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Milé kolegyne, milí kolegovia,

do rúk sa vám dostáva nové ãíslo Na‰ej univerzity. UÏ tradiã-
ne – prezentuje to, ão mesiac dal i vzal. Prv˘m februárom som
na svoje plecia prebral práva i povinnosti ‰tatutárneho zá-
stupcu najstar‰ej slovenskej univerzity. Te‰í ma, Ïe vo svojej
funkcii sa budem môcÈ oprieÈ o tím erudovan˘ch spolupra-
covníkov obdaren˘ch entuziazmom, ktor˘ch som navrhol 
na pozície prorektorov Univerzity Komenského a podporil 
ma v tom i Akademick˘ senát UK. Verím, Ïe sa nám spoloã-
ne podarí vytvoriÈ stimulujúcu akademickú atmosféru.
Samozrejme, je pred nami veºké penzum práce. Ako som po-
vedal i v nedávnom rozhovore, ktor˘ ste si mohli preãítaÈ 
na stránkach tohto ãasopisu, na‰e napredovanie by malo
spoãívaÈ v odhaºovaní tvorivého potenciálu univerzity, v obja-
vovaní originálnych my‰lienok a ich maximálnom rozvíjaní. 
To bude na‰a kaÏdodenná úloha. A pri jej plnení bude dôleÏi-
t˘ kaÏd˘ z vás.

Te‰ím sa na spoluprácu!
Karol Miãieta 

rektor UK

Poznámka k titulnej strane:

Prof. RNDr. Karol Miãieta, PhD., vystriedal dÀa 1. februára 2011 
na poste rektora Univerzity Komenského doc. PhDr. Franti‰ka Gahéra,
CSc. Foto: M. Kukan
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Na zasadnutí dÀa 9. februára 2011 
schválil Akademick˘ senát UK 
návrhy rektora UK Karola Miãietu 
na vymenovanie piatich nov˘ch 
prorektorov UK. V novom vedení 
zotrvá doteraj‰í prorektor UK 
pre ‰tudijné veci Ján Pekár.

Prorektorom pre vedecko-v˘skumnú ãin-
nosÈ a doktorandské ‰túdium sa stal prof.
MUDr. Du‰an Me‰ko, PhD., ktor˘ od roku
1981 pôsobí na Jesseniovej lekárskej fakulte UK
v Martine, v rokoch 1994 – 2000 zastával
pozíciu prodekana pre pedagogické záleÏi-
tosti. Je ãlenom viacer˘ch odborn˘ch spolo-
ãností a komisií. 

Doc. RNDr. Ivan Ostrovsk ,̆ CSc., bude
v nasledujúcom období vykonávaÈ funkciu
prorektora UK pre rozvoj. Ivan Ostrovsk˘ pô-
sobí od roku 1979 na Prírodovedeckej fakul-
te UK, kde zastáva pozíciu riaditeºa Che-
mického ústavu PriF UK. V rokoch 1997 –
2006 pôsobil ako prorektor UK pre rozvoj. 
Je ãlenom Valného zhromaÏdenia Akade-
mickej rankingovej a ratingovej agentúry 
(ARRA).

Pozíciu prorektorky pre legislatívu bude za-

stávaÈ prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,
ktorá na Právnickej fakulte UK pôsobí od ro-
ku 1986. V rokoch 2003 – 2011 tu bola pro-
dekankou pre zahraniãné vzÈahy a grantovú
politiku. 

Akademick˘ senát UK schválil na pozíciu
prorektora UK pre medzinárodné vzÈahy doc.
RNDr. Ing. ªudomíra ·lahora, CSc. Od roku
2003 pôsobí na Fakulte managementu UK, 
od roku 2007 tu zastával pozíciu prodekana
pre vedu a v˘skum. Má za sebou dlhoroãnú
prax v popredn˘ch finanãn˘ch in‰titúciách 
na Slo- vensku i vo ·vajãiarsku.

Prorektorom UK pre informaãné technoló-
gie sa stal prof. RNDr. Ján TurÀa, CSc. Od ro-
ku 1978 pôsobí na Prírodovedeckej fakulte
UK (PriF UK), od roku 1997 ako vedúci
Katedry molekulárnej biológie PriF UK. 
Od roku 2007 zároveÀ zastáva post riaditeºa
Centra vedecko-technick˘ch informácií SR.
Je ãlenom viacer˘ch vedeck˘ch a odborn˘ch
spoloãností, predsedá Rade Agentúry 
na podporu v˘skumu a v˘voja pre prírodné
vedy i Slovenskej spoloãnosti pre biochémiu
a molekulárnu biológiu. 

Andrea Kuãerová, 
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou UK

Akademick˘ senát UK
schválil

návrh rektora
na vymenovanie
prorektorovAkademick˘ senát UK vydal dÀa 11. feb-

ruára 2011 vyhlásenie adresované predsed-
níãke vlády SR Ivete Radiãovej, ministrovi do-
pravy, v˘stavby a regionálneho rozvoja Jánovi
Figeºovi, splnomocnencovi vlády pre vzde-
lanostnú ekonomiku Martinovi Brunckovi 
a ministrovi ‰kolstva, vedy, v˘skumu a ‰portu
Eugenovi Jurzycovi.

Vyhlásenie okrem iného uvádza aj ‰tatisti-
ku Eurostatu, podºa ktorej krajiny ako âeská
republika, Maìarsko, Estónsko i Slovinsko
zv˘‰ili percentuálny podiel HDP na vedu a v˘-
skum poãas obdobia 1998 – 2009. Na Slo-
vensku naopak tento trend dlhodobo klesá.
Zatiaº ão v roku 1998 sme do vedy a v˘sku-
mu investovali 0,78 % HDP, v roku 2009 
to bolo 0,48 %.

Senát zároveÀ vyzval ãlenov akademickej
obce UK, aby sa pripojili k petícii na www.za-
chranmevedu.sk a uãiteºov vysok˘ch ‰kôl,
aby o petícii a v˘zve informovali svojich ‰tu-
dentov.

Akademick˘ senát UK tak reagoval 
na 2. februára vládou schválen˘ návrh na re-
alokáciu ‰trukturálnych fondov na v˘stavbu
diaºnic z pôvodne urãen˘ch na rozvoj infor-
maãnej spoloãnosti, vedu a v˘skum, vzdelá-
vanie, zv˘‰enie zamestnanosti a potláãanie
sociálneho vylúãenia v objeme 350 miliónov
eur.

Vyhlásenie v plnom znení nájdete na strán-
ke: www.uniba.sk/?vyhlasenie.
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Dobrá
my‰lienka,

zl˘ krok!

Prezident SR
Ivan Ga‰paroviã
dÀa 17. januára
2011 odovzdal
vo Veºkej sále
Prezidentského
paláca vymenú-
vací dekrét prof.
RNDr. Karolovi
Miãietovi, CSc.,
ktor˘ od 1. feb-
ruára 2011 zau-
jal post rektora
Univerzity Komen-
menského v Bra-

tislave. Okrem neho si vymenúvacie de-
kréty prevzali rektori siedmich vysok˘ch
‰kôl.

Dekan Prírodovedeckej fakulty UK Anton
Gáplovsk˘ odmenil ‰tudentov Strednej od-
bornej ‰koly v Novákoch Luciu Tatajovú 
a Milana Or‰ulu za najlep‰í vedeck˘ projekt
prezentovan˘ na Festivale vedy a techniky
2010. Práca ‰tudentov sa zaoberala ‰tú-
diom rastlinn˘ch bielkovín, ktorú museli
poãas troch dní obhájiÈ pred odbornou
porotou aj verejnosÈou. 

NU

V  S K R A T K E



Vymenúvacie dekréty si z rúk b˘valého 
rektora UK Franti‰ka Gahéra prevzali
desiati noví dekani fakúlt 
dÀa 27. januára 2011 v Rektorskej sieni.
Dvaja z nich budú zastávaÈ tento post 
uÏ druhé volebné obdobie po sebe.

Od 1. februára sú nov˘mi dekanmi prof.
JUDr. Pavol Kubíãek, CSc. (Právnická fakulta
UK), prof. PhDr. Jaroslav ·u‰ol, PhD. (Filo-
zofická fakulta UK), doc. RNDr. Milan Trizna,
PhD. (Prírodovedecká fakulta UK), prof.
PeadDr. Alica Vanãová, CSc. (Pedagogická fa-
kulta UK), prof. MUDr. Ján Danko, CSc. (Jes-
seniova lekárska fakulta UK), prof. RNDr. Jozef
Masarik, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a in-
formatiky UK). Staronov˘mi dekanmi sú prof.
MUDr. Peter Laba‰, PhD. (Lekárska fakulta UK)
a doc. PeadDr. Miroslav Holienka, PhD. (Fa-
kulta telesnej v˘chovy a ‰portu UK). Od 1. mar-
ca bude dekanom Fakulty managementu UK
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. Od 14. no-

vembra 2010 je na poste dekanky Fakulty so-
ciálnych a ekonomick˘ch vied UK prof. PhDr.
Silvia Miháliková, PhD.

Na slávnostnom podujatí zároveÀ b˘val˘
rektor UK odovzdal pamätné medaily ôsmim
konãiacim dekanom. Za v‰etk˘ch konãiacich
dekanov sa nov˘m dekanom prihovoril odchá-
dzajúci dekan Filozofickej fakulty UK doc. PhDr.
Anton Eliá‰, PhD.: „Na‰im nástupcom by som
prial, aby mali rovnaké ‰Èastie na spolupracov-
níkov ako my, aby sa nedali strhnúÈ do izolácie
úzkoprsou obhajobou partikulárnych v˘hod,
aby nezabudli na to, Ïe vìaka heterogenite
na‰ej univerzity je záujmom nás v‰etk˘ch riadiÈ
sa heslom ,jednotní v rozmanitosti, rozmanití
v jednote’.“                                             
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Rektori siedmich popredn˘ch slovensk˘ch
univerzít podpísali v stredu 26. januára 2011
na pôde Univerzity Komenského v Bratislave
(UK) zmluvu o zaloÏení zdruÏenia 
„Sedem univerzít“ (U7).

âlenmi zdruÏenia sa okrem najstar‰ej sloven-
skej univerzity stali aj Slovenská technická univer-

zita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene,
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie 
v Ko‰iciach, Technická univerzita v Ko‰iciach,
Îilinská univerzita a Univerzita P. J. ·afárika v Ko-
‰iciach. „Primárnym zámerom vzniku tohto zdru-
Ïenia je zlep‰iÈ poskytovanie vysoko‰kolského 
vzdelávania, prispievaÈ k rozvoju vedy, podporovaÈ
základn˘ a aplikovan˘ v˘skum a v˘voj,“ zhodnotil
v˘znam U7 doc. Franti‰ek Gahér, ktor˘ bol v ãase
podpisu zmluvy rektorom UK. 

Poslaním univerzitnej „sedmiãky“ je posilnenie
prínosu popredn˘ch slovensk˘ch univerzít pre
spoloãensk ,̆ ekonomick ,̆ kultúrny a environmen-
tálny blahobyt a prosperitu krajiny, ako i rozvinutie
príspevku slovensk˘ch univerzít k vytváraniu, udr-
Ïiavaniu a transferu svetovej zásobárne poznania.
„Jedn˘m z cieºov, ktoré si zdruÏenie stanovilo 
na obdobie rokov 2011 – 2013, je napríklad aj ov-
plyvÀovanie verejnej politiky, financovania a us-
merÀovania vysoko‰kolského vzdelávania a uni-
verzitného v˘skumu na Slovensku na úãely do-
siahnutia financovania vysok˘ch ‰kôl podºa kritérií
kvality,“ doplnil doc. Gahér. 

Prv˘m predsedom zdruÏenia sa stal rektor UK,
ktor˘ je zodpovedn˘ za správu a riadenie ãinnosti
U7. Rotujúce predsedníctvo a správu zdruÏenia
preberie po jednom roku ìal‰ia z univerzít U7.

Andrea Kuãerová, 
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou UK

Noví dekani si prevzali vymenúvacie dekréty. 
Na snímke dekan Filozofickej fakulty prof.

Jaroslav ·u‰ol. Foto: M. Kukan

V historickej budove Slovenskej národnej rady 
v Bratislave vymenoval dÀa 24. januára 2011
prezident SR Ivan Ga‰paroviã 111 nov˘ch 
vysoko‰kolsk˘ch profesorov. Prezident SR 
v slávnostnom príhovore zablahoÏelal drÏiteºom
akademického titulu „profesor“ a zdôraznil e‰te
vy‰‰iu mieru zodpovednosti za kvalitu ná‰ho
vysoko‰kolského vzdelávania. Podºa slov hlavy
‰tátu budú novovymenovaní profesori zápasiÈ 
s poÏiadavkou na kvalitu vzdelávacieho 
procesu, ale aj s podmienkami na ‰kolách.

Za novovymenovan˘ch profesorov sa prihovorila
profesorka v odbore molekulárna biológia z Univer-
zity Komenského Silvia Pastoreková. Poìakovala 
sa hlave ‰tátu za odovzdanie dekrétu s nov˘m aka-
demick˘m titulom, ktor˘ je pre ich drÏiteºov stimulom
do ìal‰ej práce; zhmotnením ich úsilia, uznaním
podpory najbliÏ‰ích, priateºov, spolupracovníkov.
ZároveÀ v‰ak dodala, Ïe na‰a spoloãnosÈ právom
oãakáva, Ïe osobnosÈ s profesorsk˘m titulom bude
vynikajúcim pedagógom, a to vedomosÈami i osob-
n˘m Ïivotom. 

Z Univerzity Komenského si vymenúvacie dekréty
prevzalo 16 docentov a docentiek zo siedmich fakúlt:
doc. RNDr. Pavol ëuri‰, PhD., v odbore informati-
ka (FMFI UK),

doc. PhDr. Ján Gabura, PhD., v odbore sociálna
práca (PdF UK),
doc. PhDr. Viera GaÏová, CSc., v odbore kulturo-
lógia (FiF UK),
doc. Mgr. Milan Kováã, PhD., v odbore etnológia
(FiF UK),
doc. RNDr. Vladimír Kováã, CSc., v odbore v‰eo-
becná ekológia a ekológia jedinca a populácií 
(PriF UK),
doc. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., v odbore so-
ciálna práca (PdF UK),
doc. MUDr. ªudovít Laca, PhD., v odbore chirurgia
(JLF UK),
doc. PhDr. István Lanstyák, CSc., v odbore v‰eo-
becná jazykoveda (FiF UK),
doc. RNDr. Otília Lintnerová, CSc., v odbore geo-
lógia (PriF UK),
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., v odbore
molekulárna biológia (JLF UK),
doc. PhDr. Mária Potoãárová, PhD., v odbore pe-
dagogika (FiF UK),
doc. PaedDr. Jaromír Sedláãek, PhD., v odbore
‰portová kinantropológia (FTV· UK),
doc. PhDr. Elena Stre‰ková, PhD., v odbore ‰por-
tová edukológia (FTV· UK),
doc. MUDr. ªudmila ·evãíková, CSc., v odbore
verejné zdravotníctvo (LF UK),
doc. RNDr. Daniel ·evãoviã, CSc., v odbore mate-
matika (FMFI UK),
doc. PhDr. Jaroslav ·u‰ol, CSc., v odbore kniÏniã-
no-informaãné ‰túdiá (FiF UK).
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Popredné 
slovenské
univerzity

zaloÏili
zdruÏenie 

„Sedem 
univerzít“

Prezident
vymenoval
‰estnásÈ 

profesorov 
z UK

Dekréty
o vymenovaní 
do funkcie
si prevzali

10 dekani
Dekrét od prezidenta SR si prevzala aj docentka

Potoãárová. Zdroj: Kancelária prezidenta SR
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·tudentská vedecká konferencia Prí-
rodovedeckej fakulty UK 2011 sa bude
konaÈ 27. apríla 2011. Miestom konania je
tak, ako aj po minulé roky, pôda PriF UK,
ktorá je jej organizátorom. Cieºom podujatia
je poskytnúÈ ‰tudentom z rôznych, domá-
cich aj zahraniãn˘ch univerzít príleÏitosÈ
verejne prezentovaÈ v˘sledky svojej vedec-
kej práce. 

Odborná komisia vyberie z kaÏdej hlavnej
sekcie (biologickej, didaktickej, environ-
mentálnej, geografickej, geologickej a che-
mickej) víÈazn˘ príspevok, ktorého autorovi
udelí dekan PriF UK diplom za najlep‰í prí-
spevok ·VK v danej sekcii a dostane vecnú
resp. finanãnú cenu. V˘stupom vedeckého
podujatia so zahraniãnou úãasÈou je recen-
zovan˘ zborník plnotextov˘ch príspevkov
s ISBN. Podrobnej‰ie informácie o prihlá‰-
kach, termínoch a podmienkach úãasti 
je dostupn˘ na webovej stránke
www.fns.uniba.sk/svk.

RNDr. Michal Galambo‰, PhD., PriF UK

Za zorganizovanie Univerzitnej kvapky
krvi sa rektorovi UK Franti‰kovi Gahérovi
a Oddeleniu vzÈahov s verejnosÈou RUK
oficiálnym listom poìakovala Národná
transfúzna sluÏba SR. Poìakovanie bolo
adresované predov‰etk˘m v‰etk˘m dar-
com krvi.                                        LM

Národná 
transfúzna 

sluÏba 
ìakuje

za Univerzitnú 
kvapku krvi

Slovenská vedecká komunita bojuje
petíciou za záchranu peÀazí na vedu a v˘s-
kum, ktoré chce vláda pouÏiÈ na stavbu
diaºnic. Tvrdí, Ïe za 120 miliónov eur urãe-
n˘ch pre vedu a v˘skum (Operaãn˘ prog-
ram V˘skum a v˘voj) a za 60 miliónov eur
pre vzdelávanie (Operaãn˘ program Vzde-
lávanie), sa dá postaviÈ asi len dvanásÈkilo-
metrov˘ diaºniãn˘ úsek. 

Na tlaãovej konferencii za záchranu fi-
nanãn˘ch prostriedkov na vedu a v˘skum 
sa dÀa 4. februára 2011 zúãastnil aj rektor
UK Karol Miãieta, predseda SAV Jaromír
Pastorek a profesor STU Vladimír Bále‰.
Tlaãová konferencia bola reakciou na mi-
nistrami schválen˘ presun 350 miliónov eur
do Operaãného programu (OP) Doprava.

Podºa vedeckej komunity tento ãin ohro-
zuje preÏitie ‰piãkovej slovenskej vedy
a súãasne je v príkrom rozpore s nedávno
prijatou stratégiou Európa 2020. ZníÏenie
prostriedkov v OP V˘skum a v˘voj bude
maÈ veºmi negatívny vplyv na financovanie
vedy aÏ do roku 2020, keìÏe jednoznaãne
negatívne ovplyvní aj objem finanãn˘ch
prostriedkov pre vedu z budúcich ‰truktu-
rálnych fondov, ako aj kvalitu vysoko‰kol-
ského vzdelávania.

Petíciu moÏno podporiÈ na
www.zachranmevedu.sk.

