zdroj financovania ve-
deckých projektov využíva aj granty poskytova-
né Agentúrou pre 
výskum a vývoj SR 
(APVV) . Prednos-
ťou týchto projek-
tov je dostatočné fi-
nančné zabezpeče-
nie riešiteľského ko-
lektívu službami, ako 
aj určitá výpomoc fi-
nančnými prostried-
kami na personálne 
obsadenie projek-
tu . Zároveň je mož-
né prostredníctvom 

týchto projektov žiadať financie na zakúpenie uni-
kátneho technického a prístrojového vybavenia 
(tzv . kapitálové výdavky) na adekvátnu časť jeho 
využitia počas riešenia projektu (zvyšnú časť ceny 

prístroja je nutné financovať z iných zdrojov) . Za 
posledných päť rokov fakulta získala granty na rie-
šenie vyše troch stovák projektov v celkovom ob-
jeme vyše 1,6 milióna eur .

m e s i A C  p r í r O D O V e D e C K e J  F A K U L t y  U K

Typ projektu
2006 2007 2008 2009 2010

   Počet    Eur      Počet         Eur    Počet Eur Počet Eur Počet Eur

APVV-VV 
(PriF UK hl . rieš .)

16 620 925 23 1 107 117 23 1 291 575 22 1 395 578 11 716 756

APVV-LPP 
(PriF UK hl . rieš .)

13 105 723 19 493 461 24 531 269 26 477 708 17 348 528

APVV (PriF UK 
spoluriešiteľ) – všetky 
APVV projekty 

13 135 697 17 4 653 16 132 477 15 207 129 9 182 305

Ostatné APVV
(PriF UK hl . rieš .) 

        -     - 9 38 405 15 693 852 16 362 109 17 385 824

SPOLU 42 862 345 68 1 793 434 78 2 649 173 105 2 442 525 54 1 633 414

nickej infraštruktúry pracovísk, ako i moderni-
zácia informačných a komunikačných techno-
lógií (IKT) . Sú nevyhnutné pre rozvoj vedec-
kého bádania na európskej úrovni . Od roku 
2008 preto fakulta realizuje tento zámer naj-
mä formou projektov na získanie finančnej 
podpory cez Agentúru Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne 
fondy EÚ .

V Opatrení „Podpora sietí excelentných pra-
covísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja re-
giónu v Bratislavskom kraji” boli v rokoch 2008 
– 2010 úspešné štyri naše projekty:
•	Centrum	 excelentnosti	 pre	 využitie	 infor-

mačných biomakromolekúl v prevencii 
ochorení a pre zlepšenie kvality života,

•	Centrum	excelentnosti	metód	 a	 procesov	
zelenej chémie,

•	Rozvoj	Centra	excelentnosti	pre	využitie	in-
formačných biomakromolekúl na zlepšenie 

kvality života,
•	Dobudovanie	Centra	 excelentnosti	metód	

a procesov zelenej chémie .
V siedmich úspešných projektoch figurujú 

pracoviská PriF UK ako partneri:
•	Centrum excelentnosti pre ochranu a vyu-

žívanie krajiny a biodiverzitu,
•	Centrum excelentnosti integrovanej proti-

povodňovej ochrany územia,
•	Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu 

a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku 
a fotoniku,

•	Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry 
znalostnej ekonomiky,

•	Centrum excelentnosti pre translačný vý-
skum v molekulárnej medicíne,

•	Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu 
a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku 
a fotoniku 2,

•	Centrum excelentnosti pre translačný vý-
skum v molekulárnej medicíne .
Okrem toho sme boli úspešní aj v opat-

rení „Prenos poznatkov a technológií získa-
ných výskumom a vývojom do praxe v Brati-
slavskom kraji”, v rámci ktorého v súčasnosti 
riešime dva projekty (Výskum a vývoj nových 
technológií chemickej analýzy pre metabo-
nomiku/metabolomiku, Príprava biologic-
ky aktívnych látok na báze rekombinantných 
proteínov) a v troch vystupujeme ako partner 
(Tvorba a vývoj environmentálnych technoló-
gií pri protipovodňovej ochrane sídiel malo-
karpatskej oblasti – prípadová štúdia, Prie-
myselný výskum nových liečiv na báze re-
kombinantných proteínov, Diagnostika spo-
ločensky závažných ochorení na Slovensku, 
založená na moderných biotechnológiách) .

Projekty financované VeGA

Ďalším významným zdrojom financovania 
výskumných projektov našej fakulty sú aj gran-
ty poskytované Vedeckou agentúrou Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(VEGA) . 

Napriek tomu, že granty VEGA nie sú spra-
vidla veľmi štedré, ich prednosťou je, že pred-
stavujú stabilný prí-
sun financií na vý-
skum pre široký 
okruh žiadateľov . 
Táto podpora ve-

decko-výskumnej činnosti v odboroch, ktoré si 
na Slovensku nemôžeme dovoliť financovať v 
dostatočnej miere, pretože tento výskum je prí-
liš drahý, respektíve nie je medzi prioritami plánu 
rozvoja vedy na Slovensku do roku 2013, je však 
mimoriadne prospešná a potrebná . 

Agentúra VEGA napríklad v roku 2010 pri-
delila finančné prostriedky vo výške 876 799 
eur na 112 projektov, ktorých vedúcimi riešiteľ-

mi boli zamestnancami PriF UK . Na ďalších 27-
ich projektoch, kde bol hlavný riešiteľ zo SAV, 
sa naši zamestnanci podieľali ako spoluriešite-
lia a pre svoj výskum tak získali 102 988 eur . O 
tom, že granty VEGA zohrávajú vo vedecko-vý-
skumnej činnosti Prírodovedeckej fakulty UK 
významnú úlohu svedčí aj fakt, že za posled-
ných 11 rokov predstavujú celkový prínos až 
7 264 776 eur .

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Eur 330 180 311 923 412 634 390 659 763 825 772 721 797 583 820 122 891 555 896 775 876 799

Počet 94 90 97 91 103 118 120 136 135 120 112

Medzinárodné projekty 
Prírodovedeckej fakulty UK

V roku 2010 pracovala fakulta celkovo na 23 
medzinárodných projektoch . Z toho 9 projektov 
realizovala prostredníctvom 6 . RP EÚ a 7 . RP EÚ 
a 14 projektov realizovala cez iné medzinárod-
né granty . Celková výška finančných prostried-
kov za rok 2010 dosiahla sumu 571 511 eur, čo 
predstavuje výrazný nárast oproti rokom 2008 a 
2009 . Finančné prostriedky boli poskytnuté vý-
lučne medzinárodnými grantovými agentúrami . 

Z hľadiska podávania medzinárodných projek-
tov v roku 2010 zaznamenávame oživenie aktivi-
ty vedeckých pracovníkov vo forme podania ná-
vrhov nových projektov do 7 . RP EÚ a progra-
mu LIFE+ . 

Granty UK 
Mladí vedeckí pracovníci a doktorandi z našej 

fakulty sa každoročne uchádzajú o Granty UK na 
podporu ich výskumu . Kým v roku 2000 žiadalo 
o grant 23 uchádzačov, ktorí spolu získali 11 751 
eur, v roku 2010 bolo žiadateľov už 107 a spo-

lu získali 146 140 eur . Priemerná suma podpory 
grantu sa tiež zvýšila . Oproti roku 2000, keď bol 
jeden grant podporený približne sumou 511 eur, 
v roku 2010 na jeden grant pripadá 1366 eur .

Financovanie grantov UK má teda od roku 
2000 stúpajúci trend, ktorý dokumentuje nie-
len snahu UK podporiť mladých vedeckých pra-
covníkov, ale aj záujem samotných uchádzačov 
o získanie finančných prostriedkov formou súťa-
že o grant . 

Vladimír Kováč, miroslav bielik
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Fakulta pre naplnenie svojich ambícií stať 
sa jedným z centier akademickej excelent-
nosti a medzinárodne uznávanou vedecko-
pedagogickou ustanovizňou dáva veľký dô-
raz na to, aby jej pracovníci publikovali svo-
je vedecké výsledky hlavne v monografiách 
a učebniciach renomovaných zahraničných 
a domácich vydavateľstvách a v prestížnych 
medzinárodných a domácich SCI časopisoch 
s vysokým impakt faktorom . Publikačná čin-
nosť pedagógov a vedeckých pracovníkov 
tvorí rozhodujúce kritérium v „Metodike tvor-
by rozpočtu PriF UK“ .

V priebehu uplynulých rokoch nastalo vý-
razné zlepšenie vo vydávaní monografií a ka-
pitol v monografiách . V rokoch 2009 a 2010 
to bolo 33 a 31 . V študijnej literatúre bolo 
v roku 2010 vydaných 22 vysokoškolských 
učebníc, skrípt a učebných textov . Väčši-
na titulov vyšla vo Vydavateľstve UK . Mno-
hé z nich sú študentom dostupné na webo-
vej stránke fakulty . Fakulta vykazuje príklad-
nú činnosť aj v rozvoji výchovy žiakov základ-
ných škôl a študentov stredných škôl tým, že 
sa každoročne podieľa na vydávaní učebníc 
a odborných knižných prác . V minulom roku 
bolo na fakulte vydaných 16 učebníc pre zá-
kladné a stredné školy . Odborných mono-
grafií v zahraničných a domácich vydavateľ-
stvách bolo v roku 2010 vydaných 9 . 

Autori z PriF UK v priemere publikujú oko-
lo 190 SCI publikácií a približne 300 recenzo-
vaných vedeckých prác ročne . V roku 2010 
to bolo 199 SCI publikácií a 280 recenzova-
ných vedeckých prác . Počet ohlasov vedec-
kých výstupov pedagógov a vedeckých pra-
covníkov fakulty radí PriF UK k špičkovým fa-
kultám UK . Počet SCI ohlasov za rok 2010 
(podľa stavu databázy k 1 . 1 . 2011) bol 1930 a 
1964 v nekarentovaných časopisoch . Celkový 
počet všetkých vedeckých prác publikovaných 
v roku 2010 bol 1499 . 

Keď sa pozrieme na publikačnú činnosť 
z hľadiska historického, od najstaršieho 
záznamu o práci z roku 1953 po súčasnosť 
má naša fakulta v databáze EPČ zaregistrova-
ných 34 163 prác . V období od roku 2000 až 
2010 to bolo 17 232 prác, z čoho priemerný 
počet publikovaných prác za dané obdobie 
bol 1566 ročne . Celkový počet citácií zare-
gistrovaných v databáze činí 57 931 . Ako za-
ujímavosť môžeme uviesť najvyšší impact fac-
tor CC časopisu za rok 2010, v ktorom publi-
koval náš pracovník – bol to časopis Chemi-
cal Reviews s IF = 33,033 .

Pokiaľ ide o vydavateľskú činnosť, fakulta 
vydávala v minulosti zborník Acta Facultatis 

rerum naturalium Universitatis 
Comenianae vo viacerých séri-
ách (Anthropologia, Botanica, 
Formatio et Protectio Naturae, 
Genetica, Geeologica et Ge-
ographica, Chimia, Microbio-
logia, Physiologia Plantarum, 
Zoologia) . V súčasnosti vychá-
dzajú štyri série v novej úprave: 
Acta Botanica Universitatis Co-
menianae, Acta Environmenta-
lica Universitatis Comenianae, 
Acta geographica Universitatis 
Comenianae a Acta geologica 
Universitatis Comenianae, kto-
ré dnes majú názov Acta Geo-
logica Slovaca (AGEOS) . 

miroslav bielik, miroslava 
Janetková

m e s i A C  p r í r O D O V e D e C K e J  F A K U L t y  U K

Medzinárodné vzťahy fakulty
Od svojho vzniku v roku 1940 si Prírodovedecká fakulta UK udržuje a rozširuje medzinárod-

né kontakty s významnými európskymi vzdelávacími inštitúciami . K najväčšiemu rozmachu tých-
to kontaktov však dochádza až po roku 1989 a po 1 . máji 2004, keď sa Slovenská republika sta-
la členom Európskej únie . PriF UK má v medzinárodných vzťahoch na Slovensku svoje význam-
né postavenie . 

Aktivity fakulty v medzinárodnej oblasti nadväzujú najmä na dlhoročné bilaterálne a multilate-
rálne dohody . Fakulta mala v roku 2010 oficiálne uzatvorených 85 bilaterálnych dohôd, v rámci 
ktorých máme možnosť vyslať 165 našich študentov a prijať 61 zahraničných študentov . Je po-
tešiteľné, že o štúdium a prednášanie v rámci programu LLP/Erasmus na našej fakulte je čoraz 
väčší záujem zo strany zahraničných študentov a učiteľov . Prejavuje sa to významným nárastom 
počtu prijatých zahraničných študentov (Poľsko, Španielsko, Portugalsko, Česká republika, Tu-
recko, Maďarsko) v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi . V rámci programov Erasmus/Socrates 
v troch ostatných akademických rokoch nastal aj veľký nárast záujmu študentov o mobility a za-
hraničné stáže (Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Česká republika, Ho-
landsko) . Žiaľ, záujem študentov fakulty nemôžeme plne uspokojiť kvôli finančnej kvóte pridele-
nej našej fakulte na UK .

Prírodovedecká fakulta UK prijíma študentov zo zahraničia, ale priali by sme si väčší záujem za-
hraničných študentov o štúdium na našej fakulte . Ucelený študijný program v anglickom jazyku 
poskytuje fakulta zatiaľ len v geológii . 

Medzinárodnú reprezentáciu fakulty realizujú naši pedagógovia a vedeckí pracovníci aj aktív-
nou zahraničnou účasťou na riešení medzinárodných projektov, účasťou na konferenciách, stá-
žach, študijných pobytoch a pod . Naša fakulta je často hostiteľom významných osobností vedy . 
Medzinárodná spolupráca sa rozvíja aj formou pozývania zahraničných hostí, ktorí participujú na 
výskume, ako aj na pedagogickom procese hlavne na druhom a treťom stupni štúdia . 

miroslav bielik, Katarína miličková

Vo vydavateľskej a publikačnej 
 činnosti sme jednou 

    zo špičkových fakúlt UK 

Osvedčenie o priznaní prá-
va označovať bakalársky 

študijný program „chémia“ 
známkou kvality „Chemistry 

Eurobachelor“
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Prírodovedecká fakulta UK patrí z hľadiska 
vzdelávania k najkvalitnejším a najprestížnej-
ším inštitúciám na území Slovenska. Nejde pri-
tom len o tradíciu jej 70-ročného pôsobenia 
v systéme slovenských vysokých škôl, ale rov-
nako v sústredení renomovaných odborníkov, 
ktorí sa na pedagogickom procese podieľajú. 

Na fakulte v súčasnosti pôsobí takmer 300 
vysokoškolských učiteľov, ktorých činnosť je in-
tegrovaná do piatich odborných sekcií – biolo-
gickej, geografickej, geologickej, chemickej 
a environmentálnej a samostatného odboru uči-
teľstva prírodovedných predmetov .

K najdôležitejším stránkam vzdelávania na fa-
kulte patrí najmä:
•	 vysoký	odborný	a	vedecký	potenciál	učiteľov,	

vrátane ich nadpriemernej publikačnej čin-
nosti a citačných ohlasov,

•	 nadpriemerná	vybavenosť	 laboratórií	a	expe-
rimentálnych pracovísk, často s najmodernej-
šou a unikátnou technikou,

•	 rozsiahla	 spolupráca	 so	 zahraničnými	 part-
nerskými inštitúciami s potenciálom stáží pre 
našich študentov,

•	 technická	vybavenosť	učební,
•	 nadpriemerné	grantové	aktivity,
•	 vysoký	potenciál	knižničného	fondu.

Prvých 20 rokov fakulta 
vychovávala prevažne učiteľov
Od založenia Prírodovedeckej fakulty UK 

v roku 1940 až do začiatku 90 . rokov 20 . sto-
ročia bola pedagogická činnosť na fakulte stabil-
ná ako v počte študijných odborov (a špecializá-
cií), tak aj v počte študentov . Prvých dvadsať ro-
kov boli absolventi hlavne učiteľského zamerania 
v prírodovedných predmetoch . Postupne pribú-
dali absolventi aj v jednotlivých odboroch prírod-
ných vied . V súčasnosti študuje na fakulte viac 
ako 2700 študentov zo všetkých oblastí Sloven-
ska . Vzhľadom na demografický vývoj na Sloven-
sku počet študentov mierne klesá a v roku 2010 
sme zaznamenali oproti predchádzajúcemu 
roku 8,48 % pokles .

Rok 1989 priniesol „otvorenie sa“ aj do peda-
gogickej oblasti . Vo viacerých študijných odbo-
roch sa objavili špecializácie, ktoré boli pôvod-
né zlúčené a zmeny sa začali objavovať aj v or-
ganizácii štúdia, a to zavedením povinných a vý-
berových predmetov . Rozvoj ochrany životného 
prostredia spôsobil, že takto pôvodne nazvaný 
študijný odbor sa niekoľkokrát menil, až sa nako-
niec stabilizoval od školského roku 1991/1992 
s názvom environmentalistika s niekoľkými špe-
cializáciami .

Zavedenie dvoch stupňov 
predbehlo zákon
Od školského roku 1993/1994 fakulta spus-

tila experiment v oblasti hodnotenia vedomos-
tí študentov . Doterajšie známky (1 – 3) nahra-
dilo bodové hodnotenie, ktoré umožňovalo lep-
šie (detailnejšie) vystihnúť rozdielne vedomos-
ti študentov .

Za revolučnú zmenu môžeme označiť zavede-
nie kreditného systému štúdia na princípe ECTS 
(European Credits Transfer System), ktorý fakul-
ta v rámci projektu PHARE zaviedla v školskom 
roku 1999/2000 . Tomuto kroku predchádzalo 
rozdelenie 5-ročného štúdia na dva stupne, a to 
bakalársky a magisterský . V týchto prípadoch fa-
kulta predbehla aj legislatívnu úpravu, pretože 
Zákon č . 131/2002 o vysokých školách tieto 
zmeny zaviedol na ostatné vysoké školy na Slo-
vensku až v roku 2002 .

Bakalársky stupeň štúdia, ktorý trvá tri roky 
a po jeho úspešnom absolvovaní študent zís-
ka diplom o ukončení bakalárskeho štúdia a je 
mu udelený titul „bakalár“ – Bc . Absolvent ba-
kalárskeho štúdia môže na základe požiadania 
pokračovať v dvojročnom magisterskom štúdiu . 
Úspešní absolventi magisterského štúdia získa-
vajú titul „magister“ – Mgr . 

Máme tri nové študijné programy
Pedagogická činnosť na PriF UK je v súčas-

nom období stabilizovanou súčasťou života fa-
kulty . Opiera sa o vedecko-výskumnú činnosť 
v jednotlivých vedných odboroch, ktoré sa na fa-
kulte rozvíjajú . Na bakalárskom stupni štúdia fa-
kulta poskytuje vzdelávanie v 12 odborných štu-
dijných programoch dennej formy štúdia, 1 od-
bornom študijnom programe v externej forme 
štúdia a 8 študijných programoch – učiteľských 
kombináciách prírodovedných predmetov, resp . 
v spolupráci s ďalšími fakultami UK v ďalších 
predmetoch (napr . matematika, informatika, či 
telesná výchova) . Na uvedené študijné progra-
my bakalárskeho stupňa nadväzuje v magister-
skom stupni 36 odborných študijných progra-
mov dennej formy štúdia, 1 odborný študijný 
program v externej forme štúdia a 9 učiteľských 
študijných programov . 

Za posledných desať rokov si prvé miesto 
v rebríčku najžiadanejších študijných programov 
drží biológia . Medzi populárnymi programami sa 
tradične nachádza aj geografia, environmentalis-
tika . Z relatívne nových študijných programov si 
záujem rýchlo získali biochémia, geografia, re-
gionálny rozvoj a európska integrácia, geogra-
fia v administratíve aj systematická biológia . Od 
akademického roku 2011/2012 pribudnú 3 nové 

akreditované študijné programy pre bakalársky 
stupeň štúdia – biogeológia, geológia vo využíva-
ní krajiny a paleobiológia .

Bakalársky program chémia so 
známkou kvality
Prírodovedecká fakulta UK má bohaté kontak-

ty so zahraničnými univerzitami, čo prispieva k vy-
sokej konkurencieschopnosti absolventov na eu-
rópskom trhu práce . Príkladom je nedávne oce-
nenie vzdelávania na študijnom odbore chémia . 
V rámci Medzinárodného roka chémie sa na Prí-
rodovedeckej fakulte UK v dňoch 19 . – 22 . mája 
2011 konala Výročná konferencia Európskej sie-
te pre vysokoškolské vzdelávanie v chémii a che-
mickom inžinierstve (EC2E2N) . Táto sieť združu-
je 120 európskych univerzít a chemických spo-
ločností . V rámci konferencie bolo Univerzite Ko-
menského v Bratislave ako prvej univerzite na Slo-
vensku slávnostne odovzdané osvedčenie o pri-
znaní práva označovať svoj bakalársky študijný 
program „Chémia“, zabezpečovaný na PriF UK, 
známkou kvality „Chemistry Eurobachelor“ . Toto 
osvedčenie bolo priznané na základe medziná-
rodnej akreditácie uvedeného študijného progra-
mu a zabezpečuje jeho absolventom automatické 
uznanie dosiahnutého vzdelania na popredných 
európskych univerzitách .

Fakulta má najviac doktorandov 
na Slovensku
Fakulta má prirodzene akreditáciu pre uskutoč-

nenie rigorózneho konania, v závere ktorého zís-
ka úspešný kandidát titul RNDr . alebo PaedDr .

V súvislosti s tretím stupňom štúdia možno len 
neskromne poznamenať, že PriF UK patrí z hľa-
diska kvality aj kvantity doktorandov k špičke slo-
venského vysokého školstva . Ani zďaleka nejde 
len o okolo 300 doktorandov v dennej forme štú-
dia, ktorí riešia tému dizertačnej práce vypísanú 
samotnou fakultou v 34 programoch akreditova-
ných v rámci širokého spektra chemických, biolo-
gických, geologických, geografických či environ-
mentálnych vied . Vysoký potenciál predstavujú 
rovnako doktorandi externej formy štúdia či dok-
torandi fakulty, ktorí riešia tému vypísanú externý-
mi vzdelávacími inštitúciami s právom spolupodie-
ľať sa na doktorandskom štúdiu (18 ústavov SAV 
– napr . Ústav molekulárnej biológie, Virologický 
ústav, Ústav experimentálnej onkológie, Ústav ex-
perimentálnej endokrinológie či Chemický ústav) . 

Kritéria na úspešné doktorandské štúdium 
sú na PriF UK pomerne prísne, ale investícia do 
mladých vedcov sa výrazne prejavuje v ich eru-
dovanosti, schopnosti publikovať v renomova-
ných zahraničných karentovaných časopisoch, 
rovnako ako prezentovať výsledky svojho výsku-
mu na prestížnych sympóziách . Z celkového 
počtu grantov UK bola takmer polovica udelená 
doktorandom PriF UK .

V roku 2010 bola vedecko-akademická hod-
nosť PhD . udelená 119 úspešným absolventom . 
Okrem tohto počtu Vedecká rada PriF UK ude-
lila túto hodnosť aj ďalším 29 (14 denným a 15 
externým) doktorandom na externých vzdelá-
vacích inštitúciách (ústavy SAV), ktorí študovali 
podľa predchádzajúcich predpisov (vyhláška č . 
131/1997 Z . z . o doktorandskom štúdiu) .

marta Kollárová, peter Fedor
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Najpopulárnejšie sú 
biológia,
   environmentalistika 
           a geografia
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Na našej alma mater sa tento rok konali pro-
mócie absolventov od 8. júna do konca júla. 
V Aule UK a v Moyzesovej sieni FiF UK sa spo-
lu uskutočnilo 131 promócií absolventov. Naj-
viac – až 99 promócií – absolvovali úspešní 
študenti magisterského a doktorského štú-
dia, 28 promócií zorganizovala univerzita pre 
absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, 3 
promócie pre absolventov Univerzity tretieho 
veku Centra ďalšieho vzdelávania UK a 1 pro-
móciu pre malých absolventov letnej Detskej 
Univerzity Komenského. Každá slávnostná 
promócia bola ukončená študentskou hym-
nou Gaudeamus igitur.

„Promócie patria už tra-
dične k najvýznamnejším 
udalostiam v živote študen-
tov . Diplom, ktorý si v ten-
to významný deň preberú, 
je zhmotnením niekoľkoroč-
ného úsilia, je dôkazom spl-
nenia osobných ambícií a 
verím, že i vstupenkou do 
úspešného profesijného ži-
vota,“ uviedol prof . RNDr . 
Karol Mičieta, PhD ., rektor 
UK . 

Počas leta si diplom o absolvovaní magister-
ského štúdia prevzalo 2997 študentov, z toho 
612 boli vyznamenaní . Na UK pribudlo aj 519 
absolventov s titulom MUDr ., z toho 30 s vyzna-
menaním . Aj 1449 bakalárov si prevzalo svoje 
diplomy, pričom 77 boli vyznamenaní .

Akademickú pochvalu rektora za študijné vý-
sledky dostalo spolu 262 študentov a Cenu 
rektora za diplomovú prácu si prevzalo 66 štu-
dentov . Obe ocenenia sú spojené s mimoriad-
nym štipendiom . Za Akademickú pochvalu rek-
tora môže absolvent v závislosti od dĺžky magis-
terského štúdia a študijného priemeru získať mi-

moriadne štipendium vo výške 132 – 365 eur . 
Cena rektora za diplomovú prácu je spojená so 
štipendiom 165 eur pre študenta a 100 eur pre 
vedúceho diplomovej práce .

Promócie sa konali každý pracovný deň vrá-
tane piatich sobôt zvyčajne päťkrát do dňa . Or-
ganizačne ich zabezpečovalo Oddelenie študij-
ných vecí Rektorátu UK . Zaujímavosťou je, že 
absolventi Farmaceutickej fakulty UK si ako je-
diní prebrali svoje diplomy v talároch . 

