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Hovoriť ako teológ o zodpoved-
nosti a spolupatričnosti v čase krí-
zy môže vyzerať buď ako snaha o 
satiru, alebo ako lacné moralistické 
prihrievanie si vlastnej polievočky. 
Napriek tomuto nebezpečiu sa te-
ológia nemôže uzatvárať do geta 
sebaspokojnosti. 

Grécke slovo krisis znamená 
súd. Pod slovom súd si predstavu-
jeme sudcu, súdnu sieň, obhajcu, 
žalobcu. Väčšinou vnímame súd 
ako priestor, v ktorom sa konšta-
tuje, čo je spravodlivé, kto vybočil, 

či nevybočil z normy, v čom porušil, či neporušil zákon. Súd môže 
vyniesť rozsudok, možno potrestá vinníka, možno ho potrestá adek-
vátne. Takto poňaté slovo krisis by potom znamenalo, že kríza okolo 
nás je rozsudkom a trestom nad všetkou nespravodlivosťou, finanč-
nou nenásytnosťou, či spoločenskou ľahostajnosťou okolo nás. Krí-
za ukáže, že takto to už ďalej ísť nemôže.

Trest a nastolenie spravodlivosti sú však dve rôzne veci. Čo i len 
ten najspravodlivejší trest ešte nemusí ustanoviť pomery, ktoré sú 
presiaknuté spravodlivosťou. Mŕtvemu ani ten najprísnejší trest život 
nevráti. Ak uvažujeme o chápaní súdu i spravodlivosti v Biblii, štú-
dium ktorej, a príprava na štúdium ktorej, tvorí významnú časť štúdia 
na EBF UK, vidíme zaujímavé dôrazy. O súde sa v Biblii nehovorí 
v kontexte odmeny a trestu, ale skôr ako o odkrytí aj tých najtajnej-
ších pohnútok srdca v hodine pravdy. Zároveň je biblicky poňatý súd 
miestom nastolenia novej spravodlivosti všetkým nespravodlivo utlá-
čaným, miestom udelenia novej dôstojnosti poníženým, a miestom 
udelenia nového života nemilosrdne obetovaným pre ciele iných 
ľudí.

Krízu by sme teda mohli vnímať aj ako situáciu, v ktorej môže 
dôjsť k nastoleniu spravodlivosti. Strach a beznádej nie sú tou správ-
nou odpoveďou. Čas krízy ukazuje, že nezodpovednosť nie je večná 
a dlhodobo sa nedá žiť na dlh v nijakej sfére života. Niekto to všetko 
raz zaplatiť musí! Na nezodpovednosť vždy niekto doplatí. 

Kríza otvára obrovský priestor na zodpovednosť, ktorá spravod-
livosť nastoľuje. Zodpovednosť sa prejavuje v tom, že človek je 
ochotný prevziať na seba aj vinu. Koná tak, že je ochotný prihlásiť 
sa aj k prípadnému pochybeniu a je pripravený za to niesť následky. 
O tomto jasne hovoril veľký evanjelický teológ D. Bonhoeffer. V kríze 
Druhej svetovej vojny nečakal na nikoho iného, aby vyriešil otázku 
nastolenia spravodlivosti v Nemecku. Uvedomoval si, že zodpoved-
nosť vyplýva z predchádzajúceho oslovenia a povolania k odpovedi. 
Keď nás niekto povoláva, je zodpovedné odpovedať. To platí me-
dzi ľuďmi, ale i pred Bohom. Bonhoeffer neváhal na základe tohto 
povolania odpovedať. V snahe o nastolenie spravodlivosti dokázal 
svoju zodpovednosť brať absolútne vážne bez ohľadu na záchranu 
vlastného života.

Rovnako každá kríza ukazuje ľuďom mieru spolupatričnosti. Ak si 
niekto náhodou myslel, že jeho sa to celé netýka, tak kríza ukazuje, 
že sa mýlil. Ak si niektorí zapchávali uši pred oslovením, ktorého sa 
im dostalo, tak v hodine krisis už neprepočujú. Nová spravodlivosť 
nie je možná pre individualistov a egoistov. Samota, singularita, ego-
izmus a monizmus protirečia tomu, čo je podstatou každého oslo-
venia k zodpovednosti. Komunikácia v tom najširšom sémantickom 
i obsahovom význame tvorí spoločenstvo medzi ľuďmi a tým i spo-
lupatričnosť vo všetkých kontextoch nášho života: manželstvom 
počnúc, cez rodinu, pracovisko, spoločnosť a duchovnom končiac. 
Láska je mocnejšia ako smrť, tak znie posolstvo Veľkej Noci a veľ-
konočného času. Neupadajme teda do strachu a beznádeje, ale 
hľadajme naše povolanie k zodpovednosti. Vydávajme svedectvo 
o spolupatričnosti a nádeji, ktorú máme – i na našej Univerzite Ko-
menského.

Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan EBF UK

2

Editoriál
Editoriál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Jesseniova lekárska fakulta otvorila moderné výučbové centrum  3
Senát schválil rozpis štátnej dotácie na UK   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Univerzita Komenského v Bratislave v prvej päťstovke   .  .  .  .  .  .  .  . 4
Vyberáme z programu rektora   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Ocenenie Americkej chemickej spoločnosti pre profesora  
Treindla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Profesor Čižmárik čestným doktorom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Keď latinčina ožíva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Oznamy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Do projektu AHELO sa zapája aj Univerzita Komenského  .  .  .  .  .  . 8
Vyhodnotenie súťaže o najlepší plagát k programu ERASMUS  .  . 8
Umenie maľovať   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Krása mestského detailu vo fotografii   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
V skratke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Megaúspech:  Komenského zbierka hračiek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Téma: 420 . výročie narodenia Jána Amosa Komenského   .  .  .  .  .12
Mesiac Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Profesor Povinec: Rádioaktivita je úplne prirodzený jav   .  .  .  .  .  . 20
Peter Miklian hovorí o prípravách nového systému  
pre vaše počítače   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Ako rokovať s nemeckými obchodnými partnermi?   .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Keď sedíte na vrchole pyramídy, tá špička vás môže  
pichať do zadku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Jeden z najznámejších koučov na svete krstil svoju knihu 
 v Bratislave  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Podnikateľka Eckhardt radila budúcim manažérkam 
 a manažérom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Prednáška významnej komparatistky na Pedagogickej  
fakulte UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Študenti francúzskeho programu sa stretli s francúzskymi 
spoločnosťami  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Univerzita Komenského na medzinárodnom veľtrhu v Bruseli  .  . 27
Kto z vás vydrží mlčať 20 rokov?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Veda naozaj nepozná hranice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Diamanty v Česku?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Gymnazisti a študenti riešili matematické problémy   .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Návštevy stredoškolákov na FMFI UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Rok 2011 bol medzinárodným rokom chémie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Čo nám dal projekt Geovedy pre každého?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Ľudia nás na začiatku brali ako recesiu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Úspech študenta LF UK na konferencii v Budapešti  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Marcová kvapka krvi na Družbe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Simulovaný trestný proces alebo Aj študenti práva sa vedia  
inteligentne zabaviť   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Študenti manažmentu na súťaži v Litve   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Polstoročie s loptou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Prezradili ste nám o sebe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Prvým promovaným v Aule UK bol prezident Edvard Beneš   .  .  . 38
Jazykové okienko   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41
Napísali ste nám   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41
Jadrový chemik profesor Pavol Rajec 65-ročný  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Zomrel profesor Komorovský   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Komiks   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
English Summary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

O B S A H

Poznámka k titulnej strane:

Univerzita Komenského si dňa 28 . marca 2012 pripomenula 420 . 
výročie narodenia učiteľa národov – Jána Amosa Komenského . Viac 
na stranách 12 . – 14 . Foto: Marian Kukan
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Akademický senát UK (AS UK) na zasadnutí dňa 7 . marca 2012 
schválil metodiku rozpisu a rozpis štátnej dotácie fakultám a súčas-
tiam Univerzity Komenského na rok 2012 . Štátna dotácia na tento rok 
oproti minulému vzrástla o 4,37 % a predstavuje vyše 80,5 miliónov 
eur . Zmenou v delení dotácie na fakulty a súčasti UK oproti minulým 
rokom je 100 % garancia minima nákladov fakúlt . Bolo rozhodnuté, že 

docenti, ktorí dosiahli tento titul do 40 rokov veku a profesori do 45 
rokov budú tiež finančne motivovaní príplatkom vo výške 75, resp . 100 
eur mesačne počas jedného roka .

Senát schválil návrh rektora UK zriadiť UNESCO Centrum pre vý-
chovu k ľudským právam ako centrálne financovanú súčasť Univerzity 
Komenského . Centrum bude odborne zastrešovať Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied UK .

AS UK schválil tiež 17 žiadostí o prenájom nehnuteľností, návrh rek-
tora UK na predaj pozemku v Karlovej Vsi na základe verejnej súťaže, 
ako aj zriadenie vecného bremena na pozemok v Karlovej Vsi na účely 
uloženia kanalizačnej prípojky .

LM

S P R A V O D A J S T V O

Senát schválil rozpis  
štátnej dotácie na UK

Novostavbu slávnostne otvorili (zľava) prodekan JLF UK Dušan Mištuna, 
generálna riaditeľka Agentúry ministerstva školstva Alexandra Drgová, rektor 

UK Karol Mičieta, primátor Martina Andrej Hrnčiar a dekan JLF UK Ján Danko.

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) predstavila 
akademickej obci novú budovu Knižnično-informačného, výpočto-
vého a simulačného výučbového centra JLF UK pre moderné inte-
raktívne vzdelávanie. Slávnostná prehliadka sa uskutočnila dňa 15. 
marca 2012. Otvoril ju dekan fakulty prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Projekt novostavby bol financovaný z Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja, Operačného programu Výskum a vývoj . Dispozične vytvára 
ucelenú štruktúru s vysokoškolským internátom a Malou aulou JLF UK 
v Martine v lokalite L . Novomeského 7 . Ide o trojpodlažnú budovu so 
suterénom, ktorá bola projektovaná nielen s ohľadom na najmodernej-
šie trendy vo vzdelávaní či dizajn, ale sú tam tiež využité moderné prvky 
vykurovania, klimatizácie, odvetrávania s celkovou snahou o zabezpe-
čenie čo najnižšej energetickej náročnosti budovy . 

Suterén budovy je riešený ako sklad pre viac ako 100 000 zväzkov 
kníh, ktoré budú uskladňované s využitím moderného mobilného re-
gálového systému . Na prvom podlaží bude situovaná výpožička kníh 
s príručnými skladmi, časopisecké oddelenie a čitáreň . Časť prízemia 
bude využitá ako predajňa kníh a skrípt univerzitného vydavateľstva . 
Druhé podlažie predstavuje otvorený priestor s využitím pre študovňu 
a multimediálnu učebňu . Kapacitne je plánovaný pre viac ako 80 štu-
dentov . Multimediálny priestor v ktorom budú umiestnené notebooky, 
resp . PC má kapacitu 26 študentov . Tretie podlažie je plánované pre 
tri pracoviská . Dokumentové pracovisko, ktoré v sebe zahŕňa možnos-
ti digitalizácie a spracovania dát nielen z textových dokumentov, ale 
taktiež RTG, CT a MR snímok pre potreby medicínskeho vzdelávania 
bude zriadené v samostatnej miestnosti pod kontrolou na to určené-
ho odborníka . Simulačné centrum predstavuje významný pokrok vo 
využívaní informačných technológií vo vzdelávaní v medicíne . V tejto 
oblasti budeme prvou lekárskou fakultou na Slovensku, ktorá bude 

mať k dispozícii špičkové vybavenie korešpondujúce s vybavením za-
hraničných simulačných center . Oblasť simulácií je zaujímavá nielen 
pre študentov medicíny, ale aj pre pedagógov, o čom sme sa pre-
svedčili aj na prehliadke . Na treťom podlaží je tiež situované Výpočto-
vé stredisko (Ústav informačných technológií) a záložné datacentrum 
budovy . Funkčne budova predstavuje interaktívne prepojenie všetkých 
uvedených súčastí, ktorých spojenie bude unikátne nielen pre našu 
lekársku fakultu .

Na prehliadke sa zúčastnili rektor UK prof . RNDr . Karol Mičieta, 
PhD ., prorektori UK prof . MUDr . Dušan Meško, PhD ., doc . RNDr . Ján 
Pekár, PhD ., a doc . RNDr . Ivan Ostrovský, CSc ., generálna riaditeľka 
Agentúry Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Ing . Alexan-
dra Drgová a riaditeľka sekcie implementácie operačného programu 
Výskum a vývoj Ing . Katarína Kellenbergerová, primátor mesta Martin 
Mgr . art . Andrej Hrnčiar, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin prof . 
MUDr . Peter Bánovčin, CSc ., generálny riaditeľ Slovenskej národnej 
knižnice prof . PhDr . Dušan Katuščák, PhD ., a iní významní hostia . Viac 
ako 130 členom akademickej obce boli sprístupnené všetky priestory 
novostavby . Prehliadka budovy trvala necelé dve hodiny, ale poslední 
študenti odchádzali zo simulačného centra až po 4 – 5 hodinách . Aj 
to svedčí o tom, že naša práca má úspech a budeme v nej aj naďalej 
pokračovať . 

Mgr. Martina Antošová, PhD., JLF UK v Martine 
Foto: Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta otvorila
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2. 3. – Rektor UK prof . RNDr . Karol Mičieta, 
PhD ., sa v Aule UK zúčastnil na slávnost-
nej promócii absolventov doktorandského 
štúdia a predniesol príhovor .

5. 3. – Ekonomická univerzita v Bratislave 
udelila čestný doktorát Günterovi Geyero-
vi, medzinárodne rešpektovanej osobnos-
ti v oblasti poisťovníctva . Na slávnosti sa 
zúčastnil aj rektor UK .

7. 3. – Rektor UK a riaditeľ Divadla Aréna 
Mgr . art . Juraj Kukura podpísali zmluvu 
o spolupráci medzi univerzitou a divad-
lom . (Viac informácií v Našej univerzite č . 
7/2012 .)

- Zúčastnil sa a vystúpil na zasadnutí Akade-
mického senátu UK . (Viac na strane 3 .)

- Zúčastnil sa na profesorskej prednáške 
prof . PhDr . Daniela Škovieru, PhD ., v Aule 
UK . (Viac na strane 6 .)

9. 3. – Konalo sa zasadnutie Vedeckej rady 
UPJŠ v Košiciach, na ktorom bol prítomný 
aj rektor UK .

12. 3. – Zúčastnil sa na oslavách Viedenskej 
univerzity „Dies Academicus“, ktorými si 
pripomenula výročie založenia univerzity . 

- Uskutočnilo sa zasadnutie Vedeckej rady 
STU v Bratislave, na ktorom bol prítomný 
aj rektor UK .

- V Auditóriu Maximum sa za účasti rektora 
UK konalo stretnutie Odborového zväzu 
UK .

14. 3. – Rektor UK udelil Veľkú zlatú medailu 
UK prof . RNDr . Pavlovi Povincovi, DrSc ., 
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
UK . (Viac na strane 20 .)

15. 3. – V Martine sa zúčastnil na predstave-
ní novej budovy Knižnično-informačného, 
výpočtového a simulačného výučbového 
centra JLF UK pre moderné interaktívne 
vzdelávanie . (Viac na strane 3 .)

16. 3. – Rektor UK odovzdal pamätnú 
medailu UK riaditeľovi Divadla Aréna Ju-
rajovi Kukurovi za pozitívnu propagáciu 
Univerzity Komenského prostredníc-
tvom projektu Detská Univerzita Komen-
ského .

19. 3. – Stretol sa so zástupcom Evanje-
lickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku generálnym biskupom PhDr . 
Milošom Klátikom, PhD .

20. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej 
rady Masarykovej univerzity v Brne .

- Zúčastnil sa na stretnutí Slovenskej rektor-
skej konferencie, ktoré sa konalo na Eko-
nomickej univerzite v Bratislave .

21. – 23. 3. – Reprezentoval UK na stretnutí 
rektorov univerzít asociovaných v EAU vo 
Warwicku, Veľká Británia .

26. 3. – Podieľal sa na výberovom konaní 
na funkčné miesta docentov na Prírodo-
vedeckej fakulte UK .

28. 3. – V Aule UK sa uskutočnili oslavy pri 
príležitosti 420 . výročia narodenia J . A . 
Komenského . Na podujatí rektor UK pred-
niesol príhovor . (Viac na strane 12 .)

29. 3. – Zúčastnil sa na spomienkovom 
stretnutí pri príležitosti 1 . výročia zemetra-
senia v Japonsku, ktoré sa konalo v histo-
rickej budove Národnej rady SR za prítom-
nosti veľvyslanca Japonska .