LM

Medzinárodná ‰tudentská organizácia AIE-
SEC Slovensko pripravuje tento rok uÏ 
16. roãník projektu Národné Dni Kariéry
(NDK), pracovn˘ veºtrh pre mlad˘ch ºudí. Po-
dujatie je organizované ‰tudentmi, ãlenmi or-

ganizácie AIESEC, na profesionálnej úrovni
vìaka vyuÏitiu dlhoroãn˘ch skúseností. NDK
2011 sa uskutoãnia v dÀoch 9. – 10. marca
2011 v priestoroch Incheby EXPO v Bratis-
lave. Novinkou tohto roku je, Ïe prv˘krát 
sa NDK budú konaÈ aj v Ko‰iciach v Hoteli
Centrum v dÀoch 6. – 7. apríla 2011. ·tuden-
tom sa tu naskytá príleÏitosÈ osobne sa stret-
núÈ s predstaviteºmi v˘znamn˘ch slovensk˘ch
i zahraniãn˘ch spoloãností a informovaÈ 
sa o ich pracovn˘ch ponukách. Viac informá-
cií na webovej stránke www.ndk.sk. 

Naìa Khafajová, ‰tudentka FM UK

ZachráÀme

vedu!
Vedecká 

konferencia 
pre ‰tudentov

PriF UK

Príì si 
po kariéru

na Národné 
Dni Kariéry 

2011
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Celosvetovo narastajúca spotreba energie
a zároveÀ klesajúca dostupnosÈ 
jej tradiãn˘ch zdrojov sú témy, 
ktoré si vyÏadujú pozornosÈ kaÏdého
z nás. Ak bude ºudstvo pokraãovaÈ 
v získavaní energie súãasn˘mi spôsobmi,
pocítime akútny nedostatok energie 
uÏ v priebehu niekoºk˘ch desaÈroãí.

Jednou z alternatív budúcnosti je získava-
nie energie z jadrovej fúzie. ·iroká verejnosÈ by
mala byÈ informovaná o tejto moÏnosti z prvej
ruky. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
UK (FMFI UK) preto zabezpeãila realizáciu
európskej v˘stavy FUSION EXPO Fúzia –
energia budúcnosti v Bratislave v dÀoch 
5. januára aÏ 18. februára 2011. 

Na slávnostnom otvorení v˘stavy Vito Mar-
chese zastupujúci Európsku komisiu podãiar-
kol v˘znam vedy a v˘skumu pre rie‰enie
súãasn˘ch a budúcich problémov ºudstva
a potrebu medzinárodnej spolupráce. Pred-
seda V˘boru pre vzdelávanie, vedu, mládeÏ
a ‰port NR SR Du‰an âaploviã zdôraznil po-
trebu získavaÈ mlad˘ch pre vedu. Profesor Jo-
zef Masarik z FMFI UK poukázal na potenciál
slovensk˘ch vedcov. Predseda Bratislavského

samosprávneho kraja Pavol Fre‰o prezentoval
priamu podporu BSK rozvíjaÈ vedu v kraji
a popularizovaÈ ju predov‰etk˘m na stredn˘ch
‰kolách.

V˘stava Fúzia – energia budúcnosti jedno-
duch˘m a zrozumiteºn˘m spôsobom pribliÏuje
rôzne aspekty jadrovej fúzie ako energetickej
technológie akceptovateºnej z hºadiska Ïivot-
ného prostredia, bezpeãnosti, aj udrÏateºnos-
ti. Predstavuje základy jadrovej fúzie, európ-
ske zariadenia na jej v˘skum, pribliÏuje medzi-
národn˘ v˘skumn˘ projekt ITER a predpokla-
danú funkãnosÈ elektrárne vyuÏívajúcej jadro-
vú fúziu. V˘skum fúzie je príkladom medziná-
rodnej spolupráce pri rie‰ení globálnych prob-
lémov sveta. V projekte ITER sú zapojení vedci
z EÚ, âíny, Indie, Japonska, JuÏnej Kórey,
Ruska a USA. Slovensko je vo v˘skume fúzie
zastúpené Asociáciou Euratom CU zdruÏujú-
cou pracoviská z Univerzity Komenského,
Slovenskej technickej univerzity a SAV.

Putovnú v˘stavu uÏ videli vo viacer˘ch mes-
tách Európy. Bratislava je v‰ak prvá, kde v˘s-
tava pri‰la priamo k ºuìom, na neformálne
miesto, kde oslovuje aj ‰irokú laickú verejnosÈ.
Za prvé dva t˘Ïdne ju v nákupnom centre
Avion nav‰tívilo viac ako 5 400 náv‰tevníkov.
Náv‰tevníci si na nej môÏu pozrieÈ nielen obra-
zové a textové informaãné panely, ale aj troj-
rozmerné modely, atraktívne demon‰trácie
a krátky 3D film – virtuálnu prehliadku budo-
vaného zariadenia ITER. KaÏdú stredu sa ko-
najú stretnutia verejnosti so ‰piãkov˘mi ved-
cami „Op˘tajte sa vedca“. ·kolské náv‰tevy 
si môÏu vybraÈ zo ‰tyroch interaktívnych prog-
ramov, ktoré pripravila FMFI UK. 

Viac informácií o v˘stave a sprievodn˘ch
programoch nájdete na www.fusionexpo.sk.

PaedDr. Viera Haverlíková, PhD., 
koordinátorka v˘stavy, FMFI UK

Na Pedagogickej fakulte UK bol 22. ja-
nuár 2011 dÀom otvoren˘ch dverí. Náv-
‰tevníci si po privítaní dekanom profesorom
Otom Majzlanom a prodekankou pre v˘-
chovno-vzdelávaciu ãinnosÈ docentkou
Adrianou Wiegerovou mohli pozrieÈ prezen-
táciu fakulty i jednotliv˘ch katedier. Podºa
záujmu o ‰tudijn˘ program sa mohli informo-
vaÈ u pedagógov jednotliv˘ch katedier
o podmienkach prijímacích pohovorov i ‰tú-
dia daného ‰tudijného programu. 

O ‰túdium na fakulte sa zaujímalo okolo
150 náv‰tevníkov. Najviac záujemcov pri‰lo
z Bratislavy. Väã‰ina uchádzaãov vyplnila
anketové lístky, z ktor˘ch vyplynulo, Ïe naj-
väã‰í záujem bol o bakalárske ‰túdium. 
Zo ‰tudijn˘ch programov viedli „anglick˘ ja-
zyk a literatúra v kombinácii“, „sociálna prá-
ca“, „uãiteºstvo pre materské ‰koly a vycho-
vávateºstvo pre ‰kolské kluby“, „psychológia
v kombinácii“, „‰panielsky jazyk a kultúra“ 
ãi „‰peciálna pedagogika“.

Náv‰tevníci si vo vestibule mohli prezrieÈ
expozíciu obrazov ‰tudentov Katedry v˘tvar-
ného umenia PdF UK.

Jana Belayová, PdF UK
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DÀa 13. januára 2011 sa v popolu-
dÀaj‰ích hodinách na Fakulte sociálnych
a ekonomick˘ch vied UK uskutoãnil uÏ tra-
diãn˘ deÀ otvoren˘ch dverí. Záujemcovia
o bakalárske, magisterské a doktorandské
programy mali moÏnosÈ stretnúÈ sa s pro-
dekankou pre ‰túdium a so ‰tudijn˘mi
poradcami na jednotliv˘ch ústavoch, ktorí
boli pripravení odpovedaÈ na ich otázky.
Pre náv‰tevníkov sme pripravili prehliadku
priestorov fakulty, ktorou ich sprevádzali
súãasní doktorandi. Najväã‰í záujem bol 
zo strany súãasn˘ch maturantov, ktorí 
sa zaujímali hlavne o priebeh prijímacieho
konania a jeho podmienky, o moÏnosÈ ab-
solvovania zahraniãného pobytu poãas
‰túdia, o profilové zameranie jednotliv˘ch
programov, ktoré fakulta ponúka a v nepo-
slednom rade o moÏnosÈ uplatnenia 
sa v praxi.   

Ing. Veronika MiÈková, PhD., 
prodekanka pre ‰túdium FSEV UK
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V poslednú januárovú sobotu zorganizovala
Filozofická fakulta UK DeÀ otvoren˘ch dverí.
Podujatie pripravila pre ‰irokú verejnosÈ, 
ale najmä pre potenciálnych uchádzaãov
o vysoko‰kolské ‰túdium z radov 
stredo‰kolskej mládeÏe, ktorú v najbliÏ‰ích
dÀoch ãaká rozhodovanie o v˘bere ìal‰ieho
‰túdia na vysokej ‰kole. Akciu zorganizovala
po druh˘krát, po minuloroãnej skúsenosti
s vysok˘m záujmom najmä mlad˘ch 
uchádzaãov o bakalárske ‰túdium. 

Vedenie fakulty pripravilo dve informaãné
stretnutia s náv‰tevníkmi v Moyzesovej sieni fa-
kulty. Dekan a prodekani tu informovali o fakulte,
základn˘ch pravidlách vysoko‰kolského ‰túdia,
zameraní fakulty, otváran˘ch ‰tudijn˘ch progra-
moch pre nasledujúci akademick˘ rok a pravid-
lách prijímacie konania. Okrem toho boli cel˘ deÀ
k dispozícii v‰etky odborné katedry fakulty, ktoré
bolo moÏné nav‰tíviÈ a informovaÈ sa o obsaho-
vom zameraní jednotliv˘ch ‰tudijn˘ch progra-
mov, moÏnostiach uplatnenia absolventov

a pod. Mnohé katedry mali pripravené pútavé
prezentácie, ktoré umoÏnili veºmi názorne propa-
govaÈ ponúkané ‰tudijné programy. 

Podujatie sa aj tento rok stretlo s veºk˘m ohla-
som. Priestory fakulty nav‰tívilo niekoºko stoviek
mlad˘ch ºudí, ãasto aj v sprievode rodiãov
a star˘ch rodiãov. Záujemcovia pri‰li z celého
Slovenska, ão potvrdzuje ‰irok˘ záujem o filozo-
fickú fakultu na‰ej univerzity. OprávnenosÈ orga-
nizovania nám potvrdil nielen vysok˘ poãet náv‰-
tevníkov. Na‰a skúsenosÈ ukazuje, Ïe znaãná
ãasÈ budúcich adeptov o vysoko‰kolské ‰túdium
e‰te nemá (napriek aktuálnemu ãasu podávania
prihlá‰ok) vyjasnenú svoju orientáciu, ani jasnú
predstavu o obsahu a zameraní ‰tudijn˘ch prog-
ramov. PríleÏitosÈ priamej komunikácie môÏe
poskytnúÈ nielen upresÀujúce informácie 
na zorientovanie, ale dokonca aj povzbudiÈ záu-
jem o jednotlivé odbory. Obzvlá‰È v˘znamné je to
v podmienkach na‰ej fakulty, pre ktorú je typic-
ké, Ïe ponúka veºmi ‰irokú ‰kálu ‰tudijn˘ch
programov. Jednak sú to jednoodborové ‰túdiá
(v ‰irokej ‰kále umenovedn˘ch, humanitn˘ch,
sociálnych a pedagogick˘ch odborov), jednak fi-
lologické ‰túdiá (v odbore prekladateºstvo – tlmoã-
níctvo, v ktorom ponúkame aktuálne 13 jazyko-

v˘ch ‰pecializácií v kombináciách dvoch jazykov)
a napokon uãiteºské ‰tudijné programy. Celkovo
bude fakulta v nasledujúcom akademickom roku
otváraÈ viac ako 60 ‰tudijn˘ch programov baka-
lárskeho ‰túdia, na ktoré plánuje prijaÈ takmer
1 300 uchádzaãov.

Rastie nám záujem aj o magisterské ‰túdium
zo strany mimofakultn˘ch uchádzaãov. 
Aj na tomto stupni ‰túdia budeme otváraÈ takmer
60 ‰tudijn˘ch programov, s plánovanou kapaci-
tou pribliÏne 1000 prijat˘ch uchádzaãov.

Veríme, Ïe vysok˘ záujem o na‰u fakultu je aj
v˘sledkom reflektovania kvality vysoko‰kolského
vzdelávania ‰irokou verejnosÈou. Fakulta v tomto
smere môÏe ponúknuÈ stabilitu akreditácie ‰tu-
dijn˘ch programov na v‰etk˘ch troch stupÀoch
‰túdia a stabilitu dobr˘ch v˘sledkov vedecko-
v˘skumnej a pedagogickej práce. Te‰í nás 
to obzvlá‰È v roku osláv 90. v˘roãia zaãatia v˘uã-
by na na‰ej fakulte, ako jednej z troch zakladajú-
cich fakúlt na‰ej univerzity. Toto v˘roãie nás
zaväzuje a záujem potenciálnych uchádzaãov
posilÀuje v úsilí rozvíjaÈ odborn˘ kredit na‰ej
fakulty.

doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., 
prodekanka FiF UK

Toto podujatie patrí v posled-
n˘ch rokoch medzi tradiãné akcie
fakulty. Po precíznej príprave ‰tu-
dijnej prodekanky Mgr. I. Cihovej,
PhD., i celého ‰tudijného oddele-
nia, sa na nej tento rok zúãastnilo
takmer 300 záujemcov o ‰túdium
na na‰ej fakulte. Medzi nimi 
aj ‰tudentka z Peru. Prispeli k to-
mu nielen pozitívne informácie
o Fakulte telesnej v˘chovy a ‰por-
tu UK v médiách, ale aj cielená
spolupráca s uãiteºmi telesnej v˘-
chovy na stredn˘ch ‰kolách. Tak-

mer na v‰etky boli rozposlané plagáty, e-mailo-
vé informácie a, samozrejme, v dostatoãnom
predstihu bola zverejnená informácia na webo-
vej stránke fakulty. O tom, Ïe sa to vyplatilo,
svedãili autá s evidenãn˘mi znaãkami z celého
Slovenska, ktoré dÀa 28. 1. 2011 parkovali
v okolí Lafranconi.

Na tohtoroãnom Dni otvoren˘ch dverí sme
zaznamenali jednu zaujímavú novinku – spolu
s uchádzaãmi v aule sedeli aj ich rodiãia, ktorí
chceli vidieÈ, kam po‰lú svoje dieÈa ‰tudovaÈ. 
UÏ samozrejmosÈou sú návraty na‰ich absol-
ventov so svojimi ‰tudentmi.

Na zaãiatku si uchádzaãi pozreli videofilm
o FTV· UK. Potom im prodekanka názorne
predviedla, ako vyplniÈ prihlá‰ku na ‰túdium,
upozornila ich, na ão nesmú zabudnúÈ a ão je
nevyhnutné (napr. potvrdenie o zdravotnom sta-
ve uchádzaãa od telov˘chovného, nie od ob-
vodného lekára). V ìal‰ej ãasti im uãitelia z jed-
notliv˘ch katedier, ktoré sa podieºajú na ta-
lentovej ãasti prijímacích skú‰ok, pomocou
videonahrávok prezentovali poÏiadavky, ktoré 
je nevyhnutné splniÈ. Okrem toho prodekanka
vysvetlila poÏiadavky v písomnom teste, rozsah
stredo‰kolského uãiva i oblasti, z ktor˘ch sú for-
mulované otázky.

Uchádzaãi dostali v závere priestor na otázky
a pozreli si objekty, v ktor˘ch sa jednotlivé ãasti
skú‰ok realizujú, aby sa im na fakulte lep‰ie
orientovalo, keì prídu „naostro“.

Anton Lednick ,̆ FTV· UK
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DÀa 30. novembra 2010 sa v telocviãni
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (STU) v Mlynskej doline 
v Bratislave konal siedmy roãník 
celo‰tátneho volejbalového turnaja Ïien 
o Pohár rektora STU pri príleÏitosti 
medzinárodného dÀa ‰tudentstva 
a 50. v˘roãia organizovaného volejbalu 
na STU. Turnaj sa uskutoãnil 
aj na podporu prvého slovensko
-belgického projektu EÚ ·port 
a vzdelanie 2011 – 2020 s poslaním 
zlep‰iÈ podmienky vrcholového 
univerzitného ‰portu v Bratislave. Aktívnu
úãasÈ na projekte majú STU a UK 
prostredníctvom Fakulty telesnej v˘chovy
a ‰portu UK (FTV·) a Paneurópskej 
vysokej ‰koly Bratislava (PV·) 
s Belgickou Univerzitou Liege.

Turnaja sa zúãastnili ‰tyri druÏstvá z PV·, 
z Fakulty chemickej a potravinárskej techno-
lógie STU, z Prírodoveckej fakulty UK (PriF) 
a z FTV· UK. Usporiadateºom turnaja bolo Mi-
nisterstvo ‰kolstva, vedy, v˘skumu a ‰portu
SR v spolupráci so Slovenskou asociáciou
univerzitného ‰portu. 

Turnaj otvoril Dr. Svoboda, riaditeº Centra
akademického ‰portu STU. DruÏstvá medzi
sebou odohrali ‰esÈ zápasov. VíÈazom sa sta-
lo druÏstvo FTV· UK pod vedením Zuzany
Barto‰ovej, na druhom mieste skonãilo druÏ-
stvo PV·. Na tretej bronzovej pozícii 
sa umiestnila PriF UK s trénermi Miroslavou
Sedláãkovou a Vladom Hubkom a na ‰tvrtom
mieste Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie STU. Ocenené boli okrem druÏs-
tiev aj najlep‰ie hráãky turnaja. Lucia âmelová
z FTV· UK sa stala najlep‰ou blokárkou tur-
naja, Martina Valeková z PV· zasa najlep‰ou
smeãiarkou.

Za zrealizovanie a bezproblémov˘ priebeh
celého turnaju by sme chceli poìakovaÈ 
aj Ing. Viktorovi Mazúrovi, predsedovi OV tur-
naja a predsedovi mimovládnej organizácie
Environ Energy Transparency Slovakia, ktorá
je koordinátorom projektu ·port a vzdelanie
2011 – 2020.

Mgr. Zuzana Barto‰ová, 
doktorandka na Katedre hier FTV· UK

Pohár
rektora

STU 
2010

pre

FTV· 
UK

DÀa 20. januára 2011 usporiadal 
Ústav histológie a embryológie
Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine vedeckú schôdzu v rámci
vedeck˘ch podujatí Slovenskej 
lekárskej spoloãnosti. Pracovná
schôdza s názvom „Nové trendy
a perspektívy v histológii“ 
sa konala v predná‰kovej 
miestnosti teoretick˘ch ústavov 
na Malej Hore 4.

Poãetne zastúpené publikum si vypo-
ãulo päÈ predná‰ok. Autori predstavili no-
vé v˘sledky v˘skumnej práce svojho ko-
lektívu. ·tyri predná‰ky prezentovali dok-
torandi Ústavu lekárskej biochémie 
JLF UK a Ústavu histológie a embryoló-
gie JLF UK – M. Kovalská, M. Pavlíková,
S. Bálentová a M. Hladká. Jednu pred-
ná‰ku mala M. Furjelová. Prezentované
v˘sledky vyvolali rozsiahlu diskusiu nielen
tzv. teoretick˘ch pracovníkov, ale do dis-
kusie sa zapojili zástupcovia predklinic-
k˘ch a klinick˘ch pracovísk. 