Absolventi bakalárskeho a magisterského 
štúdia, ktorí štúdium neabsolvovali do leta, si na 
promócie počkajú do októbra, resp . novembra .

Do zoznamu absolventov UK sa tento rok za-
píše viac ako 3 500 absolventov 1 . stupňa štú-
dia a vyše 4 400 absolventov 2 . stupňa štúdia . 
Najpočetnejšie zastúpenie má už tradične Filo-
zofická fakulta UK (približne 700 absolventov 
1 . stupňa a 600 absolventov 2 . stupňa štúdia) . 
Nasleduje Fakulta managementu UK (viac ako 
500 absolventov 1 . stupňa a 750 absolventov 2 . 
stupňa) . Trojicu fakúlt s najväčším počtom absol-
ventov dopĺňa Prírodovedecká fakulta UK (s pri-
bližne 580 absolventmi 1 . stupňa a 480 absol-
ventmi 2 . stupňa štúdia) . 

Lenka miller, Andrea Kučerová
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Počas leta 
u nás zaznel 

Gaudeamus igitur 
131-krát

Apropo, čo si 
treba obliecť?

Je znakom dobrého bontónu, že obleče-
nie treba prispôsobiť udalosti . Preberanie 
diplomu o absolvovaní štúdia prebieha v sláv-
nostnom duchu v Aule UK, ktorá je najsláv-
nostnejším priestorom UK, alebo v reprezen-
tatívnej Moyzesovej sieni FiF UK . 

Ženy by mali zvoliť šaty zahaľujúce plecia 
a nie kratšie ako mierne nad kolená . Napriek 
tomu, že väčšina promócií sa koná v lete, ne-
vyhnutnosťou sú tenké pančuchy . Topánky 
majú mať uzavretú špicu . Pre mužov je naj-
vhodnejší oblek s viazankou a čierne uzavre-
té šnurovacie topánky .

Škoda, že nie všetci študenti prikladajú dô-
ležitosť spoločenskému oblečeniu pri prebe-
raní diplomu . . .

čo sa nosí do talára
Akademickí funkcionári a pedagógovia sa 

pri slávnostných príležitostiach na chvíľu ocit-
nú v talári . Verte, či nie, aj táto „móda“ má 
svoje pravidlá .

Pre ženy je talár vhodné doplniť bielou, 
resp . svetlou blúzkou alebo jednofarebnými 
šatami . Potrebné sú pančuchy a čierne to-
pánky s plnou špicou . Muži opäť nič nepo-
kazia bielou, resp . svetlou košeľou s decent-
nou viazankou, tmavými nohavicami, tmavými 
ponožkami a čiernymi topánkami .

Lm

Študijné oddelenie malo rušné leto
Na Oddelení študijných vecí Rektorátu UK 

bolo aj toto leto rušno . Referentky oddelenia 
v spolupráci s fakultnými študijnými oddeleniami 
zabezpečili 131 promócií pre absolventov baka-
lárskeho, magisterského a doktorského štúdia . 
Organizácia promócií – to nie je len zabezpe-
čenie Auly UK na konkrétny termín . Pracovníč-
ky skontrolovali každému študentovi dokumen-
ty od zápisu na štúdium až po jeho ukončenie 
a tiež, či dodržal podmienky štúdia . Potom bolo 
treba na fakultách vytlačiť diplomy a rektorát kon-
troloval, či sa na nich nevyskytujú technické či 
tlačové chyby .

Okrem toho študijné oddelenie administratív-
ne spracúvalo odvolacie konanie, čiže žiados-
ti o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprija-
tí na štúdium . O preskúmanie požiadalo spolu 

3350 neúspešných uchádzačov, pričom 2298 
z nich sa hlásilo na bakalársky stupeň, 978 na 
spojený stupeň a 74 na magisterský stupeň štú-
dia . Dekani fakúlt zmenili rozhodnutie formou 
autoremedúry na základe žiadostí uchádzačov 
v 9 prípadoch . Jednej žiadosti bolo vyhovené 
na FiF UK, jednej na FaF UK, jednej na FMFI 
UK, dvom na RKCMBF UK a štyrom na FSEV 
UK . Rektor UK po preskúmaní všetkých dôvo-
dov, ktoré uchádzači uviedli a po vyjadrení zá-
stupcov fakúlt potvrdil rozhodnutia dekanov .

Oddelenie ďalej popri bežnej agende vyba-
vovalo aj verifikáciu dokladov na účely zamest-
nania či vydávanie dokladov o vykonaní špecia-
lizačnej skúšky .

Lm
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Mnohí Slováci si len ťažko vedia predstaviť, 
akou výzvou môže byť pre cudzinca slovenči-
na – pre nás tak samozrejmý jazyk. Keď však 
dlhšie pouvažujeme a pospomíname si na rôz-
ne úskalia nášho materinského jazyka, nestí-
hame sa čudovať, s akým entuziazmom sa 
celé desiatky ľudí presúvajú na tri letné týždne 
na Slovensko s cieľom posunúť sa o krôčik 
bližšie k maličkému päťmiliónovému jazyku. 

I tento rok sa na Letnej škole slovenského ja-
zyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS) 
stretlo 154 rôznych a rôznorodých tvárí z 38 kra-
jín sveta a aj napriek veku nad 18 rokov všetci 
ochotne na niekoľko hodín denne zasadli do 
školských lavíc s očakávaním, že im doobeda 
lektori, poobede prednášajúci a večer účinkujú-
ci kultúrneho programu priblížia nielen samotný 
slovenský jazyk, ale aj to, kto sú vlastne tí Slová-
ci, ktorí ho používajú, čo je to Slovensko za kra-
jinu, čím sme im ako národ blízki a čím naopak 
vzdialení . 

Mnohí z frekventantov (či „sasistov“) prišli na 
Slovensko s jasnou predstavou, prečo sa chcú 
venovať práve slovenčine – študujú napríklad 
slovakistiku na jednej z európskych univerzít, 
alebo sa tu usadili vďaka internacionálnemu so-
bášu – boli však aj takí, ktorých k nám priviedla 
iba náhoda a ani presne nevedeli, čo môžu oča-
kávať od prvej návštevy . Tí hĺbavejší svoj vzťah 
k slovenčine vedeli i popísať – ako príklad vybe-
ráme dva výroky študentov letnej školy, ktorí sa 
zúčastnili dielne tvorivého písania a ich umelec-
ké dielka dokonca vyšli v druhom čísle časopisu 
SASOPIS . Péter Pecsenya z Maďarska napísal: 
„Slovenčina, keď ju miluješ, poznáš aj Kofolu . 
Slovenčina, keď ju miluješ, nie je čo riešiť . Slo-
venčina, keď jej rozumieš, nemáš čo riešiť .“ Pro-

fesor slavistiky v Berlíne Robert Hammel si zasa 
myslí, že „slovenčina je taká, aká nemčina nie je: 
mäkká a spevná . Slovenská gramatika má to, čo 
česká nemá: čírosť a logiku . V slovenskom slov-
níku nájdeš to, čo vo francúzskom nie je: tole-
ranciu voči cudziemu .“

Ako povedala na slávnostnom otvorení letnej 
školy riaditeľka Studia Academica Slovaca doc . 
Jana Pekarovičová, celý vzdelávací program sa 
niesol v duchu ústredných tém – jazyk, kultúra 
a etnicita, pričom úlohou programu letnej ško-
ly bolo nájsť vhodnú formu prezentácie Sloven-
ska úplným nováčikom i suverénnym profesioná-
lom, pri ktorých znalostiach slovenskej histórie, 
literatúry či kultúry by sa aj nejeden Slovák mu-
sel hanbiť, prípadne si vziať na pomoc odbornú 
publikáciu . 

Na letnej škole odznelo viac ako 50 predná-
šok a seminárov z oblasti lingvistiky, slovenskej 
literatúry, histórie, etnológie, z ktorých väčšina 
je publikovaná v jubilejnom 40 . zväzku zborníka 
Studia Academica Slovaca . Popoludnia a pod-
večery boli vyhradené ukážkam slovenskej kul-
túrnej tvorby – napríklad koncertom spevácke-
ho zboru Lúčnica alebo populárnej skupiny Me-
telica, prezentácii e-knihy Malá princezná spi-
sovateľa Jána Uličianskeho alebo projektu Zá-
kulisie slovenčiny za prítomnosti Jaroslava Čor-
bu ako autora scenára . Pre veľké deti uprave-
né divadelné predstavenie divadla MaKiLe bolo 
nenahraditeľným jazykovým cvičením a veľký 
úspech mal i tento rok večer slovenskej kuchy-
ne za sprievodu živej ľudovej hudby spojený so 
skúšaním si slovenských krojov . Veľmi originál-
nou kultúrnou bodkou bol nepochybne interkul-
túrny program „Sami sebe“ zostavený z výsled-
kov tvorivých dielní ľudového i moderného tan-
ca, spevu, divadla, filmu, tvorivého písania, gra-
fického dizajnu, výtvarného umenia a fotografie, 
ktoré prebiehali pod vedením skúsených a naj-
mä tvorivých lektorov .

Samozrejme, najväčšiu možnosť zoznámiť sa 
nielen so slovenskou kultúrou, ale i prírodnými 
či historickými pamiatkami našej krajiny, ponúkla 
sasistom trojdňová exkurzia po Slovensku . Nav-
štívili najmä stredné a východné Slovensko; za-
stávkami boli známe mestá a atraktívne miesta 
ako Košice, Levoča, Martin, Žilina, Hronský Be-
ňadik, Rožňava, Bojnice, Demänovská ľadová 
jaskyňa, Vlkolínec, Betliar, Krásna Hôrka či Štrb-
ské pleso . Organizátori sa zo všetkých síl sna-
žili, aby nielen jazykové kurzy a prednášky, ale 
aj táto exkurzia, znamenali pre sasistov začiatok 
dlhej cesty za spoznávaním Slovenska .

Adela Gabríková, mária stanková,  
sAs, FiF UK
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Slovenčina 
        (ne)každodenná
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Jolana Laznibatová: 

Vždy ma zaujímali 
mimoriadne výkony v každej oblasti

Je autorkou unikátneho Projektu alterna-
tívnej starostlivosti o nadané deti (dnes už 
Programu APROGEN) – ako alternatívneho 
vzdelávacieho modelu. Na konte má autor-
stvo monografie Nadané dieťa a spoluau-
torstvo diela Psychológia nadania či príruč-
ky Spoznajte nadané dieťa. Je členkou or-
ganizácie združujúcej nadpriemerne inteli-
gentných ľudí Mensa Slovensko, ako i člen-
kou Európskej rady pre vysoké schopnosti 
ECHA. Riaditeľka Školy pre mimoriadne na-
dané deti a gymnázia v Bratislave, výskumná 
pracovníčka, psychologička v poradenstve 
pre nadaných, ktorej meno sa dostalo i do 
známej publikácie WHO IS WHO... Jolana 
Laznibatová.

Na základnej škole ste chceli byť archi-
tektkou, neskôr módnou návrhárkou, po-
tom ste chceli študovať históriu, napokon 
však vaše kroky smerovali na Filozofickú 
fakultu UK, kde ste si zvolili odbor psycho-
lógia... 

V posledných rokoch na strednej škole u 
mňa dominovali dejepis a história, ale zaujímali 
ma aj iné oblasti . Vždy som chcela robiť niečo 
nové, originálne . Psychológia v tom čase ešte 
nebola taká rozšírená, a preto ma lákala prá-
ve táto oblasť – ako niečo iné, trochu nezná-
me . Od psychológie som si sľubovala, že bu-
dem pomáhať ľudom, avšak trochu iným spô-
sobom, ako je to v medicíne .

Ako si spomínate na vysokoškolské časy 
na Univerzite Komenského?

Prišla som z malej dedinky na strednom Slo-
vensku, ale Bratislava ako mesto plné študen-
tov sa mi veľmi páčila . Obdobie môjho štúdia 
bolo obdobím prístupov a komunikácie me-
dzi študentmi a ich profesormi . Mala som to 
šťastie, že ma učili také veľké kapacity, ako 
profesori Jurovský, Pardel, Ďurič, Kondáš 
a ďalší kvalitní odborníci . Priznám sa, že som 
študijný typ, a preto mi trvalo iba pol roka, kým 
som sa v univerzitnom prostredí aklimatizova-
la . Aj moje štúdium bolo preto bezproblémo-
vé . Vždy som mala najvyššie prospechové šti-
pendium .

po absolvovaní štúdia ste nastúpili do 
Výskumného ústavu detskej psychológie 
a patopsychológie, kde ste sa začali zao-
berať problematikou nadaných detí. prečo 
práve nadané deti?

Jeden z mojich učiteľov na katedre psycho-
lógie doc . Bažány ma oslovil s možnosťou spo-
lupráce vo výskumnom ústave . Keď som išla 

robiť diplomovú prácu, obrátila som sa na neho 
– diplomová práca mi teda v podstate už bola 
zadaná z Výskumného ústavu detskej psycho-
lógie a patopsychológie . Aj dnes si s trochou 
hrdosti spomínam na to, že táto práca bola ne-
skôr uznaná aj ako výskumná úloha a dostala 
som za ňu i prvú odmenu . Podieľala som sa na 
veľkom výskume 20-tisíc detí vo veku od 9 do 
18 rokov, ktorý viedol PhDr . Adamovič . Už ako 
zamestnankyňa ústavu som tu riešila čiastko-
vú úlohu – problematiku vzťahu školskej úspeš-
nosti a faktorov rodinného prostredia . Pokra-
čovaním bolo porovnávanie vyznamenaných 
a prepadajúcich a hľadanie faktorov, ktoré to 
spôsobujú . Na základe toho dalo ministerstvo 
požiadavku zisťovať faktory ovplyvňujúce vý-
skyt nadaných detí .

ste autorkou programu AprOGeN, kto-
rý spracovával potrebu špecifickej výcho-
vy a vzdelávania mimoriadne nadaných 
detí. Jeho overovanie trvalo 14 rokov. Vý-
sledkom je najdlhší a najrozsiahlejší pro-
jekt nielen v slovenskom školskom systé-
me, ale i v okolitých krajinách.

Úprimne povedané, na začiatku jeho exis-
tencie som ani netušila, čo ma ako psycholo-
gičku v čisto pedagogickom prostredí čaká . 
Vstúpila som však do toho s veľkým entuziaz-
mom, ale musím zdôrazniť, že to bolo za ob-
rovskej podpory rodičov nadaných detí, ktorí 
veľmi uvítali, že sa začal takýto alternatívny typ 
vzdelávania . Bolo to najdlhšie pokusné overo-
vanie v histórii slovenského školstva . Aj napriek 
tomu, že sa vyskytli problémy, pokusné overo-

vanie prebiehalo vždy v relatívne dobrých pod-
mienkach . O niečo horšie je to potom s apliká-
ciou záverov do každodennej praxe, resp . ich 
zaradením do legislatívnej podoby .

Keď už spomíname problémové aspekty 
projektu – s vaším menom sa spája aj vlna 
kritiky zo strany odbornej, ale i laickej ve-
rejnosti, ktorá vám vyčítala vytváranie elity. 
máte pocit, že verejnosť po rokoch pocho-
pila význam a potrebu osobitného prístupu 
k nadaným deťom?

V mojej snahe zmeniť toto myslenie mi po-
dali pomocnú ruku aj novinári, ktorých môj 
projekt zaujímal, informovali sa naň, spo-

Vizitka
13 . 9 . 1947 – narodila sa 

v obci Polom (okres Rimav-
ská Sobota)

1970 – absolvovala štúdium 
psychológie na Filozofickej 
fakulte UK

1979 – získala titul PhDr . (FiF UK)

1981 – získala titul CSc . (FiF UK)

„Psychológovia 
hovoria, 

že nadaných máme 
toľko, 

koľko ich vieme 
rozpoznať 

a diagnostikovať.
Podľa ekonómov 

máme toľko 
nadaných, 

koľko máme 
na nich peňazí.“
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znávali ho, písali o tom, ako sa dá alternatív-
ne pracovať s nadanými žiakmi . . . Práve táto 
veľká mediálna podpora bola obrovskou po-
mocou pri prekonávaní bariér v myslení laic-
kej, ako aj odbornej verejnosti . Myslím si, že 
slovenská verejnosť už pochopila potrebu aj 
takýchto alternatívnych foriem vzdelávania – 
teda špecifického prístupu k nadaným deťom, 
a to napríklad na rozdiel od viacerých sused-
ných krajín . Celkovo možno ale povedať, že 
záujem odborníkov o problematiku nadania 
v súčasnosti rastie, a to v globálnom kontexte . 

Ak by sme sa pozreli na celosvetové šta-
tistiky, aké percento detí je nadaných?

Toto je vždy najdôležitejšia a najzaujímavej-
šia otázka, dokonca niekedy prerastá do ďal-
šej otázky: nie je u nás až príliš veľa nadaných? 
Musím povedať, že staršie štatistiky uvádzajú 
2 až 3 percentá nadaných v každom populač-
nom ročníku . Ďalej sa názory rôznia . Len pre 
zaujímavosť uvediem to, čo niekedy prezen-
tujem vo svojich prednáškach . Psychológovia 
hovoria, že nadaných máme toľko, koľko ich 
vieme rozpoznať a diagnostikovať . Podľa eko-
nómov máme toľko nadaných, koľko máme na 
nich peňazí . A odborníci na základe najnovších 
zistení potvrdzujú, že nadaných je až okolo 20 
percent, pričom pripúšťajú, že by ich mohlo byť 
aj viac, ak by sme ich vedeli identifikovať .

Znamenalo by to teda, že nadané je mi-
nimálne každé piate dieťa...

Aj vyhlásenie Rady Európy (odporúčanie 
1248) hovorí o tom, že v Európe je nadané kaž-
dé piate dieťa . Sú tu však zaradené všetky typy 
nadania a talentov – umelecké, športové i aka-
demické . 

A čo pomer chlapcov a dievčat medzi na-
danými deťmi? Ktoré pohlavie, obrazne po-
vedané, víťazí?

Pomer chlapcov a dievčat medzi nadanými 
je približne rovnaký . Musím však priznať, že my 
napríklad máme v škole prevahu chlapcov, kto-
rí tvoria až 70 percent všetkých žiakov . Mož-
no tu pôsobí aj fakt, že kým dievčatá sú usilov-
nejšie a prispôsobivejšie v škole a plnia požia-
davky učiteľov bez problémov, chlapci sú o nie-
čo menej prispôsobiví . Sú viac zvedaví, aktív-
ni, a preto sa v škole stávajú aj problémovejší . 
Neraz je práve toto dôkazom, že ide o nadané 
dieťa . Vo všeobecnosti sú totiž nadané deti ná-
ročnejšie na výchovu, sú ťažšie prispôsobivé, 
neuznávajú autoritu, na všetko majú svoj vlast-
ný názor . Rodičia by v takýchto prípadoch urči-
te mali vyhľadať odborníka, ktorý by im poradil, 
čo je pre ich dieťa vhodné .

Z vašej iniciatívy vznikla v januári 1998 
škola pre mimoriadne nadané deti. pri jej 
návšteve sme mali možnosť vidieť, že vzde-
lávanie tu prebieha inak ako na bežnej zá-
kladnej škole. Za všetko spomeniem as-
poň pár bodov: žiadne domáce úlohy, vý-
učba angličtiny a informatiky od prvej trie-
dy, systém celodennej starostlivosti s de-
siatkami záujmových krúžkov, ale naprí-
klad i tykanie žiakov s pedagógmi...

Mnohé veci, ktoré tento mnou vytvorený al-
ternatívny typ vzdelávania nadaných žiakov 
priniesol do školy, sa už preniesli aj do bež-
ných škôl . Napríklad, keď sme začínali, nikde 
na školách neboli v triedach koberce . Tento 
princíp som zaviedla ja . Dnes je to už bežné 
takmer v každej škole . Zaradenie anglického 

jazyka a informatiky do vzdelávania už od pr-
vej triedy sa podľa nášho vzoru dostalo aj do 
školského zákona . I tieto formy a metódy prá-
ce sa rozšírili všade, bohužiaľ, nie vždy je to od-
borne a koncepčne domyslené, pretože to, čo 
sa dá robiť alternatívne, nemožno mechanicky 
aplikovať všade a pre všetky deti . Rovnako zá-
ujmové krúžky namiesto písania domácich úloh 
v školskej družine, menej známkovania v ško-
le, slovné hodnotenie, písanie tlačeným pís-
mom či ranné komunity – to všetko sú naše, 
resp . moje originálne prvky overené v projekte 
a teraz sú už súčasťou Programu APROGEN . 
Rozšírili sa aj v rámci školského systému . Keď-
že sa však takéto veci u nás nedajú patento-
vať, máme dobrý pocit aspoň z toho, že sme 
prispeli k novým alternatívnym formám práce, 
a tým aj modernizácii nášho školstva . 

Koľko škôl a špeciálnych tried pre nada-
né deti je na slovensku?

Nedávno som sa zúčastnila na troch konfe-
renciách v Budapešti, Istanbule a Prahe, ktoré 
boli špecificky zamerané na vzdelávanie nada-
ných detí . Keď sme zisťovali podrobnejšie úda-
je o počtoch nadaných, zistili sme, že v rámci 
umeleckého nadania je na Slovensku evidova-
ných približne 135 000 detí, v rámci športové-
ho nadania zhruba 15 000 a okolo 4 000 detí v 
oblasti intelektového nadania . Z toho sa okolo 
600 detí vzdeláva v rámci integrovaného vzde-
lávania v bežných triedach a približne 3 300 
žiakov v rámci nášho alternatívneho Programu 
APROGEN na 28 základných školách na Slo-
vensku a jednej samostatnej škole so špecific-
kým zameraním len na nadané deti v Bratisla-
ve .

Za dlhé roky praxe ste sa istotne stretli 
s množstvom mimoriadne nadaných detí, 
ktoré priam šokovali svojimi vedomosťami. 
Dokážu vás, pokiaľ ide o schopnosti a po-
znatky, ešte niečím prekvapiť?

Najčarovnejšie sú, samozrejme, najmenšie 
deti . Každý jeden žiak je však pre mňa úžasný . 
Moje kolegyne vždy hovoria, že aj keď som úpl-
ne unavená, ale zrazu príde malý trojročný zá-
zrak, ktorý číta, počíta a pozná veci až neuve-
riteľné na svoj vek, akoby ma to nabilo novou 
energiou . Práca je pre mňa aj záľubou, pretože 
vždy ma zaujímali mimoriadne výkony v každej 
oblasti . A keďže som optimista, dúfam, že tých 
mimoriadnych bude stále viac a viac .

Andrea Kučerová, Oddelenie vzťahov 
s verejnosťou rUK

Foto: Archív JL

„Myslím si, 
že slovenská verejnosť 

už pochopila 
potrebu 

špecifického prístupu 
k nadaným 

deťom.“

„Pomer chlapcov 
a dievčat medzi 

nadanými 
je približne 
rovnaký.“
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Doc. RNDr. Svetozár Kalavský, PhD., veno-
val Univerzite Komenského celú svoju pra-
covnú kariéru. Študoval tu, učil na Matema-
ticko-fyzikálnej fakulte UK, pôsobil ako prode-
kan a neskôr aj ako prorektor pre vedu a post-
graduálne štúdium. Ja ho poznám z jeho pô-
sobenia v Centre informačných technológií 
UK, ktoré viedol od jeho vzniku až do roku 
2004. V posledných rokoch bol členom tímu, 
ktorý pracoval na vytvorení nového univerzit-
ného webu. Až do konca pôsobenia na uni-
verzite sa snažil primäť používateľov k tomu, 
aby z webu vyťažili čo najviac – aby sa stal dô-
ležitým komunikačným nástrojom a nahradil 
niekde stále pretrvávajúci papierový spôsob 
distribúcie informácií.

Sveťo mi kedysi povedal: „Sú situácie, keď 
univerzita pripomína prostredie, v ktorom sa 
nešíria vlny – stáva sa, že niekto niečo spraví 
a nevyvolá to žiaden ohlas. Ako keby ste hodi-
li kameň do vody a hladina by sa vôbec nezvl-
nila.“ Tento výrok mi niekoľkokrát dodal odva-
hu riskovať – pokúsiť sa zvlniť hladinu.

Toto leto sa rozhodol odísť do dôchodku 
a my sme sa rozhodli porozprávať sa s ním 
o jeho skúsenostiach z dlhoročného pôsobe-
nia na univerzite. Určite vidí niečo, čo my mla-
dí a nadšení nevidíme a môže nám pomôcť 
neopakovať staré chyby. Priznám sa, že som 
sa dávno tak nezapotil pri príprave pár jedno-
duchých otázok. Nie často mám totiž mož-
nosť získavať ponaučenia od takého skúse-
ného človeka.

skúste nám priblížiť, ako vyzerali začiat-
ky it na Univerzite Komenského. Kedy a 
prečo vznikol integrovaný informačný a ko-
munikačný systém (iiKs)?

Koncom šesťdesiatych rokov minulého sto-
ročia sa aj na UK začalo obdobie sálových po-
čítačov . Tie však boli prístupné len pre odbor-
níkov a robili sa na nich ekonomické a vedec-

kotechnické výpočty . V osemdesiatych rokoch 
sa objavujú prvé osobné počítače . Zlepšuje sa 
dostupnosť výpočtovej techniky aj pre laikov . 
V roku 1991 sa začína výstavba počítačovej 
siete . V roku 1998 vtedajší rektor UK prof . Ing . 
Ferdinand Devínsky, DrSc ., predložil univerzit-
ným orgánom na schválenie Strategickú štúdiu 
pre Integrovaný informačný a komunikačný sys-
tém UK, zostavenú pod vedením doc . RNDr . 
Petra Mederlyho, CSc . Strategická štúdia ana-
lyzovala vtedajší stav IT na UK a určila hlavné 
úlohy pre ďalšie roky . 

Ako sa menili postoje ľudí k počítačom a 
k ich administrátorom?