LM
Foto: OVV RUK

V Y B E R Á M E  Z  P R O G R A M U  R E K T O R A  U K

S P R A V O D A J S T V O

Univerzita Komenského
v Bratislave 

v prvej päťstovke
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) 
sa v poslednom hodnotení Webometrics 
Ranking of World Universities umiestnila 
na 490. mieste. Okrem UK sa do prvej 
päťstovky prebojovala zo slovenských 
univerzít aj Slovenská technická univer-
zita (STU).

Webometrics – hodnotenie  
alebo motivácia?

Webometrics ranking realizovaný španiel-
skou organizáciou Cybermetrics Lab CSIC je 
relatívne novým príspevkom do skupiny ran-
kingov, ktorá veľmi intenzívne rastie . Ako pri-
znávajú autori tohto rankingu, jeho primárnym 
cieľom nie je samotný ranking, ale iniciácia 
a motivácia vysokých škôl a ich akademických 
zamestnancov zviditeľňovať sa na internete, 
a tým rozširovať pôsobnosť a atraktivitu vysokej 

školy . Z uvedeného vyplýva, že tento ranking 
má veľmi špecifický cieľ, ktorý však nepokrý-
va rozsah ani kvalitu poskytovaného vzdelania 
a realizovaného výskumu . Snaží sa klasifikovať 
vysoké školy podľa miery ich prítomnosti na 
webe . Autori sú presvedčení, že internetová 
prítomnosť a prezentácie sú najlepšou cestou 
aj pre klasifikáciu výkonu vysokej školy, čo 
je sporné . Rovnako je sporné, či práve a len 
internetová prezentácia vysokej školy je uni-
verzálny a jediný prostriedok na jej klasifikáciu 
medzi ostatnými vysokými školami .

Google – slabá stránka 
merania

Vlastný výkon univerzity je meraný výlučne 
jediným prehliadačom, čo tiež nie je silnou 
stránkou tohto rankingu, keďže je známe, 
že tento prehliadač nepatrí z hľadiska rozsa-

hu a kvality sledovania výskumnej produkcie 
k najsilnejším a najrozsiahlejším . Pravdou 
je však aj to, že sa v tomto rankingu objavili 
aspoň dve slovenské univerzity, čo je prav-
depodobne ojedinelý jav v populárnych, nie 
vedeckých rankingoch . 

Motivácia pre UK
S ohľadom na metodiku a jej parametre nie 

je možné vyjadriť názor, či umiestnenie zod-
povedá službám poskytovaným UK verejnosti . 
Výsledok hovorí o tom, že UK má dostatoč-
ne bohatú webovú prezentáciu na to, aby sa 
dostala medzi 500 univerzít v tejto klasifikácii . 
Podobné možno predpokladať o STU, ktorá 
sa tiež dostala do tohto rankingu . V umiestne-
ní UK možno nájsť istú motiváciu, ktorá však 
bude orientovaná skôr na zlepšenie interne-
tovej „viditeľnosti“ univerzity ako na zmenu 
jej výkonu . Ako špecifická PR aktivita môže 
pomôcť v súťaži o študenta, o kvalite UK však 
hovorí menej . Z toho pohľadu je významnej-
šie umiestnenie UK v známom rankingu Šan-
ghajskej univerzity (Academic Ranking of the 
World Universities – ARWU), kde UK figuruje 
medzi prvými 700 univerzitami sveta a v nie-
ktorých výkonových a kvalitatívnych ukazo-
vateľoch je dokonca podstatne vyššie . Ako 
jediná univerzita zo Slovenska! 

doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., 
prorektor UK pre rozvoj
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Profesor 
Čižmárik 

čestným doktorom

Dňa 21. 2. 2012 sa v Trnave v historickej bu-
dove Divadla Jána Palárika konalo Slávnostné 
zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave (UCM), rozšírené o Vedecké 
rady jednotlivých fakúlt UCM, na ktorom bola 
udelená čestná vedecká hodnosť a titul doctor 
honoris causa prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, 
PhD., vysokoškolskému učiteľovi Katedry farma-
ceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univer-
zity Komenského (FaF UK).

Čestná hodnosť mu bola udelená za jeho 
50-ročnú vedeckú prácu a zásluhy o rozvoj farma-
ceutickej chémie a spoluprácu s Fakultou prírod-
ných vied UCM v oblasti chemometrie . V zdôvod-
není udelenia sa konštatovalo, že prof . Čižmárik 
(1943) je jeden z najvýznamnejších odborníkov vo 
vednom odbore farmaceutická chémia, ktorého 
zásluhy ako pedagóga i vedúceho vedeckého pra-
covníka z hľadiska rozvoja vedeckého bádania na 
Slovensku sú mimoriadne a jedinečné . 

Profiloval sa najmä v oblasti predikcie, projek-
cie, syntézy, izolácie, identifikácie a analýzy liečiv 
zo skupiny derivátov a analógov substituovanej 
kyseliny fenylkarbámovej, štúdia vzťahu ich che-
mickej štruktúry, fyzikálno-chemických vlastností a 
farmakologického a biologického účinku . Význam-
né sú i jeho práce z oblasti chémie a technológie 
včelích produktov s hlavným akcentom na štúdium 
propolisu .

Na základe veľkého počtu vedeckých prác, z nich 
vyplývajúcich výsledkov a ich citačnej odozvy sa za-
radil medzi medzinárodne uznávaných odborníkov . 
Plodná, všestranná a úspešná je i jeho spolupráca 
s Fakultou prírodných vied UCM .

Vážený pán profesor, dovoľte mi, aby som vám 
k udeleniu tohto vysokého ocenenia v mene všet-
kých vašich spolupracovníkov ako i vo svojom mene 
úprimne a srdečne zablahoželala, popriala pevné 
zdravie a ďalšie úspechy vo vašej práci .

doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.,  
vedúca Katedry farmaceutickej chémie FaF UK

V decembri 2011 Americká chemická 
spoločnosť (American Chemical Society 
– ACS), Journal Publishing Group, udelila 
ocenenie nášmu emeritnému profesorovi 
prof. RNDr. Ľudovítovi Treindlovi, DrSc., 
ktorý ešte vedecko-pedagogicky pôsobí 
na našej Prírodovedeckej fakulte UK. 

Uvedieme aspoň základné biografické 
údaje . Ľudovít Treindl sa narodil 29 . 8 . 
1930 v obci Stráže nad Myjavou (Šaštín-
-Stráže) . Po maturite na Masarykovom 
gymnáziu v Skalici študoval v rokoch 
1949 – 1953 na Prírodovedeckej fakulte 
UK v Bratislave chémiu a fyziku .

Po úspešnom absolvovaní štúdia bol 
prijatý na vedeckú ašpirantúru u prof . 
Jaroslava Heyrovského, nositeľa Nobe-
lovej ceny za chémiu z roku 1959, na 
jeho ústave v rámci ČSAV v Prahe . Po 

úspešnej obhajobe kandidátskej dizertá-
cie v roku 1957 získal vedeckú hodnosť 
CSc . v oblasti fyzikálnej chémie ako prvý 
zo Slovenska . 

Od roku 1956 pôsobil na Prírodove-
deckej fakulte UK ako odborný asistent, 
po úspešnej habilitácii ako docent, ne-
skôr ako profesor a vedúci novovznik-
nutej katedry fyzikálnej chémie . Viedol 
a budoval ju 25 rokov do roku 1990 . Pod 
jeho vedením sa katedra stala uznávaným 
pracoviskom v oblasti chemickej kinetiky 
a chemickej reaktivity . 

Jeho orientáciu na chemickú kinetiku 
zrejme ovplyvnil jednoročný pobyt u Prof . 
R . E . Robertsona v Ottawe, kde skúmal 
izotopový efekt rozpúšťadla u solvoly-
tických reakcií . Neskôr sa jeho záujem 
upriamil na chemické reakcie s oscilač-
ným priebehom, ktoré sú významné ako 
z hľadiska chemickej kinetiky, tak z hľa-
diska nelineárnej nerovnovážnej termo-
dynamiky . Jeho úsilie bolo korunované 
objavom prvého manganistanového osci-
látora, čo predstavuje významnú svetovú 
prioritu (Nature 1986, 320, 344) . 

So svojimi spolupracovníkmi publiko-
val 127 pôvodných vedeckých prác v re-
nomovaných domácich i zahraničných 
časopisoch s pozoruhodným citačným 
ohlasom . Je autorom vysokoškolskej 
učebnice Chemická kinetika, spoluauto-
rom vedeckej monografie Chemické os-
cilace a monografie Synergetika . 

V posledných dvadsiatich rokoch bol 
pozývaný k vedeckej spolupráci s Prof . 
R . M . Noyesom na Oregonskú univerzitu 
v USA, s Prof . P . Ruoffom do Nórskeho 
Stavangeru a s Prof . G . Ertlom, nosite-
ľom Nobelovej ceny za chémiu v roku 
2007, do Berlína na Ústav F . Habera 
Spoločnosti Maxa Plancka .

Profesor Ľudovít Treindl publi-
koval so svojimi spolupracovníkmi 
v USA trinásť pôvodných vedec-
kých prác (z toho dvanásť v Jour-
nal of Physical Chemistry, jednu 
v Journal of the American Chemi-
cal Society) a dve v Kanade (Ca-
nadian Journal of Chemistry) . 

Jeho ocenenie prináleží aj 
našej univerzite – Univerzite Ko-
menského .

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.,  
prodekanka PriF UK

S P R A V O D A J S T V O

Ocenenie Americkej  
chemickej spoločnosti  

pre profesora Treindla
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Pod záštitou rektora Univerzity Komen-
ského prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., 
a Vedeckej rady UK sa uskutočnila 7. mar-
ca 2012 ďalšia z cyklu celouniverzitných 
profesorských prednášok. Tentoraz prof. 
PhDr. Daniel Škoviera, PhD., priblížil v Aule 
UK tému „Novolatinské štúdia na Sloven-
sku – výsledky a problémy“. 

Prednášku otvoril prorektor UK profesor 
Dušan Meško, ktorý hneď na začiatku pri-
blížil túto osobnosť z Filozofickej fakulty UK . 
Daniel Škoviera sa narodil v okrese Barde-
jov do gréckokatolíckej rodiny . Určitý čas žil 
a študoval v Čechách a v Poprade a po ma-
turite sa začal venovať štúdiu latinčiny a fran-
cúzštiny na Univerzite Komenského, kde ho 
viedol a formoval prof . Miroslav Okál, prvý 
novolatinský filológ . V roku 1970 bol Da-
niel Škoviera prijatý za asistenta na Katedru 
klasickej filológie FiF UK, kde bohato pub-
likoval . Kvôli ideologickým dôvodom musel 
katedru opustiť a zatiaľ pôsobil na Katedre 
teórie a dejín žurnalistiky FiF UK, no v roku 
1991 bol rehabilitovaný a o rok neskôr 
predniesol habilitačnú prednášku na tému 
Latinský humanizmus z pohľadu klasického 
filológa . Od roku 2004 pôsobí ako vedúci 
na Katedre filológie FiF UK . Dnes prekladá 
z latinčiny a gréčtiny, publikuje doma aj v za-
hraničí a je držiteľom ceny Jána Hollého za 
odborný preklad . Medzi jeho publikácie patrí 
napr . Latinský humanizmus . 

Profesor Škoviera hneď na začiatku svojej 
prednášky zadefinoval, čo sú to vlastne no-
volatinské štúdia (neolatina) . Tieto štúdia sa 
nezaoberajú klasickou, starou (cicerovskou) 
latinčinou, ale do novolatinských jazykov 
patria dnešné románske jazyky . Filologický 
základ je však u neolatinistiky rovnaký ako 
u medievalistických latinských štúdií . Obe 
sa zaoberajú výskumom latinských textov . D . 

Škoviera však zdô-
raznil, že vymedziť 
čas vzniku týchto no-
volatinských štúdií je 
zložité . Všeobecne 
však platí, že neola-
tinistika vzniká v Ta-
liansku okolo roku 
1350, keď sa začína 
obdobie talianskeho 
humanizmu . Za druhý 
prienik vzniku neola-
tinistiky sa pokladá 
založenie Academie 
Istropolitana (1465), 
ale horná hranica 
trvania neolatinistiky 
nie je určená, keď-

že aj dnes vznikajú latinské texty, ktoré raz 
budú možno skúmané . Následne sa vo svo-
jej prednáške vrátil k obdobiu Uhorska, keď 
sa latinčina využívala ako jazyk elít až do po-
lovice 19 . storočia . Latinčina však nepatrí do 
minulosti . Aj dnes existuje spoločnosť, ktorá 
skúma novolatinské aj medievalistické texty 
– Societas Internationalis Studiis Neolatinis, 
pričom jej prvý medzinárodný kongres sa 
uskutočnil v roku 1971 v Belgicku .

Miroslav Okál
Profesor, ktorý je známy svojimi preklad-

mi Homérových či Aristofanových diel, je 
dnes považovaný za zakladateľa neolatinis-
tických štúdií . Po víťaznom februári, v čase, 
keď Miroslav Okál pôsobil, bolo štúdium 
latinčiny a gréčtiny značne sťažené, lebo 
režim považoval tieto dva jazyky nie za po-
krokové, ale práve naopak za spiatočnícke, 
ako niečo, čo patrí cirkvi, ako niečo elitár-
ske a kozmopolitné . Situáciu sa podarilo 
zlepšiť Jánovi Mišianikovi, pracovníkovi 
SAV, ktorý požiadal M . Okála, aby prelo-
žil z latinčiny dielo Martina Rakovského: 
O častiach štátu a príčinách zmien krá-
ľovstiev . Rakovský je dodnes považovaný 
za najvýznamnejšieho latinského básnika, 
ktorý tvoril najmä v druhej polovici 16 . sto-
ročia . M . Okál nielen ukázal, ako správne 
prekladať novolatinské texty, ale Rakovské-
ho dielo doplnil aj rôznymi štúdiami, písaný-
mi po francúzsky či nemecky a vydal aj dve 
monografické diela o tomto autorovi . M . 
Okál teda podal zakladateľský výkon . 

Neskôr preložil aj dielo Juraja Kopaja: 
Život na dvore, ktoré vrhalo na prácu elít 
veľmi kritické svetlo, pretože odhaľovalo 
intrigy a machinácie, podľa ktorých fungo-
vali . Celý život tvrdil: „Máme svoju históriu, 

ale si ju nepoznáme,“ čím chcel aj ostaných 
upozorniť na to, že je naša povinnosť poznať 
jazykovú a kultúrnu kompetenciu a uvedomiť 
si, že práve dedičstvo latinčiny nás zaraďu-
je do Európy . M . Okál pôsobil na Univerzite 
Komenského do roku 1977, kedy odišiel do 
dôchodku, no napriek tomu ostal ešte dlho 
vydavateľsky činným . 

Okálovi žiaci
Hoci M . Okál postupne strácal vplyv na 

svojich žiakov, jeho odkaz a práca úplne 
nezanikli . Na jeho prácu nadviazala PhDr . 
Frimmová Eva, CSc ., ktorá pôsobí v histo-
rickom ústave SAV, doc . PhDr . Zuzana Ká-
košová, CSc ., z Filozofickej fakulty UK či 
samotný D . Škoviera . E . Frimová sa naprí-
klad zaoberá textami zo 16 . – 17 . storočia 
na Slovensku . Ich študenti pokročili ešte 
ďalej – snažia sa skúmať 17 . storočie . A to 
je aj plán do budúcnosti, ktorý priblížil D . 
Škoviera . Preniknúť hlbšie do tajov textov 
zo 17 . a 18 . storočia a rozvíjať výskum bo-
hatej knižnej produkcie Trnavskej univerzi-
ty, pretože tieto spisy znesú vysoké kritéria 
hodnotenia, a preto je potrebné venovať im 
viac pozornosti . 

Novolatinské štúdia 
a svet budúcnosti

Na druhej strane D . Škoviera neskrýval 
obavy z nastupujúcej generácie . Kým do-
vtedy platilo, že každý absolvent gymnázia 
vedel po latinsky, dnes je to skôr rarita . I keď 
sa na prvý pohľad môže zdať, že novolatin-
ské texty budú jednoduchšie ako tie písané 
v starej latinčine, opak je pravdou . Autori 
novolatinských textov sa nielen snažia napo-
dobniť antické vzory, ale aj ich prekonať vo 
vyjadrovaní sa . Preto, aby človek skutočne 
pochopil obsah textu, je potrebné, aby mal 
znalosti z latinčiny a gréčtiny (niekedy aj 
z nemčiny a maďarčiny), z antických a stre-
dovekých dejín či z kresťanstva . 