Podujatie poukázalo na viaceré aspek-
ty. Prv˘m je nesporne skutoãnosÈ, Ïe uÏ
doktorandi dokáÏu veºmi efektívne a cie-
ºavedome spolupracovaÈ s in˘mi ústavmi,
resp. klinikami. ëal‰ím kladom je ich
metodická vyspelosÈ a schopnosÈ apliká-
cie nov˘ch metodick˘ch postupov 
do praktickej ãinnosti. OceniÈ v‰ak treba
aj ich kritick˘ prístup k získan˘m v˘sled-
kom. Pozitívnym zistením je i zv˘‰en˘
záujem klinick˘ch pracovníkov o v˘s-
kumné aktivity teoretick˘ch disciplín,
ãoho dôkazom boli ich diskusné vystú-
penia a konkrétne návrhy na spoluprácu
(napr. karboanhydráza ako prognostick˘
marker onkologick˘ch ochorení alebo
moÏná aplikácia experimentálnych ra-
diaãn˘ch zmien neurogenézy v humán-
nej medicíne). 

doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc.,
JLF UK v Martine

Nové
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Dekankou Pedagogickej fakulty UK 
je od 1. februára 2011 prof. PaedDr. Alica
Vanãová, CSc., ktorú do funkcie 
dÀa 24. novembra 2010 zvolil Akademick˘
senát PdF UK. Profesorka Vanãová je prvou
dekankou v histórii fakulty. 
Priná‰ame jej programové tézy.

(redakcia)

Pedagogická fakulta UK (PdF UK) si v roku 2011
pripomenie 65. v˘roãie svojho vzniku. Od poãiatku
plní spoloãenské poslanie v príprave pedagógov 
pre rôzne druhy, typy a stupne ‰kôl a zariadení, resp.
in‰titúcií, kde sa realizujú edukaãné ãinnosti.

Hlavn˘m poslaním fakulty je pripravovaÈ pedagó-
gov – profesionálov pre pracovné pozície najmä
v oblasti ‰kolstva a sociálnych sluÏieb a pomoci,
a tieÏ rozvíjaÈ ‰tudijné programy, vedu a v˘skum
v oblasti pedagogick˘ch, humanitn˘ch a spoloãen-
sk˘ch vied. PdF UK je bezpochyby vzdelávacou,
v˘skumnou a akademickou in‰titúciou celosloven-
ského v˘znamu, ktorá má zároveÀ mnoÏstvo zahra-
niãn˘ch partnerov a realizujúci sa potenciál medzi-
národnej spolupráce.

Nasledujúce obdobie bude zrejme ovplyvnené avi-
zovan˘mi zmenami v oblasti fungovania vysokého
‰kolstva a ani fakulta sa zmenám nevyhne. Opa-
kovaná skúsenosÈ ukazuje, Ïe efektívnej‰ia je cesta
postupn˘ch riaden˘ch zmien, nie cesta revoluãn˘ch
zmien. Postupná riadená zmena priná‰a nové moÏ-
nosti v‰etk˘m. Partnerstvo a tímová práca umoÏÀu-
jú harmonizáciu a pozitivizáciu procesov zmien.

V klasickom manaÏérskom pohºade je moÏné
identifikovaÈ silné stránky a príleÏitosti pre rozvoj
fakulty, rovnako ako slabé miesta a ohrozenia. 
Na základe poznania a anal˘zy t˘chto faktorov treba
hºadaÈ rie‰enia pre stratégie rozvoja fakulty, riadenia
a manaÏmentu kvality. Aké sú teda navrhované
rie‰enia?

Postavenie a poslanie fakulty
MôÏeme budovaÈ na tradícii, „znaãke“ UK. Na‰a

fakulta je najstar‰ia a jedna z najväã‰ích pedagogic-
k˘ch fakúlt na Slovensku. Jej hodnotová orientácia
a profilácia je pozitívom. Je tu istá lukratívnosÈ profe-
sií, na ktoré fakulta pripravuje – garancia v˘hod ve-
rejnej správy, resp. sluÏby.

·túdium
Akreditácia mnoÏstva ‰tudijn˘ch programov, ‰iro-

ká ponuka moÏností ‰túdia je faktom. Máme akredi-
tované jedineãné ‰tudijné programy v SR. Fakulta
má pomerne vysoké poãty ‰tudentov v komparácii
s in˘mi pedagogick˘mi fakultami, ako aj s in˘mi fa-
kultami UK. V posledn˘ch rokoch sme zaznamenali
nárast poãtu intern˘ch doktorandov. Pedagógovia

i ‰tudenti majú moÏnosti zahraniãn˘ch mobilít.
„Produkt“ fakulty – pedagóg, logopéd, ‰peciálny

pedagóg, uãiteº jazykov ãi akademick˘ch predme-
tov, sociálny pracovník alebo pedagóg, lieãebn˘ pe-
dagóg, prekladateº – má reálne moÏnosti uplatniÈ 
sa na pracovnom trhu v zahraniãí, aj vìaka kredibili-
te diplomu UK. Ak˘mi krokmi môÏeme fakultu posu-
núÈ ìalej?
• kreovaÈ nové ‰tudijné programy odráÏajúce potre-

by znalostnej spoloãnosti a praxe s dôrazom 
na magisterské a doktorandské ‰tudijné programy,
‰tudijné programy v cudzojazyãnej verzii,

• implementovaÈ v˘sledky vedy a v˘skumu do vzde-
lávania,

• zabezpeãiÈ postupnú implementáciu nástrojov ria-
denia kvality vzdelávania; postupne modernizovaÈ
a efektivizovaÈ administratívne a organizaãné pro-
cedúry spojen˘ch so ‰túdiom,

• zatraktívniÈ ‰túdium vyuÏívaním nov˘ch a efektív-
nych metód v˘uãby,

• v˘raznej‰ie informovaÈ o rôznych moÏnostiach v˘-
menn˘ch pobytov, stáÏí,

• individuálne pracovaÈ s v˘born˘mi ‰tudentmi,
• systematicky pomáhaÈ a podporovaÈ ‰tudentov 

so zdravotn˘m znev˘hodnením.

Veda a v˘skum, 
publikaãné v˘stupy, 

aktivity medzinárodnej spolupráce
V poslednom období je zreteºné posilÀovanie vedy

a v˘skumu, udrÏanie grantov˘ch aktivít, nárast pub-
likaãnej ãinnosti, organizovanie konferencií. âo mô-
Ïeme urobiÈ pre dosiahnutie jedného z prioritn˘ch
cieºov rozvoja fakulty – nárastu a skvalitnenia v ob-
lasti vedecko-v˘skumn˘ch a publikaãn˘ch v˘stu-
pov?
• podporiÈ vedu a v˘skum vytvorením pracovísk

s vedecko-v˘skumn˘m zameraním v ‰truktúre fa-
kulty,

• aktivizovaÈ vedecko-v˘skumn˘ potenciál zamest-
nancov i ‰tudentov, propagovaÈ a detailnej‰ie in-
formovaÈ o grantov˘ch programoch, vytváraÈ v˘s-
kumné projekty s poãetnej‰ími realizaãn˘mi tímami
s vyuÏitím „crossover“ stratégie a orientácie na sil-
né individuality, intenzívnej‰ie vyuÏívaÈ moÏnosti
medzinárodnej spolupráce, sieÈovania univerzít
a fakúlt a vytvárania „think-tankov“, podporiÈ
·VOUâ (‰tudentská vedecká, odborná a umelec-
ká ãinnosÈ),

• akreditovaÈ práva na habilitácie a inaugurácie
v blízkej budúcnosti,

• podporiÈ publikaãné aktivity pracovníkov a ‰tuden-
tov; publikovaÈ kvalitné v˘stupy formou elektronic-
kého zborníka; vytvoriÈ celofakultné vedecké peri-
odikum.

ªudia
Kvalifikaãné postupy a ‰truktúra
zamestnancov v poslednom ob-
dobí pre‰li kvalitatívnym i kvantita-
tívnym posunom. Zrejm˘ je aj tvo-
riv˘ potenciál ‰tudentov i zamest-
nancov, ako aj ich záujem o dianie
na fakulte. Ako môÏeme aplikovaÈ
nástroje riadenia a manaÏmentu
ºudsk˘ch zdrojov?
• aktívne podporiÈ kvalifikaãné

postupy a kariérny rast zamest-
nancov, vyuÏiÈ existujúce perso-
nálne kapacity pre potreby ga-
rantovania,

• postupne zniÏovaÈ priemern˘
vek docentov a profesorov a jav
feminizácie, získaÈ finanãné pro-
striedky na osobné ohodnotenia
a motiváciu, podporiÈ programy
pre mlad˘ch vysoko‰kolsk˘ch
pedagógov zo strany ‰tátu 
aj UK,

• podporiÈ ‰tudentské aktivity
vedúce k zv˘‰eniu záujmu ‰tu-
dentov o ‰túdium,

• motivovaÈ doktorandov pre budúce pôsobenie 
na katedrách ãi ústavoch, 

• prekonaÈ problémy generaãnej v˘meny spoluprá-
cou star‰ích kolegov s mlad˘mi pedagógmi,

• skvalitniÈ a roz‰íriÈ sluÏby pre ‰tudentov i zamest-
nancov.

Riadenie a komunikácia, 
ekonomika a manaÏment

Fakulta má garantovan˘ spôsob financovania pro-
stredníctvom dotácií od ‰tátu, ktor˘ v‰ak nie je ide-
álny. Ako moÏno zefektívniÈ a skvalitniÈ procesy ria-
denia, manaÏmentu, komunikácie a kontroly kvality?
• efektívnej‰ie vyuÏívaÈ a modernizovaÈ nástroje ria-

denia, monitoringu, kontroly a evalvácie, vytvoriÈ
v ‰truktúre fakulty pozíciu manaÏéra pre stratégie
a kvalitu,

• odstrániÈ rezervy v riadiacej, organizaãnej, kontrol-
nej i komunikaãnej ãinnosti, zv˘‰iÈ mieru decentra-
lizácie riadenia z RUK na fakultu,

• propagovaÈ nástroje hodnotenia pedagógov ‰tu-
dentmi,

• vypracovaÈ a aplikovaÈ vnútrofakultn˘ model v˘ko-
nového financovania.

Pracovné a ‰tudijné prostredie
Fakulta, hoci je súãasÈou univerzity, doposiaº

vyuÏívala najmä svoje obmedzené zdroje aj na revi-
talizáciu pracovného prostredia, budovanie uãební,
nákup literatúry, rie‰enie prevádzkov˘ch otázok.
V budúcnosti treba hºadaÈ zdroje revitalizácie
a zhodnocovania majetku nielen z úrovne univerzity
ale aj z úrovne ‰trukturálnych fondov. Nevyh-
nutnosÈou je debarierizácia a ekologizácia prostre-
dia, modernizácie, sanácie a rekon‰trukcie.

Nové
moÏnosti
pre
v‰etk˘ch

Vizitka
narodila sa 18. 11. 1968
1990 – ukonãila ‰túdium Pedagogickej fakulty

UK a získala titul PaedDr.
1993 – dodnes – pôsobí na Pedagogickej

fakulte UK
1994 – získala titul CSc. 
2002 – získala titul docentka
2003 – január 2011 – prodekanka 

pre celoÏivotné vzdelá-
vanie PdF UK

2005 – dodnes – vedúca Katedry ‰peciálnej
pedagogiky PdF UK 

2006 – získala titul profesorka a stala sa tak
najmlad‰ou profesorkou v SR



Bez prírody by ãlovek nemohol jestvovaÈ.
Na‰e konanie v‰ak tomuto vedomiu veºmi
ãasto odporuje. O ochrane Ïivotného 
prostredia sme sa porozprávali 
s prof. RNDr. Máriou Kozovou, CSc., 
z Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej
fakulty UK. Katedra sa v posledn˘ch rokoch
okrem v˘uãby ‰tudentov a rie‰enia 
vedeck˘ch projektov zaoberala 
aj edukaãn˘mi projektmi pre miestnu 
komunitu, a tieÏ posudzovaním vplyvov 
rôznych ãinností, napr. energetick˘ch 
stavieb, vodn˘ch diel ãi diaºnic 
na Ïivotné prostredie.

• Participujete na v˘skumoch „Centra pre
rozvoj sídelnej infra‰truktúry znalostnej
ekonomiky“. âím sa centrum zaoberá?
Projekt má za cieº podporiÈ v˘skumné aktivity

zamerané na optimalizáciu osídlenia, ktoré tvorí
Ïivotné prostredie spoloãnosti. Okrem toho skú-
ma priestorovú optimalizáciu ekonomick˘ch akti-
vít z hºadiska udrÏateºnosti rozvoja krajiny a tvor-
bu Ïivotného mikroprostredia ãloveka. Koordiná-
torom je profesor Maro‰ Finka zo Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave (STU) a na‰a
katedra je v Àom ako súãasÈ Prírodovedeckej
fakulty UK (PriF UK) jedn˘m z partnerov projektu.
V rámci centra sa podarilo vytvoriÈ peknú spolu-
prácu medzi dvomi ústavmi SAV, UK i STU. Jed-
nou z úloh PriF UK v Àom je v spolupráci s Prog-
nostick˘m ústavom SAV a ìal‰ími partnermi hºa-
daÈ spôsoby, ako prepojiÈ ekonomické a ekolo-
gické aspekty a ako nájsÈ nové formy spravova-
nia krajiny. Ide o problematiku, ktorá je v súãas-
nosti veºmi aktuálna. Svedãí o tom aj to, Ïe z ob-
lasti ekologickej ekonómie dostala v roku 2009
pani profesorka Elinor Ostrom Nobelovu cenu 
za ekonómiu. Kºúãovú úlohu vo v˘skume za na-
‰u fakultu má demografick˘ v˘skum, pretoÏe
obyvateºstvo predstavuje primárny determinant
sociálno-ekonomického rozvoja kaÏdého regió-
nu a mesta. V nadväznosti na ãinnosti v tomto
centre budeme od roku 2011 spolupracovaÈ 
na spoloãnom projekte VEGA: „Socio-ekologic-
ké faktory strategického plánovania a manaÏ-

mentu krajiny v podmienkach demokracie
a trhovej ekonomiky“, ktorého zmyslom je skæbiÈ
poznatky z interdisciplinárneho v˘skumu – v ob-
lasti technick˘ch vied, vedy o prognózovaní, prí-
rodovedn˘ch disciplín, geografie a regionálneho
rozvoja. 
• Ak˘mi ìal‰ími v˘skumami sa zaoberá va‰a

katedra?
Na‰a katedra sa orientuje na premietnutie

poznatkov z krajinnej ekológie do environmentál-
neho v˘skumu a praxe. DôleÏitou úlohou je po-

sudzovanie vplyvov rôznych ãinností a strategic-
k˘ch dokumentov na Ïivotné prostredie a zdra-
vie. ëal‰ou oblasÈou je krajinné plánovanie, resp.
vyuÏitie poznatkov krajinnej ekológie a environ-
mentálneho v˘skumu v územnom plánovaní.
Veºkú pozornosÈ na katedre venujeme prierezo-
vému aspektu, ako skæbiÈ environmentálne, so-
ciálne a ekonomické aspekty. Podieºali sme 
sa na vypracovaní Národnej stratégie trvalo udr-
Ïateºného rozvoja SR a na ìal‰ích projektoch,
ktoré majú v˘znamn˘ dopad na spoloãenskú
prax. Najmä roky 1990 aÏ 1994 boli pre environ-
mentalistov veºmi v˘znamné, pretoÏe sme po-
máhali pripravovaÈ nové environmentálne záko-
ny. Podobné to bolo pri príprave vstupu Sloven-
ska do EÚ. Podieºali sme sa napr. na národn˘ch
projektoch, zameran˘ch na rozvoj metodick˘ch
postupov pre oblasÈ posudzovania vplyvov na Ïi-
votné prostredie. Boli sme tieÏ spoluautormi zá-
kona, ktor˘ túto oblasÈ usmerÀuje. V rokoch
1994 aÏ 1995 sme s kolegami z USA spolupra-
covali na projekte o posudzovaní vplyvov na Ïi-

votné prostredie a ekologickej únosnosti krajiny.
V tejto oblasti sme spolupracovali aj s partnermi
z Nórska, Veºkej Británie, Holandska. Kºúãov˘mi
úlohami sú aj edukaãné projekty zamerané 
na miestnu komunitu.
• Spomenuli ste, Ïe posudzujete vplyvy ãin-

ností na Ïivotné prostredie. Keby sme
chceli byÈ konkrétnej‰í, vplyvy ak˘ch ãinno-
stí vás zaujímajú?
V posledn˘ch rokoch sme skúmali vplyvy ener-

getick˘ch stavieb, napr. vetern˘ch parkov na Ïi-
votné prostredie a ich dopad na obraz krajiny.
V deväÈdesiatych rokoch sme sa venovali posu-
dzovaniu vplyvov vodn˘ch diel, ale aj in˘ch sta-
vieb v rámci infra‰truktúry alebo stavieb t˘kajú-
cich sa zástavby obcí, a tieÏ vplyvu diaºnic na Ïi-
votné prostredie. Aj mnohé diplomové práce sú
orientované t˘mto smerom. V oblasti krajinného
plánovania sa venujeme vyuÏitiu krajinnej ekoló-
gie pri plánovaní miest. 
• Ak˘ je v˘znam krajinnej ekológie pri rie‰ení

globálnych environmentálnych problémov?
Hybnou silou pri rie‰ení globálnych environ-

mentálnych problémov je dobre fungujúci inter-
disciplinárny v˘skum a medzinárodná spoluprá-
ca. Krajinní ekológovia si uÏ v roku 1982 zaloÏili
Medzinárodná asociáciu pre krajinnú ekológiu
(International Association for Landscape Ecology
– IALE). Táto organizácia podporuje snahu krajin-
n˘ch ekológov preklenúÈ hranice jednotliv˘ch
vedn˘ch disciplín a spoloãne pracovaÈ aj na roz-
voji metodick˘ch postupov rie‰enia aktuálnych
globálnych ekologick˘ch a environmentálnych
problémov. Pravidelne sa organizujú svetové
kongresy alebo kongresy v rámci Európy, Ázie
alebo Ameriky, kde sú prezentované najnov‰ie
vedecké poznatky. Slovenskí krajinní ekológovia
sa veºmi aktívne podieºajú na ãinnosti IALE uÏ 
od jej zaloÏenia. Prof. Milan RuÏiãka, nestor slo-
venskej krajinnej ekológie, bol prv˘m viceprezi-
dentom IALE a vo funkcii pôsobil v rokoch 1982
– 1991. V tejto funkcii som pôsobila aj ja (2005 –
2009). Z najnov‰ích v˘skumov je zrejmé, Ïe kra-
jinná ekológia môÏe v˘znamne prispieÈ k pozna-
niu a hodnoteniu dôsledkov klimatickej zmeny 
na krajinu. Odborníci z krajinnej ekológie sa v sú-
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Aj malé 