Laická verejnosť prijímala prvé osobné počí-
tače ako nejaké vylepšené písacie stroje . Váž-
nu zmenu postojov priniesol až nástup elektro-
nickej pošty a internetu . Administrátori získa-
li popularitu, keď laický používateľ zistil, že ne-
stačí na riešenie havarijných stavov a ochranu 
dát . Niektorí používatelia ťažko znášali, že mu-
sia akceptovať isté pravidlá . 

Na aké výsledky, ktoré sa vám poda-
rili dosiahnuť na univerzite, ste najviac 
hrdý?

Všetky úlohy sme riešili vo väčších kolektí-
voch, ale spomeniem aspoň tri veci, z ktorých 
som mal veľkú radosť . Vytvorili sme pracovný 
kolektív, ktorý sa pustil do realizácie cieľov sta-
novených v Strategickej štúdii pre IIKS UK a po-
stupne prerástol do Centra informačných tech-
nológií UK (CIT UK) . Vytvorili sme prvý počíta-
čový systém evidencie publikačnej činnosti uči-
teľov a vedeckých pracovníkov UK pod názvom 
EviPub . Dáta z tohto systému boli neskôr kon-
vertované do medzinárodného údajového for-
mátu a dodnes ich prevádzkuje Akademická 
knižnica UK v systéme Virtua . Získali sme prí-
stup na portál Web of Science (v súčasnos-
ti Web of Knowledge), ktorý okrem iného ob-
sahuje citačné indexy a je nevyhnutný pre ob-
jektívne hodnotenie vedeckých výkonov . Tieto 
ciele bolo možné dosiahnuť aj vďaka podpore 
zo strany vedenia UK a ministerstva školstva . 
Pripomeniem ešte, že tretiu zo spomínaných 
úloh sme riešili pre celú slovenskú akademickú 
obec a prístup sme poskytovali aj takým inštitú-
ciám, ako Slovenská národná knižnica v Marti-
ne, Univerzitná knižnica v Bratislave a Sloven-
ská akadémia vied .

Čo podľa vás najviac pomohlo rozvoju in-
formačných technológií na univerzite?

Za rozhodujúce považujem dva faktory . Fa-
kulta matematiky, fyziky a informatiky UK je vy-
nikajúcou školou pre talentovaných študentov . 
Napriek tomu, že mnohí z nich rýchlo nachá-
dzajú uplatnenie v prestížnych firmách, niektorí 
dokážu oceniť aj výhody, ktoré ponúka akade-
mická pôda . Druhým dôležitým faktorom je mla-
dosť univerzity . Aj na fakultách, ktoré sú svojím 
zameraním dosť ďaleko od informatiky, sa nájdu 
mladí ľudia, ktorí prekvapujú svojimi schopnos-
ťami v oblasti IT . Očividne ešte stále pretrváva 
istá eufória, ktorú vyvoláva novosť, šírka apli-
kácií a vzrušujúci tvorivý potenciál v softvérovej 
i hardvérovej oblasti .

V čom sme sa my informatici nepoučili? 
Čo by sme mali robiť inak?

Najväčší problém je spolupráca informatikov 
a neinformatickej časti akademickej obce . Ako 
keby hovorili odlišnými jazykmi . Veľmi dôležitá 
je práca školiteľov, ktorí by mali zaistiť, aby nein-
formatici lepšie využívali možnosti, ktoré im po-
núkame . Uvediem príklad z Rektorátu UK . Pri 
doteraz poslednej inovácii univerzitného webu 
bola kľúčovým pojmom skratka CMS (Content 
Management System) . Inovácia zmenila vzhľad 
a farebnosť webu, čo vyvolalo množstvo disku-
sií . To však nie je podstatné . Podstatné malo 
byť, že sa zaviedla CMS, teda systém na ma-
nažovanie obsahu webu veľmi jednoduchý-
mi a ľahko pochopiteľnými prostriedkami, kto-
ré nevyžadujú od obsluhy žiadne znalosti znač-
kovacieho jazyka HTML, ani kaskádových štý-
lov CSS . Išlo o to, aby sa tvorba webu stala sa-
mozrejmou záležitosťou každého pracoviska, 
ktoré potrebuje uverejniť nejaké informácie . Tu 
nastalo sklamanie . Typické oddelenie rektorá-
tu alebo fakulty šírilo doteraz všetky informácie 
papierovým obežníkom alebo výveskou na ná-
stenke, prípadne rozposlaním mailov na skupi-
novú adresu . Prečo to teda meniť, keď to nik 
neprikázal a všetci zamestnanci sú vyťažení na 
100 %? Keby sa v takej situácii niektorý zamest-
nanec vybral z vlastnej iniciatívy na nepovinné 
školenie, vyvolal by dojem, že nemá čo robiť . 
Očividne sa niekde stala chyba . A je len malou 
útechou, že existuje aj niekoľko výnimiek .

Ktoré obdobie z celého vášho pôsobenia 
na univerzite bolo najintenzívnejšie?

To sa viaže s mladosťou, keď som pracoval 
na kandidátskej a neskôr na habilitačnej práci . 
Veľmi rád som tiež učil . Či už išlo o prednášky, 
cvičenia alebo vedenie diplomových a kandi-
dátskych prác . Dnes žasnem nad problémami 
s plagiátorstvom . My sme robili experimentálnu 

Ľ U D i A  Z A  s C é N O U

Kalavský: Eufória v oblasti IT 
                 stále pretrváva

„Laická verejnosť 
prijímala prvé osobné 
počítače ako nejaké 

vylepšené písacie 
stroje.“

„najväčší 
problém je spolupráca 

informatikov 
a neinformatickej časti 
akademickej obce. Ako 
keby hovorili odlišnými 

jazykmi.“
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fyziku a každá práca pozostávala zo stavby apa-
ratúry, vykonania a vyhodnotenia experimentov 
a vypracovania písomnej a grafickej dokumen-
tácie o vykonanej práci . Keďže sme podrobne 
sledovali prácu svojich študentov, nemali sme 
žiaden problém s posúdením originality ich prá-
ce . Intenzívne som pracoval aj ako prodekan 
a neskôr prorektor pre vedu a doktorandské 
štúdium, keď som sa sám pustil do vytvorenia 
spomínaného programu EviPub a jeho uvede-
nia do života na všetkých fakultách UK . 

máte nejakú obľúbenú príhodu, na ktorú 
rád spomínate?

Rád spomínam na turistický oddiel mládeže, 
s ktorým sme chodili s deťmi zamestnancov fa-
kulty každý týždeň do telocvične a v lete na vo-
dácke a v zime na lyžiarske tábory . Ale mám aj 
príhodu z oblasti IT . Na oddelení, ktoré som vie-
dol ako prorektor, som individuálne školil pra-
covníčky v používaní základného softvéru . Jed-
na z nich po získaní základných zručností pri 
používaní textového editora T 602 požiadala o 
zvýšenie platu . Žiaľ, na to sme nemali a vyško-
lená pracovníčka odišla do lepšie platiaceho re-
zortu . Očividne som to s tým školením prehnal .

Ak by ste mohli niečo v minulosti zmeniť, 
čo by to bolo?

Každý univerzitný študent by mal vyskú-
šať prácu na niekoľkých zahraničných praco-
viskách . Aj cechoví tovariši mali povinnú van-
drovku pred prijatím do stavu majstrovského . 
Takáto vandrovka patrí do formovania osobnos-
ti a umožňuje získať rozumné mierky na hodno-
tenie vecí doma aj vo svete . Nuž, dral by som sa 
za takýmito skúsenosťami . 

Ako hodnotíte súčasnú úroveň it na uni-
verzite?

Vykonali sme mnoho práce, ale stavba nebu-
de nikdy hotová . Vždy možno hovoriť len o do-
končení nejakej etapy . Pri začiatku každej váž-
nejšej práce treba napísať plánovací dokument, 
v ktorom by nemalo chýbať kritérium, ako bu-
deme hodnotiť, či sme dosiahli cieľ . Najlepšiu 
odpoveď na vašu otázku dáva Strategická štú-
dia pre IIKS UK, ktorú som už spomenul . Skús-
te si v nej pozrieť, ako vyzerala vízia budúcnos-
ti v roku 1998 . 

Čo by ste poradili univerzite? Akým sme-
rom by sa podľa vás mala uberať?

Univerzita Komenského by sa mala porov-
návať s najlepšími univerzitami v štátoch, ktoré 
sú počtom obyvateľov porovnateľné so Sloven-
skom . Intenzívne by sa mala starať o výmenné 
programy, pričom za výmenu možno považovať 
len stav, keď tok našich študentov do zahrani-
čia je porovnateľný s tokom zahraničných štu-
dentov k nám . Inak to nie je výmena ale exodus .

 .
Ako plánujete tráviť dôchodok? Na čo sa 

najviac tešíte?
Teším sa na knihy, ktoré som celé roky odkla-

dal nabok a na ktoré konečne budem mať čas . 
Chcem chodiť do prírody, do záhrady . Pokiaľ sa 
bude dať, aj lyžovať, bicyklovať a plávať . A, sa-
mozrejme, chcem sa stretávať s ľuďmi, ktorých 
mám rád .  

                matúš Kováčik, Cit UK
 Foto: Lm

Prof. MUDr. 

Gabriela nosáľová, DrSc., 
Ústav farmakológie JLF UK v Martine

Miesto narodenia: Dolné Dubové
Vek: 69

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Život mojich rodičov bol spojený s prácou 

na poli . Nepatrím k tým, ktorí od útleho detstva 
vedeli, že sa stanú „doktormi“ . Určite som však 
vedela, že nechcem svoj osud spojiť s poľno-
hospodárstvom . Vďaka odporúčaniu vtedajšie-
ho riaditeľa školy pána Štefana Eliáša, ako aj 
rodinným putám som sa ocitla na Zdravotníc-
kej škole v Martine . Nemala som ani celých 14 
rokov, keď ma začalo formovať prostredie vyni-
kajúcich pedagógov a lekárov, ktorí ma stimu-
lovali k získaniu vyššieho vzdelania . Za to im v 
spomienkach mnohokrát ďakujem . Neskôr na 
vysokej škole sa aj u mňa, ako u každého me-
dika, striedali obdobia, kedy som sa vo svojich 
predstavách postupne stávala anatómom, fyzi-
ológom, mikrobiológom, patofyziológom a in-
ternistom . Ako vidíte, farmakológia medzi nimi 
nebola, a predsa som sa jej upísala a som jej 
verná 44 rokov .

Aké cudzie jazyky ovládate?
Aj v tomto sa na mne odrazil vplyv doby . 

Celý svoj profesijný život sa snažím dohnať to, 
k čomu nás neviedol vtedajší stredoškolský 
systém, keď okrem povinného ruského jazyka 
a výberovej latinčiny som sa nevenovala žiad-
nemu inému cudziemu jazyku . Bez ovládania 
angličtiny si dnes neviem rast v našom odbo-
re ani predstaviť .

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
S týmto pojmom sa mi spája množstvo úsi-

lia, driny, ale aj šťastných chvíľ z dosiahnu-
tých výsledkov a množstva priateľov, s ktorý-
mi som sa počas pracovnej kariéry stretla . Pri 
slove „práca“ mi napadne aj čas strávený pri 
príprave 14 monografií, 182 vedeckých člán-
kov, 2 patentov, ale aj výchova 13 doktoran-

dov, z ktorých 10 už získalo titul PhD . Toto „ča-
rovné“ slovko sa mi však spája aj s množstvom 
pracovných stretnutí súvisiacich s prácou rôz-
nych komisiách a orgánoch . 

Ako rada trávite voľný čas? 
Jednoznačne s rodinou a priateľmi, ktorým 

venujem väčšinu voľných chvíľ . Srdcovou zále-
žitosťou je pre mňa výtvarné umenie a kniha . 
Veľa času mi však na beletriu neostáva . Dôvo-
dom je aj to, že ak ma kniha zaujme, tak ju mu-
sím prečítať na posedenie a okolie, či už do-
máce alebo pracovné v tom čase prestane pre 
mňa existovať . A toto si mnohokrát jednodu-
cho nemôžem dovoliť . Knihu však považujem 
za veľmi príjemný relax . 

prezradíte niečo o svojej rodine?
Rodinu považujem za najdôležitejší feno-

mén potrebný k šťastiu . Som za trvalé vzťa-
hy a možno aj preto žijem už 46 rokov s jed-
ným partnerom, s ktorým sme vychovali dvoch 
synov . Obidvaja sú lekári . Starší je docentom 
a vedúcim Kliniky detskej anesteziológie a in-
tenzívnej medicíny, mladší je odborným asis-
tentom na Neurologickej klinike JLF UK Mar-
tin . V poslednom období náš rodinný život 
spestruje a obohacuje 5 vnúčat .

Čo vás dokáže zarmútiť?
Závisť, ktorá plodí zlo, netolerantnosť, igno-

rantstvo a chudoba, ktorá sa objavuje na na-
šich uliciach .

Čo vás dokáže rozosmiať?
Okrem klasických filmov s Vlastom Burianom 

aj „filozofovanie“ a komentáre mojich vnúčat .

máte obľúbenú osobnosť?
Nikdy som netúžila, aby som sa na niekoho 

podobala . Vzorom mi boli pracovití, cieľavedo-
mí a múdri ľudia bez ohľadu na ich vzdelanie 
alebo spoločenské postavenie .

máte nejaký skrytý talent?
Zatiaľ som ho neobjavila a vzhľadom na môj 

vek si myslím, že sa už tak asi ani nestane .

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdô-
ležitejšie?

Schopnosť pochopiť druhého . Počúvať, 
keď iný potrebuje rozprávať . Hovoriť, keď iný 
chce počúvať . Nezištne pomôcť vtedy, keď 
je to potrebné . Snažiť sa prežiť šťastný život . 
Pretože, či sa človek smeje alebo plače, je to 
vždy ten istý život . Prečo si ho neurobiť príjem-
ným . Keďže mám 69 rokov môžem povedať, 
že patrím k tým šťastlivcom, ktorým sa to z veľ-
kej časti podarilo .
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zo sveta 

 za slovenčinou 
  s Centrom ďalšieho    
   vzdelávania UK 
Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bra-

tislave (CĎV UK), divízia Ústav jazykovej a 
odbornej prípravy zahraničných študentov 
(ÚJOP) každoročne pripravuje letné vzdelá-
vacie programy pre záujemcov o štúdium slo-
venského jazyka. Už tradične CĎV UK od po-
lovice júla otvorilo na tri týždne bránu svojho 
Študijného a kongresového strediska v Mod-
re – Harmónii študentom Letnej univerzity slo-
venského jazyka, zahraničným záujemcom 
o slovenčinu z celého sveta. 

V rámci letnej školy boli pre účastníkov pripra-
vené tieto kurzy:
•	 Letný	 kurz	 slovenského	 jazyka	 a	 kultúry,	 ur-

čený záujemcom o slovenský jazyk a kultú-
ru z rôznych štátov a kontinentov . Účastníkmi 
boli hlavne podnikatelia, zahraniční študenti 
a potomkovia slovenských vysťahovalcov,

•	 Letný	 kurz	 slovenského	 jazyka	 a	 kultúry	 pre	
krajanov, určený krajanom – potomkom slo-
venských vysťahovalcov a študentom slavistiky,

•	 Letný	 kurz	 slovenského	 jazyka	 a	 odborných	
predmetov pre krajanov – študentov a matu-
rantov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Ukra-
jiny a študentom slavistiky z týchto krajín .
Kurzy boli zamerané na odborné a jazykové 

vzdelávanie v oblasti slovenského jazyka v pri-
rodzenom slovenskom prostredí, oboznamova-
nie sa so slovenskými reáliami a kultúrou . V kur-
ze pre maturantov bola pozornosť venovaná aj 
ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti vybraných od-
borných predmetov (prírodné a spoločenské 
vedy . Pre všetkých účastníkov bola okrem výuč-
by v dopoludňajších hodinách pripravená boha-
tá ponuka mimoškolských aktivít – výlety, exkur-

zie, prednášky a ukážky slovenskej kultúry . Vďa-
ka projektovým úlohám, ako i exkurziám po Slo-
vensku spoznávali frekventanti letnej univerzity 
náš kraj (a cez neho i našu krajinu) a ľudí, kto-
rí v ňom žijú . 

Okrem týchto už tradičných kurzov realizoval 
ÚJOP CĎV UK aj ďalšie aktivity pre krajanov: 
•	2.	 ročník	 letnej	školy	choreografie	 ľudového	

tanca, odbornej terminológie v slovenskom 
jazyku a slovenských reálií s cieľom prispieť 
k zvyšovaniu umeleckej úrovne folklórnych 
súborov našich krajanov žijúcich v zahraničí 
bol spojený s ukážkami tvorby choreografie 
ľudových tancov regiónov Horehonie a Šariš,

•	projekt	Slovenčina	každý	deň	a	slovenské	re-
álie, v rámci ktorého počas exkurzie po Slo-
vensku mali účastníci možnosť zoznámiť sa 
s miestami, kde sa narodili a pôsobili známe 
osobnosti slovenskej histórie, získali nové ge-
ografické vedomosti a obohatili si slovnú zá-
sobu v slovenskom jazyku .

Celkovo boli letné kurzy slovenského jazyka 
zamerané tak, aby si účastníci okrem jazykových 
znalostí, odborného vzdelania a bližšieho spo-
znania Slovenska odniesli vo svojom srdci aj po-
zitívne dojmy z našej krajiny a ľudí, ktorí ju tvoria . 

Nás organizátorov teší to, že naši hostia z Ar-
gentíny, Belgicka, Českej republiky, Francúz-
ska, Holandska, Chorvátska, Kirgizska, Libano-
nu, Maďarska, Namíbie, Rakúska, Rumunska, 
Ruskej federácie, Srbska, Ukrajiny a USA na 
konci pobytu vyjadrili spokojnosť a mnohí preja-
vili záujem zúčastniť sa ich aj v budúcnosti .

mgr. margita Čukanová, ÚJOp CĎV UK

Letná 
Bratislavská 
univerzita 
seniorov

V dňoch 15. – 24. augusta 2011 sa 
v priestoroch Zrkadlovej siene bratislav-
ského Primaciálneho paláca uskutočni-
li štyri prednášky o histórii Bratislavy, jej 
pamätihodnostiach, aktivitách hlavného 
mesta v kontexte EÚ a jeho zámeroch 
vo vzťahu k seniorom. Prednášky sa ko-
nali v rámci vzdelávacieho projektu Let-
ná Bratislavská univerzita seniorov, ktorý 
pripravilo a organizovalo Centrum ďalšie-
ho vzdelávania Univerzity Komenského 
v Bratislave (CĎV UK), na základe doho-
dy o spolupráci medzi rektorom UK prof. 
RNDr. Karolom Mičietom, PhD., a primá-
torom hlavného mesta Bratislava doc. 
RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. Vzdelá-
vací projekt je súčasťou ponuky CĎV UK 
magistrátu Hlavného mesta SR pre rozvoj 
partnerstva medzi hlavným mestom Bra-
tislava a jeho seniormi prostredníctvom 
realizácie vzdelávacích a iných aktivít na 
báze spoločnej prospešnosti.

Podpísaniu zmluvy o spolupráci pri zabez-
pečení vzdelávacieho projektu Letná Brati-
slavská univerzita seniorov medzi rektorom 
UK a primátorom Bratislavy predchádzalo 
rokovanie o návrhu projektu, ktorý pod ná-
zvom Partnerstvom za Bratislavu ako soci-
álne zodpovedné hlavné mesto vypracova-
lo CĎV UK . Následne projekt predložilo zá-
stupcom magistrátu a primátorovi hlavného 
mesta Bratislava na posúdenie . Vychádzali 
sme tak zo skúsenosti a záujmu o vzdeláva-
nie medzi seniormi, študentmi Univerzity tre-
tieho veku (UTV), ako aj z posúdenia mož-
ností mesta Bratislava ponúknuť seniorom 
väčší priestor pre využitie a rozvoj ich poten-
ciálu v mieste bydliska v duchu prístupu Bra-
tislava seniorom, seniori Bratislave .

To bol hlavný impulz na vytvorenie príleži-
tosti rozvinúť partnerstvo medzi Bratislavou 
a pomerne silnou skupinou starších obyva-
teľov, ktorou sa naše hlavné mesto – po-
dobne ako značná časť európskych hlav-
ných miest – vyznačuje . Schválený projekt 
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Už dávnejšie sme na našej katedre založili 
tradíciu spoločných výletov poslucháčov Uni-
verzity tretieho veku na záver školského roka. 
Exkurzie viedli do rôznych končín Slovenska, 
podľa záujmu frekventantov sme volili tra-
su 2–3-trojdňových výjazdov (Banská Štiavni-
ca a okolie, Šaštín, Záhorie, Smolenice a oko-
lie...). Kým organizácia exkurzií bola v réžii pe-
dagógov, pravda za pomoci ochotných nad-
šencov z radov poslucháčov, v tomto roku nás 
naši poslucháči prekvapili a z vlastnej inicia-
tívy zorganizovali program a trasu exkurzie. 
Radi spomíname na príjemné tri dni (20. – 22. 
mája), ktoré sme vďaka obetavej poslucháčke 
pani Vierke Trulíkovej strávili v lone krásnej prí-
rody jej rodnej obce Štiavnik. 

Privítala nás nielen čarovná príroda v okolí 
obce, ale predovšetkým rodáci, ktorí v spoluprá-
ci s pánom starostom a ďalšími generačne mlad-
šími i staršími občanmi pripravili pre nás pútavý 
program . Pri vystúpení z autobusu nás Štiavni-
čania vítali spevom, oblečení v tradičnom odeve . 
Nazdávali sme sa, že je to len milé uvítanie plné-
ho autobusu návštevníkov, avšak pri vstupe do 
miestnosti kultúrneho domu sme zastali v úža-
se nad pútavou a starostlivo pripravenou výsta-
vou prezentujúcou tradičnú ľudovú kultúru obce .

Na stenách a stoloch miestnosti boli poukla-
dané najrozličnejšie predmety dokumentujúce 
prácu, každodenný a sviatočný život obce, kto-
ré obyvatelia užívali v prvej polovici 20 . storočia . 
Nielen poľnohospodárske náradie, nástroje po-
trebné na spracovanie ľanu, konope, odevné sú-
časti, ako aj bohatá fotografická dokumentácia 

približujúca spôsob života a kultúru v Štiavniku . 
Takmer všetky vystavené predmety boli darom 
obyvateľov rodákov . Organizátorka programu 
a scenára exkurzie pozorne a láskavo komento-
vala vystavené exponáty . K jej slovám sa spon-
tánne pripojili aj ďalší Štiavničania, nakoľko otá-
zok poslucháčov bolo plné priehrštie . 

Po prehliadke výstavy sme si vypočuli spevác-
ky zbor obce, ako aj ľudovú hudbu, ktorou už 
roky reprezentujú obec a jej kultúru v širokom 
okolí . Mnohí z prítomných hostí ocenili neopako-
vateľnú atmosféru, ktorá nás chvíľami preniesla 
niekoľko desaťročí do minulosti . Atmosféru, kto-
rú vytvorili Štiavničania s pani Trulíkovou a jej ro-
dinnými príslušníkmi, spríjemnili aj pochúťky tra-
dičných koláčikov, šišiek, kapustníkov s pohári-
kom vínka či pálenky . Po nádhernom popolud-
ní, ku ktorému patrila prechádzka obcou a oboz-
námenie sa s jej pamätihodnosťami, sme zno-
vu sprevádzaní spevom odchádzali do blízkych 
Javorníkov, kde sme boli ubytovaní . Rozhovory 
účastníkov exkurzie v prichádzajúcom súmraku 
boli plné nadšenia a predovšetkým vďaky za pri-
pravený program . V ďalší deň sme pokračova-
li návštevou Múzea slovenskej dediny v Martine, 
ako aj múzea a Národného cintorína, kde sme si 
pripomenuli život a dielo významných osobnos-
tí Slovenska .

Záver exkurzie pred návratom do Bratislavy 
patril návšteve Rajeckej Lesnej . Ak sme s kole-
gyňou prof . Botíkovou odchádzali naplnené dob-
rým pocitom a s bohatými zážitkami troch zmys-
luplne a príjemne strávených dní, tak je za tým 
najmä vďaka iniciatíve pani Trulíkovej a jej kole-
gýň, ktorá do podujatia vložila nielen svoje srd-
ce, ale aj veľký kus poznania svojho rodiska 
a jeho okolia . Podujatie však svedčí aj o tom, že 
kurzy Univerzity tretieho veku majú okrem svojej 
vzdelávacej funkcie aj neodškriepiteľný bonus: 
ponúkajú pôdu, na ktorej sa realizujú sociálne 
kontakty generácie stojacej už mimo pracovné-
ho tempa . Azda nielen frekventanti jednotlivých 
odborov tohto typu vzdelávania na našej univerzi-
te, ale aj my prednášajúci pevne veríme v pokra-
čovanie tohto typu vzdelávania .

doc. magdaléna paríková,  
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie

FiF UK

A K t i V i t y  N A š i C H  p r A C O V í s K

Poslucháči UtV 

na exkurzii  
v Štiavniku

je zameraný na využitie potenciálu senio-
rov a ich záujmu o skvalitňovanie vybraných 
stránok fungovania Bratislavy a na druhej 
strane podporuje rozvoj tých aktivít a kva-
lít uvedenej skupiny jej obyvateľov, ktoré sú 
užitočné pre mesto . 

Snahou organizátorov Letnej Bratislav-
skej univerzity seniorov – prvého podujatia, 
ktoré bolo súčasťou prípravy seniorov na re-
alizáciu partnerských aktivít – bolo osloviť 
bratislavských seniorov s aktuálnymi téma-
mi z histórie Bratislavy a poskytnúť im infor-
mácie o našom hlavnom meste a jeho roz-
vojových zámeroch v kontexte EÚ a priblížiť 
potenciál a zámery Bratislavy vo vzťahu k jej 
seniorom . Záujmu seniorov nestačila pô-
vodne predpokladaná prednášková miest-
nosť a prednášky museli byť premiestnené 
do Zrkadlovej siene . 