Dôvodom je, že autori vo svojich listinách 
vždy na niečo odkazujú, či čerpajú konkrét-
ne príklady z vyššie spomenutých oblastí . 
Profesor Škoviera svoju prednášku nakoniec 
zakončil známym citátom od Cicera, ktorý 
často vystihuje dnešnú dobu: Nevedieť, čo 
sa prihodilo prv, ako si sa narodil, znamená 
byť stále dieťaťom . 

Ivana Štefúnová,  
študentka žurnalistiky FiF UK

Foto: Marian Kukan

Keď latinčina ožíva
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Konferencia 
o uplatnení 
psychológov 

v praxi
„Veríš v psychológiu po štátniciach? 

alebo Keď diplom už nestačí“ je názov 
konferencie zameranej na informovanie 
študentov psychológie a odbornej verej-
nosti o možnostiach uplatnenia psycholó-
gov v reálnej praxi a ďalšom vzdelávaní. 
Uskutoční sa 28. apríla 2012 v priesto-
roch Fakulty sociálnych a ekonomických 
vied UK (FSEV UK). Konferenciu organizu-
je Slovenská asociácia študentov a absol-
ventov psychológie (SAŠAP) pod záštitou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, FSEV UK, s odbornou garan-
ciou prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc. 

Študenti psychológie svojou účasťou 
získajú cenné informácie o možnostiach 
uplatnenia v praxi . Zistia tiež, aké mož-
nosti a prostriedky môžu využiť v záujme 
kvalitnejšej prípravy na prax . Absolventom 
dáva konferencia priestor informovať sa o 
svojich reálnych skúsenostiach s nástu-
pom do psychologickej praxe . 

Obsahom konferencie budú príspevky 
od profesionálov z oblasti klinickej, po-
radenskej, detskej, školskej, pracovnej 
a organizačnej psychológie, ale aj z ob-
lasti vzťahov s verejnosťou a marketingu . 
Príspevky budú zamerané na legislatívu a 
normy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 
povolania psychológa na Slovensku, na 
momentálne nedostatky a perspektívu 
vysokoškolského vzdelávania na Sloven-
sku . Účastníci konferencie sa dozvedia aj 
o implementácii štandardov pre získanie 
diplomu EuroPsy . Realitu možností štúdia 
v zahraničí a tiež nástupu absolventa na 
trh práce priblížia diskusie so študentmi a 
absolventmi . 

SAŠAP, založené v roku 2009, je ob-
čianske združenie, ktoré sa snaží zvyšovať 
povedomie študentov o aktuálnom dianí v 
oblasti psychológie, organizuje odborné 
podujatia a približuje psychologickú prax 
študentom všetkých zameraní . Od roku 
2011 je členom Európskej federácie zdru-
žení študentov psychológie (EFPSA) .

Katarína Országhová,  
študentka FSEV UK

O Z N A M Y

Moderné trendy v medzinárodnej rozvojovej 
spolupráci a výmena skúseností medzi expert-
mi, politickými aktérmi a rozvojovými pracov-
níkmi. Aj to sú ciele medzinárodnej vedeckej 
konferencie Rozvoj a demokracia, ktorá sa 
uskutoční vo štvrtok 3. mája v Bratislave.

O rozvojové témy je na Slovensku 
záujem
Na Slovensku existuje potenciál a záujem o 

rozvojové témy . Navyše nás ako krajinu pozitívne 
vnímajú v transformujúcich sa, ale aj v rozvojo-
vých krajinách . Aj to sú dôvody, prečo chce Na-
dácia Pontis v spolupráci s Fakultou sociálnych 
a ekonomických vied UK vytvoriť priestor pre 
profesionálny dialóg, v rámci ktorého by mohli 
kľúčoví aktéri diskutovať o súčasných rozvojo-
vých témach a porovnať si výsledky svojej práce 
so zahraničnými kolegami . 

„Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK  
(FSEV UK) participuje na tomto dialógu najmä 
poskytovaním výučby predmetov v bakalárskom 
a magisterskom štúdiu, napr . Úloha mimovlád-
nych organizácii v rozvojovej spolupráci, Glo-
bálne výzvy, Africké štúdie, Latinská Amerika: 
Región na vzostupe? Našou úlohou pri tejto 
konferencii je garantovať jej akademický a od-
borný charakter a zároveň prezentovať čiastkové 
výsledky niektorých našich vedeckých pracov-
níkov,“ uviedla k pripravovanej konferencii prof . 
PhDr . Silvia Miháliková, PhD ., dekanka FSEV 
UK . Rozvojové témy sú stabilnou súčasťou pro-
filu študijných programov vyučovaných na FSEV 
UK . 

Lákadlom sú aj zahraniční hostia
Konferencia bude rozdelená na dve časti . 

Dopoludňajšie prezentácie a diskusie budú za-

merané na súčasné trendy v Európskej únii s dô-
razom na úlohu nových donorských štátov, ich 
pozíciu v rozvojovej spolupráci v EÚ a výsledky 
našich projektov v zahraničí . Tu už potvrdil svoju 
účasť aj poslanec kenského parlamentu Dan-
son Mwazo či Geert Laporte, výkonný riaditeľ 
European Centre for Development Policy Mana-
gement . Popoludňajšie panely sa budú venovať 
rôznym diskusiám a aktuálnym politickým, soci-
álnym a environmentálnym aspektom rozvoja a 
súčasným trendom Európskej rozvojovej politi-
ky . Popoludňajšie diskusné panely budú rozde-
lené podľa jednotlivých tém a budú sa venovať 
aktuálnym politickým, sociálnym a environmen-
tálnym aspektom rozvoja, súčasným trendom 
Európskej rozvojovej politiky a úlohu mimovlád-
nych organizácií v rozvojovej spolupráci . 

Témy konferencie:
•	 Efektívnosť pomoci a súčasné trendy v eu-
rópskej rozvojovej pomoci
•	 Vznikajúce demokracie – vlastníctvo, vládna 
moc a politická zodpovednosť
•	 Výzvy a ponaučenie zo zdieľania tranzitného 
know-how na západnom Balkáne, Východného 
partnerstva a možnosti transferu týchto skúse-
ností na Blízky Východ a do Severnej Afriky
•	 Udržateľný rozvoj: spôsob ako znížiť chudobu?
•	 Úloha vzdelania v rozvoji
•	 Stratégie riešenia spoločenských a zdravot-
ných problémov v rozvojových krajinách

Informácie o Medzinárodnej vedeckej konfe-
rencii Nadácia Pontis priebežne aktualizuje na 
webovej stránke www .nadaciapontis .sk a na 
propagácii sa podieľa aj FSEV UK uverejnením 
aktuálnych informácií na www .fses .uniba .sk .

JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., 
prodekanka FSEV UK

Konferencia Rozvoj a demokracia  
sa bude venovať aj najnovším  
trendom v rozvojovej spolupráci

Nový portál na porovnanie 
kvality vysokých škôl

Rezort školstva zverejnil na stránke vs.iedu.sk informácie o priemerných platoch absolventov 
slovenských vysokých škôl, o nezamestnanosti, výške školného či zahraničnej mobilite študen-
tov. Portál má pomôcť stredoškolákom zorientovať sa na trhu vysokých škôl a porovnať ich podľa 
rôznych ukazovateľov.

Záujemcovia o štúdium sa môžu dozvedieť, koľko vlani zarábali študenti, ktorí školu ukončili v roku 
2010 . Priemerný plat absolventov z roku 2010 sa v porovnaní so študentmi, ktorí končili v roku 2009, 
zvýšil zo 768 na 814 eur . Miera nezamestnanosti u absolventov z roku 2009 a 2010 zas oproti absol-
ventom z roku 2008 a 2009 priemerne stúpla zo 4,3 na 4,5 percenta . Najmenej nezamestnaných 
majú umelecké vysoké školy, nízku mieru vykazuje aj STU či Univerzita Komenského v Bratislave . 

Návštevníci webu sa tiež dozvedia, aké sú poplatky za štúdium, náklady na ubytovanie, podiel 
prijatých študentov, ako aj študentov, ktorí školu úspešne ukončia, či podiel nezamestnaných ab-
solventov .

LM
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Do projektu hodnotenia výsledkov vysoko-
školského vzdelávania AHELO (Assessment 
of Higher Education Learning Outcomes – 
Feasibility Study) sa zapojila aj Univerzita Ko-
menského v Bratislave (UK). Jej študenti (kon-
čiaci prvý stupeň vysokoškolského štúdia) si 
môžu zmerať svoje vedomosti a schopnosti s 
rovesníkmi z ďalších 15 krajín z 5 kontinentov. 
Koordinátormi projektu na univerzitnej úrovni 
sú prorektor UK doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 
– pre oblasť všeobecných schopností, a doc. 
RNDr. Ján Boďa, CSc., z Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK – pre oblasť ekonómie, 
ktorý je zároveň aj národným manažérom pro-
jektu v tejto oblasti.

Výskumný projekt
Projekt AHELO, ktorý pripravila Organizácia 

pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), 
je zameraný na hodnotenie kvality vysokoškol-
ského vzdelávania a jeho cieľom je zistiť, či je 
možné hodnotiť a porovnávať výsledky vysoko-
školského vzdelávania medzi jednotlivými kra-
jinami s rôznou kultúrou a jazykmi . Projekt má 
výskumný charakter . Hodnotenie sa realizuje v 
oblasti všeobecných schopností a v dvoch špe-
cifických oblastiach – v ekonómii a stavebníctve 
na úrovni prvého stupňa vysokoškolského vzde-
lávania . Samotné testovanie študentov UK v slo-
venskej verzii testov prebehne v oblasti všeobec-
ných schopností dňa 10 . mája 2012 . Testovaciu 
vzorku z každej zúčastnenej slovenskej vysokej 
školy tvorí 200 náhodne vybraných študentov 
posledného ročníka denného bakalárskeho štú-
dia . Výsledky budú predmetom záverečnej kon-
ferencie na konci roku 2012 . Projekt má cha-
rakter štúdie uskutočniteľnosti . Na základe jeho 
výsledkov sa určí, či má zmysel takéto testovanie 
v budúcnosti realizovať .

Testovanie všeobecných 
schopností
Test všeobecných schopností vychádza z 

testu používaného v USA . Študenti v ňom preu-
kazujú analytické uvažovanie, kritické myslenie, 
riešenie problémov a písomnú komunikáciu na 
vypracovanie odpovedí na niekoľko otázok o 
hypotetickej, ale realistickej situácii na základe 
spracovania informácií z rôznych zdrojov, ktoré 
budú mať k dispozícii . Test obsahuje aj úlohy, 
pri ktorých študent zodpovedá otázky výberom 
jednej z viacerých ponúknutých možností . Tento 
test je určený pre študentov ľubovoľného odbo-
ru a nevyžaduje žiadne špeciálne vedomosti . 
Na druhej strane, testy v oblasti ekonómie a 
stavebníctva boli vyvinuté špeciálne pre potreby 
projektu AHELO medzinárodným konzorciom a 
sústreďujú sa na schopnosť študentov použiť 
vedomosti získané štúdiom na riešenie praktic-
kých úloh . Sú určené pre študentov študijných 
odborov z oblasti ekonómie, resp . stavebníctva .

Okrem týchto testov študenti vypĺňajú aj ano-
nymné dotazníky, ktoré poskytnú základné in-

formácie o študentoch, pedagógoch i vysokej 
škole (napríklad sociálno-ekonomický status 
študentov, demografické informácie atď .) . Do-
tazníky vyplnia aj náhodne vybraní učitelia, ktorí 
sa podieľajú na vzdelávaní v príslušných oblas-
tiach . Získané informácie umožnia objektívnejšie 
a komplexnejšie porovnávanie výsledkov testov . 
Zároveň budú akýmsi obrazom o situácii vo 
vzdelávacích systémoch zúčastnených krajín . 

Výsledky iba pre vlastnú potrebu
Vzhľadom na výskumný charakter projektu 

nebudú ako výstup zverejňované žiadne rebríčky 
inštitúcií ani zúčastnených krajín . Výsledky do-
stanú zapojené vysoké školy len pre vlastnú po-
trebu . Ak projekt dopadne úspešne a potvrdí sa 
uskutočniteľnosť testovania a medzinárodného 
porovnávania výsledkov, bude takéto testovanie 
nemalým prínosom nielen pre študentov a vyso-
ké školy, ale aj pre zamestnávateľov či vlády .

Výzva pre vybraných študentov  
a učiteľov UK
Testovanie AHELO víta aj prorektor UK pre 

študijné veci doc . Ján Pekár: „Tento druh tes-
tovania nám umožňuje získať obraz o skutočnej 
úrovni našich študentov, čo nám pomôže pri 
úprave vzdelávacieho procesu na univerzite . 
Rád by som preto vyzval všetkých študentov a 
učiteľov, ktorí budú do testovania, príp . dotaz-
níka vybraní, aby sa akcie zúčastnili . Nakoľko 
účasť v projekte je dobrovoľná, účastníkov za ich 
námahu odmeníme – tričkami Univerzity Komen-
ského .“ Viac informácií o projekte je k dispozícii 
na webstránke: www .oecd .org/edu/ahelo . 

AK

S P R A V O D A J S T V O

Do projektu AHELO sa zapája  
aj Univerzita Komenského

Vyhodnotenie súťaže 

o najlepší plagát 
k programu ERASMUS
Súťaž o najlepší plagát pri príležitosti 25 . výročia fungovania programu Erasmus na tému „Pro-

pagácia programu ERASMUS“ už pozná svojich víťazov . Prvé dva víťazné plagáty budú zaradené 
do medzinárodnej súťaže usporiadanej v rámci ERACON 2012 v Rumunsku . Vyhlasovateľom 
súťaže bolo Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK .

Spomedzi desiatok zaujímavých návrhov študentov Univerzity Komenského v Bratislave vybrala 
odborná komisia na čele s prorektorom UK prof . MUDr . Dušanom Meškom, PhD ., tri plagáty . 

Autori víťazných plagátov získali finančnú odmenu (150 eur, 100 eur, 50 eur) .
AK

1. miesto: Monika Roncová a Zuzana Viechová 
(Filozofická fakulta UK) 

2. miesto: Peter 
Šišovský (Farma-
ceutická fakulta 
UK)

3. miesto: 
Ronald Ružička 

(Fakulta manage-
mentu UK)
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Študenti Katedry výtvarnej výchovy PdF 
UK vystavujú od 12. marca do 12. mája 2012 
v priestoroch dekanátu „Konceptuálnu maľ-
bu“. Výstavná kolekcia je náročnou výstavou, 
ktorá vyzýva k zamysleniu. Študijné práce po-
slucháčov dokážu zaujať. Téma a jej spracova-
nie je vážnym predpokladom pre človeka za-
staviť sa. Zo školských prác sa stáva koncept 
v tom pôvodnom a pomerne čistom postavení.

Práce vznikli pod pedagogickým vedením 
akad . mal . Daniela Brunovského . Nápad 
a výsledok sú výborné . Vôbec pedagogická 
činnosť tohto pedagóga má veľmi dobré vý-
sledky . Prináša študentom mnoho poznatkov 
z originálnych prednášok, napríklad o techni-
kách maľby, miešaní farieb a mnoho iných . 

Pre túto kolekciu vypracoval úlohu ako 
prepis umeleckého originálu od renomova-
ných umelcov (Mikuláš Galanda, Imro Weiner 
Kráľ či Michal Jakabčic) previesť do štyroch 
väčších maliarskych plôch . Študenti maľovali 

sprvu kópiu originálu, v ďalšom diele použili 
výlučne prírodné pigmenty, potom maľovali 
s vybranými dvomi, tromi farbami a nakoniec 
farebnými valérmi prepísali farby obrazu do 
štvorčekovej mapy . Všetky obrazy reagovali 
na jeden konkrétny obraz vybraného umel-
ca . Vznikli tak štyri zdanlivo rôzne diela, ktoré 
spája jeden vzor, vybraný obraz umelca . Zo 
vzoru však unikajú snahou po autenticite, a to 
vďaka rôznym technologickým postupom .

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

S P R A V O D A J S T V O

Krása mestského 
detailu vo fotografii

Keď som prvýkrát uvidel tieto zdanlivo prí-
jemné, pohodové fotografie, zapáčili sa mi . 
Potom som začal viesť sám v sebe veľké, ne-
slovné monológy o momente tvorby, zázraku 
výpovede . Z fotografií sa na mňa nalepilo kus 
vzácneho z nášho života . Kus neobvyklého 
a ojedinelého, v ktorom vnímate domy, pada-
júcu omietku, takú istú ako všade, ale tu, na 
tomto obrázku, úplne inú . V každom zábere 
je sila histórie a dneška . Je v nich zachytené 
to, čo potrebujeme . Výzva k pokore, k uzna-
niu, poznaniu a úspechu . Lebo tak, ako tu 
tieto detaily boli, tak aj my sme detail, ktorý 
ďalšie detaily utvára . Je to úžasný prehľad 
umenia na fotografii, ktorý sa mladým štu-
dentkám podaril . 