Slovensko
by malo
svoju verejnosÈ 
environmentálne 
vzdelávaÈ

„V roku 1990 bola problematika
Ïivotného prostredia 

v prieskumoch názorov 
verejnosti medzi prv˘mi 

piatimi prioritami. Dnes akoby
ºudí trápili iné problémy.“
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ãasnosti podieºajú na modelovaní a navrhovaní
adaptaãn˘ch opatrení na zmiernenie jej dopa-
dov. ëal‰ími dôleÏit˘mi oblasÈami je hodnotenie
vplyvov globalizácie na udrÏateºnosÈ poºnohos-
podárskej krajiny, hºadanie súladu medzi urba-
nizáciou, suburbanizáciou a udrÏateºnosÈou roz-
voja a hodnotenie zmien v krajine vo vzÈahu 
k poklesu biodiverzity.
• Spolupracujete aj s Ministerstvom Ïivotné-

ho prostredia SR? S ak˘mi ìal‰ími orgánmi
ãi zdruÏeniami spolupracujete?
Dlhodobú spoluprácu máme najmä s pracovis-

kami, kde sa na‰i ‰tudenti najviac uplatÀujú. 
Je medzi nimi aj Ministerstvo Ïivotného prostre-
dia SR. Okrem oblasti posudzovania vplyvov 
na Ïivotné prostredie sme sa podieºali aj na prí-
prave návrhu nového zákona o krajinnom pláno-
vaní. Spolupracovali sme pri príprave implemen-
tácie Aarhuského dohovoru, ktor˘ sa t˘ka prístu-
pu k informáciám o Ïivotnom prostredí, úãasti
verejnosti v rozhodovacích procesoch a práve 
na spravodlivosÈ v záleÏitostiach Ïivotného pro-
stredia. Posledné roky na‰a fakulta spolupraco-
vala na implementácii v˘znamného dohovoru
Rady Európy, ktor˘ minul˘ rok oslávil 10. v˘roãie.
Ide o Európsky dohovor o krajine.
• Z Európskeho dohovoru o krajine vzi‰lo

mnoÏstvo projektov. MôÏeme v krátkosti
zhrnúÈ, o ãom je?
Je jedin˘m medzinárodn˘m dohovorom, ktor˘

sa venuje v˘luãne krajine ako takej. Cieºom 
je, aby sa posilnil vzÈah miestnej komunity 
ku krajine, v ktorej Ïije. Veºká pozornosÈ sa venu-
je úãasti miestnej komunity na krajinnom pláno-
vaní, manaÏmente krajiny, ochrane krajiny. V roku
2010 sa prv˘krát aj na Slovensku ocenili projekty
podporujúce komplexnú starostlivosÈ o krajinu.
• âo môÏe malá krajina ako Slovensko urobiÈ

pre planétu?
Krédom Národnej stratégie udrÏateºného roz-

voja SR bolo: Zem sme nezdedili od na‰ich ro-
diãov, ale sme si ju poÏiãali od na‰ich detí. ëal-
‰ím krédom je: Mysli globálne a konaj lokálne. 
Aj na medzinárodn˘ch summitoch sa veºká po-
zornosÈ venuje moÏnostiam, ako sa dajú akãne
rie‰iÈ problémy na miestnej úrovni. Keì vezme-
me do úvahy napríklad zneãisÈovanie ovzdu‰ia
a spoãítame obce a mestá, vyjde nám pomerne
veºk˘ objem zneãistenia. Samozrejme, je potreb-
né, aby sa úlohy rie‰ili na globálnej úrovni a pre-
mietli sa na národné úrovne. Regionálna a miest-
na úroveÀ je veºmi dôleÏitá. Na‰a katedra zabez-

peãuje predmet „udrÏateºn˘ rozvoj – od teórie
k praxi“, kde ‰tudentov uãíme, ako by sa obce
a mestá mali nauãiÈ strategicky uvaÏovaÈ. Osob-
ne si myslím, Ïe aj keì je Slovensko maliãká kra-
jina, malo by svoju verejnosÈ environmentálne vz-
delávaÈ. Mali by sme si uvedomiÈ, Ïe ako ãlenská
krajina OSN a EÚ máme aj povinnosÈ pomáhaÈ
rozvojov˘m krajinám a t˘m, ktorí to potrebujú. 
Aj malé ‰táty môÏu maÈ veºké my‰lienky.
• Ako vnímate fakt, Ïe problematika Ïivot-

ného prostredia je ãasto popri in˘ch spolo-
ãensk˘ch témach aj politikmi odsúvaná 
do pozadia? Azda najv˘raznej‰ím krokom
bol poãin minulej vlády, ktorá navrhla zru‰iÈ
Ministerstvo Ïivotného prostredia SR.
Toto je vec, ktorú som chcela zdôrazniÈ.

Napriek tomu, Ïe v EÚ je problematika Ïivotného
prostredia na popredn˘ch miestach a Slovensko
pristúpilo k stovkám medzinárodn˘ch záväzkov,
stále sa environmentálny pilier nepovaÏuje za ta-

k˘ dôleÏit ,̆ ako sú sociálne a ekonomické as-
pekty. Na porovnanie – v roku 1990 bola proble-
matika Ïivotného prostredia v prieskumoch
názorov verejnosti medzi prv˘mi piatimi priorita-
mi. Dnes akoby ºudí trápili iné problémy. Roz-
m˘‰ºame krátkodobo a neuvedomujeme si, aké
prírodné hodnoty nás obklopujú a aké dôleÏité
sú pre na‰u budúcnosÈ. Druhá vec je, Ïe sa
sprísÀujú environmentálne právne predpisy
a limity a podnikatelia to vnímajú ako finanãne
nároãné. Je moÏné, Ïe zatiaº sme nemali ‰Èastie
na politikov, ktorí by boli environmentálne osvie-
tení. Na osobnosti typu Gro Harlem Brund-
tlandová (b˘valá predsedníãka Nórska a pred-
sedníãka Svetovej komisie Ïivotného prostredia
a rozvoja) zrejme v na‰om stredoeurópskom
regióne e‰te ãakáme. Odborníkov v‰ak na Slo-
vensku máme porovnateºn˘ch so zahraniãím.
• Odborníkov na problematiku pripravuje 

aj va‰a katedra krajinnej ekológie. Aké je

uplatnenie absolventov ochrany Ïivotného
prostredia v praxi?
Od zaloÏenia katedry v roku 1992 ukonãilo ‰tú-

dium na katedre takmer 300 absolventov. Po-
merne vysoké percento pracuje vo svojom od-
bore doma a v zahraniãí. Viacerí zastávajú v˘z-
namné a zodpovedné miesta v environmentálne
orientovan˘ch organizáciách. ËaÏkosti s uplatÀo-
vaním nastali v‰ak za posledné 3 – 4 roky. V po-
sledn˘ch dÀoch boli publikované prieskumy
uplatnenia absolventov na trhu. Na Slovensku 
je momentálne pomerne vysoké percento (asi 8
– 9 %) absolventov z odboru ochrana a tvorba
Ïivotného prostredia, ktorí si v súãasnosti neve-
dia nájsÈ prácu. S kolegami si myslíme, Ïe prob-
lémom je aj to, Ïe v organizáciách, ktoré sa zao-
berajú ochranou a tvorbou Ïivotného prostredia,
sa v˘razne zniÏujú poãty zamestnancov. Ne-
vieme si predstaviÈ, ako sa budú napæÀaÈ medzi-
národné záväzky Slovenska. Je to veºmi krátko-
dob˘ pohºad, kde môÏeme ‰etriÈ. Veì napr. ob-
lasÈ obnoviteºn˘ch zdrojov ale aj ìal‰ie oblasti
súvisiace so Ïivotn˘m prostredím priná‰ajú nové
moÏnosti tvorby pracovn˘ch príleÏitostí. 
• Zneãistenie Ïivotného prostredie je spolo-

ãensk˘ problém, ktor˘ môÏe ovplyvniÈ kaÏ-
d˘ z nás, a preto by sme sa o Àom mali roz-
právaÈ uÏ s mal˘mi deÈmi. Dostávajú deti 
na základn˘ch ‰kolách podºa vás dostatoã-
né vzdelávanie o v˘zname environmentál-
nej ochrany?
Environmentálne vzdelávanie zaãína uÏ v pred-

‰kolsk˘ch zariadeniach. UÏ tie majú vo svojich
metodick˘ch usmerneniach vzÈah k Ïivotnému
prostrediu a udrÏateºn˘ rozvoj. Uãitelia v mater-
sk˘ch a základn˘ch ‰kolách sa môÏu uchádzaÈ
o projekty a spolupracovaÈ s odborníkmi z vyso-
k˘ch ‰kôl. Je nesmierne dôleÏité zaãaÈ pracovaÈ
s deÈmi ão najskôr. Nejde tu len o vzdelávanie
detí. Pokiaº sa pripravia dobré aktivity, je moÏné
do nich vtiahnuÈ aj rodiãov, star˘ch rodiãov
a miestnu komunitu. Vidíme tu obrovskú ‰ancu.
Dovolím si tvrdiÈ, Ïe deti to chápu a vnímajú e‰te
lep‰ie a sú veºmi citlivé, pokiaº sa im problemati-
ka Ïivotného prostredia dobre, pútavo a praktic-
ky vysvetlí.
• Na globálne otepºovanie, resp. globálne

zmeny sú rôzne pohºady. Niektorí odborníci
tvrdia, Ïe práve zneãisÈovanie prostredia
môÏe za tieto zmeny. Iní ‰pecialisti globál-
ne zmeny povaÏujú za prirodzenú fáza v˘-
voja Zeme. Ak˘ je vá‰ názor?
Nie som v tejto oblasti odborníãka, ale na‰a

katedra spolupracuje s pracoviskami, ktoré sa
tejto téme venujú. Zadávame diplomové práce,
ktoré sa dot˘kajú environmentálneho plánovania.
Do tejto témy patria aj tzv. adaptaãné plány na
zmiernenie dopadov prebiehajúcej klimatickej
zmeny. Ja to vnímam ako kombináciu prirodze-
ného v˘voja Zeme a vplyvu ãloveka, ktor˘ má
v‰ak najmä v posledn˘ch desaÈroãiach na tejto
zmene veºmi vysok˘ podiel. To, Ïe ãlovek môÏe
tento dopad zmierniÈ, je veºmi dôleÏité. UÏ dlhé
roky sa hovorí, Ïe finanãne oveºa nároãnej‰ie 
je ãakaÈ a nerobiÈ niã. Preto musíme priebeÏne
hºadaÈ rie‰enia, ako zmierniÈ alebo minimalizovaÈ
negatívne faktory. Na Slovensku sa pozornosÈ
venuje najmä dopadom klimatick˘ch zmien 
na poºnohospodárstvo, lesné ãi vodné hospo-
dárstvo. Ale pomerne malá pozornosÈ sa venuje
dopadom na mestá. My by sme sa chceli na ka-
tedre venovaÈ práve tejto problematike v spolu-
práci s medzinárodn˘mi in‰titúciami.

Lenka Mlynãeková
Fotozdroj:

Katedra krajinnej ekológie PriF UK

âlenovia
V˘konného
v˘boru
Medzinárodnej
asociácie 
pre krajinnú
ekológiu –
IALE.
Profesorka 
M. Kozová 
je v dolnom
rade prvá
zºava. Druh˘
zºava v hornom
rade je Dr. Bob
Bunce, 
prezident IALE.

„Krédom Národnej stratégie 
udrÏateºného rozvoja SR bolo:
Zem sme nezdedili od na‰ich
rodiãov, ale sme si ju poÏiãali 

od na‰ich detí.“
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Dirigentskú taktovku drÏal v rukách 
prv˘krát v troch rokoch, keì ju uchytil
z dirigentského pultu poãas prestávky
orchestra v SªUKu. Odvtedy pre‰lo pár
rokov... Vy‰tudoval dve vysoké ‰koly
a zaradil sa medzi úspe‰n˘ch dirigentov 
a skladateºov na domácej i medzinárodnej
scéne. Na Slovensku spolupracoval 
napríklad s Operou Slovenského národného
divadla, Orchestrom ºudov˘ch nástrojov
Slovenského rozhlasu, Folklórnym festiva-
lom V˘chodná i SªUKom... Skladateº, 
dirigent, in‰trumentalista a etnomuzikológ
Ïije uÏ niekoºko rokov v ·panielsku.

• âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Taneãníkom v SªUKu ako moji rodiãia. To mi

v‰ak oni sami vyhovorili, pretoÏe vedeli, Ïe je to
drina bez moÏnosti pokraãovaÈ v tom po ‰tyrid-
siatke.
• Napriek tomu vám zrejme slúÏili ako hu-

dobné vzory...
Rodiãia ma ako malého so sebou ãasto brávali

na „sºukárske“ skú‰ky a vystúpenia. Pozoroval
som so záujmom prácu v‰etk˘ch zloÏiek.
Orchester ma fascinoval. Toºko odli‰n˘ch nás-
trojov naraz v jednom celku! Vzorom prirodze-
ného a absolútne bezprostredného ºudového
muzikanta bol pre mÀa môj str˘ko Imibácsi 
z Vrábeº, v˘born˘ spevák, trombonista v dy-
chovke a virtuózny hráã na ústnu harmoniku. Ten
vedel zas zahraÈ cel˘ orchester na ústnej harmo-
nike. No a, samozrejme, moja mama. Má v˘-
born˘ sluch a pozná kvantum hudby od ºudo-
v˘ch pesniãiek po operné zbory. S Àou sme 
si stále spolu vyspevovali, niekedy aj trojhlasne...
• Ktoré impulzy vás usmernili pri voºbe bu-

dúceho povolania?
Ani neviem, asi nejaká intuícia. Celkom dobre

som sa uãil, takÏe som nebol odkázan˘ v˘luãne
na hudbu, i‰la mi aj „matika“. Ale hudbou
a umením som sa zaoberal oveºa intenzívnej‰ie.
Zaãal som komponovaÈ a potom tie svoje kom-
pozície aj dirigovaÈ so ‰kolsk˘m orchestrom

Harmónia. Práve jeho vtedaj‰ia dirigentka pani
Oºga Podstavková mi odporuãila ‰túdium kom-
pozície. Tú som potom ‰tudoval u Igora Dibáka,
ktor˘ ma zasväcoval do tajov harmónie, sklad-
by, in‰trumentácie. A s úctou spomínam na Ale-
xandra MóÏiho, on bol tak˘m mojim hudobn˘m

tútorom na poli folkloristiky e‰te od ãias základ-
nej umeleckej ‰koly aÏ po vysokú ‰kolu a moje
prvé profesionálne pôsobenie. 
• Vysoké ‰koly ste vy‰tudovali rovno dve. 

Po Pedagogickej fakulte Univerzity Ko-
menského ste zamierili na Vysokú ‰kolu
múzick˘ch umení (V·MU). âo vám jednot-
livé ‰túdiá priniesli?
Ja som pôvodne chcel ‰tudovaÈ kompozíciu

na V·MU, ale nevzali ma, tak som ‰iel na Pe-
dagogickú fakultu UK. Nakoniec som sa v‰ak
predsa dostal aj na V·MU, takÏe som do‰tudo-
val obidve ‰koly takmer súãasne. Na pedago-
gickej fakulte sme boli v˘born˘ kolektív, to boli
moje najkraj‰ie roky. Spievali sme v neuveriteºne
úspe‰nom zbore Comenius, ktor˘ bol vtedy sil-
n˘m univerzitn˘m reprezentantom. Chodili sme
na súÈaÏe a festivaly po celej Európe a vyhrávali
sme ich jeden za druh˘m. Bolo to aj vìaka diri-
gentovi Sergejovi Mironovovi, u neho som zaãal
‰tudovaÈ zborové dirigovanie. 
• Aké máte spomienky na vysokú ‰kolu?

Veºmi dobré, spoznal som tam mnoÏstvo zau-

jímav˘ch ºudí aj z in˘ch umeleck˘ch disciplín, na-
príklad v˘tvarníkov, s ktor˘mi sme sa delili o bu-
dovu na Mlynsk˘ch Luhoch. No a ten zbor nás
dal veºmi dohromady, v‰etci sme boli tak nejako
naladení na jednu nôtu, Ïe sme si rozumeli
a vedeli sa v˘borne zabávaÈ. Na V·MU som 
uÏ potom toto nezaÏil, jednak to uÏ bola moja
druhá vysoká ‰kola a do tej istej rieky nevstúpi‰,
no a potom to ‰túdium bolo zamerané in˘m,
umeleckej‰ím a profesionálnej‰ím smerom.
• âím vás oslovila klasická hudba?

Vyrastal som skôr na kombinácii folklóru a kla-
siky, na skladateºoch ako Cikker, Moyzes, Su-
choÀ, Andra‰ovan, Straãina... To bola moja hu-
dobná biblia. Oni boli sprostredkovateºmi, ktorí
mi predstavili slovenskú ºudovú pieseÀ. Podºahol
som jej melodike, jej obrovskému v˘razovému 
a citovému potenciálu. Tej, ão v sebe uchováva
múdrosÈ desiatok generácií obyãajn˘ch ºudí,
a preto je taká úprimná.
• Medzit˘m ste zaãali spolupracovaÈ s v˘z-

namn˘mi hudobn˘mi telesami a tieÏ so za-
hraniãím.
S orchestrami a zbormi sme veºa cestovali. 

Od ºudí, s ktor˘mi som sa pri tej príleÏitosti zoz-
námil, mi potom zaãali prichádzaÈ ponuky. Nie

v‰ak naraz, pekne postupne a najmä nepláno-
vane. Toto leto sme napríklad koncertovali 
so ‰panielskym zborom Shalom po Slovensku
a po koncerte v Trenãianskych Tepliciach 
za mnou pri‰iel jeden kúpeºn˘ hosÈ, ktor˘ sa mi
predstavil ako dirigent univerzitného zboru 
v Chicagu. Chcel odo mÀa poslednú skladbu
ná‰ho programu s prvkami „body percussion“.
Tak sa teda táto moja skladba prezentovala

Robert 
Faltus:
Dirigent
si musí byÈ 
stopercentne 
ist˘ sám sebou

„Slovenská ºudová 
pieseÀ v sebe 

uchováva múdrosÈ 
desiatok generácií 
obyãajn˘ch ºudí, 

a preto
je taká úprimná.“

„V zbore Comenius 
sme boli naladení 
na jednu nôtu.“
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minulú jeseÀ na festivale ‰tudentsk˘ch zborov
v Chicagu. 
• V ·panielsku propagujete slovenskú kultú-

ru a umenie. S ak˘mi reakciami sa stretá-
vate?
·panielske publikum je otvorené. Prijíma

v podstate v‰etko, ão sa mu servíruje. Veºa ºudí
nemá presnú predstavu o na‰om ‰táte, niektorí
ho stále vnímajú ako súãasÈ âeskoslovenska,
takÏe aj slovenská hudba sa tu vníma ako sú-
ãasÈ akéhosi veºkého slovanského celku. Minulé
leto som takto premiéroval program zostaven˘
takmer v˘luãne zo slovanskej hudby, s veºk˘m
zastúpením na‰ich skladateºov SuchoÀ, Moy-
zes, Zeljenka, Hru‰ovsk .̆ Publikum bolo veºmi
spokojné, ale keìÏe to nie je hudba známa,
ÈaÏko sa predáva. Problémom pri práci so zbor-
mi a sólistami b˘va aj jazyk. Ná‰ jazyk ·panie-
lom robí znaãné problémy pri v˘slovnosti. Ch˘ba
im znalosÈ niektor˘ch ‰pecifick˘ch zvukov, mäk-
k˘ch spoluhlások, ich zhlukov, takÏe veºa ãasu

pri príprave partitúr zaberá text. Veºk˘ úspech
má v‰ak fujara. A divili by ste sa, Ïe mnoho ºudí
tu tento ná‰ nástroj pozná.
• Spolupracujete s Centrom pre v˘skum

a podporu tradiãnej ºudovej kultúry Kata-
lánska v Barcelone. Dá sa vôbec porovnaÈ
tradiãná ‰panielska kultúra s tou sloven-
skou?
V istom zmysle. âlovek je ten ist˘ a napriek

kultúrnym a zvykov˘m rozdielom sme vlastne
v‰etci rovnakí. Sedliak sa modlí za úrodu, pastier
za zdravie dobytka, oslavujeme Vianoce, Veºkú
noc, letn˘ slnovrat... V konkrétnych hudobn˘ch
prejavoch sú v‰ak tieto kultúry rozdielne. Slo-
venská hudba je melodickej‰ia, atavistickej‰ia,
v tom najlep‰om zmysle slova primitívna, ºudové
zoskupenia sú postavené prevaÏne na sláãiko-
v˘ch nástrojoch. Katalánska hudba je o dycho-
v˘ch nástrojoch s prenikav˘m zvukom, ktoré do-
bre znejú v exteriéri, rytmicky bohat‰ia, pan-
skej‰ia a jej hudobné frázovanie súvisí s jazy-
kom, ktor˘ má prízvuk posunut˘ ku koncu slova,
preto mnohé melódie zaãínajú predtaktím.
• Pracujete aj s mlad˘mi ºuìmi. Akí sú?