S prvou prednáškou Letnej Bratislavskej 
univerzity seniorov po jej slávnostnom otvo-
rení viceprimátorkou hlavného mesta SR 
Bratislava Ing . Petrou Nagyovou-Džerengo-
vou a riaditeľom CĎV UK PhDr . Liborom Lu-
belcom, CSc ., vystúpila PhDr . Alžbeta So-
pušková z Filozofickej fakulty UK a takmer 
150 účastníkov zaujala rozprávaním o vý-
znamných historických medzníkoch rozvoja 
Bratislavy a ich posolstvách pre súčasnosť . 

Letná seniorská univerzita pokračovala 
v ďalších dňoch prezentáciou o vybraných 
expozíciách Slovenského národného mú-
zea v Bratislave a jej obyvateľoch v poda-
ní PhDr . Vladimíra Turčana zo Slovenské-
ho národného múzea v Bratislave . Aktivi-
ty a zámery Bratislavy ako hlavného mes-
ta SR vyplývajúce z členstva SR v EÚ pre-
zentoval Mgr . Andrej Krchňavý, vedúci Eu-
rópskeho informačného centra v Bratislave 
a v posledný deň konania letnej univerzity 
sa so svojou prednáškou prihovorila prítom-
ným viceprimátorka Bratislavy . 

Účastníci seniorskej univerzity, ktorým 
tento kurz darovalo mesto, získali v záve-
re podujatia certifikát o absolvovaní letné-
ho štúdia . Zároveň si mohli priamo na mies-
te vybrať z ďalšej ponuky aktivít CĎV UK 
spomedzi modulov zameraných na rozvoj 
komunikačných zručností, rozvoj telesné-
ho a duševného potenciálu, starostlivosť 
o zdravie v seniorskom veku či rozvoj PC 
zručností . Vzdelávacie a tréningové aktivi-
ty premietnuté do viacerých projektov (jed-
ným z nich bola uskutočnená Letná Brati-
slavská univerzita seniorov) budú pokračo-
vať prípravou akčných plánov na ich úspeš-
nú aplikáciu do praxe a života seniorov 
nášho hlavného mesta . 

Letná Bratislavská univerzita seniorov 
bola dôkazom, že záujem o vzdelávacie 
kurzy ponúkané seniorom, ako aj o spolo-
čenské aktivity, ktoré sú na ne nadviazané, 
je nielen počas školského roka, ale aj v let-
nom období a že prvý krok CĎV UK v sna-
he rozvinúť partnerstvo medzi naším hlav-
ným mestom a jednou z početných skupín 
jej obyvateľov bol úspešný .

mgr. Klaudia báčkaiová, CĎV UK
Foto: © rastislav polák
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Prírodovedci 
na terénnej exkurzii vo Venezuele

Ešte ako študent som začiatkom 90-tych rokov sníval o cestách do tropických oblastí na-
šej Zeme a v dobrom závidel študentom západných univerzít, pre ktorých boli exkurzie do 
trópov súčasťou vyučovania. Prešlo 15 rokov a aj keď sa nám to pri pohľade na výplatné pá-
sky nezdá, Slovensko sa zaradilo medzi bohaté krajiny Západu. Po predchádzajúcom viac-
násobnom zbieraní skúseností v krajinách Južnej Ameriky som sa odhodlal otestovať záu-
jem študentov o prírodovedeckú exkurziu do týchto končín. 

V dňoch 28. 6. – 5. 7. 2011 sa uskutočni-
la unikátna študijná cesta s medzinárodnou 
účasťou, ktorú organizovala Katedra krajin-
nej ekológie PriF UK (odborný a organizač-
ný garant za SR RNDr. Martin Labuda, PhD.), 
v spolupráci s TU Berlin, TU Dresden, Ernst 
Moritz Arndt Universität Greifswald, Grüne 
Liga Osterzgebirge, Senátom mesta Ber-
lín a ďalšími nemeckými partnermi. Vďaka 
finančnej podpore z Nemeckej akademic-
kej výmennej služby (DAAD) sa danej cesty 
mohli zúčastniť i študenti, ktorým by to ich 

sociálna situácia inak neumožňovala. Študij-
ná cesta sa uskutočnila pod záštitou Jeho 
Excelencie Dr. Axela Hartmanna, veľvyslan-
ca SRN na Slovensku.

Odborné zameranie cesty sa týkalo najmä 
dopadov klimatických zmien na biodiverzitu, 
ochranu prírody a krajiny, manažment chrá-
nených území, ale i cezhraničnej spolupráce 
v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ru-
chu v Spolkovej republike Nemecko . 

Túto zaujímavú ponuku využilo 54 účastní-
kov zo Slovenska a SRN, 
ktorí počas jedného týž-
dňa absolvovali náročný, 
ale veľmi pestrý program, 
ktorý obsahoval nielen prí-
rodovedné lokality ako ná-
rodne parky, biosferic-
ké rezervácie, ale i kultúr-
no-historické dominanty, 
napr . Berlín, Drážďany, re-
gión Lausitz . 

Na základe hodnote-
nia účastníkov medzi naj-

zaujímavejšie body programu patrila návšteva 
ostrova Usedom v Baltskom mori, biosferic-
ká rezervácia Spreewald, návšteva Ríšskeho 
snemu (Reichstag) v Berlíne, prehliadka Dráž-
ďan, či návšteva TU Dresden, kde sa uskutoč-
nila prednáška a následne mimoriadne plodná 
diskusia s jedným z najuznávanejších exper-
tov na problematiku ochrany prírody v západ-
nej Európe, a to s Prof . Dr . Dr . h . c . Petrom 
A . Schmidtom . 

Túto študijnú cestu je možné chápať ako 
model i pre ďalšie významné medzinárodné 
aktivity, a to nielen v oblasti prírodných vied . 
Bol vytvorený a v praxi verifikovaný inovatív-
ny model väzby medzi akademickým prostre-
dím, verejnou správou a praxou na nadnárod-
nej úrovni, ktorý je možné bez obáv nazvať aj 
mostom medzi východnou a západnou Eu-
rópu . Prostredníctvom tohto „mostu“ bol reali-
zovaný dvojstranný transfer vedomostí a výme-
na skúseností medzi slovenskými a nemecký-
mi účastníkmi .

Určite nie menej zaujímavou skutočnosťou 
je, že čerství absolventi magisterského štúdia 
na PriF UK v environmentálnych odboroch mali 
jedinečnú možnosť spoznať fungovanie ochra-
ny prírody a krajiny v zahraničí a podľa ich vlast-
ných slov mnohé podnety a skúsenosti určite 
využijú v ich nastávajúcom profesijnom živote . 

Ohlasy zúčastnených, ale i samotných orga-
nizátorov, boli natoľko pozitívne a zaväzujúce, 
že ďalšia študijná cesta s úplne novým progra-
mom sa uskutoční aj v roku 2012 . 

rNDr. martin Labuda, phD., priF UK

A K t i V i t y  N A š i C H  p r A C O V í s K

Študijná cesta 
za ochranou prírody  

východného nemecka

Účastníci študijnej cesty v národnom parku Sächsische 
Schweiz. Foto: K. Walther

Mesačná exkurzia do tropickej Južnej Ame-
riky sa prvýkrát uskutočnila v januári a februá-
ri 2005, kedy sa výpravy do Venezuely zúčast-
nilo prvých 15 študentov PriF UK . Odvtedy sa 
„Exkurzia – ekosystémy Zeme“ stala voliteľ-
ným predmetom, ktorého cieľom je doplniť te-
oretické vedomosti získané na prednáškach a 
seminároch z predmetov „ekosystémy Zeme“, 
„ekológia“ či „biogeografia“ . Exkurzia organi-
zovaná pod hlavičkou Katedry ekológie PriF 
UK sa stala tradíciou a jej obľuba u študentov 
zdá sa, stúpa . A to aj napriek tomu, že si ju, 
samozrejme, hradia sami . Väčšinou chodíme 
do Venezuely, ale v roku 2008 sme vyskúša-
li kombináciu Venezuely a Kolumbie a v roku 
2010 Kolumbiu . Okrem študentov a pedagó-
gov PriF UK sa exkurzií zúčastňujú aj študen-
ti a pedagógovia iných fakúlt UK, dokonca aj z 
iných univerzít od Českých Budejovíc, Bratisla-
vy, cez Zvolen až po Prešov . 

Exkurzia je organizovaná tak, aby účastníci 
počas mesačného pobytu videli a na vlastnej 
koži zažili čo najširšiu škálu ekosystémov – bi-
ómov: rozličné typy tropických dažďových le-
sov (nížinné, horské, hmlové, aluviálne, vráta-
ne mangrovov), vysokohorské ekosystémy (od 
hornej hranice hmlových lesov cez andské lúky 
– páramos, po vysokohorské ľadovce), sava-
ny, či špecifické ekosystémy na stolových ho-
rách Guayanskej vysočiny . Exkurzia končí pri 
mori pre jeho podmorský svet koralových úte-
sov, mangrovové porasty a sezónne tropické 
lesy . Navštívené miesta sprevádza výklad pe-
dagógov o príslušnom ekosystéme, doplnený 
o vopred pripravené referáty študentov . 

Hlavným mottom exkurzie je ošúchané prí-
slovie „Lepšie je raz vidieť ako stokrát po-
čuť“ . Keď sa cez deň potíme pod ruksakom 
pri výstupe tropickým horským lesom, v noci 
nás „vyklepe zima“ v spacáku a ráno nájdeme 

v ešuse zamrznutú vodu, určite si zapamätajú 
lepšie čo je to „diurnálna klíma“, než na pred-
náške, kde je to len jeden z mnohých termínov, 
ktoré sa im obtrú o uši . Takto sa veľa „nalepí“ 
aj na študentov, ktorí chronicky ignorujú pred-
nášky, a keď sa aj niečo naučia, po skúške to 
rýchlo zabudnú . 

Asi najväčším zadosťučinením pedagóga je, 
keď sa mu podarí vykresať iskričku záujmu aj 
u takýchto, na prvý pohľad, stratených prípa-
dov . Záujem študenta typu „stratený prípad“ 
možno pripísať aj silnému kultúrnemu rozmeru 
exkurzie . Počas pobytu prichádzame do kon-
taktu s miestnymi obyvateľmi, vrátane „pôvod-
ných“ Indiánov, s ich zvykmi, kuchyňou, tan-
cami, hudbou . . . Koncom januára 2012 ideme 
opäť do Venezuely . Prípadní záujemcovia o ex-
kurziu ma môžu kontaktovať na emailovej adre-
se: derka@fns .uniba .sk .

tomáš Derka, Katedra ekológie priF UK
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Minulý rok v júni sa konalo v Tatrách pra-
covné stretnutie anglických a poľských ved-
cov s pracovníkmi Univerzity Komenské-
ho, z ktorého po roku vyšla spoločná pub-
likácia. Do Starej Lesnej pricestovali ved-
ci z Anglicka, zakladatelia medzinárod-
nej štandardizovanej metódy na hodnote-
nie morfológie tokov nazývanej River Ha-
bitat Survey (RHS). Spolu s vedecko-peda-
gogickými pracovníkmi z Katedry ekológie 
a ochrany prírody v Poznani hodnotili a oce-
nili krásu relatívne nenarušených tatran-
ských tokov za účelom spresnenia štandar-
dizovanej metódy RHS pre európsku komi-
siu pre štandardizáciu (CEN). 

Počas piatich dní navštívili tie úseky tatran-
ských potokov na Slovensku a v Poľsku, kto-
ré predstavujú človekom najmenej ovplyvne-
né biotopy a hľadali také hydromorfologické 
vlastnosti, ktoré sú charakteristické pre nena-
rušené vysokohorské toky . Podobné exkurzie 
za účelom mapovania hydromorfologických 
vlastností iných typov tokov spolu s údajmi 
o vodných rastlinách už získali z poľských, ne-
meckých, francúzskych, španielskych, portu-
galských a slovinských tokov a publikovali ich 
v správach Environment Agency . Doterajšie 
skúsenosti z tokov západnej Európy publiko-
vali v medzinárodnom časopise Aquatic Con-
servation v roku 2010 (Raven et al ., 2010) 
v súčasnosti zbierajú údaje z krajín strednej 
a východnej Európy . 

Realizácia pracovného stretnutia bola pre 
nás a našu prírodu ocenením hodnôt, ktoré 
tu máme a súčasne aj mementom, aby sme 
si dokázali tieto prírodné krásy i naďalej udr-
žať . Hydromorfologické a botanické hodnote-
nie pod vedením riaditeľa Enviroment Agency 
z Bristolu Prof . Paula Ravena a jeho kolegov 
Dr . Hugha Dawsona z CEH (Centre for Eco-
logy and Hydrology, Wallingford) a Dr . Nigela 
Holmesa (Enviroment Agency) spolu s poľský-
mi špecialistami z Poznanskej univerzity, Prof . 
Krzysztofa Szoszkiewicza a Doc . Agnieszky 
Lawniczak a ich kolegov sú publikované 

v spoločnej správe zo slovenskej a poľskej 
časti Tatier . Nachádzajú sa tu údaje z Javo-
rovej a Bielovodskej doliny, kde nás sprevá-
dzali pracovníci TANAPu v Tatranskej Javorine 
Mgr . Blažena Sedláková a Ing . Ján Slivinský . 
Boli sme svedkami toho, ako veľká voda spô-
sobuje nešťastie nielen ľuďom, ale aj zviera-
tám . Na konári v Javorovom potoku sme našli 
telíčko asi 2-mesačného medvedíka utopené-
ho počas prívalovej vody . Obrovskú silu vody 
popísal aj Ing . J . Slivinský, ktorý sa so svojím 
tímom stará aj o dobrý stav tatranských chod-
níkov a sprevádzal nás v Bielovodskej doli-
ne . Veľká voda tu dokáže premiestniť balvany 
veľkosti malého domu a zničiť chodníky . Dô-
sledky vplyvu rôznych prejavov klimatických 
zmien v súčasnosti skúmajú na tatranských 
potokoch aj pracovníci Katedry ekológie PriF 
UK spolu s pracovníkmi Ústavu zoológie SAV 
v rámci projektu VEGA . 

Počas zahraničnej návštevy sme mali 
šťastie na dobré počasie, čo umocnilo pozi-
tívne dojmy z pracovnej exkurzie . Botanici po-
tvrdili vysokú diverzitu rastlín tatranských poto-
kov a ich okolia hlavne v geologicky zaujíma-
vej Javorovej doline . Každý zo skúmaných to-
kov je však pôvodný predovšetkým v horných 
úsekoch a nižšie položených častiach dochá-
dza k jeho narušeniu . Tak sme to zapísali a vy-
hodnotili aj z Tichej doliny, kde sme vystúpi-
li až do Zadnej tichej doliny celkom na hrebeň 
na hranici s Poľskom . Riečnu morfológiu sme 
hodnotili uprostred krásnej prírody, takej, ako 
ju zviditeľnil aj Erik Baláž vo filme Strážca di-
vočiny . V dolnej časti Tichej doliny videli naši 
zahraniční kolegovia dôsledky veternej smrš-
te z roku 2004 . Keď sa jeden z mladých poľ-
ských vedcov pýtal, prečo neodstraňujeme 
popadané stromy ako v Poľsku, Prof . P . Ra-
ven podporil náš prístup slovami: dlhotrvajúce 
efekty sú dôležitejšie ako krátkodobé . Popa-
dané stromy nepôsobia na mnohých ľudí prí-
jemným dojmom, ale príroda sa vie postupne 
s týmto javom vyrovnať a je vhodné to nechať 
na prirodzený vývoj (sukcesiu) tam, kde je to 
možné .

Návšteva anglických a poľských vedcov 
bola úspešná, vyústila nielen do spoločnej 
správy, ktorá bude čoskoro dostupná aj na 
internete, ale aj do pozitívnej propagácie na-
šej krásnej prírody a Slovenska . Mali sme to 
šťastie, že sme sa počas nášho pobytu v Tat-
rách stretli so samými milými a ochotnými ľuď-
mi, ktorí urobili dobrý dojem na významných 
zahraničných vedcov . Dr . N . Holmes, kto-
rý precestoval takmer celý svet sa vyjadril o 
Slovensku slovami: „Beautiful people, beauti-
ful country“ . Veľmi si prajeme, aby tieto dojmy 
v našich hosťoch zostali a aby ich návšteva a 
publikácia prispela k zachovaniu tých častí na-
šej prírody, ktorá je z celoeurópskeho hľadis-
ka veľmi cenná .
eva bulánková, Katedra ekológie priF UK 

Utrecht Network je celoeurópska sieť spolu-
práce, ktorú tvorí 31 univerzít z 29 krajín. Me-
dzi hlavné ciele siete patrí podpora medziná-
rodnej študentskej mobility, organizovanie let-
ných škôl pre študentov rôznych odborov, pre-
pájanie a vytváranie spoločných študijných 
programov. Jednou z tohtoročných význam-
ných aktivít bola aj letná škola nazvaná „Bor-
ders of Europe: Migration“, ktorá sa uskutoč-
nila v dňoch 1. – 12. augusta 2011 v severo-
írskom Belfaste. Hostiteľskou inštitúciou bola 
School of Law Queen’s University Belfast.

Letnej školy sa zúčastnilo vyše 50 študentov 
rôznych študijných odborov z viacerých krajín Eu-
rópy . Slovensko a Univerzitu Komenského na nej 
reprezentovali študenti Michal Mikuláš z FiF UK, 
Zuzana Matúšová z FSEV UK a Michaela Gulda-
nová z PdF UK . Pedagogickú fakultu UK zastupo-
val tiež Milan Pukančík z Katedry sociál nej pedago-
giky, ktorý bol na letnej škole v úlohe lektora kurzu 
„Borders and Boundaries“, venovaného problema-
tike prekonávania hraníc a bariér medzi komunitami 
v rámci multietnickej a multikultúrnej spoločnosti . 

Súčasťou letnej školy boli prednášky, seminá-
re, workshopy a taktiež študijná návšteva policaj-
nej akadémie, pripravujúcej absolventov na stra-
tégie riešenia konfliktných situácií medzi znepria-
telenými komunitami, čo je pre Belfast a celé se-
verné Írsko stále veľmi aktuálna téma s vysokou 
prioritou . 

Silným zážitkom bola i návšteva mesta Derry/
Londonderry, ktoré je známe predovšetkým kvô-
li nepokojom medzi protestantskými a katolícky-
mi radikálmi, najmä však udalosťou z 30 . januá-
ra 1972 nazvanou „krvavá nedeľa“ . V súčasnos-
ti je pre mesto skôr typická snaha o prekonanie 
rozporov a budovanie porozumenia medzi kato-
líkmi a protestantmi . Len pred niekoľkými týž-
dňami otvorili nad riekou Foyle „most mieru“ ako 
symbol spojenia a možno niekedy v budúcnosti 
i zjednotenia oboch komunít . 

Letná škola je unikátnym projektom . Umož-
ňuje získanie najnovších teoretických poznatkov 
ako aj výmenu názorov na rozmanité spoločen-
ské problémy medzi študentmi a odborníkmi rôz-
nych krajín a odborov . Budúci ročník bude hostiť 
Masarykova Univerzita v Brne . 

paedDr. milan pukančík, phD., pdF UK
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Anglickí a poľskí vedci hodnotili  

tatranské potoky
Letná škola 
Uttrecht network 

v Belfaste

Účastníci letnej školy pri „peace wall“ – miero-
vom múre v minulosti oddeľujúcom oblasti nepo-
kojov medzi katolíkmi a protestantmi v Belfaste.  
Foto: Michal Mikuláš

Zahraniční účastníci workshopu v Tatrách (zľava: 
Dr. N. Holmes, Prof. K. Szoszkiewicz, Prof. P. Ra-
ven, Dr. I. Lewin)
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Združenie protestantských teologických 
fakúlt južnej, strednej a východnej Európy 
(Süd-Ost-Mitteleuropäischer Fakultätentag 
– SOMEF) je strešnou organizáciou, kto-
rá od roku 1996 spája protestantské teo-
logické fakulty bývalého Východného blo-
ku a Rakúska. Evanjelická bohoslovecká fa-
kulta UK patrí medzi zakladajúce inštitúcie 
tohto medzinárodného zoskupenia. Keďže 
protestantské bohoslovecké fakulty, resp. 
protestantské cirkvi pôsobia v týchto kraji-
nách vo veľmi podobných spoločenských 
podmienkach, ich spolupráca a výmena 
skúseností sa ukázala byť v uplynulých ro-
koch veľmi užitočná.

Kongres všetkých členských fakúlt sa koná 
v dvojročných intervaloch . V poradí už sied-
my takýto kongres sa konal v dňoch 7 . – 10 . 
júla 2011 v Révfülöpe pri Balatone . Organi-
zovala ho Evanjelická teologická fakulta v Bu-
dapešti . Za Evanjelickú bohosloveckú fakultu 
UK sa na nej zúčastnil prof . Juraj Bándy a ge-
nerálny biskup Miloš Klátik, ktorý mal jednu 
z hlavných prednášok .

Téma tohoročného kongresu znela „Dedič-
stvo socializmu a súčasné výzvy teologicky 
zodpovednej hospodárskej etiky“ . Ako prie-
beh konferencie ukázal, išlo o veľmi aktuál-
nu tému, lebo v čase hospodárskej a finanč-

nej krízy je potrebné, aby sa k ekonomickým 
otázkam vyjadrili aj teológovia, lebo každý 
ekonomický či finančný problém je vo svojej 
podstate morálnym problémom .

Medzinárodné  
koreňové sympózium

Začiatkom septembra tohto roka sa Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách stal miestom 
stretnutia odborníkov z celého sveta zaoberajúcich sa štúdiom dôležitého rastlinného or-
gánu – koreňa. Koreňu sa často nevenuje dostatočná pozornosť, keďže je obvykle ukrytý 
v pôde a nášmu zraku uniká. Koreň je však orgánom príjmu väčšiny živín a vody pre všet-
ky vyššie rastliny, vrátane poľnohospodárskych plodín. 

Z prednášok a posterových prezentácií takmer 150 účastníkov z piatich kontinentov našej 
planéty jasne vyplynulo, aké je štúdium štruktúrnych a funkčných charakteristík koreňa ne-
vyhnutné napríklad pre pochopenie jeho funkcie pri pestovaní poľnohospodárskych rast-
lín v klimaticky sa meniacich podmienkach jednotlivých krajín, pre produkciu bezpečnejších 
a nutrične bohatších potravín, alebo naopak pri fytoremediačných procesoch uplatňujúcich 
sa stále častejšie na znečistených plochách .
Ako povedal prof . RNDr . Alexander Lux, CSc ., hlavný organizátor konferencie z Katedry fy-
ziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK, história špecializovaných sympózií o koreni má 
svoje počiatky práve vo Vysokých Tatrách a záujem celosvetovej komunity o tento typ sympó-
zia pretrval celých 40 rokov . Spolu s PriF UK sa na organizácii podujatia podieľali aj Botanic-
ký ústav SAV, Chemický ústav SAV a Slovenská botanická spoločnosť . O tom, že štúdium fy-
ziologických procesov prebiehajúcich v rastlinách zaujíma aj mladšiu generáciu, svedčí veľ-
ký počet zúčastnených magisterských študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracov-
níkov, ktorí využili jedinečnú príležitosť prezentovať výsledky svojich prvých štúdií a tiež mož-
nosť spoznať a rozprávať sa s významnými svetovými kapacitami v oblasti biológie koreňov .

marek Vaculík, Katedra fyziológie rastlín priF UK
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Úvodnú prednášku mal docent Evanjelickej 
teologickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe 
Peter Morée na tému „Cirkev – moc – hospo-
dárstvo“ . Vo svojej prednáške sa venoval naj-
mä teológii J . L . Hromádku a jej antikapitalis-
tickým dôrazom .

Druhú hlavnú prednášku mal brat generál-
ny biskup Evanjelickej a . v . cirkvi na Sloven-
sku Mgr . Miloš Klátik, PhD ., na tému „Dedič-
stvo socializmu . Príspevok cirkvi k diskusii o 
teologicky zodpovednej hospodárskej etike“ . 
Sústredil sa na problematiku hospodárskej 
etiky, vychádzajúc z pohľadu Biblie a teoló-
gie reformácie . Zdôraznil, že eticky sa máme 
správať aj v oblasti ekonomických vzťahov, 
ako o tom hovoril už Martin Luther najmä vo 
výklade Desatora vo Veľkom katechizme . Ako 
kresťania máme povinnosť kráčať touto ces-
tou v našej službe ľuďom . Značnú pozornosť 
venoval dodržiavaniu 3 . Božieho prikázania a 
potrebe sviatočný deň svätiť . Táto problemati-
ka sa stala aktuálnou najmä v súvise s otvára-
cími hodinami v predajniach veľkých obchod-
ných reťazcov . V závere prednášky sa zmienil 
o aktuálnych otázkach riešenia vzťahu cirkvi 
a štátu u nás . Prednáška generálneho bisku-
pa vyvolala veľkú pozornosť a obsiahlu disku-
siu .

V ďalšom priebehu konferencie sa účastní-
ci navzájom informovali o aktuálnom stave na 
svojich fakultách, o spôsoboch financovania 
a situácii v oblasti vedeckého bádania, ako aj 
o doktorandských programoch . Krátky referát 
o aktuálnom dianí a o doktorandskom štúdiu 
na našej fakulte predniesol prof . Bándy .

Na kongrese bol predĺžený mandát dote-
rajším funkcionárom . Ôsmy kongres sa bude 
konať o dva roky v Sárospataku (Blatný Po-
tok) .

Juraj bándy, ebF UK

teológovia rokovali 
                             o hospodárskej etike

Zľava: prof. ThDr. Juraj Bándy, generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD., prof. Dr. Wolfgang 
Wischmeyer, predseda SOMEF



25

Celkovo odznelo 43 príspevkov od histori-
kov z univerzít a výskumných inštitúcií z Českej 
republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Ru-
munska, Ruskej federácie, Slovenska, Srbska 
a Ukrajiny . Autori sa v prednáškach venovali té-
mam: Chorváti na Slovensku a Slováci v Chor-
vátsku, stredná Európa ako miesto stretu kultúr, 
šľachta, umenoveda, etnogenéza, historiogra-
fia a hagiografia . Vysokú reprezentatívnu úroveň 
podujatia podčiarkli aj jazyky konferencie – ang-
ličtina a nemčina . Dopoludňajšiu a popoludňaj-
šiu časť vždy uzatvárala živá diskusia .