Talent, ktorému predchádza kvalitná prí-
prava u kvalitných pedagógov, stimuluje 
vznik umeleckého majstrovstva . Mgr . art . 
Dominika Horáková, ArtD ., vedie študentky 
a pozrite ich výsledky . Neviem povedať nič 
záhadnejšie a krajšie ako sila . Veľká sila . 

Jedinečná výstava študentiek Katedry vý-
tvarnej výchov Pedagogickej fakulty UK „Krá-
sa mestského detailu vo fotografii I .“, ktorá  
potrvá do 25 . apríla 2012, bola hodnotným 
pokračovaním školskej výstavy v skutočnej 
galérii a pred širokou verejnosťou . Jej sláv-
nostná vernisáž sa uskutočnila dňa 22 . mar-
ca v komornej galérii BCPB v Bratislave .

Počas vernisáže bola do čitateľského ži-
vota uvedená kniha akad . mal . a pedagóga 
Roberta Bielika: Zanzibar z vydavateľstva 
Petrus . 

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

•	 Prvá slovenská konferencia o zriedkavých chorobách sa konala symbolicky 29 . februára 
v Bratislave pod záštitou ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, dekana LF UK Petra 
Labaša a dekana FaF UK Jána Kyseloviča . Konferenciou chceli upozorniť na súčasné 
úspechy, otázky aj nedostatky starostlivosti v tejto oblasti .

•	 Študenti a pracovníci Pedagogickej fakulty UK sa stretli s bývalým ministrom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Eugenom Jurzycom dňa 6 . marca . Témou stretnutia bolo „Ako 
zvyšovať kvalitu vysokých škôl“ .

•	 Giovanni Claudio Bottini, profesor pápežskej univerzity sv . Antona v Ríme so sídlom v Je-
ruzaleme, navštívil dňa 15 . marca Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu 
UK (RKCMBF UK) a bratislavským teológom sa prihovoril prednáškou na tému Lukášova 
teológia, retrospektíva a aktuálne pozície .

•	 Zamestnanci FMFI UK pripravili pre žiakov Základnej školy s materskou školou v Gbeloch 
dňa 16 . marca vedecko-popularizačný program . Po slávnostnom odovzdávaní ocenení 
za výtvarnú súťaž Scholy ludus „Obrázkový vedecký vtip“ nasledoval sprievodný vedecko-
-popularizačný program pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka . František Kundracik z 
katedry experimentálnej fyziky v prednáške Fyzika očami fyzikov porozprával o fyzikálnych 
dejoch v mikrovlnovej rúre . S Vierou Haverlíkovou z katedry teoretickej fyziky a didaktiky 
fyziky skúmali žiaci „tajomné“ škatuľky .

•	 Pápež Benedikt XVI . dňa 31 . januára 2012 vymenoval Mons . Jozefa Haľka, pedagóga 
RKCMBF UK, za pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy . Biskupskú konsekráciu 
prijal dňa 17 . marca v bratislavskej Katedrále sv . Martina .

•	 Študenti, ktorých zaujíma život vo vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline, 
mali možnosť dňa 27 . marca položiť otázky riaditeľovi internátov Róbertovi Gulovi . Stretnu-
tie, ktoré sa konalo v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC), využilo asi 50 študentov .

•	 Prof . PhDr . Jela Steinerová, PhD ., z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK pred-
nášala dňa 29 . marca 2012 na tému „Prečo potrebujeme informačnú ekológiu?“ v Centre 
vedecko-technických informácií SR .

•	 Ocenenie Technológ roka SR 2011 v súťaži Vedec roka získal Mgr . Martin Sabo, PhD ., 
z Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK . Udelili mu ho za konštrukciu vysoko citlivého 
spektrometra – tandemového iónového pohyblivostného spektrometra s hmotnostným 
spektrometrom . Možno ho využiť v oblasti výskumu iónových procesov prebiehajúcich v 
elektrických výbojoch a v plynoch pri atmosférickom tlaku . 

•	 Študenti žurnalistiky FiF UK pod vedením doktorandov prišli s projektom, ktorý šíri filmovú 
kultúru medzi študentov . Filmové večery s edukatívnym efektom a následnými diskusiami 
sa budú uskutočňovať od 2 . apríla v priestoroch A-klubu na Štúrovej ulici v Bratislave .

•	 Víťazom národného kola súťaže študentských a zamestnaneckých tímov v strategickom 
riadení firiem Global Management Challenge sa stal tím študentov z Fakulty managementu 
UK . So svetovou konkurenciou sa stretli 16 . – 20 . apríla v Kyjeve . 

LM

Umenie maľovať

V  S K R A T K E
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Nech už znie titulok príspevku o zbier-
ke hračiek pre deti z Tanzánie akokoľvek 
bulvárne, verím, že mi dáte za pravdu, že 
v tomto prípade ide o holý fakt. Komen-
ského zbierka hračiek je dôkazom toho, 
že dobrých ľudí je na Slovensku stále 
dosť. Sú medzi nami – početne zastúpe-
ní v radoch našich zamestnancov, štu-
dentov i širokej verejnosti.

Zrod Komenského  
zbierky hračiek

„Ako sa zrodil nápad zorganizovať na 
akademickej pôde zbierku hračiek?“ Pres-
ne tak znela jedna z najčastejších novinár-
skych otázok, ktoré sa k nám dostávali zo 
všetkých strán krátko po ohlásení zbierky . 

Odpoveď bola jednoduchá . Na začiatku 
nápadu bol časopis Naša univerzita . Prá-
ve preň sme robili rozhovor s lekárom doc . 
Rastislavom Maďarom z Jesseniovej lekár-
skej fakulty UK . Na prvý pohľad obyčajný 
človek . Avšak s neobyčajným poslaním . 

Ako zakladateľ medzinárodnej charita-
tívnej organizácie International Humanity 
buduje spolu s ďalšími dobrovoľníkmi bez-
platné kliniky v najchudobnejších krajinách 
sveta – na miestach, kde nie je dostupná 
lekárska pomoc . Všetky projekty sú fi-
nancované z darov bežných ľudí a hŕstky 
komerčných spoločností . Dobrovoľníci 
v týchto krajinách pôsobia bez nárokov na 
honorár, výlučne na vlastné náklady . To, čo 
denne vidia, sa nezvláda ľahko: chudoba, 
hlad, bolesť, utrpenie . . . Azda tou najhor-
šou kategóriou je utrpenie detí . 

Počas rozhovoru pre Našu univerzitu 
si docent Maďar s dojatím spomenul na 
jednu príhodu z nedávnej misie v Tanzánii, 
kedy za ním prišlo krívajúce dievčatko po 
detskej obrne spolu s mamičkou a čerstvo 
narodeným bratom s vrodenou chybou . 
Kým malá slečna čakala na vyšetrenie 
chorého bábätka, dala jej jedna z dobro-
voľníčok svojho bieleho plyšového sloníka . 
„Nemohla tomu uveriť! Nebyť jej postihnu-
tia, skákala by od radosti meter do výšky,“ 
zaspomínal si vtedy Rastislav Maďar a do-
dal, že pri cestách do takýchto krajín bolo 
vždy prvoradé zobrať so sebou dostatok 
liekov . Na hračky ostalo miesto iba zried-
kavo . „Pochopil som však, že potrebné 
sú aj hračky . Aj detská radosť je súčasťou 
liečby,“ dodal doc . Maďar . A tak sa zrodil 
nápad . . .

Nápad však nestačí
Štartovacia pozícia nebola vôbec jed-

noduchá . Neodradilo nás však ani pár 
úvodných negatívnych reakcií, v jednom 
prípade aj s otázkou, či nejde o „dekadent-
ný nápad“ zbierať hračky pre tých, ktorí 
potrebujú jedlo . . . Aby sme sa uistili, že dar-
cami hračiek nebudeme iba my dve s ko-
legyňou Lenkou, otestovali sme náhodne 
vybraných kolegov i študentov, či by takúto 
zbierku podporili . „Jasné! Skvelý nápad!“ 
– bola automatická odpoveď . Písal sa jún 
2011 . 

Nasledovali dlhé týždne (ktoré sa me-
nili na mesiace) príprav . . . Nájsť vhodné 
miesta, kde by sme zbierku realizovali, 
nájsť mediálnych partnerov, ktorí sú blízki 
primárnej cieľovej skupine našej zbierky 
– študentom, no predovšetkým – nájsť 
prepravcu, ktorý chápe význam filantropie 
a bol by ochotný na vlastné obrovské fi-
nančné náklady prepraviť vyzbierané hrač-
ky do Tanzánie . . . 

Megaúspech: 
Komenského
zbierka hračiek 
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Mimochodom, Tanzániu sme si spo-
medzi množstva rozvojových krajín vybrali 
práve preto, že patrí medzi 50 najchudob-
nejších krajín sveta, hlavne však kvôli sku-
točnosti, že tu pôsobí už spomínaná nezis-
ková organizácia International Humanity 
pod vedením docenta Maďara, a to nám 
poskytne garanciu, že vyzbierané hračky 
sa skutočne dostanú detičkám .

Podpora zo všetkých 
strán

Nech sme rozmýšľali akokoľvek, jediným 
vhodným miestom, kde by sa realizovala 
naša zbierka, nám opäť (po minuloročnej 
pozitívnej skúsenosti s Komenského zbier-
kou kníh) vychádzali fakultné knižnice . Sú-
hlas pani riaditeľky PhDr . Daniely Gondo-
vej a podpora vedúcich fakultných knižníc, 
za ktorú úprimne ďakujeme, bola pre nás 
prvým pozitívnym signálom . 

Radosť spôsobili aj odsúhlasené medi-
álne partnerstvá s magazínom pre študen-
tov vysokých škôl Eurocampus a s Rádiom 
EUROPA 2 . K tomu sa pridala podpora 
Dopravného podniku Bratislava, ktorý nám 
rozmiestnil plagáty na vybraných brati-
slavských zastávkach MHD a predajných 
miestach . Ozaj, plagáty . . . Vynikajúci výtvor 
Katky Révayovej z Centra informačných 
technológií UK, ktorý tiež nesie nemalý po-
diel na úspechu zbierky – bol jednoducho 
neprehliadnuteľný! 

Signálom na spustenie projektu (úprim-
ne, aj dôvodom na oslavu) však bol súhlas 
osloveného logistického partnera – spo-
ločnosti DHL . Generálna riaditeľka DHL 
Express (Slovakia) Ing . Daniela Mišurová 
nás potešila slovami: „Dôvodom spoluprá-
ce s Univerzitou Komenského nebola len 
logistická podpora pri zbierke hračiek, ale 
aj samotný účel – vyčariť úsmev na det-
ských tvárach .“ 

Megaúspech
Spolu s príchodom roku 2012 sme 

spustili aj promokampaň ku zbierke . Pla-
gáty putovali na fakulty, internáty i ďalšie 
súčasti UK . Informácie boli dostupné na 
webstránke, Facebooku UK i v Našej uni-
verzite . Pridali sa partnerské médiá (a nie-
len tie) a zbierka sa mohla začať . 

Jej úspech predpovedal už i e-mail štu-
dentky Danky Oslancovej z II . C triedy 
Pedagogickej a sociálnej akadémie v Tur-
čianskych Tepliciach, ktorý sme dostali 
pár dní pred oficiálnym začiatkom zbierky . 
Študentky strednej školy univerzitný pro-
jekt natoľko zaujal, že sa pridali a desiatky 
vyzbieraných hračiek boli odovzdať v kniž-
nici našej martinskej fakulty . Ich e-mail sa 
končil slovami: „Sme šťastné, že aj my da-
rujeme kúsok detstva deťom z Tanzánie .“ 

Pod našu obrovskú radosť sa podpísali 
aj viaceré telefonáty z fakultných knižníc – 
v rovnakom duchu: „Minuli sa nám prázdne 
vrecia . Potrebujeme ďalšie .“ Do zbierky 
sa zapájali študenti, ale i zamestnanci . 
Medzi nimi bol napríklad i doc . Pavel Sůra 
z Rektorátu UK: „Keď človek vidí fotografie 
zúbožených a podvyživených detí z Afriky, 
iste mu to nie je ľahostajné . Možno by viac 
pomohol krajec chleba, ale snáď poteší 
aj hračka . Medzi tými, ktoré som doniesol 
do zbierky, bola skladačka z drevených 
kociek – dajú sa z nich vytvárať obrázky . 
Opatroval som ju roky doma a teraz sa vďa-
ka Komenského zbierke hračiek naskytla 
príležitosť niekoho ňou potešiť .“ 

A potešili nás i desiatky jednotlivcov, 
dokonca i materská škola . Hračky zbieral 
aj náš mediálny partner – Rádio EUROPA 
2 . Obdivuhodné! Nuž a obdivovali sme 
aj tých, ktorí si dali námahu a poslali nám 
balíky poštou z rôznych kútov Slovenska 
– z Humenného, Piešťan atď . Dokonca sa 
našli aj takí, ktorí pre deti z Tanzánie kúpili 
nové hračky . V dnešnej dobe – priam neu-
veriteľné . . . Zahanbiť sa nedali ani komerč-
né spoločnosti, za všetky spomenieme 
BASF Slovensko, 
ktorá nám doruči-
la okolo 500 nád-
herných hračiek . 
Podč ia r knu té , 
spočítané: V Ko-
menského zbier-
ke hračiek sa vy-
zbieralo viac ako 
8000 hračiek!

Obrovská vďa-
ka patrí všetkým 
Vám, ktorí ste 
do Komenského 
zbierky hračiek 
prispeli . A nebolo 

Vás málo! Teší nás, že najväčšej slovenskej 
univerzite sa podarilo dať jasný signál spo-
ločnosti (a snáď i okolitému svetu): nielen 
vzdelávanie je dôležité, ale i výchova k hod-
notám . A medzi ne nepochybne patrí aj fi-
lantropia .

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste daro-
vali kúsok detstva deťom z Tanzánie!

Andrea Kučerová, vedúca Oddelenia 
vzťahov s verejnosťou RUK

Foto: Lenka Miller

S P R A V O D A J S T V O

Fakty o Komenského 
zbierke hračiek:

•	 zbierka trvala 2 týždne (od 19 . do 
30 . marca 2012);
•	 prebiehala na všetkých 13 fakultách 
Univerzity Komenského;
•	 najviac hračiek sa vyzbieralo v kniž-
nici Filozofickej fakulty UK: cca 1800 
kusov;
•	 celkovo vyše 8000 vyzbieraných 
hračiek, ktoré spolu tvorili viac ako 120 
vriec a škatúľ;
•	 z radov študentov priniesli najväčší 
počet študentka Farmaceutickej fakulty 
UK (3 vrecia hračiek) a študentka Príro-
dovedeckej fakulty UK (70 hračiek);
•	 s takmer 500 hračkami prispela do 
Komenského zbierky hračiek spoloč-
nosť BASF Slovensko;
•	 približne 400 hračiek darovala do 
zbierky rímskokatolícka farnosť z Kysuc-
kého Lieskovca;
•	 v zbierke dominovali plyšové hračky, 
ktoré tvorili približne dve tretiny vyzbiera-
ných hračiek;
•	 najväčšou hračkou zbierky bol plyšo-
vý slon (s veľkosťou cca 1 meter);
•	 darcovia tiež venovali rôzne druhy 
autíčok, bábiky, lopty, stavebnice, ale 
i elektronické hračky (detské hudobné 
nástroje, zvukové hračky pre najmen-
ších, vláčiky atď .) .
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najvýznamnejšiu osobnosť staršej českej 
literatúry. 

Je autorom viac ako dvoch stoviek 
spisov, zanechal množstvo listov, pros-
tredníctvom ktorých udržiaval kontakty 
s osobnosťami vtedajšej Európy . 