Ako ktorí. Minul˘ rok sa mi v˘borne pracovalo
so ‰tudentmi konzervatória v Lleide, kde som

poãas jednej sezóny dirigoval orchestre a pred-
ná‰al dejiny hudby. Tí hltali kaÏdé slovo, boli
tvárni, disciplinovaní. Naproti tomu pred dvoma
rokmi som dirigoval zbory a vyuãoval hudobnú
teóriu na hudobnej ‰kole v inom meste a to som
mal problém nieão povedaÈ tak, aby to bolo 
aj poãuÈ. Myslím si, Ïe veºa závisí od v˘chovy,
ktorú deti dostávajú v rodine. Rodiãia by sa mali
viac venovaÈ svojim deÈom a vychovávaÈ ich 
k slu‰nosti a re‰pektu. Myslím si v‰ak, Ïe to je
globálny nedostatok vyspel˘ch západn˘ch kul-
túr. 
• âo je pre vás v˘zvou?

KaÏd˘ deÀ je v˘zvou a treba ním kráãaÈ k svoj-
mu cieºu. Niekedy je to pomal˘ presun cez pre-
káÏky, ale verím, Ïe raz sa mi podarí postaviÈ sa
pred Bostonsk˘ symfonick˘ orchester a zahraÈ
si s ním nieão ako Novosvetskú symfóniu alebo
Dvofiákov violonãelov˘ koncert. V‰etk˘m, ão ro-
bíme, len zvy‰ujeme ‰ance na to, aby sme sa
priblíÏili k cieºu, ale nikdy si nemôÏeme byÈ istí, 

Ïe sa tak aj stane. Av‰ak, ten cieº asi ani nie je
tak˘ dôleÏit˘ ako cesta, ktorú k nemu prekoná-
me. Treba si v‰ak dobre premyslieÈ, ão vlastne
chceme, pretoÏe niekedy sa nám sny môÏu
naozaj vyplniÈ. 
• Aké je to postaviÈ sa pred tisícky ºudí a diri-

govaÈ? „Netrasú“ sa vám obãas ruky?
Ak by sa mi triasli, nemohol by som túto prácu

robiÈ. Dirigent si musí byÈ stopercentne ist˘ sám
sebou, aby mohol byÈ hráãom a spevákom 
na koncerte oporou. Tí sa naÀho musia vedieÈ
spoºahnúÈ. MÀa to naopak baví. Pred koncertom
niekedy síce cítim re‰pekt a musím sa uvoºÀovaÈ,
no hneì, ako sa postavím pred teleso, v‰etko zo
mÀa opadne a uÏ myslím len na ãistú hudbu. Keì
dirigujem teleso, pred ktor˘m sa môÏem uvoºniÈ,
vtedy sa cítim, akoby som lietal a ãím viac ºudí 
to sleduje, t˘m lep‰ie. Dirigovanie je jedno z t˘ch
povolaní, ktoré sa robia pred zrakom a sluchom
poãetného (v tom lep‰om prípade) obecenstva. 
Je to práca, ktorej v˘sledky sú viditeºné a poãu-
teºné takmer okamÏite.
• Ktoré pracovné ponuky povaÏujete za naj-

zaujímavej‰ie?
Tie, kde nielen dávam, ale sa aj uãím. SnaÏím

sa stále rásÈ, takÏe sa rád pú‰Èam do nepozna-

ného. Spolupráca so zaujímav˘mi osobnosÈami
je pre mÀa veºmi in‰piratívna, no a potom 
sa snaÏím postaviÈ pred kvalitné teleso. Veºmi 
sa mi napríklad páãila práca s choreografom
Pavlom PitoÀákom, s ktor˘m sme e‰te na ‰kole
tvorili taneãné divadlo Hriech?. Obsahová idea,

hudobné nápady, priestorové rozvrhnutie,
nahrávanie s orchestrom... To dielo potom zís-
kalo niekoºko ocenení.
• Na aké pracovné úspechy ste hrd˘?

Na tie ão prídu! âlovek nesmie byÈ nikdy spo-
kojn ,̆ lebo stále je ão zlep‰ovaÈ. Z ch˘b sa treba
uãiÈ! Úspech totiÏ väã‰inou trvá tak maximálne
e‰te dva dni po koncerte. Potom treba zaãaÈ
odznova. Mne sa páãi práca, v˘voj, evolúcia,
kedy sa dopracúvame k nejakému umeleckému
tvaru. Ten potlesk publika k tomu jednoducho
patrí. 
• Vydali ste ‰esÈ albumov, publikujete v od-

born˘ch ãasopisoch, máte za sebou spolu-
prácu s v˘znamn˘mi slovensk˘mi i zahra-
niãn˘mi hudobn˘mi telesami. Aké máte e‰-
te ambície?
Aby to, ão robím, ºudí obohatilo, aby ich to nie-

kam posunulo.
• V ·panielsku Ïijete uÏ sedem rokov. Ako

ste si zvykli?
Vcelku dobre, aj keì rozdiely sú veºké. Najmä

na zaãiatku bolo pre mÀa ÈaÏké privyknúÈ 
si na in˘ spôsob zm˘‰ºania, pracovn˘ch i medzi-
ºudsk˘ch vzÈahov. Teraz je to uÏ iné, spoznal
som tu niekoºko v˘born˘ch kolektívov, mám 
tu profesionálne, kamarátske a uÏ aj rodinné zá-
zemie. Ale nie som ten typ ãloveka, ktor˘ je spo-
kojn˘ tam, kde je. Neviem, ãi je to moje posled-
né ‰tádium. âasto chodím na Slovensko. Tu si
vÏdy odd˘chnem, nabijem baterky a potom zno-
va do práce. Urãite nechcem stratiÈ kontakt 
so svojimi koreÀmi. Myslím si, Ïe kdekoºvek bu-
dem, stále budem Slovákom kúskom svojho
srdca túÏiacim po domove. 

Lenka Mlynãeková

Vizitka

Mgr. et Mgr. art. Robert Faltus, PhD.

narodil sa 29. 10. 1973 v Bratislave
1996 – 2004 – umeleck˘ vedúci a diri-

gent Akademického spe-
váckeho zboru Tempus
a Orchestra Orfeus

1997 – vy‰tudoval Pedagogickú fakultu
UK v Bratislave

2000 – vy‰tudoval Vysokú ‰kolu múzic-
k˘ch umení v Bratislave

2005 – získal titul PhD. na Pedagogickej
fakulte UK

„Cikker, Moyzes, 
SuchoÀ, Andra‰ovan,

Straãina... 
To bola moja 

hudobná biblia.“
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Keì som pred deviatimi rokmi zaãal ‰tudo-
vaÈ na vysokej ‰kole, preãítal som si v ‰tu-
dentskom ãasopise ãlánok o radoch – ra-
doch na ubytovanie, radoch na zápis, radoch
v jedálni. Ako informatik som stojac v rade
ãasto prem˘‰ºal nad t˘m, ako by sa to celé
dalo zoptimalizovaÈ. Ja som zostal pri pre-
m˘‰ºaní, no boli aj takí, ktorí pre‰li k ãinom
a napr. jedáleÀ na Mlynoch teraz obsluhuje
‰tudentov r˘chlej‰ie ako kedykoºvek pred-
t˘m. Pri skracovaní t˘chto radov sme dostali
slovo aj my informatici. Miesto, kde vieme
pomôcÈ, je jeden z kritick˘ch bodov reÈazca –
platenie. V‰ak to poznáte z obchodov...

·tudenti teraz na Mlynoch platia za obedy

priloÏením univerzitného preukazu – Ïiadna
hotovosÈ, Ïiadne vydávanie, krat‰ie ãakanie.
Ale tam nekonãíme, keì uÏ raz máme úãet
a preukaz, dá sa platiÈ za ãokoºvek. âo tak
ubytovanie? A ão tak tlaã? A ão tak... Do-
plÀte sami, veì spracovaniu platieb sa venu-
je veºa ãasu a nákladov.

Jedn˘m z ºudí, ktorí majú zásluhu na skrá-
tení jedného radu a ambíciu skracovaÈ ãi úpl-
ne odstrániÈ ìal‰ie, je Milan Vachálek, správ-
ca sluÏby E-peÀaÏenka. Milan sa ma minul˘
t˘ÏdeÀ op˘tal, ãi je moÏné pouÏiÈ elektronic-
k˘ podpis na podpisovanie ubytovacích
zmlúv ‰tudentmi. Otvoril my‰lienku bezpa-
pierovej ubytovacej agendy. Preão neodstrá-

niÈ „papierovaãky“ okolo preubytovania?
S t˘mto nápadom uÏ pri‰lo toºko ºudí, koºko
je ubytovan˘ch na Mlynoch. No s podporou
kompetentn˘ch a jeho prístupom, tak ako 
ho poznám, sa mi to zdá oveºa reálnej‰ie. Mi-
lan veºa nerozpráva, ale vidno za ním v˘sled-
ky. Pracuje hlavne pre internáty v Mlynskej
doline, no s podporou CIT vizionárov a „ma-
kaãov“ (on patrí skôr do tej druhej skupiny)
chce pomôcÈ spomenuté vízie uskutoãniÈ.

• Prvá vec, ktorú si mal na starosti, bol
ubytovací a stravovací systém.
S rekon‰trukciou jedálne vyvstala potreba

jednotného informaãného systému pre stra-
vovanie a ubytovanie. Doteraz jedáleÀ nepo-
uÏívala Ïiadny informaãn˘ systém a na uby-
tovanie sa pouÏívala len malá aplikácia.
V marci 2009 sa v jedálni nasadil systém
ISKaM a v septembri 2009 sme nasadzovali
modul pre ubytovanie. Cieºom bolo zefektív-
niÈ administratívu. Napríklad v‰etky platby 
za ubytovanie museli zamestnanci priraìovaÈ
k ‰tudentom ruãne. Na DruÏbe to robili dve
pracovníãky cel˘ t˘ÏdeÀ (kaÏd˘ mesiac), te-
raz to robí poãítaã.
• Ako sú s ISKaMom spokojní pouÏívate-

lia?
Pri zavádzaní nového systému je na zaãiat-

ku vÏdy nedôvera, ºudia hovoria, Ïe posta-
rom to bolo lep‰ie. Ale teraz, keì sa s t˘m
nauãili pracovaÈ, sa situácia zlep‰ila. Teraz
‰tudent napr. na ubytovacom oddelení len
priloÏí preukaz a ubytovateºke sa rovno zob-
razí jeho karta, ‰tudenta nemusí ruãne vyhºa-
dávaÈ. Program aj sám posiela upomienky 
za ome‰kané platby e-mailom alebo SMS-
kou, ão sa tieÏ doteraz robilo ruãne a papie-
rovo. Myslím si, Ïe systém sa musí pouÏívaÈ
najmenej rok a zamestnanci musia prejsÈ cez
cel˘ roãn˘ cyklus ubytovania, aby sa s t˘m
zÏili. Tento proces chceme e‰te podporiÈ ìal-
‰ími ‰koleniami, pracujem na tom.

Informaãné 
technológie
pomôÏu 
skrátiÈ rady
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• âo prinesie ‰tudentom?
Tento systém je základom E-peÀaÏenky,

ktorá má slúÏiÈ hlavne ‰tudentom, ale nielen
im.
• âo je to E-peÀaÏenka?

Ide o systém, ktor˘ umoÏní ‰tudentom 
aj zamestnancom bezhotovostne, jednodu-
cho, r˘chlo a bezpeãne platiÈ na univerzite 
za rôzne sluÏby pomocou univerzitného pre-
ukazu. Teraz je to hlavne platenie za ubyto-
vanie a stravovanie, plánujeme pridaÈ kopíro-
vacie sluÏby, kniÏnice a automaty na kávu.
Systém je otvoren ,̆ môÏu sa pridaÈ aj také
sluÏby, o ktor˘ch teraz nevieme. MôÏe slúÏiÈ
komukoºvek, kto má preukaz, aj ºuìom mimo

UK. Napr. ‰tudenti STU sa hojne stravujú
v jedálÀach na Mlynoch. Komunikujeme
so STU o tom, aby ich ‰tudenti mohli pomo-
cou ich preukazov vyuÏívaÈ niektoré sluÏby
UK a platiÈ za ne.
• âo treba spraviÈ na jej realizáciu?

Základ systému aj s uvedenou funkcionali-
tou je uÏ hotov˘ a pouÏíva sa. Chceme e‰te
pridaÈ moÏnosÈ automatizovaného hotovost-
ného dobíjania kreditu – tzv. tankomaty. Bu-
dú to vlastne skrinky, ku ktor˘m priloÏíte pre-
ukaz, vloÏíte hotovosÈ a tá sa pripí‰e na va‰e
konto. Nebudete teda musieÈ ãakaÈ na me-
dzibankov˘ prevod alebo platiÈ v pokladniach
ako doteraz. Okrem toho by sme e‰te chceli
pridaÈ moÏnosÈ platiÈ prostredníctvom inkasa,
systém túto funkcionalitu uÏ umoÏÀuje. Tech-
nická realizácia je pomerne jednoduchá, naj-
väã‰ou prekáÏkou je legislatíva. Musí sa to
zapracovaÈ napr. do ubytovacích zmlúv. Musí
to byÈ o‰etrené na najvy‰‰ej úrovni príkazom
rektora. Potom je to uÏ len otázka sluÏieb,
ktoré sa chcú pridaÈ.
• Ako chcete primäÈ ‰tudentov, aby 

E-peÀaÏenku pouÏívali?
Chceme im ukázaÈ, Ïe sa im to oplatí. 

Tí, ktorí budú platiÈ bezhotovostne, budú
r˘chlej‰ie vybavení pri pokladni v jedálni. Plán
je tak ,̆ Ïe z troch pokladní budú dve v˘luãne
bezhotovostné. UÏ teraz vidíme, Ïe bezhoto-
vostné obslúÏenie klienta je oveºa r˘chlej‰ie
ako hotovostné. Veºkou v˘zvou je dôvera
‰tudentov. Obávajú sa, Ïe o svoje peniaze
prídu. Preto rozbiehame aplikáciu na serveri
moja.uniba.sk, kde si pouÏívateº bude môcÈ
sledovaÈ stav svojho konta a v‰etky operácie
na Àom. Bude si tu môcÈ aj zablokovaÈ kartu
v prípade jej straty. Spravili sme aj bezpeã-
nostn˘ audit, na ktorom systém obstál dobre

a pár zisten˘ch nedostatkov dodávateº r˘ch-
lo odstránil. Pracovníkov Centra podpory 
IT uÏ za‰koºujeme na telefonickú pomoc pou-
Ïívateºom. Oficiálne spustenie pouÏívania 
E-peÀaÏenky oãakávame v marci.
• Pri‰iel si sem z komerãnej sféry. Ako 

by si porovnal tieto dve prostredia?
KaÏdé má svoje ‰pecifiká, napr. tu sa snaÏí-

me v‰etky zmeny stihnúÈ do zaãiatku nového
‰kolského roka. Na rozdiel od komerãnej sfé-
ry nás dosÈ zdrÏiavajú verejné obstarávania.
Dlho sa ãaká aj na rôzne podpisy. Napríklad
na DruÏbe sme ISKaM technicky nasadzovali
jeden t˘ÏdeÀ ale príprava, schvaºovanie a ob-
jednávanie trvali skoro deväÈ mesiacov. 
Na predchádzajúcom mieste som mal ako
projektov˘ manaÏér na starosti okrem iného
aj rekon‰trukciu letiska Sliaã. Veci sa vtedy
schvaºovali ãi podpisovali prakticky na poã-
kanie.
• âo sa ti na univerzite páãi?

Menej stresov! Oproti komerãnému pro-
strediu je to tu pokojnej‰ie. Máme dobr˘ pra-
covn˘ kolektív, sú tu lep‰ie medziºudské vzÈa-
hy. Pre mÀa bola práca v akademickom pro-
stredí novou v˘zvou a novou moÏnosÈou 
pre vyuÏitie získan˘ch skúseností.
• Ako reálne vidí‰ bezpapierovú ubytova-

ciu agendu?
Systém to umoÏÀuje, len sa u nás e‰te 

nevyuÏívajú v‰etky jeho moÏnosti. Jednou
z moÏností je systém elektronického podpi-

sovania ubytovacích zmlúv. V súãasnosti
kaÏd˘ ubytovan˘ podpisuje kaÏd˘ rok ‰tvor-
stranovú papierovú ubytovaciu zmluvu. 

Na Mlynoch a DruÏbe je ubytovan˘ch pribliÏ-
ne 9000 ‰tudentov. Roãne sa teda vytlaãí 
36 000 strán zmlúv, a to nehovoríme o let-
nom ubytovaní. Osobne to vidím reálne, 
ale asi e‰te nie od budúceho ‰kolského roka.
• âomu sa rád venuje‰, keì práve nepra-

cuje‰?
Rád chodím na turistiku, pracujem okolo

domu a mám psa – ãiernu labradorku Taffi.

Matú‰ Kováãik, 
Centrum informaãn˘ch technológií UK

Foto: Matú‰ Kováãik

Na webovej stránke Univerzity Ko-
menského môÏete nájsÈ i databázu osôb,
ktoré získali na na‰ej alma mater diplom
v jej doteraj‰ej histórii. K 17. 1. 2011 
ste v nej mohli nájsÈ drÏiteºov 195 107 dip-
lomov. 

Rigorózne tituly a tituly doktorandské
(PhD.) sú aktualizované k tomuto dátumu,
docenti a profesori ku koncu roka 2010.
Absolventi prvého a druhého stupÀa vyso-

ko‰kolského ‰túdia konãiaci v akademic-
kom roku 2009/2010 boli importovaní 
do databázy dÀa 27. 10. 2010. Ukazuje sa,
Ïe nezanedbateºné mnoÏstvo ‰tudentov
promovalo aj v zimn˘ch mesiacoch. Preto
je potrebné uskutoãÀovaÈ import absolven-
tov z akademického informaãného systé-
mu aj na konci zimného semestra, t. j. v me-
siaci február.

Neúplné záznamy, ktoré nebolo moÏné
zverejniÈ, priebeÏne dopæÀa Archív UK.
Zatiaº sa z nich podarilo skompletizovaÈ
470. Aktuálne poãty dosiaº ch˘bajúcich
záznamov je moÏné nájsÈ na webovej
stránke „Stav napæÀania databázy absol-
ventov UK“, na ktorú je link z hlavnej strán-
ky databázy.