Ako prvý sa auditóriu prihovoril doc . Mgr . Mar-
tin Homza, PhD ., z Katedry slovenských dejín 
FiF UK, tvorca idey usporiadania tohto stretnu-
tia . Po ňom nasledovali Ing . Igor Otčenáš z Od-
boru kultúrnej diplomacie MZV SR a PhDr . Petr 
Vágner, CSc ., riaditeľ Medzinárodného vyše-
hradského fondu . Úvodné slovo k dejinám Chor-
vátov a Slovákov a ich vzájomným vzťahom pred-
niesol renomovaný medievalista prof . PhDr . Ma-
túš Kučera, DrSc . Účastníkom sa prihovoril aj 
prof . Neven Budak, PhD ., významný chorvátsky 
historik zo Záhrebu . 

Súčasťou otvorenia konferencie bolo aj sláv-
nostné otvorenie výstavy unikátnych záberov 
chorvátskych majákov, ktorá bola usporiada-
ná pri príležitosti 20 . výročia vzniku Chorvátskej 
republiky, vo vestibule UK . Na otvorení výstavy 
rektor UK prof . RNDr . Karol Mičieta, PhD ., uvie-
dol: „Symbolika majákov je viac ako jasná – sú 
svetlom v tme, sú ukazovateľom správneho sme-
ru i symbolom nádeje . Presne v sobotu 25 . júna 

bude tomu 20 rokov, čo aj Chorvátsku svitlo na 
lepšie časy a táto krajina na Balkánskom polo-
strove začala písať svoju vlastnú históriu . Teší 
ma, že svoju kapitolu má v nej aj Slovensko – a 
konkrétne i naša univerzita .“ Majáky – symbol 
nádeje a správneho smeru sa stali aj vnútorným 
duchom celého konferenčného stretnutia a trva-
lým odkazom pre zanietenosť a podporu histo-
rickej vedy . Otvorenie a recepciu svojou prítom-
nosťou poctili aj veľvyslanec Chorvátskej repub-
liky v SR Tomislav Car, dekan FiF UK prof . PhDr . 
Jaroslav Šušol, PhD ., a mnohí iní vzácni hostia . 

Našu alma mater v druhý deň konferencie 
reprezentovali doktorandka Mgr . Eva Benková 
s príspevkom o Chorvátoch na Červenom Ka-
meni v 16 . storočí a prof . PhDr . Jozef Baďurík, 
CSc ., ktorý sa venoval Ferdinandovi I . Habsbur-
skému – českému, uhorskému a chorvátske-
mu kráľovi . Predstavil sa aj študent Bc . Ladi-
slav Dombi s témou o Štefanovi Anjou, slavón-
sko-chorvátsko-dálmátskom vojvodovi . 

Druhá časť konferencie sa odohrávala v Levo-
či, ktorá konferencii svojimi dejinami a okolitou 
prírodnou scenériou poskytla podmanivé a pa-
mätné prostredie . Presun pod Tatry organizáto-
ri spríjemnili pútavým výkladom histórie považ-
ských hradov a miest . Podnetnými boli predo-
všetkým prehliadky Trnavy, Trenčianskeho hra-
du, Spišskej kapituly . Zážitkom „par excellence“ 
bola neočakávaná podvečerná audiencia u spiš-
ského diecézneho biskupa Mons . Františka 
Tondru . Veľkým uznaním za prácu pre Spiš bolo 
udelenie čestného listu pre docenta Homzu . 

V Levoči dostali priestor príspevky tematic-
ky zamerané na vysokú a nižšiu šľachtu . V pred-
náške prof . PhDr . Ján Lukačka, CSc ., analyzo-
val majetky šľachtického rodu Hunt-Poznanov-
cov južne od rieky Drávy . Mgr . Mária Grófová z 
Archívu UK publiku priblížila dejiny šľachtického 
rodu Ilockých v slovensko-chorvátskom kontex-
te . Mgr . Daniel Gahér z FiF UK a Suzana Milijan 
zo Záhrebu účastníkov oboznámili s osobnosťou 
grófa Tomáša zo sv . Jura, veľmoža zo Slovenska 
a bána z Chorvátsko-dalmátskeho kráľovstva . 

V posledný deň konferencie organizátori za-
radili do programu príspevky o etnogenéze, his-
toriografii a hagiografii . Prehľad geografických 
koncepcií Sklavínie v historických prameňoch 6 . 
– 14 . storočia s dôrazom na moravsko-panón-
sku tradíciu prítomným predstavila Mgr . Nora Ve-
rešová . Po nej spontánne pokračoval Mgr . Adam 
Mesiarkin, ktorý hovoril o základoch pre výskum 
chorvátskej a slovenskej etnogenézy . Medzi po-
slednými vystúpil docent Homza s príspevkom 
venujúcim sa pohostinnej teórii prijatia kmeňové-
ho zväzu starých Maďarov v Karpatskej kotline .

Konferencia v Bratislave a v Levoči priniesla 
veľmi kvalitný prehľad o súčasnom stave histo-
rického poznania vzájomných vzťahov a súvislos-
tí v dejinách Slovenska a Chorvátska . Stala sa 
reflexiou myšlienok, názorov i hypotéz reprezen-
tantov rôznych historických škôl, kultúr a mies-
tom kultivovanej konfrontácie vedeckých poznat-
kov . Konferencia „Slovensko a Chorvátsko: His-
torické paralely a vzťahy (do roku 1780)“ položi-
la pevné základy pre perspektívnu medzinárod-
nú spoluprácu a oživenie diskusie v širokej histo-
rickej obci Európy . 

mgr. eva benková, 
mgr. Ľudmila maslíková, 

FiF UK

Historické 
paralely a vzťahy 
Slovenska a Chorvátska

Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v spolupráci 
s Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu v dňoch 20. – 24. 
júna 2011 privítala účastníkov medzinárodnej konferencie „Slo-
vensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 
1780)“. Miestom konania konferencie sa na prvé dva dni stalo 
Auditórium Maximum v historickej budove UK. V stredu sa pod-
ujatie presunulo do Levoče. Záštitu nad podujatím prevzal Ing. 
Mikuláš Dzurinda, CSc., minister zahraničných vecí SR. 

Autorom myšlienky konferencie bol docent Martin Homza (vpravo), 
ktorý podujatie otvoril aj ukončil. Foto: Mgr. Veronika Kucharská
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Súčasťou podujatia bola aj výstava fotografií majá-
kov na Jadrane, ktorá sa konala vo foyeri UK od 24. 
do 30. júna 2011. Foto: OVV RUK
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Ďalšie 
medzinárodné úspechy 
Katedry výtvarnej 
výchovy PdF UK
Mesto Grottamare (AP) v Taliansku je držite-

ľom ocenenia „Najkrajšie mesto Talianska“. 
Každoročne sa v jeho reprezentačných ga-
lerijných priestoroch koná súťažná výstava 
„Medzinárodná cena výtvarného umenia Per-
la Dell’ Adriatico“, ktorej cieľom je rozvíjať kul-
túrnu komunikáciu medzi umením a umelcami 
rôznych krajín, s osobitným zreteľom na výtvar-
ný prejav. Nad touto medzinárodnou kultúrnou 
akciou prevzal záštitu prezident Talianskej re-
publiky, parlament a ďalší významní predsta-
vitelia.

Našimi médiami prebehla krátka správa . O to 
vzácnejšia, že sa v nej hovorí o úspechoch tvor-
by dvoch študentiek našej Katedry výtvarnej vý-
chovy PdF UK, ktoré sa na tejto súťažnej výstave 
zúčastnili svojou voľnou tvorbou s podporou ne-
ziskovej organizácie ARTEM . 

Na V . ročníku prestížnej medzinárodnej súťaž-
nej výstavy „PERLA ADRIE“, ktorá sa konala vo 
výstavných priestoroch Mestskej galérie v talian-
skom meste Grottamare, boli dňa 25 . júna 2011 
odbornou porotou udelené medzinárodné ceny 
výtvarného umenia . Pre Slovensko úspech . Pre 
našu katedru mimoriadny . 

Poslucháčka katedry Barbora Okasová do-
stala za svoju maliarsku tvorbu cenu Premio 
Speciale: Artista segnalato . Poslucháčka Zuza-
na Petráková získala cenu Premio Speciale: Gi-
ovani emergenti . 

Kvôli veľkému úspechu slovenskej kolekcie 
o jej vystavenie prejavili záujem ďalšie talianske 
mestá . V letných mesiacoch bola na výstave v 
historických priestoroch mesta Monte Granaro 
medzi inými prezentovaná aj tvorba našich štu-
dentiek . Blahoželáme!

Ľuboslav moza, pdF UK

Dielo Zuzany Petrákovej

neutíchajúca snaha po kreativite

Dielo Barbory Okasovej

Názov tohto článku je akoby vystrihnu-
tý z čítavých kníh a divácky obľúbených 
filmov. A pritom je pravdivý. Je o realite ži-
vota, v ktorom sa talent mladosti postup-
ne mení na zrelosť stredného veku. Veľké 
veci vznikajú veľmi jednoducho. Zdanlivo 
náhodne. Je však za nimi veľká miera skú-
senosti, poznania a tej neutíchajúcej kreati-
vity. Počas jednej exkurzie sa študenti Ka-
tedry výtvarnej výchovy PdF UK dohodli na 
projekte, ktorý nemá obdobu. Pod kurátor-
ským vedením pripravili jednodňovú výsta-
vu mladých ľudí s nepokoriteľnými ambícia-
mi v reprezentačných priestoroch Rotundy 
pod bratislavským Slavínom s najkrajším vý-
hľadom na naše hlavné mesto. Dali jej ná-
zov SNAHA BOLA. A temer tridsať vystavu-
júcich študentov si dalo ako tvorivá skupina 
názov DEŇEL.

Bola to jednoducho krásna výstava . Usku-
točnila sa 4 . júna 2011 od 16 .00 do 20 .00 
hodiny a podľa odhadu sa na viac ako sto vý-
tvarných diel rôznych umeleckých disciplín 
prišli pozrieť stovky návštevníkov . Jej súčas-
ťou bolo vystúpenie niekoľkých hudobných 
skupín a žánrov, akčná maľba odovzdania 
vlastného farebného odkazu na monumentál-

nom plátne ďalším generáciám . A všetkým ak-
tívnym návštevníkom bol udelený Rád Pako-
bylky rožkatej . Program zavŕšilo stále mladé 
vystúpenie Paľa Hammela s najväčšími hitmi .

V čom je význam, poslanie, alebo myšlien-
ka takéhoto podujatia? Predovšetkým v úcte 
k ľudskej snahe, ktorú už stáročia nazývame 
tvorbou . Možnosť prezentovať, prevažne po 
prvýkrát v živote svoje práce pred cudzou ve-
rejnosťou, a tým aj priestor na sebareflexiu pri 
budúcom rozhodovaní o životnej ceste . Inte-
raktivita ľudí rôznych názorov, profesií a záuj-
mov . A poznanie, ako to všetko chodí v profe-
sionálnom živote .

Študenti bratislavskej katedry výtvarnej vý-
chovy svojimi dielami, prevažne reprezentujú-
cimi vlastnú, voľnú tvorbu, zaujali . Tým, čo im 
je vlastné . Nápadom . Väčšina prác mala silnú 
vôňu spontaneity, nádych novosti a túžbu vy-
jadriť alebo objaviť . To všetko je prednosťou 
takýchto výstav . Otvoriť v mladom človeku to, 
čo zvykne byť skryté . Často aj natrvalo . Vidieť 
ho nielen ako študenta, ale ako formujúcu sa 
osobnosť, ktorá sa o niečo usiluje . Bola to mi-
moriadna výstavná akcia, ktorej organizáciu 
študenti zvládli výborne .

Ľuboslav moza, pdF UK
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Akcia versus slovo – príznačný názov kon-
ferencie, ktorý odzrkadľuje príbuznosť dvoch 
liečebno-pedagogických prístupov: dramato-
terapie a biblioterapie. Usporiadala ju Katedra 
liečebnej pedagogiky PdF UK, ktorá tento rok 
oslavuje 65. výročie svojho vzniku. Medziná-
rodná konferencia sa uskutočnila v dňoch 26. 
a 27. mája 2011 na Pedagogickej fakulte UK. 
Odbornými garantmi konferencie boli doc. Pa-
edr. Katarína Majzlanová, PhD., a doc. PhDr. Al-
bín Škoviera, PhD. 

Cieľom medzinárodnej konferencie bola vý-
mena skúseností a poznatkov odborníkov v ob-
lasti dramatoterapie a biblioterapie zo Sloven-
ska i zo zahraničia, ich odovzdávanie odbornej 
verejnosti i ostatným záujemcom a nadviazanie 
novších kontaktov . Konferencie sa zúčastnili od-
borníci z oblasti dramatoterapie a biblioterapie . 
Hlavnými témami príspevkov preto bolo využitie 
dramatoterapie a biblioterapie v praxi . 

Valéria Kerekes, Drs ., z Katedry špeciálnej 
pedagogiky Univerzity Gustáva Barcziho v Bu-

dapešti vystúpila s príspevkom a workshopom 
„Rozprávka inou formou“ . Zamerala sa na vy-
zdvihnutie dôležitosti terapeutického významu 
rozprávok a možnosti ich využitia u detí v mater-
ských a v základných školách . Jej príspevok vy-
volal dlhú diskusiu a najmä záujem o vytvorenie 
niečoho podobného v našich podmienkach .

Prof . PaedDr . Milan Valenta, PhD ., z Univer-
zity Palackého v Olomouci zaujal workshopom 
„Nonverbálna komunikácia v dramatoterapii“ . 
V ňom ponúkol zúčastneným zaujímavé cvičenia 
a etudy, rozvíjajúce nonverbálnu stránku . Bola 
to hodina plná práve tej „akcie“, spomínanej už 
v názve konferencie . 

Mgr . Pavel Svoboda, PhD ., v príspevku „Poe-
toterapeutický workshop“ poukázal na možnos-
ti uplatnenia poézie v terapii a možnosti prepá-
jania dramatoterapeutických a biblioterapeutic-
kých aktivít . Autor sa vložil do prednášky telom 
i dušou, čím podľa vyjadrení účastníkov zane-
chal hlboký dojem .

Príspevky slovenských odborníkov sa týkali 
napr . biblioterapie u psychiatrických pacientov 
či v domove sociálnych služieb, dramatoterapie 
u psychiatrických pacientov či v socioterapeutic-
kých kluboch, alebo významu symbolickej hry vo 
vývine dieťaťa .

Na konferencii bola predstavená kniha „Sú-
časná dramatoterapia – prístupy a výzvy“ (Maj-
zlanová a kol .), ktorá obsahuje aktuálne príspev-
ky našich i zahraničných autorov . 

Dva dni plné bohatého programu, akcie 
a umeleckého slova, zdá sa naplnili očakáva-
nia účastníkov konferencie . Zostáva nám využiť 
nové poznatky v praxi, získavať ďalšie skúsenos-
ti v teoretickej i praktickej oblasti dramatoterapie 
a biblioterapie, a tešiť sa na konferenciu v roku 
2012! 

mgr. Zuzana Lucká,  
Katedra liečebnej pedagogiky pdF UK

A K t i V i t y  N A š i C H  p r A C O V í s K

Prvá samostatná výstava talentovanej po-
slucháčky Katedry výtvarnej výchovy PdF UK 
mala vernisáž dňa 9 . júna 2011 v priestoroch 
komornej galérie BCPB na Vysokej ulici 17 
v Bratislave . Pre jej čaro a osobitosť bola pre-
dĺžená až do 20 . septembra 2011 . Aj to je po-
tvrdením úspechu, veľkým ocenením bez veľ-
kých slov . 

Maliarska tvorba je tou najúžasnejšou ume-
leckou disciplínou v celých dejinách ľudstva . 
Objavujeme v nej cit pre krásu, vzťah k esteti-
ke, farbe a proporcii . Je v nej harmónia obrazu 
doby i jej problémy . Nachádzame v nej všetko . 
Mám radosť, keď stretnem výtvarného umel-
ca, u ktorého už v začiatkoch, na základe jeho 
veľkej snahy dosiahnuť niečo iné, vidím pred-
poklad toho nekonkrétneho slova „talent“ . Iste 
je predčasné spájať týmto slovom tvorbu mla-
dých umelcov, ale nie je to zakázané .

Nie je hanba prepadnúť sa . Ale hanbou je, 
keď človek aj zostane tam, kde sa prepadol .

A keď klameš, aspoň si za-
pamätaj, čo si klamal . Tieto vety 
a stovky ďalších sú podnetom 
pre vznik obrazov súhry možné-
ho a toho čo je . Na tejto výsta-
ve boli obrazy harmónie, farebnej 
kultivovanosti, krásy, ktorú človek 
od dávnych dôb nevie nájsť k svo-
jej spokojnosti, ale vytrvalo hľadá 
ďalej . Zuzana Petráková je osobi-
tá maliarka . Jej umenie má vnútor-
ný náboj, preto dokáže zaujať . 

Zuzana robí umenie, ktoré je divákmi vní-
mané kladne . Vie sa k nim priblížiť, osloviť ich 
a predstaviť im to, čo stále hľadajú . Krásu far-
by, tvaru, kompozície, krásu klasického záves-
ného obrazu . 

Nič viac o jej tvorbe netreba . Jej obrázky 
majú čaro . Majú dobré predpoklady .

Zuzana Petráková je osobitá autorka . Reš-
pektuje a pozná históriu i základy maľby, pre-

niká ju vo vlastnej tvorbe nápadmi, originalitou, 
farebnosťou, expresivitou a abstraktnou prí-
rodou . Celé jej dielo je nadšeným vyjadrením 
slobody a farebného šťastia . V ňom formuje 
hodnoty, ktoré potrebujú postupne zrieť, a tým 
aj posúvať ľuďom tajomstvo bytia, ktoré vlastne 
ani tajomstvom nie je . Je krásou .

Zuzana Petráková sa narodila 10 . 11 . 1983 . 
Žije a tvorí a stále študuje v Bratislave . 

Ľuboslav moza, pdF UK

Akcia versus slovo
Medzinárodná dramatoterapeutická 
a biblioterapeutická konferencia

zuzana Petráková  
– Stopy po dotykoch mojej duše

„Je v nej cit pre to umenie, ktoré dnešný človek potrebuje.“
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Už v úvodných vystúpeniach, ktoré patrili 
predsedníčke lekárnickej sekcie Slovenskej far-
maceutickej spoločnosti doc . RNDr . M . Fulme-
kovej, CSc ., prvému prodekanovi FaF UK doc . 
PharmDr . J . Klimasovi, PhD ., a prezidentovi Slo-
venskej lekárnickej komory PharmDr . T . Czuľbo-
vi, sa otvorili najviac diskutované témy súčasné-
ho lekárenstva, ktoré výrazne ovplyvňujú budú-
ce perspektívy súčasných aj budúcich absolven-
tov FaF UK . 

Kým v odbornej časti programu konferen-
cie odznelo k ústrednej téme konferencie, kto-
rou bola bolesť, 31 odborných prednášok a pre-
zentovaných bolo 9 posterov, najviac diskutova-
nou otázkou v oficiálnom programe aj v kuloá-
roch bol, samozrejme, návrh nového zákona o 
liekoch . Medzi hlavné nedostatky samotného 
procesu prípravy zákona lekárnici považujú, že 
sa pripravoval bez dostatočnej odbornej disku-
sie, vynechaná bola aj farmaceutická akademic-

ká obec, zástupcovia komory, hlavný odborník 
MZ SR pre lekárenstvo, či krajskí odborníci, ktorí 
majú výhrady k vernostným systémom, hroziacej 
monopolizácii lekárenstva, neštandardným pod-
mienkam na poskytovanie lekárenskej starostli-
vosti, resp . k nedostatočnému vymedzeniu kva-
lifikačných nárokov . Zaznelo, že v prípade prija-
tia zákona v predloženej podobe bude primárne 
ohrozená kvalita starostlivosti a bezpečnosti pa-
cienta . Prezident komory PharmDr . Czuľba pri-
pomenul, že po 13 rokoch od schválenia a te-
mer tridsiatich novelizáciách toho aktuálne plat-
ného zákona, je samozrejme potrebný nový zá-
kon, ale predložený návrh zákona o liekoch je 
pre lekárnikov, ale najmä pacientov neprijateľný . 
Najvážnejším problémom je, že jeho ustanove-
nia sledujú výhradne komerčné ciele a legalizujú 
postupy, ktoré doteraz predstavovali obchádza-
nie a porušovanie zákona .

V panelovej diskusii doc . Klimas predstavil le-
kárnikom východiská a priority reformovania štu-
dijného programu farmácia, ktorý musí byť kva-
litný a moderný a mal by úzko korelovať aj s po-
trebami lekárenskej praxe . Predstavil ideu, pod-
ľa ktorej by absolvent takého štúdia mal spĺňať 
predstavu svetovej zdravotníckej organizácie, 
teda by mal byť sedemhviezdičkovým farmaceu-
tom . Musí byť poskytovateľom lekárenskej sta-

rostlivosti, vedieť pracovať, byť komunikátor, lí-
der, manažér, doživotný študent a učiteľ . Základ-
ným východiskom pre kreovanie nového pregra-
duálneho študijného programu farmácie, vyho-
vujúcemu aktuálnym požiadavkám na vzdelanie 
farmaceuta v krajinách EÚ je Smernica Európ-
skeho parlamentu a rady 2005/36/ES o uzná-
vaní odborných kvalifikácií, ktorá hovorí o odbor-
nej príprave farmaceuta . Doc . Klimas prízvuko-
val, že dôraz musí byť kladený aj na budovanie 
profesionálneho sebavedomia, keďže farma-
ceutické vzdelanie generuje špecifického a ne-
zameniteľného profesionála, ktorý by sa mal sto-
tožniť s výrokom: „Som farmaceut a iba ja viem o 
liekoch všetko“ . 

Ďalšiemu vzdelávaniu zdravotníckych pracov-
níkov venoval svoje vystúpenie doc . PharmDr . J . 
Sýkora, CSc ., vedúci Ústavu farmácie pri Slo-
venskej zdravotníckej univerzite . PharmDr . P . Mi-
hálik hlavný odborník pre lekárenstvo v Sloven-
skej republike sa venoval postaveniu verejných 

lekární na Slovensku 
z pohľadu poskytova-
nia lekárenskej starost-
livosti . Podľa súčasnej 
legislatívy je lekáren-
ská starostlivosť špeci-
fickou zdravotnou sta-
rostlivosťou, čo zdôraz-
ňujú aj špecifické po-
žiadavky na vzdelanie a 
odbornosť osôb, ktoré 
sa poskytovaním leká-
renskej starostlivosti za-
oberajú . Tými sú absol-
vované vysokoškolské 
štúdium farmácie, post-
graduálne vzdelávanie a 

celoživotné vzdelávanie . 
Zaujímavé informácie predniesol doc . Pharm-

Dr . T . Tesař, ktorý referoval o výsledkoch repre-
zentatívneho prieskumu, ktorý realizovalo Zdru-
ženie zdravotných poisťovní . Na otázku ako na 
vás pôsobia lekárnici v lekárňach z pohľadu ich 
odbornosti? sa 90 % opýtaných stotožnilo s od-
poveďou „ako kvalifikovaní odborníci“ . Osem 
percent opýtaných uviedlo „ako predavači lie-
kov“, resp . 2 % nevedelo odpovedať . Na otáz-
ku aký druh informácií o predpisovanom lieku by 
ste chceli mať k dispozícii? preferovali respon-
denti nasledovné odpovede: nebezpečné kom-
binácie liekov (83,7 %), nežiaduce účinky lieku 
(79,9 %), resp . či existuje na moju chorobu aj 
lacnejší liek (69,2 %) . 

Prezident lekárnickej komory Dr . Czuľba sa 
zameral na smerovanie lekárenstva, pričom upo-
zornil, že v súčasnosti je nezávislý výkon povola-
nia systematicky likvidovaný a niektoré tlaky na 
lekárenskú prax sa môžu premietnuť do takých 
zmien, ktoré budú degradovať vzdelávanie iba 
na výchovu expedičných robotov bez rozhodo-
vacích práv a kompetencií . 

doc. rNDr. m. Fulmeková, Csc., 
Univerzitná lekáreň FaF UK
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Farmaceuti rokovali na Donovaloch
Pod záštitou Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK) sa v dňoch 23. – 25. 6. 2011 v prekrásnom 

prostredí Donovál konali 37. lekárnické dni a 17. sympózium dejín farmácie, na ktorých sa pravi-
delne stretávajú farmaceuti, ale i lekári z výskumu, výroby a zo školstva spolu s lekárnikmi z praxe. 

Konferencia
„teória, výskum a vzdeláva-

nie v ošetrovateľstve“ 

Dňa 26. mája 2011 sa v historickej bu-
dove Štefánikovho ústavu v Martine usku-
točnila v poradí už 9. medzinárodná vedec-
ká konferencia „Teória, výskum a vzdeláva-
nie v ošetrovateľstve“. Organizoval ju Ústav 
ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK, v spolupráci s partnerskými vzdelávací-
mi a profesijnými inštitúciami – Ústav ošetřo-
vatelství, Fakulta zdravotnických věd (Univer-
zita Palackého v Olomouci), Ústav ošetřova-
telství a porodní asistence, Lékařská fakulta 
(Ostravská univerzita v Ostravě), Občianske 
združenie pre rozvoj zdravotníckeho vzdelá-
vania v Martine a Regionálna komora sestier 
a pôrodných asistentiek v Martine. Konferen-
cia bola podporená projektom spolufinanco-
vaným zo zdrojov EÚ „Moderné vzdelávanie 
pre vedomostnú spoločnosť“.