To, čo Komenského urobilo známym 

Komenský v mnohom 

predbehol svoju dobu

Na slávnostnom podujatí v Aule UK zdô-
raznil rektor UK prof . RNDr . Karol Mičieta, 
PhD ., význam posolstva tohto významného 
mysliteľa, pokrokového pedagóga, kresťan-
ského filozofa a humanistu: „Škola, výchova 
a vzdelávanie mládeže sú tou pravou pod-
statou odkazu Komenského, tak, ako vždy 
boli centrom jeho života a diela – ako zlepšiť 
spoločnosť, ako dospieť k panharmónii celé-
ho ľudstva . Je to v našich rukách! Je to naša 
historická zodpovednosť voči všetkým, ktorí 
prídu po nás – urobiť všetko pre to, aby pre-
vládol humánny odkaz Jána Amosa Komen-
ského .“

Komenský spojil vo svojom diele tradície 
humanizmu, kresťanskej filozofie a novokon-
cipovanej pedagogiky . „Ako pedagóg veril, 
že vzdelanostná úroveň jedinca je základom 
pre ľudskú i národnú toleranciu . Ako huma-
nista veril, že človeka i ľudstvo treba prebudiť 
a ukázať mu cestu k mravnosti . Dôraz pritom 
kládol nielen na náboženské a prirodzené 
mravné vedomie človeka, ale zdôrazňoval aj 
hodnotu práce, usilovnosti, podnikavosti či 
vedomostí,“ uviedol vo svojom príhovore rek-
tor UK .

Súčasťou podujatia bol aj odborný referát 
o odkaze J . A . Komenského kultúre a vzde-
lávaniu, ktorý pripravil popredný slovenský 
komeniológ prof . PhDr . Jozef Pšenák, CSc ., 
a odprezentovala doc . PhDr . Zita Baďuríko-
vá, CSc ., z Katedry pedagogiky Filozofickej 
fakulty UK . Na podujatí zaznel aj prednes 
výberu diela J . A . Komenského v podaní štu-
dentiek Filozofickej fakulty UK, ako i hudobný 
program v réžii speváckeho zboru Pedago-
gickej fakulty UK Comenius pod vedením diri-
genta doc . PaedDr . Sergeja Mironova, CSc .

Na pôde univerzity bola slávnostne otvore-
ná aj výstava k 420 . výročiu narodenia učiteľa 
národov, ktorá prezentuje 44 dokumentov z 
fondov Archívu UK a osobného fondu zakla-
dateľa komeniológie Jána Kvačalu . Taktiež 
je tu vystavených 20 medailí a 2 plakety z 
archívnej zbierky UK . Akademická knižnica 
UK vystavuje 55 kníh . Najstarším vystaveným 
výtlačkom (z roku 1891) je jedno z najznámej-
ších Komenského diel – Labyrint světa a ráj 
srdce . Výstava pred Aulou UK bude sprístup-
nená do konca apríla 2012 .

PhDr. Andrea Kučerová
Foto: Marian Kukan
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Univerzita Komenského oslávila 
420. výročie narodenia učiteľa národov

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si dňa 28. marca 2012 pripomenula 420. výročie narodenia učiteľa 
národov – Jána Amosa Komenského. Deň jeho narodenia (28. marec) sa stal na Slovensku aj sviatkom všetkých 
pedagógov.

 Doc. Zita Baďuríková z Katedry pedagogiky Filozo-
fickej fakulty UK 

Spevácky zbor Comenius z Pedagogickej fakulty UK pod vedením doc. S. Mironova 

Ján Amos Komenský (1592 – 1670) 
patrí k najvýznamnejším vzdelancom 
v celej českej histórii. Jeho dielo je 
dodnes predmetom obdivu odborníkov 
celého sveta, a to nielen pedagógov. 
Komenský je tiež pokladaný za jedného 
z popredných filozofov 17. storočia a za 

v európskej a americkej vzdelaneckej ko-
munite, boli najskôr jeho učebnice latin-
ského jazyka (Janua linguarum reserata 
a Vestibulum) . 

Komenského dielo tvorí určitý medzník 
v dejinách európskej kultúry a vzdelávania . 
Túžba naprávať nedostatky, kdekoľvek sa 
s nimi v živote stretol, charakterizovala J . 
A . Komenského už ako študenta, neskor-
šie učiteľa a kazateľa Jednoty bratskej, ne-
skôr jej biskupa, spisovateľa, reformátora 
škôl a reformátora všetkej ľudskej vzdela-
nosti a spoločenského života . Prejavilo sa to 
najmä v jeho najväčšom a nedokončenom 
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Postupne sa z pamäti nás súčasníkov vytráca význam dátumu 
28. marec. Kedysi verejne si pripomínaný sviatok všetkých učite-
ľov ako keby strácal v spoločnosti svoje miesto. Ale prečo? Veď 
práca pedagóga na všetkých stupňoch vzdelávania je neobyčajne 
záslužná, vyžadujúca každodenné plné nasadenie, ktoré nie vždy 
dokážeme oceniť. Natíska sa však aj otázka, ako si samotní učitelia 
našej univerzity vážia svoju prácu – v aule ich bola hŕstka, a tak 
zostáva veriť, že tých približne 2 500 pedagogických pracovníkov 
odovzdávalo svoje poznatky a skúsenosti študentom na pred-
náškach, seminároch, cvičeniach...

Práve 28. marec 2012 ako deň 420. výročia narodenia učiteľa 
národov Jána Amosa Komenského, ktorého meno nesie naša alma 
mater, sa stal dňom nielen slávnostného spomienkového stretnutia 
v Aule UK, ale aj dňom vernisáže výstavy v priestore pred Aulou UK, 
ktorú v spolupráci s Akademickou knižnicou UK a Evanjelickou bo-
hosloveckou fakultou UK pripravili pracovníci Archívu UK. 

O úvodné slovo požiadal prorektor Meško riaditeľku Akademickej 
knižnice UK Danielu Gondovú a archivárku z univerzitného archívu 
Máriu Grófovú . 

Knihy od Komenského i o Komenskom
Výstava je koncipovaná do troch častí . Prvú časť predstavila PhDr . 

Gondová . Návštevníkom priblížila tú časť knižného fondu akademickej 
knižnice, ktorý predstavujú diela J . A . Komenského, ako aj práce vý-
znamných komeniológov . V ich fonde sa nachádza viac ako 300 titu-
lov, ktorých autorom je samotný J . A . Komenský, ale radia sa tu aj tituly 
iných autorov venované jeho životu a dielu . Podstatná väčšina z nich 
vyšla tlačou v polovici 19 . storočia, viac ako tretina z uvedeného počtu 
patrí do fondu Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK v Bratislave . 

Podľa slov PhDr . Gondovej bolo neuveriteľne ťažké vybrať z tohto 
množstva práve tie, ktoré by návštevníka zaujali a upútali nielen svojim 
titulom, ale aj formou vyhotovenia . Okrem Komenského prác knižni-

ca prezentuje aj tituly autorov zaoberajúcich sa Komenského životom 
i dielom . Malou zaujímavosťou medzi vystavenými knižnými titulmi je 
i habilitačná práca o Komenskom profesora Jozefa Pšenáka . 

Okrem 55 vystavených publikácii, z ktorých najstaršia je Labyrint 
světa a ráj srdce z roku 1891, môžeme obdivovať Komenským zosta-
venú mapu Moravy . Používala sa 150 rokov a bola vydaná v 12 mier-
kach . No tzv . knižný zlatý poklad akademickej knižnice v podobe titulu 
Sapientiae primae usus Triertium Catholicum appellandus . . . z roku 
1681 návštevníci vernisáže nevideli vzhľadom na jeho špeciálne ulo-
ženie podľa predpísaných podmienok ochrany .

Ján Kvačala – zakladateľ slovenskej 
komeniológie

Je samozrejmosťou, že očakávať v Archíve UK existenciu dokumen-
tov hlásiacich sa do doby pôsobenia Jána Amosa Komenského, by 
bolo nanajvýš neodborné vzhľadom na to, že univerzita vznikla v 1 . 
polovici a Archív UK v 2 . polovici 20 . storočia . Druhú a najrozsiahlejšiu 
časť výstavy sme preto venovali profesorovi ThDr . PhDr . Jánovi Kvača-
lovi, zakladateľovi modernej komeniológie na Slovensku . Profesorom 
na Filozofickú fakultu UK v Bratislave bol menovaný v októbri 1921, ale 
v rokoch 1921 – 1934 pôsobil na vtedajšej Teologickej vysokej škole 
ev . a . v . na Slovensku (dnešná EBF UK) . Priblížme si v skratke túto 
osobnosť našich národných dejín, ktorej pôsobenie zároveň súvisí s 
dejinami našej univerzity . 

Ján Rodomil Kvačala, ktorého 150 . výročie narodenia si takto pripo-
menieme, sa narodil 5 . februára 1862 v Báčskom Petrovci . V rodisku 
navštevoval ľudovú školu, v Sarvaši osemročné gymnázium, na ktorom 
v roku 1880 úspešne zmaturoval . Vysokoškolské štúdium teológie za-
čal na teologickej akadémií v Bratislave v rokoch 1880 – 1883 . Zá-
roveň na kráľovskej akadémií absolvoval filologické štúdiá . Silnejúca 
maďarizácia koncom 19 . storočia sa nevyhla ani teológií a mladý Ján 
Kvačala bol vo februári 1882 jedným z 19 študentov, ktorí podpísali 
verejné vyhlásenie, že svoju národnosť nezaprú . Generálny konvent 
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Výstava o J. A. Komenskom  
    a komeniológovi J. Kvačalovi

diele De rerum humanarum emendatione 
consultatio catholica (Všeobecná porada 
o náprave ľudských vecí) . 

Svojou teologickou antropológiou, bu-
dovanou na súlade vedy a viery, sa stáva 
predchodcom takých teológov, ako bol 
v 20 . storočí P . T . Chardin . 

Vzdelanie – liek na kultúrny úpadok

Vo vzdelávaní mládeže videl najúčinnejší 
spôsob, ako napraviť i stav obcí, národov 
a cirkví . Jeho požiadavkou bolo poskytnúť 
všeobecné vzdelanie všetkej mládeži bez 
rozdielu . Najprv mal na mysli všetky deti 
a mládež svojho národa . Neskoršie všetky 
národy a nakoniec všetkých ľudí na svete 
(deti, mládež, dospelých a starých ľudí) . 

Z psychologických vývinových aspek-
tov vyplynula Komenskému aj sústava 
vzdelávania mládeže, ktorá nesie v sebe 

hlboké črty demokratickosti . Presadzoval 
vzdelávanie dievčat vo verejných školách 
a nevidel dôvod, prečo by sa mali dievčatá 
vylučovať zo štúdií múdrosti, či sa konajú 
v latinskom alebo v materinskom jazyku . 
Zdôraznil prospešnosť spoločnej výchovy 
v školách založených na dobrom poriadku 
a disciplíne, avšak bez násilia, na základe 
hry a radostnej metódy vôbec . Školu nazý-
va dielňou ľudskosti .

Obsah vzdelania na vyššom stupni je 
koncipovaný v učebniciach Janua lingu-
arum reserata (Dvere jazykov otvorené) 
a Orbis sensualium pictus (Svet v obra-
zoch) . Spracoval ich na základe vecného 
obsahu . Rámcom boli tri podstatné oblasti, 
nazýval ich tri božie knihy: príroda, človek, 
Písmo .

Lenka Miller, spracované z podkladov 
prof. Jozefa Pšenáka
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ev . a . v . cirkvi sa uzniesol neordinovať týchto 
rebelov za kňazov . 

Na jeseň 1883 teda odišiel na štúdiá do 
Lipska, absolvoval cestu po stopách Martina 
Luthera a navštívil aj ďalšie mestá Nemecka . 
V roku 1885 získal doktorát z filozofie v Lip-
sku dizertáciou Über J . Comenius Philo-
sophie, insbesondere dessen Physik, v roku 
1888 diplom z klasickej filológie a filozofie na 
budapeštianskej univerzite . Stal sa riadnym 
profesorom na lýceu v Budapešti, kde učil 
klasické jazyky, nemčinu, maďarčinu a slo-
venčinu . 

V roku 1892 ako 30-ročný vedec napísal 
prelomovú prácu Johann Amos Comenius, 
sein Leben und Schrifften s rozsahom 480 
strán a 89 strán príloh, ktorá sa stretla vo 
svete s mimoriadnym ohlasom . O rok neskôr 
dostal pozvanie od ministra školstva USA na 
svetový pedagogický kongres do Chicaga, no 
uprednostnil synodu v Budapešti . V tom istom 
roku za spomínanú prácu získal doktorát z te-
ológie na viedenskej teologickej fakulte a zá-
roveň pozvanie na univerzitu do estónskeho 
Tartu . 

Tu prednášal cirkevné dejiny, dejiny do-
giem, symboliku, viedol historický seminár 
a v rokoch 1916 – 1918 bol dekanom jej 
teologickej fakulty . Ústredný spolok učiteľ-
ských jednôt českých na Morave sa rozhodol 
v roku 1905 vydávať Veškeré spisy J . A . Ko-
menského a Archív pre bádanie života a diela 

Komenského . Profesor Kvačala ich redigoval 
do roku 1930 . 

V roku 1920 sa vrátil na Slovensko a túžil 
stať sa profesorom na Univerzite Komenské-
ho v Bratislave . Vzhľadom na prieťahy Minis-
terstva školstva a národnej osvety v Prahe sú-
visiace s jeho menovaním na našu univerzitu 
začal pracovať v Slovenskom múzeu v Mar-
tine, kde usporiadal rukopisné oddelenie 

knižnice Muzeálnej 
spoločnosti a od 1 . 
marca 1921 sa stal 
na pozvanie Gene-
rálnej ev . a . v . cirkvi 
riadnym profeso-
rom Teologickej 
vysokej školy ev . 
a . v . v Bratislave . 
Zomrel na svojej 
poslednej vedec-
kej ceste vo Viedni 
9 . júna 1934 . 

Jeho dielo 
možno rozdeliť 
do troch veľkých 
častí – štúdium 
K o m e n s k é h o , 
štúdium Campanel-
lu a štúdium cirkevno-historické . K tomu ho 
predurčovali aj osobné predpoklady a to roz-
siahla a dôsledná znalosť duchovných prúdov 
filozofie 16 . – 17 . storočia, znalosť všetkých 
klasických a moderných jazykov a napokon 
zbehlosť v archívnej i bádateľskej práci . Pod-
ľa údajov z literatúry, ak by bolo vydané jeho 
dielo súborne, počítalo by asi 12 zväzkov po 
500 stranách . Pri 100 . výročí jeho narodenia 
ho profesor ThDr . Ján Michalko charakterizo-
val v Cirkevných listoch ako svetového kome-
niológa, znamenitého cirkevného historika, 
všestranného vedca, pravoverného teológa, 

rodu verného Slováka a pravého humanistu .
Výber dokumentov týkajúcich sa oso-

by profesora Kvačalu, ktorých kópie môže 
návštevník výstavy vidieť, pochádzajú z fon-
dov Rektorátu UK a Filozofickej fakulty UK 
uložených v Archíve UK, ako aj z jeho zatiaľ 
odborne neusporiadanej pozostalosti nachá-
dzajúcej sa na EBF UK . Vystavené dokumen-
ty tvoria niekoľko väčších skupín: dokumenty 

týkajúce sa jeho menovania za profesora cir-
kevných dejín na FiF UK v Bratislave či pod-
pory jeho vedeckej práce zo strany fakulty, 
dokumenty osobného charakteru (list rodičov 
datovaný v Petrovci 20 . júna 1887, pozvánky 
na spoločenské podujatia, recepty z lekární 
počas jeho pôsobenia v Tartu, ako aj rukopisy 
jeho niektorých prednášok), ďalej dokumenty 
mapujúce oslavu jeho 70 . narodenín a získa-
nie Dr . h . c . na Varšavskej univerzite, z kto-
rých mnohé sú korešpondenciou medzi ním 
a rektorom našej univerzity . Posledná väčšia 
skupina dokumentov sa týka jeho úmrtia . 

Medaily UK 
s vyobrazením 
Komenského

Tretia časť výstavy prezentuje pohľad Uni-
verzity Komenského na seba samu prostred-
níctvom jej symboliky . Ponúkame pohľad na 
časť korešpondencie týkajúcej sa prípravy 
vydania pamätnej medaily k 5 . výročiu zalo-
ženia UK, ktorej autorom je Otakar Španiel, 
ako aj vydania pamätnej adresy pri tejto prí-
ležitosti . Zo Zbierky medailí Archívu UK sme 
vybrali všetky tie, ktoré vydala univerzita i jej 
fakulty a ktoré majú na svojom averze alebo 
reverze portrét J . A . Komenského . Z produk-
cie univerzity ide o 10 ks, z produkcie fakúlt 
sú to 3 medaily FTVŠ UK, 2 z bývalej MFF UK 
a po jednej z JLF UK a LF UK . Okrem dvoch 
plakiet UK sú istou zaujímavosťou aj spony na 
taláre akademických hodnostárov používané 
v rokoch 1958 – 1968 a ich návrhy od Andre-
ja Petra . Súčasnosť prezentuje ukážka hlavič-
kových papierov používaných na univerzite od 
60 . rokov, vzory špeciálnych papierov s lo-
gom univerzity používaných na imatrikulačné 
listy, diplomy absolventov II . stupňa štúdia 
v programe a dodatky k diplomom vydávaným 
univerzitou od roku 2006, ukážky indexov, 
odznakov, poštových známok . . .