OznámiÈ chybu v údajoch alebo ch˘-
bajúci záznam je moÏné správcovi databá-
zy (na hlavnej stránke databázy je link
„Oznámte chybu“). Doteraz sa naÀho 
obrátilo 12 absolventov. Viaceré urgencie
ch˘bajúcich titulov boli od absolven-
tov konãiacich v ne‰tandardnom termí-
ne, t. j. po skonãení akademického roka
2009/2010. V‰etky oznamy boli vybavené
a Ïiadatelia boli o doplnení záznamov infor-
movaní e-mailom.

Pavel SÛra, CIT UK 
(redakãne upravené)

Kto
získal 

na UK 
diplom?

I T  S L U Ž B Y  N A  U K

„E-peÀaÏenka 
umoÏní bezhotovostne, 

jednoducho, r˘chlo 
a bezpeãne platiÈ 

na univerzite 
za rôzne sluÏby 

pomocou 
univerzitného preukazu.“

„Oproti komerãnému 
prostrediu 

je univerzitné prostredie 
pokojnej‰ie. 
Máme dobr˘ 

pracovn˘ kolektív 
a sú tu lep‰ie 

medziºudské vzÈahy.“



Z piatich prorektorov v novom Vedení
UK zotrvá doc. Ján Pekár vo funkcii 
prorektora pre ‰tudijné veci. 
Funkciu ukonãili dve prorektorky a dvaja 
prorektori, ktor˘ch sme sa sp˘tali: 
„âo povaÏujete za svoj prínos
pre univerzitu poãas Vá‰ho pôsobenia 
vo Vedení UK?“

Prorektor pre informaãné technológie UK
doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.: 

Otázku „âo povaÏujete za svoj prínos pre uni
verzitu poãas Vá‰ho pôsobenia vo Vedení
UK?” pokladám za veºmi presnú. Som totiÏ
hlboko presvedãen ,̆ Ïe vo funkcii prorektora
na‰ej alma mater nie sú vo v˘raznej‰ej miere
vhodné hry jedného herca. Formálne je vede-
nie univerzity len poradn˘m orgánom rektora.
Na druhej strane je v‰ak tímom jeho najbliÏ‰ích
spolupracovníkov. Vedenia rektora Gahéra sa
vyjadrovali ku v‰etk˘m zásadnej‰ím otázkam
a pán rektor tie vyjadrenia pozorne poãúval.
Na prvom mieste teda môj prínos vidím
v samotnom pôsobení vo Vedení UK, kde jeho
ãlenovia vzájomne cizelovali námety, ako zle-
p‰iÈ veci. 

Do priamej pôsobnosti mi spadali najmä
oblasti informaãn˘ch technológií, akademickej
kniÏnice a vzÈahov s verejnosÈou, ale aj oblasÈ
rozvoja. Podrobnosti o tom, kde sa ão dosiah-
lo, sme kaÏdoroãne prezentovali vo v˘roãnej
správe UK, ktorá o tom poskytne doklad aj
v budúcnosti. Preto sa na tomto limitovanom
mieste nebudem opakovaÈ „in extenso“, pokú-
sim sa len o kratuãk˘ komentár k niektor˘m
fenoménom. 

Rozvoj sa dnes v akademickom prostredí
zhmotÀuje do projektov. Bolo mi dopriate byÈ
pri tom, keì sa na UK/RUK táto aktivita v˘raz-
ne na‰tartovala za neprehliadnuteºného osob-
ného nasadenia fundovaného ãloveka. 

VÏdy si uvedomujeme, keì urobíme závaÏné
rozhodnutie o nadobudnutí a naimplemento-
vaní nového komplexného informaãného sof-
tvéru pre niektorú z kºúãov˘ch oblastí na‰ej
práce. Aj toto sa nám, dokonca opakovane,
prihodilo. Zriedka si v‰ak pripustíme, aké majú
dne‰né softvéry nároky na „siete, Ïelezo“. Som
hrd˘ na to, ako má UK vybudovanú kostru
poãítaãovej siete. Kto ão i len trochu pozná
‰pecifiká prostredia informaãn˘ch technológií
v Bratislave a európskom okolí a zároveÀ oso-
bitosti slovenského vysoko‰kolského systému,
ten ºahko pochopí, preão som hrd˘ aj na kolek-
tív CIT a na spôsob, ak˘m pracuje. 

Spomínate si na nie tak dávne ãasy, keì UK
nemala in‰titucionalizovanú akademickú kniÏ-
nicu? Som hrd˘ na to, Ïe teraz ju máme. Na to,
Ïe doslova mini kolektív dám s neutíchajúcim
entuziazmom zabezpeãil prístup k rozsiahlemu
portfóliu elektronick˘ch informaãn˘ch zdrojov. 

Zaviedli sme tlaãové konferencie rektora UK
a tlaãové správy UK. Myslím si, Ïe aj keì
médiá z nich ãasto preberali len to, „ão sa im
hodilo“, tento spôsob aktívnej komunikácie
bolo dobré ponúkaÈ. Te‰ím sa z toho, ako sa
vyvíjala Na‰a univerzita – jej redaktorka teraz
ponúka zdynamizovan˘ obsah v modernej
forme. 

Prorektorka pre legislatívu UK 
JUDr. Mária Duraãinská, CSc.:

• UK zaviedla systém vnútorn˘ch predpisov,
ktor˘ sa na webovej stránke nepretrÏite
aktualizuje a fungguje na základe zásad:

1. Zásada jednotnosti. Jednotne sú stanovené
druhy vnútorn˘ch predpisov, ktoré sú prijí-
mané na úrovni univerzity, ako aj na úrovni
fakúlt. Existuje tieÏ jednotná vnútorná ‰truk-
túra vnútorn˘ch predpisov, napr. obsah pre
lep‰iu prehºadnosÈ predmetu úpravy.

2. Zásada pripomienkového konania, v rámci
ktorého sa vyhodnocujú stanoviská Akade-
mického senátu UK, fakúlt a odborn˘ch
pracovísk Rektorátu UK; ‰iroko koncipova-
né pripomienkové konanie umoÏÀuje prijaÈ
optimálny variant úpravy.

3. Zásada ãasovej evidencie vnútorn˘ch pred-
pisov po kalendárnych rokoch, priãom na
webovej stránke zostávajú zverejnené aj uÏ
neplatné vnútorné predpisy (s vyznaãením,
Ïe sú neplatné a s ãíslom predpisu, ktor˘ ich
nahradil). Tak je ‰tudentom umoÏnené
posudzovaÈ vzÈahy podºa vnútorn˘ch pred-
pisov platiacich v ãase, keì príslu‰n˘ ‰tudij-
n˘ vzÈah vznikol.

4. Zásada prehºadnosti vnútorn˘ch predpisov
vytvorením vecného registra umoÏÀujúceho
r˘chlej‰ie vyhºadanie podºa oblastí úpravy.
Napr. pod heslom „‰túdium“ nájdeme v‰et-
ky ‰tudijné poriadky, ktoré platili od úãinnos-
ti zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰ko-
lách, ìalej vnútorné predpisy upravujúce
doktorandské ‰túdium, rigorózne konanie,
závereãné práce. Pod heslom „‰túdium“ tak
nájdeme ìal‰ie podskupiny predpisov, ktoré
upravujú ‰tudijné vzÈahy na UK. Pod heslom
„veda a v˘skum“ sú zase v‰etky predpisy,
ktoré upravujú vzÈahy v oblasti vedy
a v˘skumu a pod.

• Vìaka nov˘m vnútorn˘m predpisom sa
dosiahlo zjednotenie postupov UK v obllasti:

1. Vyberania ‰kolného a poplatkov spojen˘ch
so ‰túdiom, kde sa rozhoduje o základn˘ch
právach a povinnostiach ‰tudenta. Na UK
sú zjednotené pravidlá stanovenia v˘‰ky
‰kolného a poplatkov, pravidlá ich odpú‰Èa-
nia a zníÏenia, ako aj náleÏitosti rozhodnutí,
na základe ktor˘ch ich fakulty vyrubujú.
Tieto rozhodnutia majú charakter individuál-
nych správnych aktov, a preto by mali spæÀaÈ
urãité obsahové a formálne náleÏitosti, ão
jednoznaãne zvy‰uje nároãnosÈ na rozhodo-
vaciu ãinnosÈ fakúlt v tejto oblasti.

2. Uzatvárania zmlúv so zahraniãn˘mi ‰tudent-
mi vrátane stanovenia pravidiel vytvorenia
systému finanãn˘ch a administratívnych
väzieb medzi fakultami a Rektorátom UK
a vypracovania jednotn˘ch vzorov˘ch zmlúv
upravujúcich ‰túdium zahraniãn˘ch ‰tudetov.

3. Uzatvárania nájomn˘ch zmlúv na UK v rám-

âo povaÏujú
za svoj prínos pre univerzitu

b˘valí prorektori?
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ci poÏiadaviek vypl˘vajúcich zo v‰eobecne
záväzn˘ch právnych predpisov. Ide najmä o
stanovenie jednotn˘ch postupov pri uzatvá-
raní nájomn˘ch zmlúv, kde rozhodujúce
postavenie má Akademick˘ senát UK (RUK
plní len administratívne a organizaãné úlohy)
a o vypracovanie vzorov˘ch nájomn˘ch
zmlúv.

4. Ubytovania ‰tudentov vo vysoko‰kolsk˘ch
internátoch UK. Boli vypracované jednotné
kritéria pre poskytovanie ubytovania vrátane
vzorov ubytovacích zmlúv, ktoré pouÏívajú
vysoko‰kolské internáty na UK.

• RozmanitosÈ vnútorn˘ch predpisov UK roz‰i-
rujú nové predpisy, ktoré rie‰ia doteraz
neupravené ooblasti vzÈahov na UK, a to
nakladanie s právami du‰evného vlastníctva
na UK, pravidlá hodnotenia kvality v˘uãby ãi
vybavovanie sÈaÏností na UK.

Prorektorka pre vedecko-v˘skumnú
ãinnosÈ a doktorandské ‰túdium 

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.:

• ZaloÏenie Centra excelentnosti pre biotech-
nológie a biomedicínu UK (CEBBUK) 
v roku 2006:
Okrem vzdelávania a v˘skumu v tejto oblas-
ti je poslaním CEBBUK zabezpeãiÈ v˘stupy
a fungovaÈ ako inkubátor nov˘ch inovatív-
nych firiem v oblasti biotechnológie a biome-
dicíny. V‰etky uvedené disciplíny majú na UK
dlhodobú tradíciu, a aj v súãasnosti sú
vytvorené podmienky pre takúto orientáciu
v˘skumu najmä na experimentálne oriento-
van˘ch fakultách. V prvej etape bolo CEB-
BUK ako celouniverzitne pôsobiaca ‰truktú-
ra vytvorená virtuálnym spojením jednotli-
v˘ch kolektívov a infra‰truktúry. V druhej
etape sa centrum uchádzalo o národné
grantové prostriedky a zapojilo sa do súÈaÏe
o získanie podpory v rámci budovania
Národn˘ch centier excelentnosti. V tretej
etape centrum získalo finanãné zdroje zo
‰trukturálnych fondov. 

• UK bolla jedna z najúspe‰nej‰ích in‰titúcií na
Slovensku v získavaní finanãn˘ch prostried-
kov zo ‰trukturálnych fondov v rámci OP
V˘skum a v˘voj:
UK získala 22 117 915 eur pre trinásÈ centier
excelentnosti v OP V˘skum a v˘voj a jeden
projekt na podporu aplikovaného v˘skumu,
v˘voja a transferu technológií. Získané finan-

ãné prostriedky umoÏÀujú inovovaÈ v˘skum-
nú a technickú infra‰truktúru, vybudovaÈ
efektívny servis pre v˘skumnú ãinnosÈ, pod-
porovaÈ rozvoj doktorandského ‰túdia s
cieºom vychovaÈ mladú generáciu schopnú
reflexie progresívnych trendov vo vede,
zabezpeãiÈ pre toto obdobie nákup spotreb-
ného materiálu pre zabezpeãenie prevádzky
unikátnych prístrojov a zariadení a zabez-
peãiÈ ich prevádzkovanie na servisnej báze
pre vyuÏívanie a kooperáciu medzi fakultami
UK a mimo fakultn˘mi pracoviskami. 

• Pravidelne sa zvy‰ujúci poãet Ïiadateºov
o Granty UK pre poddporu vedecko-v˘skum-
nej ãinnosti doktorandov a mlad˘ch vedec-
k˘ch pracovníkov:
V roku 2010 bolo vlastnou univerzitnou
grantovou agentúrou z podan˘ch 518 pro-
jektov finanãne podporen˘ch 265 v celkovej
v˘‰ke viac ako 339 tis. eur. Podarilo sa nám
elektronizovaÈ kompletnú agendu súvisiacu
s vnútrouniverzitn˘mi grantmi mlad˘ch. Celá
agenda bola spracovaná v prvom plne bez-
papierovom celouniverzitnom informaãnom
systéme. V roku 2009 bol najskôr vytvoren˘
základn˘ modul systému na podávanie Ïia-
dostí o grant, a potom nasledoval jeho ìal‰í
rozvoj. 

• Komplexná akrediitácia UK:
V rámci komplexnej akreditácie UK v roku
2008/2009 a na základe posúdenia atribú-
tov v oblasti v˘skumu bola UK zaãlenená
ako univerzitná vysoká ‰kola.

• Budovanie medzinárodnej prestíÏe UK –
udeºovanie ãestn˘ch titulov „doctor honoris
causaa“:
V rokoch 2005 – 2010 UK udelila 13 titulov
„doctor honoris causa“ v˘znamn˘m vedec-
k˘m osobnostiam zo zahraniãia.

Prorektor pre medzinárodné vzÈahy UK
MUDr. Peter Osusk ,̆ CSc.:

PosúdiÈ svoje pôsobenie je neºahké zadanie.
A ak netrpí‰ autoakuzáciou, tak si to dobré
podãiarkne‰ a menej dobré potlaãí‰. Na jedno
by si v‰ak zabúdaÈ nemal. Îe totiÏ ani to
dobré, ani to zlé nie je v˘luãne tvojim dielom. 

A tak mi prichodí, bilancujúc, predov‰etk˘m
s vìakou spomenúÈ t˘ch, ão pri dobrom diele

pomáhali. Pole pôsobnosti prorektora pre
medzinárodné vzÈahy a in‰titucionálneho koor-
dinátora programu Erasmus (na starého
Sokrata sa pomaly zabúda) zasahovalo do
netu‰en˘ch polí pôsobnosti, ktoré b˘vali
nezriedka zaujímavé a obohacujúce. TakÏe
nielen rastúce poãty „mobilizovan˘ch“ ‰tuden-
tov UK (nárast medzi bratmi osemnásobn˘)
a zlep‰enie pôvodne depresívneho pomeru
outgoing : incoming z takmer 10 : 1 na bez-
mála 2 : 1, ale aj „otvorenie“ rektorskej siene
vo funkcii brány do sveta, kde okrem hviezd
typu Tonyho Blaira a t˘ch ãi on˘ch prezidentov
(aj jedna ‰armantná prezidentka) prichádzali
i reprezentanti sveta vedy a kultúry. Univerzitu
dobyli na moju veºkú radosÈ Turci i Kórejci –
vìaka Filozofickej fakulte UK, ktorá otvorila
brány hradieb. Z hradieb RKCMBF UK naopak
vyrazili prví mobilitní smelci. 

Najstar‰ia, najväã‰ia a najlep‰ia i jej fakulty
majú uÏ pár rokov solídne logá, ãitateº pritom
ani netu‰í, ak˘m rébusom je prezvaÈ fakultu
„managementu“ v jazyku Cézara a Ovídia.
Portfólio „olejov“ jej rektorov bolo kompletizo-
vané (s jedinou v˘nimkou, ktorú uÏ nebolo
treba druh˘krát ve‰aÈ) a ozdobilo steny miest-
nosti vedeckej rady... Na nástupcov ãaká
dorie‰enie galérie rektorov, i keì nov˘ rektor
e‰te jedno miesto má. 

Univerzita má byÈ miestom poznania, okrem
iného osudov krajiny, ktorej elity v rozhodujúcej
miere formovala. Tie slávne i smutné chvíle pri-
pomínajú tri nové tabule na jej fasáde. Tá prvá
hovorí po rokoch holú pravdu, tá druhá hovorí
o zaãiatku nádeje a tá tretia o tom, Ïe niã nie
je navÏdy vyhraté a o v‰etko dobré treba
denne bojovaÈ so stále prítomn˘m zlom. 

A ak mám ìakovaÈ, treba niekde zaãaÈ.
Univerzita má veºa kruhov, ktoré sa ma za
dlh˘ch osem rokov dotkli. Tie najbliÏ‰ie sú
v tíme Oddelenia medzinárodn˘ch vzÈahov
RUK a jeho pracovisku programu Erasmus.
Tie ìal‰ie sú moji vzácni priatelia vo vedení uni-
verzity a v‰etci pracovití dekani a prodekani a
ich „erazmácke“ man‰afty, ãi zväã‰a skôr
„frauen‰afty“. Ale i ‰tudijné oddelenie, ktoré
pripravilo v‰etky z takmer dvesto promócií,
ktoré som „odcelebroval“. Ale i archivári, s kto-
r˘mi bolo radosÈ spolupracovaÈ. A ‰oféri,
s ktor˘mi som sa nezabil na stovkách a tisí-
coch kilometrov bez nehody. A bystrí ‰tudenti,
ktor˘ch zaujímalo viac ako diplom a ktorí ‰írili
dobré meno univerzity. A obetaví pedagógo-
via, ktorí sa starali o „príchodzích“, ktorí k nám
pri‰li zo sveta predov‰etk˘m ‰tudovaÈ.
(O men‰inu t˘ch, ktorí pri‰li predov‰etk˘m piÈ,
sa pevnou rukou postaral riaditeº internátu,
ktor˘ vedel, Ïe jeho ruka má vo mne oporu.) 

Nakoniec nieão, ão sa nepodarilo. Nemohol
som to síce takmer nijako ovplyvniÈ, ale
povaÏujem to za prehru, ktorá má „zodpoved-
n˘ch rie‰iteºov“. Je Àou váÏna stagnácia
v ponuke v˘uãby v cudzích jazykoch, reálne
v tej angliãtine, o ktorej zavedenie do základ-
ného ‰kolstva som sa toÈ zasadzoval v parla-
mente. Keì uÏ neplatí „verba movent“, nech
zaãne platiÈ „exempla trahunt“!!! Nové 
vedenia väã‰iny fakúlt by si mali pozrieÈ, ão
ponúka napríklad tak˘ Vilnius. A sme my
hor‰í? Tak aby sme, ako hovorí klasik, 
v „hanbe nezostali...“

LM
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• Miesto narodenia: Îilina
• Vek: 63

• âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
V‰etk˘m moÏn˘m, najdlh‰ie ma drÏala pred-
stava, Ïe budem maliarom.
• âo ste ‰tudovali a preão práve tento odboor?
·tudoval som filozofiu. K tejto voºbe ma privie-
dol zámer nájsÈ odbor, ‰túdium, ktorého by ma
príli‰ nezaÈaÏovalo a dovolilo by mi zaoberaÈ sa
vlastn˘mi vecami. Neskôr som s pote‰ením
zistil, Ïe medzi vlastné veci môÏem zaradiÈ aj
filozofiu.
• Aké cudzie jazyky ovládate?
Jazyky, z ktor˘ch som prekladal a v ktor˘ch
som predná‰al, sú tieto: francúz‰tina, angliãti-
na, ru‰tina, nemãina. 
• âo vám napadne, keì sa povie „práca“?
Normálny stav mysle a tela.
• Ako rád trávite voºn˘ ãass?
Ja nemám ãas rozdelen˘ na prácu a voºn˘ ãas.