Okrem domácich účastníkov – vysokoškol-
ských pedagógov, sestier z praxe a zástupcov 
iných inštitúcií sme medzi sebou privítali aj za-
hraničných kolegov z Nórska, Veľkej Británie, 
Lotyšskej republiky, Poľskej republiky a Čes-
kej republiky . Celkový počet účastníkov bol 
98, z toho 36 zo zahraničia .

Jednodňový bohatý program bol rozdelený 
do troch sekcií, v ktorých postupne odznelo 
60 príspevkov . V hlavnej dopoludňajšej simul-
tánne tlmočenej sekcii sa prezentovali najmä 
zahraniční účastníci . Ich prednášky boli z rôz-
nych oblastí ošetrovateľskej teórie a výskumu . 
Aktuálne boli zamerané na problematiku pra-
xe založenej na dôkazoch, implementáciu kla-
sifikačných systémov NANDA-I a NIC do pra-
xe, význam ošetrovateľského výskumu, modi-
fikátorov pracovného stresu a bolesti, zdravia 
dieťaťa v dysfunkčnej rodine či prevenciu cer-
vikálnych nádorov spojených s infekciou HPV . 

Príspevky slovenských a českých autorov 
možno tematicky rozdeliť na:
•		problematiku	 ošetrovateľskej	 diagnostiky:	

napr . validácia ošetrovateľských diagnóz, 
strach, deficit vedomostí, preťaženie opat-
rovateľa;

•		ošetrovateľskú	 starostlivosť	 všeobecne:	
napr . kognitívna rehabilitácia ako ošetrova-
teľská intervencia, problematika tracheos-
tómie, spokojnosť pacientov s ošetrovateľ-
skou starostlivosťou, odber krvi z centrálne-
ho venózneho katétra, ošetrovanie chronic-
kých rán, manažment pacienta s hyperten-
ziou, pády ako mimoriadna udalosť;

•		ošetrovateľskú	starostlivosť	o	detskú	popu-
láciu: napr . starostlivosť o chronicky cho-
ré dieťa v rodine, dieťa s nádorovým ocho-
rením a kvalita života rodiny, nespokojnosť 
s telom ako rizikový faktor porúch príjmu po-
travy, pády v pediatrii, komunikácia s teles-
ne postihnutou mládežou;

•		ošetrovateľskú	 starostlivosť	 o	 seniorskú	
a inú špecifickú populáciu: napr . inkontinen-
cia a kvalita života, sebestačnosť ako súčasť 
kvality života, chronické ochorenie a kvalita 
života v rómskej populácii;
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V dňoch 16. – 17. 6. 2011 sa v Bratislave 
uskutočnilo IV. Česko-slovenské sympózium 
PCA pod názvom: Emócie v čase krízy. Hlav-
ným organizátorom bol Inštitút PCA (The Per-
son-Centered Approach) ISTER a podujatie 
spoluorganizovali Katedra psychológie FiF UK, 
Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK a Evan-
jelická bohoslovecká fakulta UK, kde sa aj toto 
medzinárodné podujatie konalo. 

Súčasťou tejto odbornej akcie bol aj úvodný 
Pre-seminár (v dňoch 14 . – 15 . 6 . 2010), kto-
rý viedol hlavný zahraničný hosť prof . Les Gre-
enberg, riaditeľ Výskumnej kliniky psychotera-
pie na York University, Toronto – Ka-
nada . Profesor Les Greenberg, PhD, 
vstupnou prednáškou: Terapia zamera-
ná na emócie – Emotion Focused The-
rapy otvoril IV . československé sympó-
zium PCA . Podľa neho emócie tvoria 
základ nielen prežívania človeka, ale 
celej osobnosti a majú vrodený adap-
tívny potenciál . Vo svojom vstupe rozo-
bral pochody a procesy, ktoré na zákla-
doch emocionálnych schém vybudu-
jú všetky ďalšie psychické funkcie až 
po poňatie seba . Profesor Greenberg 
je spoluautorom mnohých vedeckých 
publikácií o prístupe zameranom na 
emócie a zároveň aj jedným z autorov 
psychoterapie zameranej na emócie .

So záujmom sa stretli aj ďalšie prí-
spevky či ponúknuté workshopy sym-
pózia . Pripomeniem len niektoré: 
Máme odvahu na viac slobody? (Ivan 
Juráš, Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR Bratislava), Proces 
zmeny v terapii zameranej na emócie – 
porovnanie s klasickou terapiou zame-

ranou na človeka (Ladislav Timuľák z Trinity Col-
lege v Dubline – Írsko), O láskavosti, viere a ná-
deji v terapeutickom a predovšetkým v ľudskom 
vzťahu hovorila Sheila Haugh (psychoterapeut-
ka – facilitátorka PCA z Veľkej Británie), Vztah 
jako základní aspekt bytí člověkem (Daniela Šif-
felová z Katedry psychológie FiF UK Praha), Fi-
liálna terapia – aktívna účasť rodiča v terapii die-
ťaťa (Zuzana Tatárová zo súkromnej anglickej 
škôlky v Pezinku), Hranice v psychoterapii a po-
radenstve: Prístup zameraný na človeka v prá-
ci s deťmi a adolescentmi (Jana Lednická, Lucia 
Lenická z Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Bratislave), Podpora 

procesu stávania sa rodičmi (Mária Kopčíková a 
Hana Celušáková z Centra pre rodinu – Kvap-
ka, Bratislava) a mnoho, mnoho ďalších, nie me-
nej kvalitných, prezentácií či workshopov obo-
hatilo účastníkov sympózia v tých horúcich let-
ných dňoch .

IV . medzinárodné česko-slovenské sympó-
zium – Emócie v čase krízy sa stretlo s veľmi po-
zitívnou odozvou a účastníci prejavili záujem na 
jeho kontinuálnom pokračovaní, a tak budúce 
stretnutie „rogeriánov“ sa uskutoční o dva roky 
v Českej republike . 

Jana špániková, pdF UK
Foto: L. behúl

•		paliatívnu	a	hospicovú	starostlivosť:	napr.	psychická	záťaž	sestier,	pro-
tekcia syndrómu vyhorenia, krátkodobá hospicová starostlivosť, smrť 
ako stresoidný faktor v práci sestry;

•		edukačné	aspekty:	napr.	aktivizácia	výučby	zdravotníckej	edukácie,	
efektivita edukácie cievno-chirurgických pacientov, edukácia pacien-
tov s bronchiálnou astmou a syndrómom diabetickej nohy;

•		prezentáciu	čiastkových	výsledkov	projektov:	VEGA	„Spiritualita	–	od	
teoretických východísk k praktickým dôsledkom“ a KEGA „Smrť a ve-
domie smrteľnosti“ .
Bohatá a intenzívna diskusia v jednotlivých sekciách prispela k ďal-

šej vzájomnej výmene poznatkov a skúseností . Plné texty príspevkov sú 
uverejnené v konferenčnom zborníku na CD s prideleným ISBN, ktorý je 
dostupný v elektronickej verzii na webovej stránke Ústavu ošetrovateľ-
stva JLF UK v Martine v sekcii Veda a výskum – publikácie pracoviska .

Už tradične sa so svojou bohatou vydavateľskou aktivitou predstavi-
lo martinské Vydavateľstvo Osveta . K príjemnej pracovnej a spoločen-
skej atmosfére prispelo aj slnečné májové počasie . Poďakovanie pat-
rí všetkým členom vedeckého aj organizačného výboru, ktorí prispeli 
k hladkému priebehu konferencie . 

  ivana bóriková, JLF UK

emócie v čase krízy
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zbierky v Archíve 

Univerzity Komenského
Medzinárodný deň archívov – International Archives Day – sa neslávi dlho, ani slovenská verejnosť o ňom toho veľa nevie. Na 
svojom valnom zhromaždení v roku 2007 vyhlásila Medzinárodná rada archívov – The International Council on Archives (ICA) – 
za deň všetkých archivárov 9. jún. Prečo? Vtedy sa v roku 1948 pod záštitou UNESCO vytvorila spomínaná Medzinárodná rada 
archívov. Verejnosť má často zmätený obraz o archívoch, priraďujú nás ku knižniciam, robia z nás „pridružené“ oddelenia mú-
zeí, čudujú sa, či sa v tých starých papieroch dá vôbec niečo nájsť... Aj slovenskí archivári posledné roky dávajú o sebe vedieť 
práve pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov a otvárajú svoje depozitáre pre verejnosť, pripravujú pre ňu sprievodné akti-
vity, ktoré sa neobmedzujú len na prehliadku priestorov archívov.
Aj my archivári nášho univerzitného archívu by sme jedného dňa veľmi radi otvorili svoje dvere nielen pre záujemcov o pohľad 
do zákulisia z radov zamestnancov UK či odbornej verejnosti, ale aj pre ďalších „zvedavcov“ o uchovávanie dejín UK z laickej 
verejnosti či potenciálnych záujemcov o štúdium archívnictva. Žiaľ, tak skoro to nebude (a či vôbec niekedy?), no snaha pre-
zentovať činnosť Archívu UK tu je. Využívame teda aspoň možnosť vystúpiť na archivárskych či historických podujatiach s od-
bornými príspevkami. 

Tohtoročné XV . archívne dni v SR s me-
dzinárodnou účasťou na tému „Zbierky 
v archívoch“ sa konali v dňoch 24 . – 26 . 
mája v Humennom, počas ktorých sme 
sa v našom príspevku snažili odbornej ve-
rejnosti priblížiť aspoň časť zbierok, ktoré 
uchovávame . Že neviete, ktoré by to mohli 
byť? Prijmite teda naše pozvanie na pomy-
selné otvorenie dverí do depozitárov nášho 
archívu . . .

Pod pojmom archívna zbierka chápeme 
súbor písomných a iných dokumentov, kto-
rý vznikol zo zberateľskej činnosti inštitúcie 
alebo osoby . Zbierkotvornú činnosť Archí-
vu UK možno datovať krátko po jeho vzniku 
v roku 1963, kedy sa jeho pracovníci sna-
žili okrem prevzatia archívnych fondov po-
chádzajúcich z činnosti rektorátu i jednot-
livých vtedy existujúcich fakúlt či zaniknu-
tých samostatných útvarov univerzity (napr . 
kvestúra UK) získať aj akékoľvek dokla-
dy či predmety, ktoré by vhodným spôso-
bom dokresľovali existenciu a činnosť na-
šej alma mater . V porovnaní so štátnymi ar-
chívmi majú najmä verejné špecializované 
archívy, medzi ktoré patríme aj my, oveľa 
väčšie možnosti vytvárania zbierok .

Zbierky v Archíve UK môžeme rozdeliť 
do troch veľkých skupín: 
•		zbierky	v	„papierovej“	podobe,	do	kto-

rých radíme zbierku diplomov a zbier-
ku fotografií,

•		zbierka	muzeálnych	predmetov,	ktorú	
tvoria taláre akademických hodnostá-
rov, medaily, akademické insígnie (re-
ťaze s medailami, žezlá, znak a pečať 
so znakom, pečatný prsteň), pečatidlá 
a pečiatky,

•	audiovizuálna	zbierka.	
Predstaviť ich komplexne na uvedenom 

podujatí nebolo možné, keďže sme mali 
k dispozícii len 20 minút . Rozhodli sme sa 
len pre tie najzaujímavejšie, keďže väčšina 

Veľká zlatá medaila UK bola udeľovaná od roku 1973 za celoživotný prínos v oblasti rozvoja eu-
rópskej vedy, vzdelanosti a kultúry. Averz a reverz suchej pečate diplomov Dr. h. c., ktorej auto-
rom je Ján Kulich. Spečatil sa ňou len jediný diplom Dr. h. c. vydaný Univerzitou Komenského, 
čo mu len pridáva na hodnote. Od pečatenia touto pečaťou sa upustilo z dôvodu, že pečať bola 
mimoriadne plastická a tá časť diplomu, na ktorej sa nachádzala, spôsobovala nemalé ťažkosti 
pri jeho zrolovaní a vkladaní do tubusu

archívov má takisto zbierku fotografií i audi-
ovizuálnu zbierku . O zbierke diplomov re-
ferovala Mária Grófová, zbierku muzeál-
nych predmetov predstavili Jana Macouno-
vá a Jana Očenášová .

zbierka diplomov  
zahŕňa aj darované  

diplomy z iných univerzít
Zbierka historických diplomov zača-

la vznikať v roku 1969 . Zaraďujeme do 

nej darované originály, resp . neprevzaté, 
kolkom overené odpisy diplomov z rokov 
1775 – 1952 . Obsahuje napr . diplom Le-
kárskej fakulty Trnavskej univerzity z roku 
1775, diplom doktora politických vied vy-
daný v Budapešti z roku 1910, štyri diplo-
my doktorov politických vied a diplomy dok-
torov práv Fakulty právnických a politických 
vied Uhorskej kráľovskej Alžbetinej univer-
zity v Bratislave z roku 1921 . Tiež sú v tej-
to časti zbierky zaradené neprevzaté, resp . 
pokazené diplomy doktorov medicíny LF 
SU (Slovenskej univerzity) zo 40 . – 50 . ro-
kov, diplomy doktorov práv PraF UK/SU z 
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20 . – 50 . rokov, diplomy doktorov filozofie 
FiF SU a doktorov prírodných vied PriF SU 
zo 40 . – 50 . rokov . Okrem toho sme tu za-
radili štyri diplomy Dr . h . c . z rokov 1946 
– 1950 a rovnopisy tohto typu diplomov 
z rokov 1965 – 2010 v počte 87 kusov . 
Táto časť zbierky historických diplomov je 
„živá“ a neustále sa dopĺňa, kedykoľvek sa 
na univerzite udelí čestný doktorát . Osobit-
nú podskupinu tvoria čisté tlačivá diplomov 
doktorov medicíny, stomatológie, práva, fi-
lozofie, pedagogiky, farmácie a prírodných 
vied zo 40 . – 50 . rokov . 

Zbierka odpisov rigoróznych diplomov 
z rokov 1920 – 1953 s rozsahom 6 bež-
ných metrov (b . m) vznikala na základe vte-
dajšej kancelárskej praxe spojenej s vy-
dávaním diplomov, ktorej súčasťou okrem 
vlastných odpisov rigoróznych diplomov sú 
aj podklady k vyhotoveniu rigorózneho dip-
lomu obsahujúce osobné údaje žiadateľa 
– meno a priezvisko, dátum a miesto naro-
denia, vierovyznanie, údaje o rodičoch, o 
priebehu štúdia na strednej škole i univer-
zite (prípadne zahraničných univerzitách), 
meno promótora a poznámky – dátum pro-
mócie, poplatok spojený s vydaním diplo-
mu a iné . Na jednoduchšie a rýchlejšie vy-
hľadávanie potrebných údajov slúžia úrad-
né knihy – matriky k vydaným rigoróznym 
diplomom a indexy k matrikám . Ďalší vývoj 
kancelárskej praxe vo vydávaní rigoróznych 
diplomov je sledovateľný na odpisoch dip-
lomov tohto druhu z neskoršieho obdobia .

Zákon č . 58/1950 Zb . o vysokých ško-
lách, § 21 upravoval označovanie absol-
ventov, ktorí končili štúdium v akademic-
kých rokoch 1950/1951 – 1951/1952 
označením absolvent . Už čoskoro zmenila 
vyhláška ministra vysokých škôl z 3 . augus-
ta 1953 č . 248 Ú . l . označovanie absolven-
tov vysokých škôl so spätnou platnosťou aj 
pre akademický rok 1952/1953 na známe 

tituly: promovaný filológ, filozof, historik, 
psychológ, právnik, lekár, lekár – hygienik, 
detský lekár, zubný lekár, farmaceut, fyzik, 
matematik, chemik, biológ, geológ, geo-
graf, ktorých držitelia mohli po roku 1990 
požiadať univerzitu o osvedčenie používať 
titul magister . Nové označovanie absolven-
tov od akademického roku 1950/1951, 
možno i zmeny v personálnom obsadení 
príslušného oddelenia rektorátu, neznalosť 
dovtedajšej kancelárskej praxe novými pra-
covníkmi a možno i viera súdobých vede-
ní univerzity, že všetko kontinuálne pokra-
čuje ďalej, spôsobili, že za obdobie akade-
mických rokov 1950/1951 – 1955/1956 
si univerzita nevyhotovovala odpisy absol-
ventských diplomov . Zachovali sa len tor-
zovité zoznamy absolventov obsahujúce 
len ich mená a priezviská s názvom fakul-
ty . Nie vždy tieto zoznamy poskytujú spo-
ľahlivé údaje a práve uvedené roky spôso-
bili veľmi veľa ťažkostí pri budovaní data-
bázy absolventov . Vytvorenie zbierky odpi-
sov absolventských diplomov si vynútil zrej-
me praktický dôvod – isto sa aj vtedy na-
šli takí, ktorí svoje diplomy „stratili“ a po-
trebovali vyhotoviť ich odpis . Stalo sa tak 
až v akademickom roku 1956/1957 . Ško-
da, že kompetentní v tom čase nerozhod-
li o dodatočnom vyhotovení odpisov absol-
ventských diplomov za chýbajúce roky, boli 
by ušetrili množstvo mrzutostí nielen archi-
várom, ale i kolegom spravujúcim databá-
zu absolventov . 

Rozsah spomínanej zbierky odpisov ab-
solventských diplomov predstavuje 34,5 
b . m, ročný prírastok za akademický rok 
do roku 1992 bol približne 2,5 b . m, od 
roku 1993 približne 3 – 5 b . m . Priebežne 
sa bude dopĺňať o odpisy dodatkov k dip-
lomom, ktoré sa zatiaľ ani za predchádza-
júce roky nevyhotovovali a absolvent si na 
promócii prevzal originál . 

Súčasťou odpisu rigorózneho diplomu (vpravo) za obdobie rokov 1920 – 1953 bol aj podklad 
k jeho vydaniu (vľavo)

Vzhľad talárov  
a pokrývok hláv  
sa viackrát menil

Zbierka muzeálnych predmetov zaujme 
vždy – nie je tak ťažko prezentovateľná ako 
papier, je výnimočná tvarmi, materiálmi i 
farbami jednotlivých predmetov . Inak tomu 
nebolo ani počas prednášky s prezentá-
ciou v Humennom . V zákulisí sme potom 
neraz počuli slová: „Ani sme netušili, čo 
tam všetko máte, len to dobre opatrujte .“ 

Každú univerzitu, zjednodušene poveda-
né, okrem budov a študijných programov 
rozlišuje aj niečo iné: taláre akademických 
hodnostárov, insígnie a znak univerzity . No-
vovzniknutá univerzita v Bratislave ich ne-
mala hneď po svojom vzniku v roku 1919 . 
Až 14 . júla 1920 navrhol prof . Antonín Spil-
ka schváliť vyhotovenie talárov univerzit-
ných hodnostárov a prof . Josef Vydra bol 
poverený vytvoriť výtvarné návrhy prvých 
talárov UK podľa vzoru Karlovej univerzi-
ty v Prahe . „Talarius“ je slávnostné rúcho 
úradných, vysokoškolských alebo cirkev-
ných hodnostárov, ktorého nosenie pred-
stavovalo vážnosť a stavovskú príslušnosť 
jeho nositeľa . Na Univerzite Komenského 
sa prvý raz použili dňa 5 . decembra 1923 
pri príležitosti slávnostnej inštalácie rektora 
prof . MUDr . Stanislava Kostlivého . 

V priebehu existencie našej alma ma-
ter sa vzhľad talárov a baretov menil, zme-
ny nenastali len v strihu či farebnom preve-
dení, ale aj v kvalite použitých látok . Radi-
kálna zmena v štýle talárov akademických 
hodnostárov nastala v roku 1940 . Zároveň 
predstavovala aj výraznú zmenu v pokrýv-
ke hlavy – baret bol nahradený klobúkom . 
V závere II . svetovej vojne bola počas voj-
nových akcií zasiahnutá aj univerzita a v „ta-
lárovni“ boli požiarom zničené viaceré talá-
re . Bezprostredne po skončení vojny život 
postavil do popredia iné problémy, než by 
malo byť obnovenie odevov akademických 
hodnostárov . V 50 . rokoch sa používa-
nie talárov na slávnostných akademických 
obradoch považovalo za buržoázny preži-
tok, dokonca sa uvažovalo o zrušení pro-
mócií . Koncom 50 . rokov však predsa len 
nechalo vtedajšie vedenie univerzity ušiť ta-
láre v duchu socialistického realizmu, kto-
ré sa používali ani nie desať rokov . Od 60 . 
rokov sa vzhľad talárov používaných na UK 
zmenil trikrát . Staré skrine v „talárovni“ ne-
stačili na uloženie takého množstva odevov 
a tak sa začiatkom 80 . rokov rozhodlo ve-
denie UK darovať značnú časť talárov aka-
demických hodnostárov UK do SNM . Ich 
zvyšok bol v roku 2008 deponovaný v Ar-
chíve UK .

Našou prvoradou úlohou po ich prevzatí 
bolo ich roztriedenie podľa obdobia použí-
vania, inventarizovanie a vyhotovenie fareb-
ných nákresov jednotlivých talárov, bare-
tov a klobúkov na úložné jednotky, neskôr 
ich skladanie a vlastné ukladanie do úlož-
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ných jednotiek „naležato“, nakoľko nám to 
vo viacerých konzultáciách odporučili sa-
motní muzeológovia . Počas triedenia sme 
sa stretli s problémom „neúplných“ talárov 
– do SNM sa síce darovali taláre, no bez 
pokrývok hláv, a tak má múzeum pri niekto-
rých typoch talárov len plášte a my len po-
krývky hláv . V súčasnosti deponovalo SNM 
taláre UK vo svojich priestoroch na Červe-
nom kameni a nie je celkom jednoduché 
dostať sa k nim . Archív UK prevzal do tr-
valej opatery v minulosti používaných 18 
ks úplných talárov, 8 ks neúplných talárov, 
11 ks baretov a klobúkov bez talárov a 7 ks 
ušitých návrhov na taláre, ktorých používa-
nie sa nikdy nerealizovalo, nakoľko nebo-
li schválené . 

nie všetky akademické  
insígnie sa zachovali

Medzi akademické insígnie zaraďujeme 
znak a pečať so znakom, prsteň, reťaze 
akademických hodnostárov s medailami, 
žezlo rektora a žezlá dekanov fakúlt . V janu-
ári 1922 vznikla špeciálna komisia na po-
sudzovanie návrhov insígnií a talárov . Návr-
hom na umelecké stvárnenie prvého žez-
la rektora UK a dekanov fakúlt LF UK, PraF 
UK, FiF UK bol poverený už vyššie spomí-
naný prof . Josef Vydra . V roku 1924 sa ne-
chali vyhotoviť zo striebra, sčasti pozláte-
ného, žezlá dekanov fakúlt a žezlo rektora, 
ďalej žezlo univerzitného vrátnika, trojprú-
dová reťaz rektora z pozláteného striebra 
a dvojprúdové reťaze dekanov z pozláte-
nej mosadze, ktoré však poznáme len z fo-
tografií a archívnych dokumentov, pretože 
sa nezachovali . Z obdobia rokov 1940 – 
1945 uchovávame v Archíve UK 6 ks reťazí 
a malý fragment zo súčasnej reťaze rektora 
UK . V roku 1958 sa nechali vyhotoviť chý-
bajúce žezlá a reťaze dekanov fakúlt PriF 
UK, FaF UK a FGGV UK . Čo sa reťaze de-
kana FGGV UK týka, rok po jej vyhotovení 
fakulta zanikla . „Voľná“ reťaz sa použila ako 
reťaz dekana novovzniknutého Inštitútu TV 
(1960) . Otázne zostáva, čo sa stalo s me-
dailou pôvodne pripevnenou na reťaz deka-
na FGGV UK . V našej zbierke sa nenachá-
dza, možno teda predpokladať, že sa pou-
žila ako materiál na vyhotovenie medaile na 
reťaz novovzniknutej fakulty . Večná to ško-
da! Jeden z návrhov na reťaze pre FGGV 
UK sa realizoval v podobe reťazí prorekto-
rov UK . Najstaršími akademickými insígnia-
mi sú teda dodnes používané žezlo rektora 
a dekanov LF UK, PraF UK, FiF UK, ktoré 
boli v priebehu plynúceho času podriade-
né spoločensko-politickým zmenám (vždy 
adekvátna zmena štátneho znaku na žezle 
rektora) a zmene znakov troch najstarších 
fakúlt, ktoré sa uskutočnili v roku 1958 . 
Opäť musíme len smutne konštatovať, že 
historická, výtvarná a umelecká, remesel-
ná hodnota fragmentov týchto žeziel bola 
nenávratne zničená roztopením v kremnic-
kej mincovni . . . 

Kuriózny osud sa nevyhol ani už nepo-
užívanému žezlu dekana PriF SU z roku 
1942, ktoré je inštalované v expozícii pred 
Rektorskou sieňou . V 80 . rokoch ho UK 
previedla do zbierok SNM, aby bolo po 
nejakom čase na zmluvu dlhodobo zapo-
žičané a vystavené na „domácej“ akade-
mickej pôde . Je bolestné zistiť, že nie je 
ničím výnimočným zbavovať sa pre niekto-
rých „nepotrebných rároh a zavadzajúcich 
harabúrd“, no je neuveriteľne ťažké získať 
ich späť, ak sa to dá a nemožné nahradiť 
ich, ak už boli zničené .

Znakom univerzity bol portrét J . A . Ko-
menského, v období SU sv . Cyril a sv . Me-
tod . Poslednou akademickou insígniou 
je prsteň pre rektora, ktorý však na našej 
univerzite nebol nikdy vyrobený .