Ak sme vzbudili vašu zvedavosť, výstavu si 
môžete pozrieť do konca apríla 2012 .

Mária Grófová a Jana Macounová,  
Archív UK

Otvorenie výstavy k 420. výročiu narodenia J. A. Komenského; vľavo: Mgr. M. Grófová z Archívu UK, PhDr. D. 
Gondová z Akademickej knižnice UK Foto: Marian Kukan

Foto: Mária Grófová
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inscenácie 
Zem

David Mamet / David Mamet / David Mamet / 

NovemberNovemberNovember
– komédia z Bieleho domu– komédia z Bieleho domu– komédia z Bieleho domu

15. 5. utorok

 V rámci festivalu Nová dráma V rámci festivalu Nová dráma V rámci festivalu Nová dráma

Počuť srdcomPočuť srdcomPočuť srdcom
–  20. ročník Festivalu–  20. ročník Festivalu–  20. ročník Festivalu záujmovo - umeleckej činnosti sluchovo záujmovo - umeleckej činnosti sluchovo záujmovo - umeleckej činnosti sluchovo 

postihnutých detípostihnutých detípostihnutých detí

–  bene� čný koncert venovaný sluchovo postihnutým deťom–  bene� čný koncert venovaný sluchovo postihnutým deťom–  bene� čný koncert venovaný sluchovo postihnutým deťom

4. - 5. 5. piatok - sobota

Yasmina Reza /Yasmina Reza /Yasmina Reza /

Boh masakraBoh masakraBoh masakra
–  komédia najhranejšej –  komédia najhranejšej –  komédia najhranejšej 

súčasnej autorkysúčasnej autorkysúčasnej autorky

3. 5. štvrtok

David Mamet / David Mamet / David Mamet / 

NovemberNovemberNovember
– komédia z Bieleho domu– komédia z Bieleho domu– komédia z Bieleho domu

9. 5. streda

Hadar Galron / Hadar Galron / Hadar Galron / 

MikveMikveMikve
–  dráma súčasnej izraelskej –  dráma súčasnej izraelskej –  dráma súčasnej izraelskej 

autorkyautorkyautorky

12. 5. sobota

Martin Čičvák / Martin Čičvák / Martin Čičvák / 

KukuraKukuraKukura
  – kapitalizmus  – kapitalizmus  – kapitalizmus

účinkujúúčinkujúúčinkujú

16. 5. streda

Jazz v AréneJazz v AréneJazz v Aréne

účinkujúúčinkujúúčinkujú

17. 5. štvrtok

Agatha Christie / Agatha Christie / Agatha Christie / 

Bod nulaBod nulaBod nula
– konečne poriadna detektívka!– konečne poriadna detektívka!– konečne poriadna detektívka!

účinkujúúčinkujúúčinkujú

18. 5. piatok

Martin Čičvák / Martin Čičvák / Martin Čičvák / 

KukuraKukuraKukura
 – kapitalizmus – kapitalizmus – kapitalizmus

účinkujúúčinkujúúčinkujú

14. 5. pondelok

 V rámci festivalu Nová dráma V rámci festivalu Nová dráma V rámci festivalu Nová dráma

Terry Johnson /Terry Johnson /Terry Johnson /

AbsolventAbsolventAbsolvent
–  ľúbi dcéru svojej milenky–  ľúbi dcéru svojej milenky–  ľúbi dcéru svojej milenky

účinkujúúčinkujúúčinkujú

20. 5. nedeľa

A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /

Hurá, luxus! Hurá, luxus! Hurá, luxus! 
alebo Tie roky 90-tealebo Tie roky 90-tealebo Tie roky 90-te
–  hravá komédia o snoch blízkej –  hravá komédia o snoch blízkej –  hravá komédia o snoch blízkej 

minulosti minulosti minulosti 

24. 5. štvrtok

Hráme v Skúšobni Divadla ArénaHráme v Skúšobni Divadla ArénaHráme v Skúšobni Divadla Aréna

Edward Albee /Edward Albee /Edward Albee /

Koza alebo Koza alebo Koza alebo 
Kto je Sylvia?Kto je Sylvia?Kto je Sylvia?
–  čierna komédia–  čierna komédia–  čierna komédia

25. 5. piatok

Hadar Galron / Hadar Galron / Hadar Galron / 

MikveMikveMikve
–  dráma súčasnej izraelskej –  dráma súčasnej izraelskej –  dráma súčasnej izraelskej 

autorkyautorkyautorky

27. 5. nedeľa

Rastislav Ballek/Rastislav Ballek/Rastislav Ballek/

TisoTisoTiso
– monodráma– monodráma– monodráma

29. 5. utorok

Foto: Roman SKYBA

Bod nula
18. mája o 19:00

Liz Lochhead / Liz Lochhead / Liz Lochhead / 

Perfect daysPerfect daysPerfect days
– romantická komédia– romantická komédia– romantická komédia
réžia / réžia / réžia / 

19. 5. sobota
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Knižnica Evanjelickej bohosloveckej 
fakulty UK (EBF UK) patrí svojou charak-
teristikou medzi akademické knižnice. 
Jej dejiny sú nerozlučne spojené s dvoma 
vzdelávacími inštitúciami v Bratislave, a to 
najprv s Evanjelickým lýceom a následne 
s Evanjelickou bohosloveckou fakultou 
UK, ktorej až podnes slúži. 

V roku 1882 vznikla Evanjelická teolo-
gická akadémia v Bratislave, ktorá mala 
celouhorský charakter . Po založení Česko-
slovenskej republiky školu premenovali na 
Slovenskú ev . a . v . teologickú akadémiu . So 
vznikom Teologickej akadémie sa postup-
ne začala budovať aj samostatná knižnica . 
Máme zaznamenané, že v akademickom 
roku 1917/1918 bolo v knižnici Teologic-
kej akadémie 5821 zväzkov a ďalších vyše 
2000 zväzkov v knižnici študentského do-
mova . 

Od roku 1949 do roku 1989 sa fakulta do-
stala pod správu ministerstva kultúry, z čoho 
vznikali ďalšie komplikácie . V roku 1953 sa 
fakulta bola nútená presťahovať z Bratisla-
vy do Modry, čím utrpela najmä knižnica . 
Knižničný fond bol uchovávaný vo veľmi ne-
vhodných podmienkach, ktoré nepriaznivo 
vplývali hlavne na historicky staršie diela, vy-
žadujúce si špeciálnu starostlivosť . Avšak aj 
po návrate fakulty v roku 1961 do Bratislavy 
sa situácia veľmi nezlepšila . Určitou záchra-
nou bolo prevzatie historického fondu kníh 
Lyceálnou knižnicou v Bratislave . Fakultná 
knižnica až do roku 1999 sídlila v provizór-
nych priestoroch na Konventnej a následne 
na Svoradovej ulici . Až 3 . októbra 1999 bol 
dostavaný nový komplex budov v Bratislave 
na Machnáči . Tu dostala aj fakultná knižnica 
veľmi pekné priestory .

Čitatelia aj z iných fakúlt
Naša knižnica spolupracuje odvtedy s 

ostatnými fakultnými knižnicami UK, spolu-
vytvára súborný online katalóg Akademickej 
knižnice Univerzity Komenského a zároveň 
buduje aj databázu evidencie publikačnej 
činnosti . V súbornom katalógu sa nachádza-
jú okrem iného aj kvalifikačné práce študen-
tov, mnohé z nich si čitateľ môže stiahnuť 
priamo k sebe do počítača . 

Spoločná je aj databáza čitateľov, pokiaľ 
sa niekto registruje v ktorejkoľvek fakultnej 
knižnici UK, môže využívať aj ostatné fakult-
né knižnice . Napríklad minulý rok sme mali 
470 aktívnych čitateľov, to znamená takých, 
čo si aspoň raz ročne požičali alebo objed-

nali jednu knihu . 
Z nich minimálne 
50 percent bolo 
mimofakultných . 
Vidíme teda, že 
naša knižnica 
neslúži len pre 
našich študentov, 
ale má čo ponúk-
nuť aj študentom 
z ostatných fakúlt 
univerzity . Najväč-
šiu skupinu mi-
mofakultných po-
užívateľov u nás 
tvorili študenti 
Filozofickej fakul-
ty UK (143) . Platí 
to aj recipročne – najviac našich študentov 
využilo práve služby Ústrednej knižnice Filo-
zofickej fakulty UK (23) . 

Za minulý rok sme uskutočnili takmer 
4000 absenčných výpožičiek realizovaných 
automatizovane cez knižničný systém, čo je 
stúpajúci trend oproti predvlani . Je to nárast 
o vyše 400 výpožičiek . Keď to porovnáme 
s inými fakultami UK, predbehli sme tri, ktoré 
sú počtom študentov väčšie od nás .

Teológia, náboženstvo, 
cirkevné dejiny,  

religionistika
Mnohé zahraničné knihy, ktoré sú dnes 

súčasťou fondu, knižnica získala v minulosti 
od zahraničných (amerických, nemeckých 
a českých) donátorov (napr . Martin Luther 
Bund, Slovenská synoda Sion, ELCA a 
ďalší) . Zároveň sa stáva skoro pravidelne, 
že naši pedagógovia odkážu svoje osobné 
knižnice knižnici . Tento rok, keď si pripomí-
name 150 . výročie narodenia významného 
slovenského pedagóga, cirkevného histo-
rika a zakladateľa komeniológie profesora 
Jána Kvačalu, ktorý pôsobil na našej fakulte, 
opäť ožíva záujem o skúmanie jeho literárnej 
pozostalosti, ktorá sa u nás nachádza . 

V našej knižnici používatelia nájdu od-
bornú literatúru so zameraním na teológiu, 
náboženstvo, cirkevné dejiny, religionistiku . 
V súčasnosti máme cca . 35 000 knižnič-
ných jednotiek, ktoré sa nachádzajú v otvo-
renom fonde knižnice a prezenčne sú všet-
kým užívateľom dostupné . Z tohto počtu je 
automatizovane spracovaných cca . 23 000, 
to znamená, že sú vyhľadateľné cez online 
súborný katalóg Akademickej knižnice UK .

Významné i unikátne 
diela

V knižnici sa nachádza niekoľko význam-
ných diel, ktoré sa v iných knižniciach ne-
vyskytujú vôbec alebo len zriedka . Je to kri-
tické, tzv . Weimarské vydanie Lutherových 
spisov (viac ako 100 zväzkov), taktiež prvých 
28 zväzkov Corpus reformatorum, kritické 
vydanie pôvodných diel F . Melanchthona . 
Významnou akvizíciou bola kompletná TRE 
– Theologische Realenzyklopädie (36 zv .), 
najaktuálnejšie a najobsažnejšie encyklo-
pedické dielo evanjelickej proveniencie . 
Z najnovších akvizícií treba vyzdvihnúť reno-
mované encyklopedické diela: Encyclopae-
dia Judaica (22 zv .), RPP – Religion Past 
& Present (13 zv . – ide o anglickú mutáciu 
známej nemeckej encyklopédie RGG), En-
cyclopedia of Religion (15 zv .) a Oxford En-
cyclopedia of the Reformation (4 zv .) . 

Pri viacerých týchto publikáciách je kniž-
nica EBF UK jedinou inštitúciou nielen na 
univerzite, ale aj na Slovensku, ktorá danú 
publikáciu ponúka na štúdium . Možno skon-
štatovať, že obzvlášť pre záujemcov o hlbšie 
zoznámenie sa s reformačným učením a se-
rióznejšie bádanie v protestantskej teológii 
ponúkame skladbou svojho knižničného 
fondu najlepšie podmienky na Slovensku . 
Dostupných je niekoľko vydaní Lutherových 
a Melanchtonových diel, nechýbajú diela J . 
A . Komenského či J . Husa, ako aj diela sú-
časných svetových teológov . Okrem iného, 
k dispozícii sú aj dokumenty zaoberajúce sa 
ekumenickým a medzináboženským dialó-
gom, ako aj súčasnými celosvetovými prob-
lémami a sociálnou angažovanosťou cirkví, 
vrátane publikácií Svetovej rady cirkví a Sve-
tového luteránskeho zväzu .

Knižnica je centrom 

pre výskum Reformácie na Slovensku
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Spolok Jozefa Miloslava Hurbana je 
slobodné združenie študentov študujúcich 
na EBF UK a funguje od roku 1990 . No jeho 
história siaha ďalej do minulosti . Spolok vzni-
kol už v roku 1919 a jeho činnosť trvala do 
roku 1950, kedy bola násilne prerušená . 
Cieľom spolku je podporovať zvyšovanie 
úrovne vzdelávania a bývania študentov EBF 
UK a budúcich spolupracovníkov evanjelickej 
cirkvi na Slovensku . 

Spolok organizuje spoločenské, kultúrne 
a športové aktivity s cieľom skvalitňovať vzťahy 
medzi študentmi a fakultou . Členovia spolku 
chcú nadväzovať na buditeľskú činnosť deja-
teľov z radov ECAV, ktorí boli vždy pripravení 
napomáhať svojou službou k rozvoju národné-

ho cítenia, kultúrneho obrodenia a duchovné-
ho prebudenia na Slovensku .

Študentský spolok vydáva minimálne dvakrát 
ročne časopis Evanjelický teológ, ktorý sa dis-
tribuuje nielen členom spolku, ale aj sympati-

zantom a cirkevným organizáciám . Spolok za-
strešuje a organizuje vysielania študentského 
rádia Logos, ktoré vysiela dvakrát denne počas 
pracovného týždňa .

Členovia spolku organizujú taktiež spora-
dické odborné podujatia, besedy, diskusie na 
spoločenské a kultúrne témy, podporuje a roz-
víja tradície fakulty, dbá o dobrú reprezentáciu 
spolku a fakulty doma i v zahraničí . Tu možno 
uviesť organizovanie podávania predvianočnej 
kapustnice, jarnú grilovačku spojenú s volej-
balovým zápasom, workshop pre šikovné ruky, 
večer spoločenských hier na internáte . Spolok 
sa podieľal na sadení reformačnej jablone pred 
budovou fakulty na jeseň minulého roku . Spolu 
s predsedom spolku Radimom Pačmárom sa 
spolok chce venovať intenzívnejšiemu hľadaniu 
sponzorských darov a plánuje podať žiadosť 
o viaceré granty .

Daniela Stuchlá, študentka EBF UK

Na EBF UK pôsobí od roku 2003 spevácky zbor ICHTHYS . Názov 
zboru je prebratý z gréčtiny . Slovo ICHTHYS je zložením začiatoč-
ných písmen gréckych slov Iesous Christos Theou Hyios Soter, čo 
znamená Ježiš Kristus Boží Syn Spasiteľ a označuje rybu, všeobec-
ne rozšírený symbol kresťanstva .

Zbor tvoria študenti od druhého ročníka nahor, ktorí majú už ab-
solvované základy hlasovej prípravy . Počet členov je v jednotlivých 
rokoch pohyblivý, závisí od počtov odchádzajúcich absolventov a pri-
jímaných študentov, ktorí majú ochotu a predpoklady spievať v zbo-
rovom telese . Pracuje pod vedením dirigentky Mgr . art . Kataríny Jurí-
kovej a hlasovej pedagogičky Jany Feketeovej . Umeleckou vedúcou 
zboru je doc . Mgr . art . Anna Predmerská .

Ichthys má za sebou niekoľko desiatok vystúpení na „domácej“ fa-
kultnej a univerzitnej pôde, na početných predovšetkým cirkevných 
podujatiach v rámci Slovenska a doteraz absolvoval štyri zahraničné 
turné . Môže sa pochváliť samostatným CD s názvom „Vzhliadni na 
nás“, nahraným v decembri 2008 .

Repertoár zboru sa tvorí hlavne zo skladieb sakrálneho charak-
teru, v širokej škále od úprav protestantských chorálov, tvorby sve-
tových skladateľov, spirituálov, kolied až k súčasnej slovenskej zbo-
rovej literatúre . Disponuje hudobnou literatúrou v rôznych formách 
– a capella, so sprievodom (klavír, organ, gitara), v unisone, dvoj-
hlasej, štvorhlasej či viachlasej forme klasického, súčasného a mlá-

dežníckeho charakteru . Svojimi vystúpeniami sa prihovára rôznym 
vekovým i záujmovým skupinám poslucháčov .