V‰etko, ão robím, sú len rôzne formy práce
alebo, ak chcete, voºného ãasu. 
• UprednostÀujete televíziu alebo knihy? Preão?
To nie je pre mÀa alternatíva, keì sa chcem
dozvedieÈ, ão je vo svete nového, pozriem sa
na televíziu (alebo internet) a keì hºadám
vysvetlenie alebo príbeh, otváram knihy.
• Prezradíte nieão o svojej rodine?
Áno, to najdôleÏitej‰ie: mám ju. A obãas má aj
ona mÀa.
• âo vás dokáÏee zarmútiÈ?
HlúposÈ. Vrátane tej vlastnej.
• âo vás dokáÏe rozosmiaÈ?
Îidovské anekdoty.
• Máte obºúbenú osobnosÈ?
Zo v‰etk˘ch veºk˘ch osobností, ktor˘ch dielo
som mal moÏnosÈ spoznaÈ, vo mne vyvolal naj-
väã‰í a najtrvalej‰í pocit obdivu francúzsky
antropológ Claude Lévi-Strauss. Nikdy nepre-
stanem obdivovaÈ prenikavosÈ jeho myslenia,

múdrosÈ jeho postojov, rozsah jeho kultúrnych
záujmov, brilantn˘ ‰t˘l jeho prejavu. 
• Máte nejak˘ skryt˘ talent?
Napriek pokroãilému veku neprestávam veriÈ,
Ïe nejak˘ mám a Ïe ho e‰te stihnem odhaliÈ, ak
aj nie naplno rozvinúÈ. 
• Akéé hodnoty sú pre vás v Ïivote najdôleÏtej‰ie?
Ako si to dievãatá písali do pamätníãkov? Len
tri slová v srdci maj, miluj... Tie dve ìal‰ie som
zabudol, ale tu‰ím, Ïe sú obsiahnuté v tom
prvom.

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.,

Katedra anglického jazyka a literatúry
Pedagogickej fakulty UK (PdF) 
organizovala dÀa 26. novembra 2010
medzinárodnú konferenciu Challenges in
Foreign Language Education. Jej cieºom
bolo poskytnúÈ platformu pre diskusiu 
o aktuálnych problémoch, teoretick˘ch 
a praktick˘ch aspektoch vyuãovania
cudzích jazykov a taktieÏ umoÏniÈ v˘menu
skúseností odborníkov z rôznych krajín.

Konferencia Challenges in Foreign
Language Education sa konala v Kongre-
sovom centre Vysoko‰kolského internátu
DruÏba UK. Bola ìal‰ou zo série medzinárod-
n˘ch konferencií, ktoré kaÏd˘ druh˘ rok organi-
zuje Katedra anglického jazyka a literatúry PdF
UK. Hlavn˘mi vymedzovacími panelmi orientá-
cie konferencie boli oblasti: didaktika, lingvisti-
ka a literatúra. 

Na podujatí vystúpilo 32 odborníkov zo ‰ies-
tich krajín (âeská republika, Poºsko, Maìarsko,
Taliansko, USA a Slovensko), ão sa podpísalo
na vysokej úrovni vedeckej diskusie. KaÏd˘
z úãastníkov sa domov vrátil aj s elektronickou

verziou zborníka príspevkov na CD, ãím sa
príhodne vyrie‰ila aj otázka publikácie pred-
ná‰ok. 

Medzi vedúce osobnosti patrila doc.
Gabriela Lojová z PdF UK, ktorá sa vo svojom
príspevku zamerala na hlavné v˘zvy vo vyuão-
vaní cudzích jazykov na Slovensku, priãom
podrobnej‰ie analyzovala otázky efektívnosti
uãenia sa a vyuãovania cudzieho jazyka detí
v pred‰kolskom a v mlad‰om ‰kolskom veku.
Pri tomto príspevku treba zdôrazniÈ aktuálnosÈ
témy pre slovenské prostredie vzhºadom na
novelu ‰kolského zákona, v ktorej sa urãuje
anglick˘ jazyk ako povinn˘ prv˘ cudzí jazyk na
základn˘ch ‰kolách. 

ëal‰ou osobnosÈou bola talianska lingvodi-
daktiãka Federica Missaglia, ktorá sa sústredi-
la na fonetické a fonologické aspekty pri osvo-
jovaní si druhého jazyka a uãení sa cudzieho
jazyka. Ako zástupkyÀa maìarskej akademic-
kej obce vystúpila Judit Kovács s príspevkom
o perspektíve bilingválnej v˘uãby v Maìarsku a
prezentovala v˘sledky svojho v˘skumu vyuão-
vania detí v pred‰kolskom veku, na základn˘ch
a stredn˘ch ‰kolách. Za americké akademické

pole sa predstavila Katarina Gephardt, ktorej
predná‰ka sa orientovala na problematiku
interkultúrnej komunikácie a postkoloniálny
diskurz v africkej literatúre. 

Konferencia sa koncentrovala predov‰et-
k˘m na nové a invenãné prístupy a metódy
v˘uãby, veºká pozornosÈ sa venovala obzvlá‰È
aktuálnej téme – metóde CLIL a priestor dostali
aj prakticky orientované workshopy. ·truktúro-
vanie tém do troch panelov a príprava elektro-
nickej podoby zborníka k dátumu konania kon-
ferencie sa ukázali ako dobrá voºba pre uspo-
riadanie tematicky nároãnej a obsahovo veºmi
‰irokej konferencie, ão sa stretlo s veºmi pozi-
tívnym ohlasom u mnoh˘ch úãastníkov, rovna-
ko ako aj celková úroveÀ a kvalita príspevkov.
MoÏno jednoznaãne kon‰tatovaÈ, Ïe konferen-
cia splnila cieº, ktor˘ si predsavzala – poskytla
nielen dostatoãne ‰irok ,̆ ale aj patriãne fundo-
van˘ priestor na prezentáciu názorov, polemík,
diskusií, teoretick˘ch a vedeck˘ch poznatkov
a skúseností z vyuãovania cudzieho jazyka
v medzinárodnej perspektíve.

Mgr. Zuzana Husárová, PhD., PdF UK

Konferencia o v˘zvach
vo vzdelávaní v cudzom jazyku

vedúci Katedry filozofie 
a dejín filozofie FiF UK



Na Právnickej fakulte UK (PraF) sa uÏ 
po siedmykrát uskutoãnilo anketové 
hodnotenie pedagógov a v˘uãby ‰tudentmi.
Podºa zákona o vysok˘ch ‰kolách 
„‰tudent má právo aspoÀ raz roãne 
maÈ moÏnosÈ sa formou anonymného 
dotazníka vyjadriÈ o kvalite v˘uãby 
a o uãiteºoch“, priãom toto zákonné 
ustanovenie fixuje aj ‰tudijn˘ poriadok
na‰ej fakulty. 

Táto anketa má na na‰ej fakulte viacroã-
nú tradíciu, pri ktorej nejde iba o formálne spl-
nenie si povinnosti, ktorú ukladá vy‰‰ie uve-
den˘ zákon, ale jej primárnym cieºom je pri-
spieÈ k zv˘‰eniu kvality v˘uãby na na‰ej fakul-
te, sprostredkovaÈ pedagógom i vedeniu, ako
ich vnímajú ‰tudenti a in‰pirovaÈ ich v tom, ão
by mohli zlep‰iÈ a na druhej strane prispieÈ 
k oceneniu dlhodobo kvalitnej práce mno-
h˘ch pedagógov. Zaãiatky realizácie tohto
systému boli poznaãené hºadaním optimálnej
podoby, ktorá by zabezpeãovala ão najjedno-
duch‰í prístup ‰tudentov k zapojeniu sa do
hodnotenia a zároveÀ zaruãila transparent-
nosÈ a ochranu samotnej ankety. 

Po prv˘krát sa anketové hodnotenie peda-
gógov a v˘uãby ‰tudentmi na na‰ej fakulte
uskutoãnilo v akademickom roku 2003/2004,
a to formou klasick˘ch „papierov˘ch“ dotazní-
kov, ktoré sa prácne distribuovali dobrovoº-
níkmi spomedzi ‰tudentov a takou istou for-
mou sa aj zbierali. Tak˘to postup znaãne
komplikoval a predlÏoval samotn˘ proces
vyhodnocovania, keìÏe sa v‰etky údaje
z vyplnen˘ch dotazníkov museli takpovediac
ruãne spracovaÈ a následne vyhodnocovaÈ.
Preto sa v akademickom roku 2008/2009
podarilo zrealizovaÈ túto anketu prostredníc-
tvom internetu, kde prebiehala formou on-line
dotazníka umiestneného na webstránke
fakulty, ktor˘ zabezpeãoval ‰tudentom kom-
fortnej‰í prístup k hodnoteniu a zároveÀ jej
vyhodnocovateºom jednoduch‰ie spracova-
nie. Av‰ak aj napriek opatreniam tvorcov sys-
tému anketového hodnotenia sa objavili
podozrenia, Ïe do‰lo k snahe o ovplyvnenie
v˘sledku. KeìÏe systém bol anonymn ,̆
nebolo moÏné tieto podozrenia preukázaÈ. To,
Ïe anketové hodnotenie bolo tak˘mto spôso-
bom poznaãené a jeho v˘sledky spochybni-
teºné, priviedlo vedenie fakulty k rozhodnutiu,
Ïe v˘sledky nebudú zverejnené, a preto sa
zverejnilo len meno pedagóga, ktor˘ sa
umiestnil na prvom mieste. Tieto dôvody
viedli organizátorov a vedenie právnickej
fakulty k zmene spôsobu realizácie anketo-
vého hodnotenia a v akademickom roku

2009/2010 sa uskutoãnilo prostredníctvom
univerzitného systému AiS2, ktor˘ znemoÏnil
akékoºvek zasahovanie do jeho priebehu. Na
tomto mieste je potrebné poìakovaÈ aj vede-
niu na‰ej univerzity za podporu, bez ktorej by
anketové hodnotenie tak˘mto spôsobom
nebolo moÏné zrealizovaÈ.

Posledné tri roky realizácie hodnotenia sa
v dotazníkoch, na ktoré ‰tudenti odpovedajú,
objavujú rovnaké otázky, ão umoÏÀuje aj
z dlhodobého hºadiska sledovaÈ v˘voj jednot-
liv˘ch oblastí vzdelávania a sluÏieb, ktoré
poskytuje svojím ‰tudentom. Dotazník sa
ãlení na dve základné ãasti. Prvá sa sústreìu-
je na hodnotenie pedagogickej ãinnosti peda-
gógov a druhá ãasÈ sa venuje hodnoteniu
fakulty a sluÏieb, ktoré poskytuje ‰tudentom.
Prvá ãasÈ sa ãlení na ‰tyri okruhy otázok
o hodnotení práce pedagóga na seminári,
o prístupe a kvalite predná‰ok, o prístupe
pedagógov pri skú‰aní a o spoloãensky
neÏiaducich javoch. V tejto oblasti je moÏné
sledovaÈ pozitívny trend hodnotenia prístupu
pedagógov k ‰tudentom na seminároch
a predná‰kach. V akademickom roku
2009/2010 prvú desiatku najlep‰ie hodnote-
n˘ch tvorili títo pedagógovia: 

Mgr. Petra ULIâNÁ, PhD.
JUDr. Michal ëURI·, PhD.
Mgr. Juraj VAâOK
Mgr. Ján MACEJ
JUDr. Romana SMYâKOVÁ, PhD.
JUDr. Eduard BURDA, PhD.
PaedDr. JCDr. Róbert BRTKO, CSc.
JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD.
JUDr. Katarína GE·KOVÁ, PhD.
JUDr. Marek ·TEVâEK, PhD.
Druhá ãasÈ dotazníka sa ãlení na otázky 

o názore ‰tudentov na právnickú fakultu ako
takú a taktieÏ na fakultnú kniÏnicu a ‰tudijné
oddelenie. Na‰i ‰tudenti uÏ tradiãne pozitívne
hodnotia sluÏby fakultnej kniÏnice, ktorá
poskytuje podstatné zdroje informácií pre ich
‰túdium. ZároveÀ sa v‰ak objavujú uÏ menej
kladné ohlasy na ‰tudijné referentky, ktoré 
signalizujú priestor, kde sa fakulta e‰te musí 
zlep‰iÈ.

Medzi základné ciele kaÏdej vzdelávacej
in‰titúcie by mala jednoznaãne patriÈ snaha
zlep‰ovaÈ cel˘ proces vzdelávania. Hºadanie
ciest, ako v tejto oblasti napredovaÈ, je urãite
nároãné. Anketové hodnotenie pedagógov je
jedn˘m z nástrojov, ktor˘ nepochybne tento
cieº pomáha dosiahnuÈ, keìÏe ide o jedineã-
n˘ indikátor spätnej väzby ‰tudentov na ãin-
nosÈ pedagógov a taktieÏ na opatrenia fakul-
ty v oblasti vzdelávacieho procesu. Je preto
potrebné tento in‰titút zachovaÈ, podporovaÈ

a rozvíjaÈ nielen jednotlivo na pôde fakúlt, ale
i na celouniverzitnej pôde tak, aby sme ìalej
zostali na „‰pici“ slovenského vzdelávania
a prepracovávali sa aj do tej európskej, ãi
celosvetovej skupiny popredn˘ch univerzít.

Peter Lukáãka, PraF UK
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·tylistika rôznych textov má svoje pra-
vidlá. Iné zásady platia pre úradnícke
texty, iné pre odborné ãlánky a iné pre
populárne ãlánky. 

V populárnych príspevkoch by sme sa
mali vyvarovaÈ formálnym úradníckym
v˘razom a spojeniam, kvôli ktor˘m pôsobí
text strnulo a nie je ºahko ãítav .̆ Pri popu-
lárnom ‰t˘le sa drÏme zásady písaÈ priro-
dzene tak, ako by sme to povedali. 

Napríklad namiesto spojenia „zrealizo-
vaÈ rozhovor“ povedzme „pozhováraÈ sa“
/ „porozprávaÈ sa“ a namiesto „zrealizovaÈ
stretnutie“ pouÏime „stretnúÈ sa“.

Ak musíme pouÏiÈ trpn˘ slovesn˘ rod
namiesto ãinného, je lep‰ie vyuÏiÈ zvratnú
verziu ako opisnú. Teda namiesto „kated-
ra je zapojená“ znie prirodzenej‰ie spoje-
nie „katedra sa zapojila“. Takisto pred
spojením „projekt je zameran˘ na“ by sme
mali uprednostniÈ opisn˘ trpn˘ rod „pro-
jekt sa zameriava na“.

Úradníckemu ‰t˘lu môÏeme priradiÈ aj
spojenie „ão sa t˘ka“. Túto frázu by sme
z publicistického ‰t˘lu mali úplne vy‰krt-
núÈ. Podobné platí aj pre v˘raz „v rámci“.
Priãasto pouÏívame spojenia „v rámci pro-
jektu“, „v rámci programu“, „v rámci
Európskej únie“. Pritom môÏeme spojenie
nahradiÈ mnoÏstvom in˘ch variantn˘ch
v˘razov, ktoré pouÏijeme v závislosti od
kontextu. Napríklad „súãasÈou projektu“,
„v programe“, „v Európskej únii“.

LM

Právnici
pravidelne hodnotia pedagógov

a v˘uãbu v ankete



Na slovinskej literárnej scéne je v súãas-
nosti mimoriadne Ïivo. Bez ohºadu na gene-
raãné zaradenie autorov, tvorba posledn˘ch

rokov priniesla so sebou do literatúry varia-
bilitu ‰t˘lov, motívov a koncepãn˘ch postu-
pov a tento koncept rôznorodosti v˘razne
zasiahol (a nepochybne tieÏ pozmenil) spô-
sob reflexie slovinskej súãasnosti a minulos-
ti. PestrosÈ a nezameniteºnosÈ autorsk˘ch
poetík ovplyvnila podobu v‰etk˘ch literár-
nych Ïánrov a druhov (od lyriky aÏ po
drámu) a aj vìaka tomu nadobudla moder-
ná slovinská literatúra v európskom kontex-
te ‰tatút síce malého ale dynamicky sa roz-
víjajúceho umeleckého priestoru. Recepcia
slovinskej literatúry v slovenskom kontexte
v‰ak stále nie je dostatoãne etablovaná
a má skôr príleÏitostnú podobu, aj preto
treba zvlá‰È oceniÈ snahu zosumarizovaÈ
súãasnú literárnu tvorbu slovinsk˘ch auto-
rov a ponúknuÈ reprezentatívny v˘ber zo
súãasnej slovinskej literárnej produkcie.
V˘sledkom tohto snaÏenia je súbor prekla-
dov˘ch textov kolektívu Sa‰e Vojtechovej
Poklaã Antológia súãasnej slovinskej 
literatúry, ktor˘ minul˘ rok vy‰iel vo
Vydavateºstve UK.

Antológia obsahuje vy‰e ‰esÈdesiat tex-
tov, rozdelen˘ch do troch ãastí, podºa príslu-

‰ného literárneho druhu. Preklady originál-
nych textov sú v˘sledkom spolupráce sku-
piny talentovan˘ch mlad˘ch prekladateºov
slovakistov a najmä ich zásluhou texty
nestrácajú niã zo svojej svieÏosti a aktuál-
nosti. V rozsiahlom súbore ukáÏok je zastú-
pené takmer celé Ïánrové spektrum (od
básnickej a prozaickej tvorby, cez drámu, aÏ
po literatúru pre deti a mládeÏ). Tematicky
ani motivicky nie sú síce uvedené úryvky
nijak zvlá‰È prekvapujúce a jednotliví autori
stvárÀujú zväã‰a univerzálne motívy inten-
zívne preÏívan˘ch aÏ lyrizovan˘ch emócií,
krízou poznaãen˘ch medziºudsk˘ch vzÈa-
hov, alebo tieÏ (v globálnej‰om meradle)
problematiku celospoloãensk˘ch otáznikov
a problémov moderného slovinského etnika. 

To, ão v‰ak tento v˘ber kvalitatívne veºmi
vyzdvihuje a robí ho ãitateºsky pútav˘m, je
originalita a nev‰ednosÈ autorsk˘ch rukopi-
sov jednotliv˘ch úryvkov, ktoré (hoc spracú-
vajú tú istú, ãi podobnú tému) sú charakte-
ristické a odli‰né svojou modalitou.
Typizovan˘ motív konfliktného partnerského
spoluÏitia tu má napríklad podobu absurdne
humornej grotesky (E‰te dobre, Bláznivá

Cieºom publikácie Teoretické aspekty 
politicko-administratívnych 
vzÈahov kolektívu autorov (Emília Siãáková-
Beblavá, Darina Ondru‰ová, Daniel
Klimovsk˘, Tomá‰ Jacko) je priblíÏiÈ 
ãitateºom problém, ktor˘ zatiaº nie je 
predmetom systematického ‰túdia 
akademickej obce na Slovensku, napriek
tomu v‰ak patrí ku kºúãov˘m témam 
verejnej správy a jej modernizácie.
Pripomína, Ïe kvalita v˘konu verejnej správy
je ovplyvnená konkrétnym v˘vojom vzÈahov
medzi politikmi a úradníkmi, právnym 
rámcom upravujúcim vzÈahy politiky 
a administratívy, politickou kultúrou 
a politickou tradíciou vzÈahu 
‰tátu k zamestnancom verejnej správy.