Medaila je ponímaná ako pamätná razba 
na niečiu počesť alebo pri nejakej príležitosti 
ako dekoračný závesný jednostranný alebo 
dvojstranný výlisok či ako odznak vyzname-
nania . Vyznamenanie má pre nás takisto ne-
smierny význam a hodnotu . V našej zbierke 
uchovávame pamätné razby vydané:
•	Univerzitou	Komenského	(6	ks),
•	fakultami	Univerzity	Komenského	(13	ks),
•		darované	Univerzite	Komenského,	resp.	

jej fakultám (74 ks) .
Počet medailí v zbierke nie je koneč-

ný a ani nezodpovedá počtu medailí, kto-
ré sa nachádzajú na univerzite . Práve 
o tých univerzite či fakultám darovaných 
medailách, ktoré zdobia najrôznejšie vit-
ríny v pracovniach rektora či dekanov fa-
kúlt, máme najmenej vedomostí . Niekto-
ré z nich sa k nám dostanú vďaka predví-
davým rozhodnutiam po ukončení funkč-
ného obdobia, aby sa „zo starého do no-
vého nič neprenášalo“, niektoré sa jed-
noducho presunú k nám so slovami „no 
keď ich chcete“, lebo sú „najmenej pek-
né“ či „zbytočné“ . Za isto najzaujímavejší 
spôsob získavania medailí z vlastnej pro-
dukcie univerzity a jej fakúlt treba pova-

žovať „vyžobranie“ . Takto získaný exem-
plár sa raz stáva jediným zachovaným na 
pôde univerzity . . . 

K zaujímavým predmetom v našej muze-
álnej zbierke patria i pečatidlá a pečiatky . 
Uchovávame 12 ks typárií, 2 ks kovových 
častí typárií a 16 ks pečiatok . Z rokov 1919 
– 1921 máme gumené pečiatky s malým 
štátnym znakom ČSR a kruhopisom REK-
TORÁT STÁT . UNIVERSITY V BRATISLA-
VĚ . Z roku 1921 sa nám zachovalo veľké 
typárium univerzity s priemerom 67 mm 
na pečatenie voskom, ďalej typáriá rekto-
ra UK, kancelárie rektora UK a akademic-
kého senátu UK . Typáriá sa však používa-
li aj na fakultách, zachované máme dve 
z PraF UK, ktoré používala komisia pre štát-
ne právovedecké skúšky i komisia pre štát-
ne skúšky historicko-právne (pečatidlo tre-
tej komisie pre štátne skúšky judiciálne sa 
nezachovalo) . Jedno pečatidlo sa zachova-
lo aj z FiF a používala ho Vedecká skúšob-
ná komisia pre učiteľstvo na školách stred-
ných . Z roku 1940 pochádza a veľké typá-
rium SU s priemerom 7 cm s postavami sv . 
Cyrila a sv . Metoda (vyhotovenie meď, ma-
hagón) . Z ďalších zaujímavých typárií mož-
no spomenúť pečatidlá s nápismi inštitúcií: 
•		ŠTÁTNA	 PRÁVNICKÁ	 AKADÉMIA*ÁL-
LAMI	JOGAKADÉMIA*KOŠICE,	

•		Sigillum	 Academiae	 Regiae	 Casso-
viensis, Vysoká škola pedagogická . 

Od 20 . rokov 20 . storočia sa na peča-
tenie diplomov doktorov používalo pečati-
dlo na suchú pečať . Nezachovalo sa, to, 
ako vyzeralo, poznáme len zo zachovaných 
fragmentov odtlačkov pečatí na diplomoch .

Virtuálne dvere do archívu sa nateraz za-
tvárajú s našim obľúbeným výrokom: Čo sa 
raz do archívu dostane, to tam natrvalo zo-
stane .

mária Grófová, Jana macounová, 
Jana Očenášová, Archív UK

Zdroj foto: Archív UK

Veľké typárium Slovenskej univerzity z roku 1940 s vtedajším znakom – sv. Cyrilom a sv. Meto-
dom
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ných dokumentov objasňujúcich a rekonštruujú-
cich históriu oboch univerzít . Vzájomne sme sa 
informovali o možnostiach zákonom predpísanej 
ochrany archívnych dokumentov, ktorú sa najmä 
náš archív snaží vykonávať za veľmi sťažených 
podmienok . Práve vhodné priestory a ukladacie 
jednotky sú zárukou bezpečnej ochrany a trva-
lého uloženia archívnych dokumentov pre budú-
ce generácie . 

Popoludní sme spoločne s trnavskými kolega-
mi absolvovali prehliadku časti historického uni-
verzitného areálu, ktorý už v čase svojho vzniku 
začiatkom 17 . storočia doslova predbehol vývoj 
a bol budovaný ako moderný univerzitný kom-
plex so všetkým, čo k nemu patrí: 4 internáty, 
univerzitný kostol, observatórium, budovy fakúlt, 
botanická záhrada . Ako prvý nám svoje tajom-
stvá ukázal Mariánsky seminár (Marianum) po-
stavený v roku 1667, ktorý plnil funkciu šľach-
tického internátu . Prehliadka historických budov 
Trnavskej univerzity pokračovala v budove bý-
valej lekárskej fakulty (dnes sídlo Fakulty zdra-
votníctva a sociálnej práce), kde sa na prvom 
poschodí nachádza jeden z reprezentačných 
priestorov univerzity – aula . 

Špeciálnym prekvapením pre nás bola pre-
hliadka Vojenského archívu, kam sa bežný náv-
števník nedostane . Po jeho priestoroch a areá-
li nás sprevádzal riaditeľ Dr . Jozef Petráš . Uká-
zal nám uloženie archívnych fondov umiestne-
ných v rozložitom komplexe historických inter-
nátnych a prednáško-
vých budov . V tom-
to obrovskom priesto-
re je umiestnených viac 
než 30 000 bežných 
metrov archívnych do-
kumentov, čo je v po-
rovnaní so súčasným 
množstvom uloženým 
v Archíve UK (cca . 3 
000 bežných metrov) 
viac než úctyhodným 
číslom . Veľkým pre-
kvapením pre nás bola 
orientácia tunajších ar-
chivárov, ktorí musia 
veľmi rýchlo vyhľadávať 
a poskytovať informácie 
z takéhoto množstva 
dokumentov, uložených 
v mnohých miestnos-
tiach . Prekvapujúci po-
hľad do archívu „nale-
žato“ sa nám naskytol 
v dvoch telocvičniach 
na prvom poschodí, 
ktoré nezodpoveda-
jú statike a vyžadova-
li si takýto spôsob ulo-
ženia . Ide o nekonečné 
„na hada“ uložené rady . 
S istou dávkou predsta-
vivosti by som to prirov-
nal k labyrintu stredo-
vekej knižnice zobraze-
nej vo filme Meno ruže . 

Väčšina historických budov, v ktorých sú umiest-
nené archívy a ktoré neboli špeciálne adaptova-
né pre ich potreby, sú pre uloženie archívnych 
dokumentov viac než nevhodné . Riaditeľ Vo-
jenského archívu nám ukázal aj plány toho no-
vého, ktorý by sa mal stavať v poliach na okra-
ji Trnavy . Pri vzhliadnutí týchto pekných a záro-
veň smelých plánoch, sme si opäť spomenuli, 
v akých podmienkach je náš univerzitný archív 
a aké by mohli mať dôstojné umiestnenie doku-
menty z pôsobenia najstaršej (nepretržite fungu-
júcej) a najväčšej univerzity na Slovensku . 

V závere našej návštevy v Trnave sme si pre-
zreli univerzitný kostol sv . Jána Krstiteľa, ktorým 
nás sprevádzala PhDr . Alžbeta Hološová . Zauja-
la nás tu najmä monumentálnosť lode ukončenej 
veľkým dreveným oltárom, viacero šľachtických 
mortuárií (predovšetkým pre rodinu Esterháziov-
cov) a Baziliku sv . Mikuláša, ktorá je historicky 
najhodnotnejšou stavbou v Trnave . Už od stre-
doveku je dominantou mesta a o . i . sa tu v boč-
ných kaplnkách nachádzajú mramorové náhrob-
níky ostrihomských arcibiskupov .Opäť sa potvr-
dilo, že prínosom takejto pracovnej cesty ne-
bývajú len nové vedomosti o archivárskej praxi 
v ostatných archívoch, podnetné myšlienky týka-
júce sa pracovných postupov, ale aj nadviazanie 
kontaktov s ľuďmi pôsobiacimi v rovnakej oblasti . 
Ako bonus je spoznanie tých najzaujímavejších 
pamiatok danej lokality . 

mgr. František Gahér, Archív UK

A K t i V i t y  N A š i C H  p r A C O V í s K

Archivári UK na trnavskej univerzite
Dobré pracovné vzťahy sú základom úspe-

chu celého pracoviska, dobré pracovné kon-
takty s archivármi z verejných špecializova-
ných archívov v SR (a netreba opomenúť ani 
štátne) sú výborným prostriedkom na koordi-
novaný postup pri riešení rovnakej problema-
tiky, ktorá sa skôr či neskôr vyskytne aj na na-
šich pracoviskách. Archivári UK privítali kole-
gov z Trnavy na pôde archívu dňa 2. októbra 
2008. Opätovné stretnutie, tentoraz na pozva-
nie archivárov z Trnavskej univerzity, sa usku-
točnilo dňa 13. mája 2011.

Napriek tomu, že táto návšteva pripadla práve 
na piatok trinásteho, bola veľmi vydarenou a už 
vôbec nie nešťastnou . Preto sme sa rozhod-
li o jej priebehu viac informovať . Tejto pracov-
nej cesty sa zúčastnil riaditeľ Archívu UK PhDr . 
Viliam Csáder spolu s archivármi Mgr . Máriou 
Grófovou, Mgr . Janou Macounovou, Mgr . Ja-
nou Očenášovou a Mgr . Františkom Gahérom . 
V Ústave dejín Trnavskej univerzity nás privíta-
la jeho riaditeľka PhDr . Alžbeta Hološová, ktorá 
sa úspešne ujala role hostiteľky a neskôr sprie-
vodkyne po Trnave . 

Archívne činnosti a správa registratúry spa-
dajú do kompetencie ďalšieho spolupracovníka 
PhDr . Mariána Manáka, PhD . Najprv nás oboz-
námil s činnosťou ústavu, ktorý zhodne s nami 
vykonáva činnosti archívu a zároveň v ich prípa-
de aj registratúry univerzity . To znamená, že pre-
berá, spracúva, sprístupňuje, eviduje a ochra-
ňuje dokumenty z činnosti Trnavskej univerzity . 
Sprostredkúva tiež štúdium týchto dokumentov 
pre jednoduché či koordinované vedecké bá-
danie a publikačné ciele, umožňuje ich štúdium 
aj pre úradné potreby . Hoci v porovnaní s Archí-
vom UK by mal pracovať s menším množstvom 
archívnych dokumentov a registratúrnych zázna-
mov, ktoré sú oveľa mladšie než tie naše, nie je 
tomu celkom tak . 

Trnavská univerzita síce vznikla v roku 1992, 
ale zákon SNR uvádza, že bola obnovená, teda 
sa hlási a je formálne pokračovateľkou „historic-
kej“ Trnavskej univerzity založenej ostrihomským 
arcibiskupom Petrom Pázmaňom v roku 1635 . 
V Trnave fungovala do roku 1777, kedy sa pre-
sťahovala do Budína . Druhou závažnou úlohou 
Ústavu dejín Trnavskej univerzity je venovať sa 
bádaniu a publikačnej činnosti z jej dejín, t . j . aj 
z obdobia jej existencie v Trnave v 18 . storočí, 
čo predstavuje sústreďovanie aspoň digitálnych 
kópií z originálov uložených v Budapešti . Vý-
skum sa zameriava nielen na jednotlivé fakulty, 
ich profesorov a absolventov, ale aj na botanic-
kú záhradu, observatórium, kníhtlačiareň, kniž-
nicu a pod . 

Nasledovala prehliadka miestností prináležia-
cich k ústavu . Aj na tejto univerzite, žiaľ, platí, 
čo nepotrebujeme, „šupneme“ do pivnice . Prá-
ve po „pivničných“ priestoroch nás sprevádza-
la Gabriela Kleimanová z Oddelenia registratú-
ry a spisovej služby, ktoré sa stali inšpiráciou 
pre živú debatu o možnostiach uloženia archív-
nych dokumentov v obidvoch archívoch . Nesta-
čí sa len navzájom sťažovať na nie celkom vhod-
né priestory určené na dlhodobé ukladanie cen-

Raritný pohľad do miestnosti s nezodpovedajúcou statikou, kde archi-
várom nezostalo nič iné, len dokumenty uložiť „naležato“.
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK (máj – august 2011)
Študijná literatúra

Andriamainty, F., malík, i.: Farmaceutická 
chémia
bándy, J.: Exegéza knihy proroka Micheáša
Fedor, p. a kol.: Fyziotaktika živočíchov
Fedorová, J., Fedor, p., majzlan, O., pro-
kop, p.: Systémové myslenie žiaka v abstrak-
cii lesného ekosystému
Horňák, p. a kol.: Marketingová komunikácia
Horňanová, s.: Exegéza Starej zmluvy II . Pro-
rok Eliáš
Kalaš, A.: Sloboda u Sokrata a jeho nasle-
dovníkov v skapetickej akadémii
Kolektív autorov: Lekárska biochémia . Se-
minárna a praktická časť
Kolibáš, e., a kol.: Všeobecná psychiatria
Krčméry, s. a kol.: Antiinfekčná chemotera-
pia pre prax
Labáth, V., smik, J., matula, š.: Expo-
program . Intervenčný program pre skupinovú 
prácu s deťmi a mládežou
Lojová, G.: Individuálne osobitosti pri učení 
sa cudzích jazykov 
Ondrašik, r., Vlčko, J., Fendeková, m.: Ge-
opolitické hazardy a ich prevencia
Ostatníková, D. a kol.: Basics of Medical 
Physiology
sedlárová, e., Valent, A., Kohútová, m.: 
Chémia . Súbor otázok na prijímacie skúšky
ševčíková, Ľ. a kol.: Hygiene Environmen-
tal Medicine
švec, p., Kyselovič, J., tumová, i.: Biológia . 
Súbor otázok na prijímacie skúšky
Vallová, e., Hamar, t.: Latin Language for 
Pharmacy Students
Žigo, p.: Historická a areálová lingvistika

Monografie

Kiczková, Z., szapuová, m. a kol.: Rodo-
vé štúdiá . Súčasné diskusie, problémy a per-
spektívy

zborníky

Acta Facultatis Educationis Physicae UC LI/I
Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis 
Comenianae
Acta Geographica Universitatis Comenianae 
54/2/2010
Acta Physica Universitatis Comenianae LII, 
2011
Philosophica XXXV
Proceedings – Spring Conference on Com-
puter Graphics
Studies in Chronology and Cultural Develop-
ment of South-Eastern and Central Europe in 
Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on 
the Occasion of his 75 th Birthday
Termodynamické modelovanie petrologic-
kých procesov
Zborník Exilul Literar Romanesc

Vyšlo na CD

Dolný, b.: Možnosti uplatnenia prvkov delibe-
ratívnej demokracie v parlamente
Kolektív: Kompenzačné pomôcky a asis-
tenčné technológie pre študentov so zdravot-
ným postihnutím
Letovancová, e., Vavráková, e.: Konferen-
cia psychológia práce a organizácie 2010
Lukšík, i., smetanová, D.: Sociálnopedago-
gické štúdie 2009, II . 
Lukšík, i., pukančík, m.: Sociálnopedago-
gické štúdie 2010
marková, D.: Sexualities IV
mendelová, e.: Kam smerujeme a ako sa 
nám darí
plenta, p.: Ročenka Katedry politológie Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenského
Zborník: Študentská vedecká konferencia 
Prírodovedeckej fakulty UK 2011

ročenky k akademickému 
roku 2011/2012

Súdnolekárska  
alkohológia  
od lekárov z Martina

V máji 2011 sa do predaja v slovenských 
kníhkupectvách dostala nová kniha vydavateľ-
stva Osveta Martin s názvom „Súdnolekárska al-
kohológia“ autorov L . Straka, F . Novomeský, J . 
Krajčovič, F . Štuller . Autori vedeckej monografie 
sú pracovníci Ústavu súdneho lekárstva a me-
dicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakul-
ty UK v Martine .

Kniha sa venuje napríklad zneužívaniu alko-
holu v historických súvislostiach, účinkom alko-
holu na organizmus, vonkajším prejavom alko-

holického ovplyvnenia či medicínskym aspek-
tom interakcie iných alkoholov s ľudským orga-
nizmom . 

Monografia môže vhodne slúžiť ako zdroj kva-
litných informácií všetkým odborníkom z via-
cerých odborov aj mimo lekárskych vied, kto-
rí sa zaoberajú problematikou alkoholu, alko-
holizmu a vplyvu alkoholu na ľudský organiz-
mus, so zvýšeným zreteľom na súdnolekárske 
konsekvencie zneužívania alkoholických nápo-
jov . Vhodným spôsobom môže poslúžiť aj ako 
zdroj informácií pri príprave na skúšku z pred-
metu súdne lekárstvo na lekárskych fakultách, 
pretože v rozšírenej podobe obsahuje komplex-
ne spracovanú problematiku požívania a zneuží-
vania alkoholu, ktorou sa súdne lekárstvo ako 
výučbový predmet na lekárskych fakultách v SR 
explicitne zaoberá . 

mUDr. František štuller, phD., JLF UK
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V A š e  p O s t r e H y

negatívne CitáCie A reCenzie
Čoraz častejšie sa v článkoch, ako aj vy-

stúpeniach v rozhlase a televízii objavujú tvr-
denia, že by sa pri hodnotení produktivity ved-
cov nemali brať do úvahy citácie, resp. že by 
sa mali brať do úvahy iba dobré citácie a re-
cenzie. Tým, že sa zohľadňujú všetky citácie 
sú vraj zvýhodňovaní odborníci z prírodných, 
prípadne aj technických vied. Takéto vyjadre-
nia pochádzajú najmä z radov odborníkov zo 
spoločenských vied a sú vyvolané slabou in-
formovanosťou o problematike publikovania 
prác z oblasti prírodných vied v karentovaných 
časopisoch, resp. veľkými rozdielmi v zvyklos-
tiach publikovania výsledkov z rôznych oblastí 
prírodných a humanitných vied.

Podľa mojich skromných vedomostí sa recen-
zie píšu najmä na knižné diela, ako sú monogra-
fie, alebo učebnice a taktiež na filmy, divadelné 
predstavenia, či koncerty, čo je skoro výlučne do-
ména spoločenských vied a umenia . Hodnotenie 
týchto diel, teda recenzie, môže byť kladné, ale-
bo záporné . Nepíšu sa však recenzie na pôvodné 

vedecké práce, tie sa buď citujú alebo necitujú .
Publikovaniu práce z oblasti prírodných alebo 

technických vied predchádza ročná alebo dlh-
šia práca v laboratóriách, výpočtových stredis-
kách a pod . Autori napíšu publikáciu, pošlú ju 
do redakcie niektorého karentovaného časopi-
su a čakajú na posudky recenzentov a redakč-
nej rady . Prácu recenzujú dvaja až traja anonym-
ní recenzenti, ktorí musia posúdiť jej originalitu, 
potvrdiť, že autori majú pre svoje tvrdenia dosť 
dôkazov a že citujú literatúru, ktorá bola, resp . 
mala byť pri riešení problému použitá . Recen-
zenti sú obvykle z inej krajiny, ako sú autori prá-
ce a za svoju prácu nedostávajú žiadnu odme-
nu, robia to ako službu vede . Ak je čo iba jeden 
posudok (recenzia) negatívny, práca nie je pub-
likovaná . Ak je práca publikovaná, potom sa na 
ňu môže iný autor odvolať tak, že uvedie autorov 
práce a jej presnú lokalizáciu (časopis, rok pub-
likovania, zväzok, strana, niekedy aj názov prá-
ce), t . j . citovať ju . Prácu cituje vtedy, ak pri svo-
jej práci nadviazal na publikované poznatky, pou-
žil navrhnutú metodiku, pripravil látku, ktorej prí-

prava bola v citovanej práci opísaná a pod . Citá-
cia môže vyzerať napr . takto: „Toma a kol. [43] 
zistili, že pri príprave látky A je výhodné...“ Ale-
bo „V práci [43] je opísaná výhodná...” a v zo-
zname použitej literatúry sa uvedie práca [43] . 
Ak niekto neskôr zistí, že sa postup publikovaný 
v práci [43] nedá použiť, resp ., že našiel lepšiu 
metódu prípravy látky A, potom sa v práci uvedie 
„Metóda publikovaná v práci [43] nie je dob-
rá…” a Toma získal jednu „negatívnu citáciu”, 
pretože ďalší autori budú už citovať iba tú lepšiu 
metódu prípravy . Z uvedeného vyplýva, že tých 
negatívnych citácií, aspoň z oblasti prírodných 
vied, nemôže byť veľa . Ak slovenská práca nie je 
dosť originálna, tak si ju nikto nevšimne a nebu-
de teda citovaná .

Dúfam, že tento malý exkurz do publikačných 
zvyklostí prírodovedných odborov presvedčí či-
tateľov o tom, že pri posudzovaní vedeckých pra-
covníkov je vhodné pozrieť sa aj na citovanosť 
jeho prác a ukončí neuváženú diskusiu o „nega-
tívnych citáciách“.

štefan toma, priF UK

Pätica jazykovedcov Filozofickej fakulty 
UK prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., ako hlav-
ný editor, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., a Mgr. 
Michaela Mošaťová, PhD., a pôvodne aj Mgr. 
Júlia Hansmanová, PhD., z Katedry sloven-
ského jazyka FiF UK a prof. PhDr. Miroslav 
Dudok, DrSc., z Katedry slovanských filoló-
gií FiF UK sa začiatkom roka stala spolutvor-
cami kolektívnej monografie „Morfologické 
aspekty súčasnej slovenčiny“. Medzi spolu-
autorov patria aj PhDr. N. Janočková, PhD., 
doc. PhDr. J. Kesselová, CSc., doc. Mgr. M. 
Ološtiak, PhD., Mgr. M. Ivanová, PhD., a prof. 
PhDr. Juraj Vaňko, CSc. 

Kniha „Morfologické aspekty súčasnej slo-
venčiny“ sa stala reakciou na aktuálnu potre-
bu uplatniť vo výskume tvaroslovia súčasné-
ho jazyka nové bádateľské postupy a rozvinúť 
nimi poznatky klasickej jazykovedy . Dielo slo-
venských jazykovedcov, hlásiacich sa k súčas-
nej metodologickej škole Filozofickej fakulty 
UK, tvorí opis vybraných javov súčasnej spisov-
nej slovenčiny vo vzťahu k princípom, na kto-
rých je založené fungovanie jazyka . 

V samostatných kapitolách sa autori progre-
sívnymi metodologickými prístupmi interpretá-
cie tvaroslovných javov venujú napr . prístupom 
vysvetľovania jazykových zmien (J . Dolník), 
podstate kategórie času v jednotlivých vedách 
a v jazykovede (P . Žigo) či problematike opozič-
ného homomorfizmu pri realizácii významových 

vzťahov (M . Mošaťová) . Rovnaký prístup uplat-
nili jazykovedci FiF UK aj pri rozpracúvaní deik-
tických identifikátorov z kontextového aj situač-
ného hľadiska (M . Dudok) a v záverečnej kapi-
tole aj intenzifikácii v texte (stupňovaniu, anto-
nymii, deminutívnosti, augmentatívnosti, syno-
nymii a frazeologizácii a prostriedkom intenzifi-
kácie; autorka J . Hansmanová) . V nadväznosti 
na tradičné ponímanie modálnosti sa v mono-

grafii rozvíja aj problematika modálnych operá-
torov v jazyku (M . Ivanová), opisuje sa systém 
morfologických prostriedkov slúžiaci na vyjad-
rovanie závislostných vzťahov vo vetnej štruktú-
re a sémantickým vlastnostiam pádov v spojení 
predložkami (J . Vaňko) . Z hľadiska fungovania 
jazyka v komunikácii si autori všímajú aj otáz-
ky rozširovania a rozvíjania výpovede a spája-
cie prostriedky a ich fungovanie (J . Kesselová), 
rozdiely medzi gramatikou a fungovaním vlast-
ných mien a všeobecných podstatných mien 
(M . Ološtiak) a postihuje sa povaha predikátov 
vo vete (N . Janočková) . 

Kniha nie je len rozvinutím klasickej deskrip-
tívnej metódy opisu tvaroslovných problémov 
v slovenskom jazyku smerom k explanácii, ale 
je podnetom aj na ďalšie rozvíjanie výskumu 
v oblasti národných jazykov a jazykovedy . Prí-
stup, ktorý zvolili jednotliví autori pri vysvetľo-
vaní podstaty problémov v tvarosloví súčasnej 
spisovnej slovenčiny, je inšpiratívny v oblasti 
poznávania konkrétneho jazyka . Terminologic-
ky, metódou a formuláciou záverov kniha výraz-
ne zasahuje do oblasti všeobecnej jazykovedy 
a obsahuje mnoho prvkov, ktorými nadobúda 
interdisciplinárnu povahu . Svojím obsahom je 
okrem jazykovedcov určená aj bádateľom v ob-
lasti teórie poznania, všeobecnej metodológie 
a filozofie .

Zuzana Hargašová,  
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Dňa 2. júna 2011 sa Právnická fakulta UK, predstavitelia UK a verejnosť 
navždy rozlúčili s doc. JUDr. Jurajom Kolesárom, CSc., v Aule UK. Od-
išiel od nás, od svojej rodiny a priateľov vo veku nedožitých 56 rokov.

Počas celého pôsobenia na fakulte sa venoval trestnému právu a oso-
bitne kriminalistike . Neskôr sa špecializoval na trestné právo procesné 
a hmotné, ktoré vyučoval vo všetkých stupňoch štúdia . Osobitne treba 
oceniť jeho cudzojazyčnú výučbu v doktorandskom štúdiu . 

Činnosť docenta Kolesára presahovala rámec fakulty i univerzity, keď 
pôsobil v redakčnej rade odborného časopisu Československá kriminalis-
tika . Bol zakladajúcim členom a členom predstavenstva Stálej pracovnej 
komisie trestného práva . Rovnako pôsobil aj v legislatívnych komisiách, 
ktoré sa zaoberali rekodifikáciou trestného práva . Od roku 1993 bol čle-
nom Slovenskej advokátskej komory .