K posledným vystúpeniam patrí pôstne pásmo „Pod krížom“, 
s ktorým zbor vystúpil v Modre, Petržalke a vo Svätom Jure . 

Ondrej Šoltés, študent EBF UK
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Knihy aj v exotických 
jazykoch

Okrem slovenčiny a češtiny sa nachádzajú 
v našej knižnici aj publikácie v iných jazykoch . 
Veľký počet kníh je v nemčine a angličtine, 
samozrejme, nechýbajú ani klasické jazyky, 
ako latinčina, gréčtina, hebrejčina a nájdu sa 
aj exotickejšie jazyky, ako napríklad čínština, 
kórejčina, japončina, thajčina, tamilčina či af-
rický jazyk zulu, ale aj menšinové európske 
jazyky, napríklad lužická srbčina – tu ide o 
preklady Biblie a Novej zmluvy .

Vďaka tomu, že sme súčasťou Univerzity 
Komenského máme prístup aj k mnohým ex-

terným informačným zdrojom, napr . JSTOR, 
Ebrary, Web of Knowledge, Proquest Cen-
tral, atď . Takéto databázy sa stávajú stále 
viac populárnejšie a využívanejšie medzi od-
bornou verejnosťou . Informačná spoločnosť 
kladie na knižnice a aj na nás neustále nové 
nároky a požiadavky . Svojpomocne sme 
zriadili e-knižnicu, ktorá je voľne prístupná 
na internete, kde uverejňujeme elektronic-
ké verzie publikácií, ktoré sú žiadané a ne-
vzťahuje sa na ne autorský zákon . Dúfame, 
že táto sekcia sa bude postupne rozrastať 
a pomôže našim čitateľom . Dobrým vzorom 
pre publikácie z našej záujmovej oblasti 
je pre nás napr . digitálna knižnica ev . a . v . 

cirkvi v Maďarsku (medk .lutheran .hu) . Takto 
knižnica ponúka priestor na slobodné získa-
vanie, poskytovanie, uchovávanie a šírenie 
informácií .

Záujemcovia nás môžu navštíviť priamo na 
Bartókovej ulici počas otváracích hodín, ale 
naše služby môžu využiť aj prostredníctvom 
medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) 
priamo zo svojej mestskej, regionálnej, aka-
demickej, či vedeckej knižnice . Našim cie-
ľom zostáva pokračovať v začatej ceste a pri 
plnej prevádzke pokračovať v retrospektívnej 
katalogizácii fondu, čo v konečnom dôsled-
ku pevne veríme ocenia naši používatelia . 

Mgr. J. Badura, MLIS, vedúci knižnice

Akademický spevácky zbor I C H T H Y S

Spolok J. M. Hurbana
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EBF UK medzi tvorcami 
ekumenického prekladu Biblie 
Prof. ThDr. Juraj Bándy bol dekanom EBF UK v rokoch 2003 – 2007 a v súčasnosti je vedúcim Katedry Starej zmluvy na EBF UK. Je 

autorom mnohých teologických a exegetických štúdií. K jeho najväčším úspechom v oblasti vedy patrí dlhoročná práca na ekumenic-
kom preklade Biblie. Rozhovor prináša spomienky na práce spojené s týmto prekladom.

Pán profesor, ako vnímate vznik eku
menického prekladu Biblie? 

Vyspelosť národov v Európe by sa nema-
la posudzovať len podľa priemernej dĺžky 
života, počtu osobných automobilov, či 
výšky HDP, ale aj podľa toho, či dotyčný 
národ má ekumenický preklad Biblie . Me-
dzi národy, ktoré sa môžu pochváliť eku-
menickým prekladom Biblie, sa koncom 
roka 2007 zaradili aj Slováci .

Ako vyzerali prípravné práce na za
čiatku tohto projektu?

Príprava ekumenického prekladu Bib-
lie sa začala 19 . decembra 1988, keď 
sa na Generálnom biskupskom úrade 
Evanjelickej a . v . cirkvi v Bratislave zišli 
slovenskí predstavitelia všetkých cirkví 
a náboženských spoločností, ktoré boli 
zaregistrované vo vtedajšej Českosloven-
skej socialistickej republike, a dohodli sa 
vytvoriť slovenský ekumenický preklad 
Biblie . Najvyšší predstavitelia cirkví vytvorili 
riadiacu komisiu pre ekumenický preklad . 
Členmi riadiacej komisie sa stali viac-me-
nej automaticky všetci vedúci predstavite-
lia registrovaných cirkví a náboženských 
spoločností . Riadiaca komisia bola nielen 
preto dôležitá, aby organizačne a ekono-
micky zabezpečila prípravu prekladu a jeho 
vydanie, ale aj preto, aby aj tie cirkvi, kto-
ré nemali odborníkov v prekladateľských 
komisiách, pokladali nový preklad za svoj . 
Naša cirkev bola zastúpená vtedajším ge-
nerálnym biskupom a profesorom na Slo-
venskej evanjelickej bohosloveckej fakulte 
(SEBF) prof . ThDr . Jánom Michalkom, kto-
rý sa stal zároveň aj predsedom komisie, 
a ThDr . Miroslavom Kýškom, generálnym 
tajomníkom ECAV . Riadiaca komisia mala 
pätnásť členov . Jej úlohu neskôr prevzala 
Československá biblická spoločnosť, od 
roku 1993 Slovenská biblická spoločnosť . 
Riadiaca komisia menovala na svojom za-
sadnutí dňa 6 . februára 1989 odborníkov 
do troch prekladateľských skupín: pre pre-
klad Starej zmluvy, pre preklad Novej zmlu-
vy a pre preklad deuterokanonických kníh . 

Starozmluvná komisia mala 13 členov zo 
šiestich cirkví, novozmluvná komisia mala 
11 členov z piatich cirkví a deuterokanonic-
ká 4 členov zo štyroch cirkví . Tretia skupina 
mala preto tak málo členov, lebo už existo-
val slovenský preklad deuterokanonických 
kníh od profesora Novej zmluvy na SEBF 
prof . ThDr . Karola Gábriša, takže jej úlohou 
bolo len vykonanie revízie už existujúceho 
prekladu . Naša fakulta bola v týchto komisi-
ách zastúpená nasledovne: do starozmluv-
nej komisie som bol menovaní ja a prof . 
ThDr . Karol Nandrásky; do novozmluvnej 
komisie boli menovaní prof . ThDr . Karol 
Gábriš a ThDr . Ján Grešo . Prof . Gábriš 
pracoval aj v deuterokanonickej komisii . 
Na začiatku prác mala teda naša fakulta 
štyroch z celkového počtu 26 preklada-
teľov . Cirkvami nominovaní prekladatelia 
sa zišli prvýkrát 20 . februára 1989 v sídle 
Cirkvi bratskej v Bratislave, kde sa dohodli 
na spôsobe práce a zvolili si predsedov . 
Predsedom starozmluvnej komisie som sa 
stal ja a predsedom novozmluvnej komisie 
prof . Karol Gábriš . Po jeho smrti prevzal 
vedenie komisie doc . Ján Grešo .

Ako vyzerala práca na preklade kon
krétne?

Ekumenický preklad nevznikol „na ze-
lenej lúke“, lebo sme mali aj dovtedy tri 
viac-menej moderné preklady Biblie do 
slovenčiny (katolícky a evanjelický autori-
zovaný preklad, Roháčkov preklad) . Toto 
bola výhoda a zároveň aj nevýhoda . Výho-
da bola v tom, že už existovali určité prekla-
dateľské riešenia na jazykové, exegetické 
a teologické problémy, ktoré bolo treba 
pri ekumenickom preklade znova vyriešiť . 
Na tieto riešenia sa dalo oprieť . Nevýhodu 
existencie prekladov som videl v tom, že 
každá cirkev bola zvyknutá a zároveň aj 
citovo viazaná na preklad, ktorý používala, 
a preto nerada prijímala iné prekladateľské 
riešenie, než na ktoré bola zvyknutá .

Využívali ste aj iné preklady? 

K existujúcim slovenským prekladom, 

ktoré nám mohli byť nápomocné, treba 
prirátať aj český ekumenický preklad, ktorý 
bol dokončený vtedy, keď sme my začínali . 
Dvaja členovia českej prekladateľskej sku-
piny Dr . Soušek a Dr . Slabý nám boli na za-
čiatku našich prác nápomocní svojimi rada-
mi, takže sme sa mohli vyvarovať viacerých 
prekladateľských „detských chorôb“ .

Pri preklade boli dôsledne dodržané 
Smernice pre medzikonfesijnú spoluprá-
cu pri prekladaní Biblie, na ktorých sa do-
hodol vatikánsky Sekretariát pre jednotu 
kresťanov so Spojenými biblickými spoloč-
nosťami v roku 1968, a ktoré boli spres-
nené v roku 1987 . Základnou zásadou 
tejto smernice je to, že medzikonfesijné 
preklady sa opierajú o hebrejský text Starej 
zmluvy a o grécky text Novej zmluvy . Pre 
protestantov toto nie je nič nezvyklé, avšak 
pre katolícku cirkev, ktorá dovtedy používa-
la Vulgátu (latinský preklad) za východisko 
pre preklad do národných jazykov, to bola 
veľká zmena . Jednou zo zásad spomenu-
tej smernice je aj to, že mená biblických 
postáv sa majú preložiť do podoby, ktorá je 
najbližšie k pôvodine . Výnimku tvoria zná-
me mená, ktorú už majú ustálenú podobu . 
Tu však vznikol problém: Ktoré biblické 
postavy sú známe? Ktoré nepatria medzi 
známe postavy?

Využili ste aj pomoc zahraničných teo
lógov?

Keďže sme sa mali držať medzinárod-
ných smerníc, metodicky nás usmerňo-
vali konzultanti zo Spojených biblických 
spoločností, ktorí zároveň dohliadali aj na 
to, aby boli dodržané smernice pre inter-
konfesijné preklady . Najprv to bol prof . De 
Waard a Dr . Tuinistra z Holandska, potom 
prof . Buzetti z Talianska . V záverečných 
fázach prekladu túto úlohu konal Dr . Tho-
mas Kaut z Nemecka . Ani jeden z nich 
nevedel po slovensky, ale všetci boli veľmi 
nápomocní v tom, že nám ukázali spôsob, 
ako nájsť riešenie na problémy, s ktorými 
sme práve zápasili . Na začiatku sme si 
kládli otázku: aký má byť slovenský preklad 
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Projekt 
prekladu 

Lutherových diel 
do slovenčiny

Doktorandi na EBF UK realizujú zaují-
mavý projekt prekladu Lutherových diel 
do slovenčiny . V roku 2017 sa totiž pripra-
vujú viaceré významné podujatia s cieľom 
pripomenutia si 500 . výročia reformácie 
v Európe . Prípravy na toto jubileum pre-
biehajú aj na Slovensku . Z pohľadu fa-
kulty sa ako najväčší deziderát javí potre-
ba sprístupnenia myšlienok reformátora 
M . Luthera pre širšiu verejnosť formou 
popularizačných prednášok, predovšet-
kým však cez preklady vybraných diel 
M . Luthera do slovenčiny .

Projekt odborne vedie a usmerňuje 
Ľ . Batka a do realizácie sa zapojili dok-
torandi z oblasti systematickej teológie 
a cirkevných dejín: M . Ravaszová, rod . Po-
gányová, A . M . Benková, A . Biela, M . De-
večka, M . Nicák . Cieľom je pripraviť do 
tlače každý rok jedno vybrané dielo spolu 
s historickým a teologickým komentárom 
k danému spisu . 

Doktorandi sa práci venujú v rámci rie-
šenia dizertačných prác, resp . v rámci rie-
šenia „baby grantov UK“ . Prvým výsledkom 
je preklad jedného z najdôležitejších diel 
M . Luthera „O neslobodnej vôli“ (De servo 
arbitrio), ktoré napísal Luther v roku 1525 
ako odpoveď na prácu Erazma Rotterdam-
ského „De libero arbitrio“ . Preklad pripravi-
la M . Pogányová a vyšiel vo vydavateľstve 
Vivit . Na tento rok je plánované vydanie 
Lutherových 95 . výpovedí o odpustkoch 
z roku 1517, ktorých uverejnenie v roku 
1517 vo Wittenbergu sa zvyčajne považu-
je za začiatok reformácie . Prekladateľské 
a editorské práce vedie doktorandka A . 
Biela, ktorá spolupracuje s M . Nicákom, 
toho času doktorandom v nemeckom Göt-
tingene . Na ďalší rok je plánované vydanie 
Lutherových dišpút „O dvojakej“ a „O tro-
jakej spravodlivosti“, za spracovanie kto-
rých je zodpovedná Anna Mária Benková, 
doktorandka z Vojvodiny, ktorá je práve na 
výskumnom štipendijnom pobyte na Inšti-
túte pre európske cirkevné dejiny v Main-
zi, SRN . M . Devečka spolu s M . Nicákom 
prekladajú Lutherove kristologické dišputy 
z vrcholného tvorivého obdobia M . Luthera .

Veríme, že táto práca nadchne aj iných 
doktorandov v budúcnosti, ktorí sa prida-
jú k tomuto projektu, prevezmú štafetu 
a posunú túto prácu výrazným spôsobom 
ďalej .

Mgr. Michaela Pogányová,  
študentka EBF UK

Biblie? Veľké jazyky si totiž môžu dovoliť, 
že majú rôzne druhy prekladov: vedecký, 
literárny – liturgický, voľný – moderný . Slo-
venčina ako „malý“ jazyk si nemôže dovoliť 
takýto luxus . Dohodli sme sa preto, že náš 
preklad bude zároveň verný, zrozumiteľný 
a jazykovo elegantný, pekný a moderný .

Ako sa metodicky postupuje pri pre
klade takého náročného textu? 

Spôsob práce bol v hrubých rysoch ta-
kýto: rozdelili sme si medzi sebou biblické 
texty, potom každý prekladateľ si urobil 
doma svoj tzv . „surový“ preklad, ktorý do-
niesol do komisie na pripomienkovanie . Po 
pripomienkovaní v komisii išiel text na jazy-
kovú korektúru a potom na pripomienkova-
nie do jednotlivých cirkví . Napokon boli za-
pracované do textu jazykové pripomienky 
a pripomienky cirkví . 

Prečo práca trvala tak dlho? 

Bolo to jednak preto, lebo všetci prekla-
datelia mali a majú aj iné povinnosti či už na 
farách alebo na bohosloveckých fakultách, 
a jednak preto, lebo preklad rozsiahleho 
textu zo starobylých neživých jazykov, aký-
mi sú hebrejčina a gréčtina, do modernej 
slovenčiny nie je jednoduchá úloha . 

Aké ťažkosti vás spomalili najviac?

Hlavné ťažkosti vznikli predovšetkým 
preto, lebo na základe dovtedy existujú-
cich prekladov mali aj katolíci aj protestanti 
svoju náboženskú, teologickú a cirkevnú 
terminológiu . Za komunizmu sa jazyko-
vedci nezaoberali výraznejšie usmerne-
ním a zjednotením odborného názvoslovia 
v týchto oblastiach . S cieľom vyriešiť prob-
lémy, ktoré vznikli predovšetkým s vlast-
nými menami a niektorými zaužívanými 

pojmami sa zišli 13 . 9 . 2006 vtedy už na 
EBF UK v Bratislave Mons . ThLic . Marián 
Gavenda za Konferenciu biskupov Sloven-
ska (KBS), Mgr . Tomáš Kriška za Ekume-
nickú radu cirkví (ERC), Dr . Thomas Kaut 
za Spojené biblické spoločnosti (United 
Bible Societies – UBS), členovia preklada-
teľských komisií a jazykové korektorky . Na 
tomto zasadnutí sme sa dohodli na názvo-
sloví biblických kníh a niektoré problémy 
sme „posunuli“ na vyriešenie cirkevným 
predstaviteľom (napr . Józue – Józua; Noé 
– Nóach; archa zmluvy – truhla zmluvy) . 
K dohode v týchto otázkach došlo na za-
sadnutí, ktoré sa konalo na EBF UK v Bra-
tislave 30 . januára 2007, a na ktorom sa 
zúčastnil za KBS biskup Andrej Imrich, za 
Slovenskú biblickú spoločnosť jej predse-
da Ivan Osuský, za ERC Ján Semjan, ako 
aj prekladatelia . Vtedy bol slávnostne odo-
vzdaný rukopis predstaviteľom Slovenskej 
biblickej spoločnosti .

V čom spočíva význam ekumenického 
prekladu? 