Publikácia je v˘sledkom spolupráce rie‰iteº-
ského tímu na Ústave verejnej politiky a ekonó-
mie Fakulty sociálnych a ekonomick˘ch vied
UK. Ide o prvú publikáciu na Slovensku, ktorá
slovensk˘m ãitateºom priná‰a ucelen˘ pohºad
na v˘voj a konceptualizáciu politicko-adminis-
tratívnych vzÈahov v západnej literatúre.
Monografia poskytuje prehºad základn˘ch kon-
ceptov a teórií z oblasti administratívy, byrokra-
cie a politicko-administratívnych vzÈahov. Prob-
lémy, ktoré nastoºuje, majú v˘znam nielen pre
na‰u odbornú verejnosÈ, ale aj pre aktuálnu
politickú prax. Je vhodnou v˘chodiskovou litera-
túrou pre ‰tudentov, ale aj uãiteºov a vedeck˘ch
pracovníkov verejnej správy, verejnej politiky,
verejného manaÏmentu, politológie a in˘ch
odborov spoloãensk˘ch vied.

Kniha bola vydaná vìaka finanãnej podpore
VEGA Ministerstva ‰kolstva SR. Je moÏné
zakúpiÈ si ju na sekretariáte In‰titútu verejnej
politiky a ekonómie FSEV UK za 12 eur.

Tomá‰ Jacko, spoluautor, FSEV UK

P R E D S T A V U J E M E N O V É K N I H Y20

Antológia
súãasnej slovinskej literatúry

Publikácia
o teoretick˘ch aspektoch

politicko-administratívnych

vzÈahov



Nora), nostalgickej vízie upl˘vajúceho ãasu
(âas), ale aj hæbavého, poetického vyznania
(Priadka). Poetika súãasnej slovinskej tvorby
sa pohybuje na rozmedzí dvoch emocionál-
nych pólov. Na jednej strane inklinuje
k smutnej clivej, jemnou emocionálnosÈou
tvarovanej lyrike (ktorá je charakteristická
predov‰etk˘m pre básnickú ãasÈ antológie,
nájdeme ju v‰ak aj v niektor˘ch prozaick˘ch
úryvkoch), na druhej strane je aj neskr˘vane,
ba priam extrovertne komická, aÏ humorná,
vyuÏívajúc prvky najmä verbálneho humoru.
V zastre‰ení t˘mito dvoma základn˘mi atri-
bútmi potom vo v˘bere nachádzame mnoÏ-
stvo naznaãení, nepriamych náznakov, ale aj

adresn˘ch postrehov o tom, aké súãasné
Slovinsko je a ako v Àom Ïijú (alebo preÏí-
vajú) svoju kaÏdodennosÈ jeho obyvatelia. 

Snaha jemne pranierovaÈ pálãivé problé-
my je jednou z hlavn˘ch tém v˘beru a okrem
prítomnosti sa v Àom objavuje aj historick˘
podtext. Po vyabstrahovaní príbehov˘ch
rekvizít tieÏ mnohí autori dospievajú k cha-
rakteristikám a generalizáciám (nacionál-
nym, ale aj ºudsk˘m), vyúsÈujúcim do komi-
ky (Lakomec, Jeden deÀ pravdy, Limonada
Slovenica, Lipicany idú do ·trasburgu), ale
aj tragiky (Pre na‰e mladé dámy). Z registra
komick˘ch prostriedkov sa v jednotliv˘ch
príbehoch najãastej‰ie uplatÀuje irónia, nad-

hºad nad ºudskou malosÈou a me‰tiactvom,
ktorá najãastej‰ie koexistuje v spojení
s morálnymi motívmi (DÏizo, Kráº ‰ramotia-
cich duchov). Odstup a ironizácia nacionál-
nych modelov pôsobí veºmi odºahãujúco 
(na rozdiel od recepcie tejto otázky v slo-
venskom literárnom kontexte).

ZhrÀujúco by sme mohli povedaÈ, Ïe
Antológia súãasnej slovinskej literatúry je
veºmi vydaren˘m zav⁄‰ením snahy o osvet-
lenie kontextu vyspelej slovinskej literatúry
a zìaleka nie je urãená len ‰tudentom. 

Mgr. Lenka Szentesiová, 
doktorandka FiF UK
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Publikácie vydané vo Vydavateºstve UK
(november 2010 – január 2011)

·tudijná literatúra

Ábel, F.: Dejiny novozmluvnej doby
Cihová, J.: English for Environmental Studies
Devínsky, F. a kol.: Organic Chemistry for
Pharmacy Students
Gáplovská, K.: Pitná voda a spôsoby jej 
dezinfekcie
HorÀáková, M. a kol.: Vãasná intervencia 
orientovaná na rodinu
Jurkoviãoová, J.: Praktické cviãenia z hygieny
Kohútová, M., Valent, A.: Chemical Calculations
and Introduction to Laboratory Work in General
and Inorganic Chemistry
Kolektív: Antológia súãasnej slovinskej literatúry
Krãová, E.: Le droit international (Problòmes
Actuels)
Krupa, J.: Stvoriteº a oÏivovateº
Krupa, J.: DrÏaÈ sa svojho vyznania
Lacinováá, ª., Uhríková, D.: Biofyzika napäÈovo 
závisl˘ch iónov˘ch kanálov
ObloÏinsk˘, M. a kol.: Molekulárna biológia 
úãinku lieãiv a biotechnológia pre farmaceutov
OrgoÀová, O., Dolník, J.: PouÏívanie jazyka
Országhová, Z., Schlarmaannová, J. a kol.:
Terminologick˘ zoologick˘ slovník
Országh, I., Fedor, P., Vidliãka, ª., Majzlan, O.:
Ucholaky Slovenska
Sokolík, J. a kol.: Názvoslovie, v˘poãty 
a príprava vybran˘ch anorganick˘ch látok
Sokolováá, L.: Didaktika psychológie
·vecová, D.: Dermatology for Dentistry
·vecová, D., Danilla, T.: Textbook of
Dermatology
Veselsk˘, M.: Motivácia Ïiakov uãiÈ sa. 
Teória a prax

Monografie

U‰áková, K., Gálová, T., âipková, E.: Biológia
v ·tátnom vzdelávacom programe ISCED 3 
na Slovensku a kurikulárne trendy v biologic-

kom vzdelávaní vo vybran˘ch krajinách EÚ
a sveta
Seman, F. a kol.: Fakulta telesnej v˘chovy
a ‰portu 1960 – 2010
Maãura, P.: Biomechanika basketbalovej streºby
Páleníková, J.: Rumunsk˘ medzivojnov˘ román
Bako‰‰, O. a kol.: VzÈah estetiky a umenia 
v 21.storoãí

Zborníky

Acta Botanica Universitatis Comenianae
2010/45
Acta Didaktica Universitatis Comenianae 
Issue 10, 2010
Acta Facultatis Iuridicae XXVIII
Acta Facultatis Educationis Physicae L/II
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
Autumn 2010, Volume LXXIX, Number 2
Index Seminum
Jazyk a komunikácia v súvislostiach III
Paedagogica 22
Philologica LXVI
7th solid state surfaces and interfaces
90. v˘roãie vzniku Univerzity Komenského
v Bratislave a Univerzity v ªubºane

Vy‰lo na CD

Botíková, M., Hlô‰ková, H., Zmeták, I.: 
Príspevky k dejinám etnológie na Slovensku 
(16. – 20. storoãie)
Buta‰ová, A. a kol.: Uãenie sa, vyuãovanie 
a hodnotenie cudzích jazykov v terminologickom
rámci
Gavora, P. et al.: Elektronická uãebnica 
metodológie pedagogického v˘skumu
Bako‰, O. a kkol.: Nové tendencie vo filozoficko-
estetickej reflexii umenia v 21. storoãí
Îilková, K.: II. Potenciál prostredia IKT 
v ‰kolskej matematike



Prof. PhDr. ·imon Ondru‰, CSc., 
bol s bratislavskou alma mater spät˘
viac ako ‰tyridsaÈ plodn˘ch rokov 
Ïivota. Na jej pôde vy‰tudoval slovensk˘
jazyk a filozofiu, obhájil rigoróznu 
aj kandidátsku dizertaãnú prácu,
habilitoval sa na docenta a stal sa 
univerzitn˘m profesorom. 
Tu sa v tvorivom kruhu kolegov, ak˘mi
boli profesori J. Stanislav ãi E. Pauliny,
zaãal v˘skumne venovaÈ porovnávacej
slovanskej a indoeurópskej jazykovede,
neskôr etymológii, v‰eobecnej 
jazykovede i dejinám jazykovedy.

V ‰esÈdesiatych rokoch na Filozofickej
fakulte UK (FiF) inicioval zaloÏenie Katedry
slavistiky a indoeuropeistiky, ktorá pod náz-
vom Katedra slovansk˘ch filológií dodnes
vychováva absolventov a ‰kolí doktoran-
dov slavistick˘ch odborov. Ako vedúci
katedry sa usiloval o to, aby sa ‰tudijné
odbory otvárali cyklicky, neraz navzdory
nepriaznivej politickej atmosfére i rozliãn˘m
ideologick˘m tlakom. Za zásluhy na rozvoji

bulharského jazyka, literatúry a kultúry na
Slovensku dostal vysoké ‰tátne vyzname-
nanie Bulharskej republiky. Poºská republi-
ka ocenila jeho prínos k rozvoju slovenskej
polonistiky vyznamenaním.

Ako vysoko‰kolsk˘ pedagóg bol re‰pek-
tovanou a uznávanou autoritou, pre ‰tu-
dentov mal v‰ak vÏdy pochopenie, utváral
si k nim ºudsk ,̆ ba aÏ otcovsk˘ prístup.
Bolo to tak na Univerzite Komenského aj
na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Jeho najv˘znamnej‰ím bádateºsk˘m prí-
nosom sú poãetné etymologické práce.
Typickou ãrtou profesorovho v˘skumu bolo
úsilie dokázaÈ, Ïe mnohé slová patriace do
slovnej zásoby viacer˘ch alebo jednotli-
v˘ch slovansk˘ch jazykov, ktor˘ch pôvod
iní etymológovia hºadali v neslovansk˘ch
jazykoch, treba vysvetºovaÈ na základe
domáceho slovanského, resp. indoeuróp-
skeho slovného fondu. Prirodzen˘m vyús-
tením tejto celoÏivotnej vedeckov˘skumnej
orientácie je trojzväzkov˘ cyklus etymolo-
gick˘ch ‰túdií Odtajnené trezory slov,
v ktor˘ch sa mu podarilo originálnym spô-
sobom podaÈ genetické v˘klady nejasn˘ch
slovensk˘ch zemepisn˘ch názvov, osob-
n˘ch mien ãi prevzat˘ch slov. 

Osobitnou kapitolou jeho tvorby sú vyso-
ko‰kolské publikácie Úvod do slavistiky,
Szláv népek és nyelvek, ale najmä vysoko-
‰kolská uãebnica Úvod do ‰túdia jazykov,
napísaná s profesorom J. Sabolom, ktorá
uÏ takmer tri desaÈroãia patrí k základnej
literatúre filologick˘ch ‰tudijn˘ch odborov. 

Radí sa k t˘m osobnostiam slovenskej
jazykovedy, ktoré mali v˘znamn˘ vplyv na
jej smerovanie a zásluhu na jej zviditeºnení
vo svete. Patrí mu vìaka za propagáciu
slovenãiny, slovenskej literatúry a národnej
kultúry medzi zahraniãn˘mi slovakistami
a slavistami. Stál pri zrode letnej ‰koly slo-
venského jazyka a kultúry Studia
Academica Slovaca, ktorej bol riaditeºom
i zástupcom riaditeºa. Vedeckov˘skumn˘
kontakt so zahraniãím rozvinul najmä ako
lektor slovenského jazyka na Univerzite
Lajosa Kossutha v Debrecíne, ako hosÈujú-
ci profesor ãeského a slovenského jazyka

na Univerzite v Kolíne nad R˘nom, aj ako
ãlen zahraniãn˘ch jazykovedn˘ch spoloã-
ností Wiener Sprachgesellschaft, Magyar
nyelvtudományi társaság, Societas linguis-
tica Europaea a i. 

Profesor ·imon Ondru‰ bol ãinorod˘ aj
mimo akademickej pôdy. Pôsobil vo viace-
r˘ch vedeck˘ch radách a kolégiách, bol
podpredsedom ZdruÏenia slovensk˘ch
jazykovedcov pri SAV, predsedom
Slovenského komitétu slavistov, bol takisto
ãlenom aj predsedom viacer˘ch komisií pre
obhajoby doktorsk˘ch a kandidátskych
dizertaãn˘ch prác. 

Posledná rozlúãka s popredn˘m sloven-
sk˘m jazykovedcom a vysoko‰kolsk˘m
pedagógom profesorom ·imonom
Ondru‰om sa konala 14. januára na
Martinskom cintoríne v Bratislave. Kruh
jeho Ïivota sa uzavrel, ale dielo, ktoré
vytvoril, bude oslovovaÈ a in‰pirovaÈ e‰te
mnohé generácie slovakistov a slavistov
doma i v zahraniãí. âesÈ jeho pamiatke!

doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.,
Katedra slovansk˘ch filológií FiF UK

Za profesorom

·imonom
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•  narodil sa 27. 10. 1924
•  1950 – 1990 – pôsobil na

Univerzite Komenského
•  1961 – 1962 – prodekan FiF UK
•  1963 – 1965 – dekan FiF UK
•  1964 – 1986 – vedúci Katedry    

slavistiky a indoeuropeistiky 
FiF UK

•  1967 – získal titul profesora
•  1998 – 2004 – pôsobil na

Univerzite sv. Cyrila a Metoda
v Trnave

•  2008 – získal ãestn˘ titul doctor
honoris causa

•  zomrel 8. 1. 2011

Ondru‰om



K O M I K S 23

E N G L I S H  S U M M A R Y

•  A Good Idea, a Bad Step!
The Academic Senate of Comenius University (CU) published a
declaration for the Prime Minister of Slovakia Iveta Radiãová, the
Minister of Transport, Construction and Regional Development
Ján Figeº, the Mandator of the Government for Knowledge
Economy Martin Bruncko and the Minister of Education,
Science, Research and Sport Eugen Jurzyca on 11 February
2011. The declaration demonstrates the fact that the neighbou-
ring countries of Slovakia give a bigger portion from their GDP
to science and research now than 11 years ago. On the contra-
ry the trend in Slovakia is descending. This declaration is a re-
action to the government’s suggestion to relocate the resources
from science and research to the construction of highways. Pg. 3

•  Comenius University Has New Vice-Rectors
The Academic Senate of CU approved the Rector’s suggestion
to declare new Vice-Rectors on 9 February. The Vice-Rector for
Science and Postgradual Studies is Professor Du‰an Me‰ko.
The post of the Vice-Rector of Development is held by Prof.
Assoc. Ivan Ostrovsk .̆ Professor Mária Patakyová is the Vice-
Rector of Legislation. The area of international relations is mana-
ged by the Vice-Rector Prof. Assoc. ªudomír ·lahor. The Vice-
Rector of Information Technologies is Professor Ján TurÀa. Prof.
Assoc. Ján Pekár remains in the position of Vice-Rector of
Studies. Pg. 3

•  Shortly
The President of the Slovak Republic Ivan Ga‰paroviã declared
Professor Karol Miãieta as the Rector of CU on 17 January. Pg. 3

•  Ten Declared Deans Took Their Offices
Ten Deans received the decrees of their new offices. Prof. Peter
Laba‰ from the Faculty of Medicine and Prof. Assoc. Miroslav
Holienka from the Faculty of Physical Education and Sport hold
their position for the second time. The new Deans from 1
February are Prof. Pavol Kubíãek (the Faculty of Law), Prof.
Assoc. Milan Trizna (the Faculty of Natural Sciences), Prof. Alica
Vanãová (the Faculty of Education), Prof. Ján Danko (the
Jessenius Faculty of Medicine) and Prof. Jozef Masarik (the
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics). Prof. Jozef
Komorník will be the new Dean of the Faculty of Management
from 1 March. Pg. 4

•  Seven Slovak Leading Universities Found “U7”
The Rectors of seven leading universities signed a contract on
founding an association “Seven Universities” (U7) on 26 January.
The intention of U7 is to strengthen a contribution of the stron-
gest Slovak universities of society. Pg. 4

•  President Declared 16 Professors from CU
The President of the Slovak Republic declared 111 new
Professors on 24 January. 16 of them are from Comenius
University. Pg. 4

•  Let’s Save Science!
The Slovak science community fights for saving resources for
science and research by a petition. The Slovak Government
wants to use these resources for constructing highways.
However, Slovak scientists claim that for this amount of money
only 12 kilometres of highway can be constructed but the top
Slovak research will become endangered. Pg. 5

•  Exhibition “Fusion – Energy of the Future”
The Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU
organized the European exhibition Fusion Expo between 5
January and 18 February. It focused on limited energy sources
and offered new alternatives of obtaining the energy. Pg. 6

•  Days of Open Door in our Faculties
Four of our faculties organized their “Day of Open Door” in
January for those who are interested in studies in these facul-
ties. Potential future students have the opportunity to gain infor-
mation. The Faculty of Social and Economic Sciences of CU
opened its door on 13 January, the Faculty of Education of CU
on 22 January, the Faculty of Physical Education and Sports of
CU on 28 January and the Faculty of Arts of CU on 29 January.
Each faculty had between 150 – 300 attendees. Pg. 6 – 7

•  New Trends and Perspectives in Histology
The Institute of Histology and Embryology of the Jessenius
Faculty of Medicine of CU organized a science meeting on new
trends and perspectives in histology on 20 January. Scientists
mostly from the Jessenius Faculty of Medicine presented new
results of research of their team. Even the PhD students effecti-
vely cooperate with science institutions. Also a positive aspect
is that they are able to apply new methods into the practical
activities. Pg. 8

•  Cup of the Rector of the Slovak Technical University
The tournament of Rector’s Cup in volleyball of women took
place on 30 November in the Slovak Technical University. The
team from the Faculty of Physical Education and Sports of CU
was the winner of the 7th annual. Pg. 8

•  Conference on Challenges in Foreign Language Education
The Department of English Language and Literature of the
Faculty of Education of CU organized an international conferen-
ce “Challenges in Foreign Language Education” on 26
November. The conference focused on new and inventive met-
hods of teaching. It gave an opportunity to discuss actual prob-
lems, theoretical and practical aspects of foreign language edu-
cation and exchange of experiences. Pg. 18

•  Law Students Regularly Value Their Teachers
The students of the Faculty of Law of CU valued their teachers
and their studies in a survey for the seventh time. This traditio-
nal survey is meant to elevate the quality of studies in the facul-
ty and lets the teachers get feedback from their students.
According to the results the most valued teachers are also
appraised by the head of the faculty. Pg. 19

LM
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