Pracovné výsledky docenta Kolesára, jeho publikačná činnosť, činnosť 
v odborných komisiách ho zaradili k významným odborníkom v oblasti trest-
ného práva v Slovenskej republike . 

Na rozlúčke v Aule UK sa vo vystúpeniach jeho kolegov, priateľov a spo-
lupracovníkov poskladala celá mozaika jeho osobnosti . Prof . JUDr . Mária 
Patakyová, PhD ., prorektorka UK: „Ak patrí k atribútom univerzity intelek-
tuálna sloboda, stratili sme jedného z jej najhorlivejších zástancov . Ak tvo-
rí základ akademickej pospolitosti úprimná kolegialita, ochota pomôcť a lo-
jalita, prišli sme o jej platného člena . Ak tvorivosť, odbornosť a profesiona-
lita má vyhrávať nad prízemnosťou, kalkuláciami a priemernosťou, lúčime 
sa s jedným z vlajkonosičov týchto myšlienok . Lúčime sa s Tebou, budeš 
nám chýbať, lebo čím viac si vedel, tým si bol menej chladný a cudzí osud 
Ťa často bolel viac než vlastný . . .“

Za katedru sa rozlúčil doc . JUDr . Jozef Čentéš, CSc .: „S Jurajom sa ne-
lúčime len my z katedry, ale aj kolegovia z katedier trestného práva zo Slo-
venska a Čiech . V týchto dňoch nám poslali svoje vyjadrenia viacerí kole-
govia . Juraj, za všetko to, čo sme s Tebou prežili, Ti ďakujeme .“

Za priateľov povedal pár slov JUDr . Marián Konkolovský: „Doteraz mám 
uchovaný v pamäti jeho obraz – celý v zelenom, širák švihácky posunu-

tý nabok, na tvári ten odzbrojujúci úsmev od ucha k uchu . Kráčal, zrána 
zakvitnutou lúkou pokrytou rosou a zaliatou slnkom ku mne a mával zá-
lomkom . Juraj, v pamäti všetkých svojich priateľov zostaneš navždy taký-
to – usmiaty, bezstarostný a šťastný .“

Jeho spolužiak, doc . JUDr . Peter Kresák, CSc ., sa prihovoril v krema-
tóriu: „Viem ( . . .), ako si mal svoju prácu rád a tiež aj to, ako si bol pre svoj 
uvoľnený, neformálny a priateľský prístup obľúbeným vysokoškolským uči-
teľom, ale aj kolegom . Viem, ako Ťa študenti mali radi ( . . .) a ako veľmi im 
budeš chýbať . . .“

Juraj, budeš nám chýbať všetkým .

prof. JUDr. pavol Kubíček, Csc., dekan praF UK

J A Z y K O V é  O K i e N K O

L Ú Č i m e  s A

Ypsilon 
v slovenčine

Ypsilon je v pravopisnom systéme slovenči-
ny fenoménom, ktorý polarizuje používateľov ja-
zyka . Tento grafický znak má svojich zástancov 
i odporcov . Skupina používateľov slovenského 
jazyka, žiadajúca jeho odstránenie, často argu-
mentuje nefunkčnou potrebou naučiť sa tzv . vy-
brané slová, t . j . tie, v ktorých sa po „obojakej“ 
spoluhláske záväzne píše y, ý . Je však málo zná-
me, prečo tieto slová existujú . V súčasnej spi-
sovnej slovenčine sa v základoch slov domá-

ceho pôvodu po mäkkých spoluhláskach píše 
mäkké i, po tvrdých spoluhláskach zasa y, po 
„obojakých“ spoluhláskach – ako sa to odzrkad-
ľuje aj v ich názve – môže nasledovať i aj y . Ten-
to jav a celá existencia vybraných slov v sloven-
čine súvisí s historickým vývinom jazyka, konkrét-
ne s vývinom mäkkostných spoluhláskových pá-
rov . V starej slovenčine totiž okrem zachovaných 
dvojíc l – ľ, n – ň, d – ď, t – ť boli rovnaké mäk-
kostné vzťahy aj medzi fonémami p – p´, b – b´, 
v – v´, m – m´, r – r´, s – s´, z – z´ . Dokazu-
jú to príklady v slovanských jazykoch, v ktorých 
sa takéto vzťahy zachovali: v češtine r – ř : ryba 
– říše, v poľštine r – rz (rz = ř): ryba – rzesza . 
Po tvrdých hláskach vždy nasledovalo y, po mäk-
kých i, no mäkké varianty rozhraní 12 . a 13 . sto-
ročia v slovenčine zanikli, a tak dnešná podoba 
vybraných slov odráža pôvodný stav v jazyku .

Ypsilon je v slovenčine tradičným písmenom, 
ktorým sa označuje hláska zdedená z praslovan-
činy . Znak y sa v minulosti bežne používal v ši-
rokom spektre písomností, aj keď pravidlá jeho 
distribúcie – rovnako ako pri písaní mäkkého 
i – ešte neboli ustálené . Prítomnosť či neprítom-
nosť ypsilonu v jednotlivých kodifikáciách spi-
sovnej slovenčiny súvisí s hierarchiou uplatňo-

vaných pravopisných princípov: A . Bernolák vo 
svojej kodifikácii (1787) uprednostnil fonematic-
ký princíp, založený na zhode vysloveného zvu-
ku a jeho grafickej realizácie . Keďže vo výslov-
nosti medzi i a y nebol a ani nie je rozdiel, nebola 
podľa neho potrebná ani ich formálna, grafická 
diferenciácia v písme . Rovnaký postoj k ypsilonu 
zastával aj Ľ . Štúr (1846) . V roku 1852 sa však 
uskutočnila reforma jeho kodifikácie a v pravopi-
se sa presadil historicko-etymologický princíp, 
na základe ktorého sa zaviedlo kompromisné pí-
sanie slov podľa ich pôvodnej podoby . Tým sa 
uzákonil rozdiel v písaní i a y, í a ý a tento stav 
pretrváva v spisovnej slovenčine dodnes . Exis-
tujú však aj slovanské jazyky, v ktorých sa – rov-
nako ako v slovenčine – používa latinka, ale ich 
pravopisný systém nerešpektuje etymologické 
kritérium a neobsahuje ani písmeno y: slovinčina 
či chorvátčina si vystačia s mäkkým i . Reforma, 
ktorou by sa z nášho pravopisu odstránil ypsilon, 
v súčasnosti nie je aktuálna a tento grafický znak 
sa – s určitou dávkou kompromisu – považuje za 
tradičný prvok nášho jazyka .

Zuzana Hargašová,  
Katedra slovenského jazyka FiF UK

Logo: tatiana Vavrová

Lúčime sa s právnikom 

Jurajom Kolesárom

27. 8. 1955  – narodil sa v Šternberku (dnes ČR)
1973   – ukončil strednú školu
1978   – absolvoval Právnickú fakultu UK
1980   – získal titul JUDr .
1986   – získal titul CSc .
1992   – získal titul doc .
2007 – 2011  –  pôsobil ako vedúci Katedry trestného práva, 

kriminológie a kriminalistiky PraF UK
1992 – 1997 
a 2007 – 2009  – pôsobil ako prodekan PraF UK
30. mája 2011  – zomrel v Bratislave
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zomrel slovenský hydrogeograf 

Michal zaťko

zomrel jeden z prvých 
redaktorov našej univerzity

Známy novinár a glosátor Martin Hric zomrel dňa 11. augusta 2011. Mal 75 rokov.

V roku 1960 absolvoval na Filozofickej fakulte UK novinárstvo . Po okupácii v roku 1968 mu za-
kázali pôsobiť v novinách a až po novembri 1989 sa vrátil do médií . V posledných rokoch pôsobil 
ako prispievateľ do denníka Pravda . Napísal 3150 fejtónov a stĺpčekov, v ktorých sa venoval svo-
jím postrehom zo spoločnosti . V roku 2007 dostal od Slovenského syndikátu novinárov Cenu za 
celoživotné dielo .

Stretla som sa s ním pred dvomi rokmi, keď som písala diplomovú prácu o histórii najstaršie-
ho univerzitného časopisu na Slovensku – Naša univerzita . Prijal ma v obývačke svojho bytu a veľ-
mi ochotne mi porozprával o fungovaní časopisu v prvých rokoch vydávania . Martin Hric totiž patril 
k prvým redaktorom Našej univerzity a bol tiež prvým technickým redaktorom . Pre časopis dokon-
ca vytvoril úplne prvú hlavičku, ktorá sa používala šesť rokov . V Našej univerzite pôsobil ako študent 
novinárstva v rokoch 1955 – 1959 . 

Bude chýbať nielen novinárskej obci . Česť jeho pamiatke!
Lenka miller

Dňa 15. augusta 2011 sme sa rozlúči-
li s prof. RNDr. Michalom Zaťkom, CSc. Odi-
šiel nečakane, v plnom pracovnom nasadení. 
Slovenská geografická komunita v jeho osobe 
stratila výnimočného človeka. S jeho menom 
je spätý vývoj fyzickej geografie v druhej polo-
vici minulého storočia, predovšetkým na poli 
hydrogeografie a hydrológie. Bol naslovovza-
tý odborník, obľúbený a uznávaný pedagóg, 
funkcionár, redaktor, organizátor. 

Vedecká aktivita profesora Michala Zaťka bola 
spojená najmä s problematikou obyčajných pod-
zemných vôd . V monografii „Niektoré otázky ge-
ografie podzemných vôd Slovenska“ (1968), vy-
soko cenenej nielen hydrogeografmi, ale i hyd-
rogeológmi a hydrochemikmi, autor uskutoč-
nil regionalizáciu obyčajných podzemných vôd 
nášho územia založenú na geologicko-geomor-
fologickom princípe, komplexne zhodnotil re-
žim výdatnosti prameňov v pohoriach Slovenska 
a hladiny podzemnej vody v nížinách a kotlinách, 
teplotu a chemizmus podzemných vôd . Potvrdil 
výškovú zonálnosť v režime podzemných vôd na 
území Slovenska . 

Profesor Zaťko publikoval celkovo viac ako 
130 vedeckých a odborných článkov a ako spo-
luautor participoval pri príprave niekoľkých kniž-
ných publikácií . Koncentroval sa na režim kraso-
vých prameňov, teplotu podzemných vôd, hod-
notenie vyrovnanosti prameňov, vplyv predpo-
kladanej klimatickej zmeny na podzemné vody 
a pod . Pozornosť venoval aj problematike vod-
ných zdrojov Slovenska, ich využívaniu a ochra-
ne . Riešil i niektoré problémy hydrológie po-
vrchových vôd, ako napr . vplyv hornín na re-
žim odtoku, teplota povrchových tokov v poho-
riach Slovenska či klasifikácia povrchových to-
kov . Spolu s Eduardom Šimom upresnil a doplnil 
dodnes aktuálnu klasifikáciu, resp . typizáciu po-
vrchových tokov Slovenska Ota Duba podľa re-
žimu odtoku . Jeho regionálne práce o podzem-

ných vodách sa týkajú povodia Bodvy a južnej 
časti povodia Hornádu, Záhorskej nížiny, povo-
dia Blatnického potoka vo Veľkej Fatre, oblasti 
Rozsutca v Malej Fatre, severnej časti Nízkych 
Tatier a neovulkanických pohorí . 

Široký fyzickogeografický rozhľad prof . Zať-
ka sa dobre uplatnil vo viacerých publikáciách 
encyklopedického a vlastivedného charakteru 
a pri tvorbe atlasov národného významu . Neza-
nedbateľný prínos predstavuje tiež jeho zostavo-
vateľská i autorská aktivita v oblasti vlastivedno-
monografických publikácií . Je autorom vysoko-
školských skrípt, gymnaziálnej učebnice a stre-
doškolského atlasu . Venoval sa sprístupňovaniu 
nových poznatkov najmä z regionálnej hydroló-
gie pre učiteľov geografie v populárno-vedec-
kých časopisoch .

Bohatá je i pedagogická činnosť profesora Mi-
chala Zaťka . Na PriF UK viedol prednášky z hyd-
rológie a hydrogeografie, semináre, terénne cvi-
čenia a exkurzie . Prednášal AJ na geografických 
pracoviskách univerzít v Krakove, Varšave, Lubli-
ne, Lodži, Sofii, Skopje, Novom Sade, Halle, Je-
revane, Tbilisi a Ostrave . Vychoval desiatky diplo-
mantov a niekoľko ašpirantov a doktorandov . 

Pracoval v komisiách pre štátne skúšky na 
viacerých univerzitách . Bol spoluorganizátorom 
viacerých vedeckých podujatí . Profesor M . Zať-
ko zastával funkcie v mnohých vedeckých inšti-
túciách . Bol členom mnohých vedeckých rád . 
Záslužná je jeho práca člena v redakčných ra-
dách viacerých odborných časopisov a v komi-
siách geografických olympiád . Výrazom verejné-
ho uznania celoživotného vedeckého, pedago-
gického a spoločenského prínosu profesor Mi-
chala Zaťka bol celý rad ocenení a medailí, ktoré 
mu boli udelené pri rôznych príležitostiach . 

Odchod pána prof . Zaťka bol šokujúci, keď-
že ho zastihol uprostred činorodej práce . Odi-
šiel významný geograf, predovšetkým však dob-
rý človek . Človek mierumilovný, ľudský, priateľ-
ský . Náš Miško . Česť jeho pamiatke .

doc. rNDr. miloš stankoviansky, Csc., 
a rNDr. Zora machová 

za Katedru fyzickej geografie 
a geoekológie priF UK

9. augusta 1933 – narodil sa v Zlatne
1952 – študoval biológiu – geológiu – zeme-

pis (učiteľský smer) na Prírodovedeckej fa-
kulte UK 

1953 – 1957 – študoval geografiu na Fakulte 
geologicko-geografických vied UK 

1957 – 1975, 1981 – 2003 – pôsobil na 
Katedre fyzickej geografie a geoekológie 
PriF UK

1967 – získal titul RNDr . a vedeckú hodnosť 
CSc . 

1972 – získal titul docent fyzickej geografie 
1975 – 1981 – viedol Katedru ekonomickej 

geografie PriF UK
1988 – získal titul profesor fyzickej geografie 
1990 – 1991 – prodekan pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť PriF UK
1991 – 1998 – predseda Slovenskej geogra-

fickej spoločnosti SAV
2003 – bol mu udelený čestný titul emeritný 

profesor
9. augusta 2011 – zomrel v Bratislave
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V dňoch 24. a 25. júna 2011 sa na golfovom ih-
risku Spa-Golf Piešťany uskutočnil nultý ročník 
Golfového šampionátu univerzitných tímov, 
ktorý zorganizovala Fakulta masmediálnej ko-
munikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Tr-
nave (FMK UCM).

Súťaže sa zúčastnili Univerzita sv . Cyrila a Me-
toda v Trnave, Univerzita Komenského v Bratisla-
ve, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská tech-
nická univerzita v Bratislave, Univerzita Mate-
ja Bela v Banskej Bystrici, Paneurópska vysoká 
škola, Vysoká škola v Sládkovičove a Sliezska 
univerzita v Katoviciach, Poľsko .

V piatok vyhrali súťaž Stableford hostia zo 
Sliezskej univerzity v Katoviciach, druhí skonči-
li reprezentanti FTVŠ UK a tretí skončil tím Žilin-
skej univerzity . V doplnkových súťažiach vyhrali 
tri zo štyroch cien reprezentanti UK: najdlhší od-
pal zo žien (longest drive) mala Paulína Zlochová 
(FM UK) a najbližšie k jamke (nearest to pin) po-
slali loptičku Zuzana Kovačičová (FM UK) a Do-
minik Jazerčák (FTVŠ UK) .

Univerzitu Komenského reprezentovali v piat-
kovej súťaži tímy Fakulty telesnej výchovy a špor-
tu UK a Fakulty managementu UK v zložení: 
prof . MUDr . Dušan Hamar, PhD ., PaedDr . Ľubo-
mír Kalečík, PhD ., Martin Poláček a Dominik Je-
zerčák z FTVŠ UK a RNDr . Zuzana Kovačičová, 
PhD ., Paulína Zlochová, Tomáš Jaško a Dušan 
Kvasnica z FM UK .

V sobotu sa konala súťaž Texas Scramble dvo-
jíc, keď spolu hrajú dvaja hráči a po každej rane 
sa hrá z pozície lepšej lopty . Univerzity taktizova-
li a postavili do súťaže najsilnejšie dvojice, preto-
že sa hralo na rany bez vyrovnania na hendikep .

Víťazstvo si so skóre –3 odniesol tím z Univer-
zity Mateja Bela z Banskej Bystrice, za ktorý hra-
la slovenská reprezentantka Carolina Cordieri . 
Tím Fakulty managementu UK v Bratislave v zlo-
žení Paulína Zlochová a Dušan Kvasnica obsa-

dil druhé miesto so skóre +3 a na treťom mies-
te skončil tím Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (+5) .

Organizátorom z FMK UCM v Trnave sa vyda-
rila celá akcia na jednotku s hviezdičkou a patrí 
im veľké poďakovanie . Všetci účastníci odchá-
dzali so slovami chvály, tešiac sa, že o rok sa 
šampionát uskutoční zase . Na grínoch sa opäť 
všetci stretneme v dňoch 23 . a 24 . júna 2012 .

rNDr. Zuzana Kovačičová, phD., Fm UK

Golfový šampionát univerzitných tímov

Letný vodácky tábor

  pre deti
Jediný tábor pre deti zamestnancov nepretržite už 31 rokov organizu-
je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Tento rok sa Vodácky 
letný tábor konal 6. – 13. júna na Zelenej vode. Animátorov deťom od 
6 – 18 rokov robia samotní pedagógovia fakulty.

Deti sa za slnečného počasia učili jazdiť na kajaku, kanoe a starší sa uči-
li plachtiť na surfoch . Zdatnejší si po pár dňoch vyskúšali splav na Váhu . 
Večer patril loptovým hrám a nechýbala ani tradičná nočná hra s táboro-
vým ohňom .

Lm

Tím FM UK, zľava: T. Jaško, Z. Kovačičová,  
P. Zlochová, D. Kvasnica

Tím FTVŠ UK, zľava: M. Poláček, Ľ. Kalečík,  
D. Jezerčák, D. Hamar

úspech farmácie 
na medzinárodnom 

futbalovom turnaji
Počas prvého júnového víkendu sa študentky a študenti FaF UK zú-
častnili 31 . ročníka študentského medzinárodného futbalového tur-
naja prof . Van Linta v holandskom Eindhovene . Za účasti tímov z de-
siatich európskych krajín dosiahli družstvá pod hlavičkou Comenius 
Bratislava chvályhodné výsledky . V ženskej časti turnaja za účasti 9 tí-
mov skončilo naše družstvo na výbornej tretej priečke . U mužov bola 
väčšia konkurencia (18 mužstiev), ale náš tím si viedol tiež veľmi dob-
re a umiestnil sa na 5 . mieste . 

mgr. Dalibor Ludvig, tréner, FaF UK
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• Five Anniversaries to Commemorate
  Comenius University (CU) will celebrate five significant anniversaries 

this academic year . Both the Faculty of Law CU and the Faculty of 
Arts CU will celebrate 90 year anniversaries, the Roman Catholic Fa-
culty of Theology of Cyril and Methodius CU – 75 years, the Faculty 
of Education CU – 65 years and the Faculty of Management CU – 20 
years . Pg 3

• University Supports Science and Technology Week
  CU will support Science and Technology Week which will take pla-

ce during 7 – 11 November 2011 . The event wants to popularize and 
present science and technology within society . Pg 4

• Election to the Academic Senate
  Election of the members of the Academic Senate of CU for 2011 – 

2015 will take place during 10 – 28 October at the faculties of CU . 
Pg 4

• CU at the Education Fair Akadémia
  After 7 years, CU will attend the biggest Slovak education fair “Akadé-

mia” during 4 – 6 October along with all of its thirteen faculties . Pg 5
• 14,000 Students of the First Grade
  Almost 25,000 students applied for studies at the CU in academic 

year 2011/2012 . CU accepted over 14,000 students who got into 
the first grades in September . Pg 5

• Shortly
  – CU, the Slovak Academy of Sciences, the Slovak University of Tech-

nology, the University of Economics and Bratislava City will participate 
in a project named “Bratislava – Science City of 20th Century” .

  – Prof . Larry A . Hickman from Southern Illinois University Carbonda-
le, USA gave a lecture on “Pragmatism and the Future of Philosophy” 
in the Faculty of Arts CU on 15 June . Pg 6

• University Published 5500 Books So Far
  Since 1967, when CU founded a university press, 5500 titles with 3 

millions issues have come out . Most of these books are school books 
written by university teachers . Pg 7

• Children’s Comenius University 2011
  July and August at the university belonged to children from 9 to 14 

who wanted to learn more during the summer . 9 university teachers 
and specialists gave lectures on interesting topics like “Why is it not 
enough to be beautiful?”, “Why do people need love?” or “Why is the 
Earth the planet of insects?” . Pg 8

• Student Hymn Gaudeamus Igitur Played 131 Times
  Graduation ceremonies of graduates of CU took place during June 

and July . There were 131 graduations of graduates of bachelor, mas-
ter and doctoral studies, University of the Third Age and Children’s 
Comenius University . Each graduation was ended by the student 
hymn Gaudeamus Igitur . Pg 14

• Foreigners Learned Slovak
  154 foreigners from 38 countries attended summer school of the Slo-

vak language and culture named “Studia Academica Slovaca” . Most 
of them either study Slovak back home or are married to a Slovak . Pg 
15

• Summer University of the Slovak Language
  The Department of Language and Professional Preparation of Fo-

reign Students CU organized three weeks of summer university for 
students from 16 countries . Pg 20

• Summer Bratislava University for Seniors
  Lectures on history and present Bratislava for seniors took place in 

the City Hall during 15 – 24 August . Pg 20
• Study Trip about Protection of East Germany’s Nature
  The Department of Country Ecology CU organized a study trip to Ger-

many during 28 June – 5 July . Attendees monitored the impact of 
climate changes on biodiversity, country protection, management of 
protected areas and tourism . Pg 22

• Students of Natural Sciences on the Trip to Venezuela
  The Department of Ecology CU traditionally organizes trips to So-

uth America which add practical a knowledge to theoretical knowled-
ge gained at school . During the trips, students see and experience 
a wide spectre of ecosystems . The last trip was to Venezuela . Pg 22

• Summer School Utrecht Network
  European university network Utrecht Network organized a summer 

school named “Borders of Europe: Migration” during 1 – 12 Au-
gust, which was also attended by students and teachers from CU . 
Pg 23

• Scientists Assessed Streams in the High Tatra Mountains 
  International workshop on river hydromorphology and the macrophy-

te flora took place on June 2010 . Results will increase knowledge 
about the character and variability of rivers across Europe and will be 
used for benchmarking purposes . Pg 23

• International Root Symposium
  Specialists from the whole world dealing with plant roots met in the 

High Tatras in the beginning of September . The study of structure and 
function of the root is important for understanding its function while 
planting agricultural plants in different climates . Pg 24

• Theologists Discussed Economic Ethics
  The Congress of the Union of Evangelical Theological Faculties took 

place during 7 – 10 July in Révfülöpe . Congress wanted to point out 
that every economic and financial problem is also a moral problem 
and that is why theologists should also speak about economic ques-
tions . Pg 24

• Historic Parallels and Relations of Slovakia and Croatia
  The Department of Slovak History CU organized an international con-

ference “Slovakia and Croatia: Historic Parallels and Relations” du-
ring 20 – 24 June on the occasion of the 20th anniversary of inde-
pendence of the Croatian Republic . The conference included an ex-
hibition of Croatian light houses in the foyer of CU . Pg 25

• Department of Fine Art Achieves International Success
  Students of fine art from CU – Barbora Okasová and Zuzana Petráko-

vá received prizes at the exhibition “International Prize in Fine Art Per-
la Dell’ Adriatico” in Italy . Pg 26

• Exhibition of the Students of Fine Art
  Students of the Department of Fine Art CU exposed their pieces in 

the gallery Rotunda in Bratislava on 4 July . Student Zuzana Petráková 
had her own exhibition during 9 June – 20 September in the gallery 
BCPB . Pg 26

• Action versus Word
  The conference on dramatotherapy and bibliotherapy as healing-pe-

dagogical approaches was organized by the Department of Healing 
Pedagogy CU on 26 and 27 May . Specialists exchanged their practi-
cal experience in this field . Pg 27

• Pharmaceutics met in Donovaly
  The 37th Pharmaceutical Days and the 17th Symposium on History 

of Pharmacy dealt with the most discussed topics of present pharma-
cy . It was organized by the Faculty of Pharmacy CU during 23 – 25 
June . Pg 28

• Theory, Research and Education in Nursing
  The conference named “Theory, Research and Education in Nur-

sing” took place on 26 May in Martin . The presentations involved the 
topics of nursing diagnosis, nursing in general, nursing of children, 
nursing of seniors and presentations about research projects in this 
field . Pg 28

• Emotion during the Crisis
  Professor Les Greenberg gave a lecture on Emotion Focused The-

rapy at the IV . Czech-Slovak Symposium named “Emotion during the 
Crisis” on 16 – 17 June . Other specialists had presentations about 
emotions and therapy as well . Pg 29

• Golf Championship of University Teams
  Teams from the Faculty of Management CU and the Faculty of Physi-

cal Education and Sports CU successfully represented the university 
at the Golf Championship of University Teams during 24 – 25 June in 
Piešťany . Pg 38

• Pharmacists in the International Football Tournament
  Students from the Faculty of Pharmacy CU successfully represented 

CU in the Student International Football Tournament in Holland . Pg 38
• Summer Water Camp for Kids
  For 31 years, the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics 

CU has been organizing a summer camp for employees’ children . 
This year the children attended a water camp during 6 – 13 June 
where they learned kayaking, canoeing and surf-gliding . Pg 39

Lm
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