Význam ekumenického prekladu nie je 
v tom, že by sa zásadne líšil od doteraj-
ších prekladov, ani v tom, že zohľadňuje 
najnovšie poznatky biblických vied (najmä 
exegézy a archeológie), ale predovšetkým 
v tom, že ho prijímajú všetky cirkvi a nábo-
ženské spoločnosti na Slovensku . Doku-
mentujú to predslovy Konferencie bisku-
pov Slovenska (KBS) a Ekumenickej rady 
cirkví v Slovenskej republike (ERC) . Na 
záver poznamenám, že som rád, že EBF 
UK mohla zohrať pri vzniku ekumenického 
prekladu Biblie historickú úlohu .

Mgr. Ľubomír Batka, PhD., 
dekan EBF UK

 Foto: © Tomás Kiss
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Profesor Povinec: 

Rádioaktivita je úplne 
prirodzený jav

Na konte má Nobelovu cenu za mier, ktorú získal spolu s tímom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo 
Viedni, za súbor analýz nukleárnych aktivít jej členských štátov a ich dopadu na životné prostredie. Významne sa zaslúžil o rozvoj 
fyziky na UK, stál pri zrode fyziky nízkych rádioaktivít, založil spoluprácu s CERNom v oblasti experimentálnej jadrovej a subjadro-
vej fyziky. Dodnes je aktívny najmä pri výchove doktorandov, vo vedeckom výskume, pri tvorbe nových výskumných projektov a pri 
publikovaní vedeckých článkov. Ročne s kolegami publikuje 10 – 15 článkov v medzinárodných časopisoch. 

Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK sa vo februári 2012 dožil okrúhleho jubilea 70 
rokov. Za jeho prínos pre UK i príspevok k rozvoju európskej vedy a vzdelanosti mu bola dňa 14. marca 2012 udelená Veľká zlatá 
medaila Univerzity Komenského v Bratislave.

Zhovárali sme sa s ním tesne pred cestou do USA, kde každé 3 roky s kolegami organizuje konferenciu na Havaji, zameranú na 
vývoj metód merania ultranízkych koncentrácií rádionuklidov v rôznych oblastiach. 

V roku 1965 ste boli jedným z prvých 
piatich absolventov nového vedného od
boru na Slovensku – jadrová fyzika. Bol to 
teda malý odbor. Ako vyzeralo vaše štú
dium?

Katedra jadrovej fyziky začala fungovať 
v roku 1961 na Prírodovedeckej fakulte UK . 
Ja som začal študovať rok predtým, vte-
dy ešte na katedre fyziky na PriF UK . Tá sa 
rozdelila na katedru experimentálnej fyziky, 
jadrovej fyziky a teoretickej fyziky . Vtedajší pe-
dagógovia pripravili aj prvý študijný program 
jadrovej fyziky na Slovensku . Prvé dva roky 
sme spolu s matematikmi mali všeobecný zá-
klad a potom sme sa delili na špecializácie . 
Vychovali nás slovenskí odborníci, ale kated-
ra už od svojich začiatkov spolupracovala s 
českými jadrovými fyzikmi . Pre študentov, 
ktorí sa chceli perspektívne venovať vede, 
bola vtedy možnosť nastúpiť do zamestnania 
ako asistent na 50 % úväzok . Aj ja som takto 
začal pôsobiť už počas štúdia . Dnes sú jad-
roví fyzici veľmi žiadaní . Jedným z dôvodov 
je, že ako prví sme začali využívať počítače, 
napr . na modelovanie jadrových a environ-
mentálnych procesov, ako aj na riadenie 
experimentov . Bol to náskok voči ostatným 
smerom . Spojenie s výpočtovou technikou 
bolo pre nás prirodzené . 

Patríte medzi zakladateľov fyziky tzv. 
nízkych rádioaktivít. Aké boli pomery 
v tejto oblasti, keď ste začínali?

Po založení katedry bolo snahou dostať 
jadrovú fyziku do najmodernejších trendov 
vo fyzike vysokých energií . Bol to však príliš 
ambiciózny cieľ . Zistili sme ale, že na Slo-
vensku nie sú podmienky na to, aby sme 

robili experimentálnu fyziku vysokých ener-
gií, pretože sme nemali potrebné finančné 
prostriedky . Preto sme sa začali orientovať 
na fyziku nízkych rádioaktivít . V tom období 
sa začala príprava výstavby jadrovej elektrár-
ne A-1 v Jaslovských Bohuniciach a črtala 
sa možnosť získať finančné prostriedky na 
výskum v oblasti nízkych rádioaktivít . Naším 
prvým projektom bolo meranie koncentrá-
cie rádionuklidov v životnom prostredí pred 
spustením elektrárne . Stali sme sa vedúcim 
pracoviskom v tomto smere a získali sme nie-
koľko celoštátnych projektov, ktoré boli veľmi 
dobre dotované Československou komisiou 
pre atómovú energiu . Tak sa nám podarilo 
vybudovať prvé laboratóriá na meranie kon-
centrácie rádiouhlíka, trícia a gama-žiaričov 
v atmosfére . Meranie sme aplikovali aj na ar-
cheologické datovanie či meranie veku pod-
zemných vôd . Keď sa stala havária v Černo-
byle v roku 1986, boli sme v Československu 
najlepšie pripravené pracovisko na meranie 
nízkych rádioaktivít . Boli sme tiež prví, ktorí 
zaregistrovali nad Československom zvýše-
nú koncentráciu rádionuklidov, ktoré unikli 
z Černobyľskej jadrovej elektrárne . 

Bolo to významné, pretože ste prispeli 
k informovaniu obyvateľstva a ochrane 
ich zdravia...

Áno, vtedy sme veľmi intenzívne pracovali 
24 hodín denne . Striedali sme sa v nočných 
zmenách, merali sme množstvo vzoriek a kaž-
dodenne sme písali správy pre vládne orgány 
o radiačnej situácii v Bratislave . Naše príspev-
ky boli v tom období veľmi dôležité . 

Postupne ste už nadväzovali aj kontakty 

so zahraničím. Ako sa začala vaša medzi
národná spolupráca?

Keďže bolo v tom čase ťažké cestovať, 
prišiel som s myšlienkou pozývať odborní-
kov k nám . Začiatkom 70 . rokov sme robili 
medzinárodné semináre . V roku 1975 sme 
organizovali prvú medzinárodnú konferen-
ciu, na ktorej bolo zo 150 účastníkov 100 

Veľkú zlatú medailu UK udelil profesorovi 
Pavlovi Povincovi (vľavo) rektor UK profesor 
Karol Mičieta za rozvoj fyzikálneho vzdelá-
vania a bádania na Univerzite Komenského, 
vytvorenie medzinárodne uznávanej školy 
environmentálnej rádioaktivity a vynikajúce 
vedecké a pedagogické výsledky, ktoré vý-
znamne prispeli k rozvoju európskej vedy a 
vzdelanosti.
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zo zahraničia . Pozývali sme sem význam-
ných zahraničných odborníkov, čo spočiatku 
nebolo ľahké . Postupne sme sa etablovali 
v európskom i celosvetovom meradle . Konfe-
renciu v roku 1990 sme organizovali už ako 
konferenciu Európskej fyzikálnej spoločnosti . 
Naše konferencie sa potom skutočne stali 
medzinárodnými, pretože začali putovať po 
svete . Po Monaku, Španielsku, Rakúsku a 
Nemecku bude najnovšia konferencia organi-
zovaná v septembri tohto roku v Južnej Kórei . 
Výsledky našej vedeckej práce sme pravidel-
ne publikovali v zahraničných časopisoch . 
Jedna z mojich exotických publikácií bola na-
príklad „Rádiouhlíkové datovanie gruzínskych 
vín a 11-ročný slnečný cyklus“, ktorá vyšla 
v časopise Nature .

Okrem medzinárodne uznávanej školy 
fyziky nízkych rádioaktivít ste založili aj 
školu environmentálnej rádioaktivity. Ako 
tieto dva odbory súvisia?

Keď sme začínali budovať fyziku nízkych 
rádioaktivít, museli sme najprv vyvinúť za-
riadenia, aby sme mohli merať nízke kon-
centrácie rádionuklidov v prírode . Vyvinuli 
a vyrobili sme rôzne detektory jadrového 
žiarenia, napr . i tzv . Povincov počítač . Prvé 
výskumy boli orientované na životné prostre-
die . Skúmali sme chovanie sa rádionuklidov 
v prírode, či už prirodzených alebo antropo-
génnych, ktoré sú výsledkom ľudskej činnos-
ti . To je práve environmentálna rádioaktivita . 
Výsledky aplikačného výskumu sa využívajú 
pri ochrane životného prostredia pred rádio-
aktívnym znečistením . Ukázali sme napríklad, 
že uvoľňovanie rádionuklidov z našich jadro-
vých elektrární je skutočne na veľmi nízkej 
úrovni . Musíme mať veľmi senzitívne metódy, 
aby sme vôbec niečo namerali . Koncentrá-
cia je porovnateľná s prirodzeným pozadím, 
ktoré je v okolí jadrovej elektrárne . Vyvinuté 
detektory sme však využívali aj pri skúmaní 
zriedkavých jadrových procesov . Napríklad v 
rámci spolupráce s univerzitou v Miláne v 80 . 
rokoch sme vybudovali zariadenie na hľada-
nie dvojitej premeny beta izotopu xenón-136, 
ktoré bolo použité v podzemnom laboratóriu 
v Gran Sasso v Taliansku, čo bol prvý expe-
riment, ktorý bol uskutočnený v tomto labo-
ratóriu . V súčasnosti patrí laboratórium medzi 
svetovú špičku v oblasti podzemnej fyziky .

Na rádioaktivitu ste testovali aj vzorky 
mimozemských objektov – meteoritov 
a mesačných vzoriek. Skúmali ste ich na 
tých istých zariadeniach? 

Metodika je tá istá . Po vybudovaní dobrého 
gama-spektrometra je jedno, aké vzorky na 
ňom skúmate . Analyzovali sme napríklad vzor-
ky aerosolov, podzemnej vody a sedimentov 
z Jaslovských Bohuníc . Takisto sme analy-
zovali mesačné vzorky z Luny 16, 20 a 24, 
získané zo Sovietskeho zväzu alebo vzorky 
z americkej misie Apollo . Momentálne robíme 
aj výskum meteoritu, ktorý minulý rok padol 
po 120 rokoch na Slovensko – pri Košiciach . 

Rádioaktivitu v okolí Bratislavy a Jaslov
ských Bohuníc ste merali až 40 rokov. 

Presne tak . Na svete sú len dve pracovis-
ká s takou dlhou dobou nepretržitého mera-
nia . Okrem našej, podobnú databázu má aj 
nemecká univerzita v Heidelbergu . Merali 
sme prítomnosť izotopu uhlíka 14C, ktorý je 
rádioaktívny a má dlhý polčas premeny (až 
5730 rokov), to znamená, že ak sa raz dosta-
ne do vášho tela, nezbavíte sa ho . Merania 
majú význam nielen z hľadiska rádioekológie, 
ale aj z pohľadu znečistenia ovzdušia . Naše 
výsledky ukázali, že Bratislava bola v 90 . ro-
koch veľmi znečistená oxidom uhličitým, kto-
rý pochádzal z priemyselnej činnosti . Dnes je 
to neporovnateľne lepšie .

Laici si so slovom rádioaktivita spájajú 
niečo negatívne. Rádioaktívne prvky sa 
však v prírode nachádzajú aj prirodzene, 
ako ste už spomenuli. Kde napríklad ich 
môžeme nájsť? 

Určite . Bežný občan nemá toľko poznat-
kov, aby si mohol urobiť objektívny názor . 
Celé naše prostredie, my sami sme rádio-
aktívni . Prírodné rádionuklidy (urán-238, tó-
rium-232), ktoré vznikli v čase nukleosyntézy, 
a prisolidifikácii Zeme zostali v nej uväznené, 
majú dlhé polčasy premeny, porovnateľné 
s vekom Zeme . Takisto naše organizmy obsa-
hujú rádioaktívne prvky ako je napríklad draslík 
(K 40) . Dcérske produkty rádioaktívnych ply-
nov, ktoré prenikajú zo zemského povrchu do 
atmosféry, sa opäť rozpadajú na rádioaktívne 
izotopy, takže celé prostredie okolo nás je 
rádioaktívne . Moji kolegovia, napríklad doc . 
Holý so svojou skupinou, sa zaoberajú práve 
touto problematikou . Pretože radiačné dávky, 
ktoré dostávajú naši občania, sú prevažne od 
radónu, v súčasnosti skúmajú radónové po-
zadie obytných domov . Rádioaktivita takisto 
prichádza z vesmíru, či už vo forme častíc 

kozmického žiarenia, alebo kozmogénnych 
rádionuklidov, ktoré vznikajú napríklad pri 
interakciách týchto častíc s atómami atmo-
sféry . Je teda úplne prirodzeným javom . Koz-
mogénne rádionuklidy, ich produkcia a vari-
ácie sú našou stálou výskumnou doménou, 
a môj kolega prof . Masarik je v oblasti Monte 
Carlo simulácie interakcií častíc kozmického 
žiarenia s mimozemskými objektmi najuzná-
vanejším odborníkom na svete . Máme tu však 
jednu skupinu rádionuklidov, ktorým hovo-
ríme antropogénne (alebo nesprávne ume-
lé), ktoré vznikajú ľudskou činnosťou . Majú 
zvyčajne kratšie polčasy premeny, napríklad 
cézium-137 a stroncium-90 okolo 30 rokov . 
Dominujúci vplyv na rádioaktívne znečistenie 
životného prostredia mali skúšky jadrových 
zbraní v atmosfére . Krátkožijúce rádionuklidy 
ako jód-131, ktorý má polčas premeny len 8 
dní, bolo možné detegovať v Bratislave počas 
černobyľskej i fukušimskej havárie v najväč-
ších koncentráciách . V modrých boxoch, 
ktoré vidíte v mojej kancelárii, sú vzorky vody 
z Fukušimy, ktoré budeme skúmať v rámci 
medzinárodnej spolupráce . Dopad fukušim-
skej havárie bol v Európe zanedbateľný . Boli 
tu 100 000-krát menšie koncentrácie zamo-
renia ako pri Černobyle . 

Hoci sa dnes kladie oveľa väčší dôraz na 
využívanie obnoviteľných zdrojov pri výro
be energie, jadrová energetika má stále 
zásadný význam. V jednom rozhovore ste 
povedali, že jadrová energetika zažíva re
nesanciu. A to nielen v Európe, ale najmä 
v ázijských tigroch, napr. v Číne.

Povedal som to zrejme ešte pred fukušim-
skou haváriou . Teraz by som to nepovedal . 
Fukušima tú renesanciu značne obmedzila . 
Je pravda, že tesne pred ňou tu bola . Za čias 
prezidentov Cartera a Clintona v USA boli 
zastavené všetky dôležité jadrové programy 

Profesor Povinec ako vedúci expedície pod vlajkou OSN v Tichom oceáne, ktorú or-
ganizoval spolu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni. Cieľom 
expedície bolo získať oceanografické poznatky a vzorky vody a sedimentov na ohod-
notenie dopadu skúšok jadrových zbraní (vykonaných na atoloch Bikiny a Enewetak) 
na Tichý oceán.
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a nastolila sa zelená politika . Európa na tieto 
zmeny tiež reagovala . Až na konci preziden-
tovania mladšieho Georgea Busha sa obno-
vila otázka jadrovej energie, pretože USA sa 
chcelo v energetických zdrojoch osamostat-
niť, vymaniť zo závislosti na arabských zdro-
joch . Preto sa do popredia dostala jadrová 
problematika a začala sa nukleárna renesan-
cia . Po Fukušime nastala však anti-renesan-
cia . Hoci vo Fukušime zomrelo 16 000 ľudí 
a 3500 osôb je ešte stále nezvestných, nikto 
nezomrel v dôsledku radiácie . Averzia voči 
jadrovej energetike je u bežných ľudí priro-
dzená, pretože sa boja . U politikov by to ale 
nemalo byť také jednoznačné, pretože by 
mali cítiť zodpovednosť za dlhodobý rozvoj 
spoločnosti . Jadrové reaktory sú dnes bez-
pečné zariadenia a ak by boli k dispozícii fi-
nančné prostriedky na výskum a vývoj nových 
typov reaktorov, problém bezpečnosti vrá-
tane rádioaktívneho odpadu by bolo možné 
navždy vyriešiť . Nie je možné vychádzať z na-
ivných predstáv, že zabezpečíme dostatok 
energie z veterných elektrární alebo z ďalších 
v súčasnosti populárnych zdrojov . Sú to len 
doplnkové zdroje . Ak sa nechceme vrátiť do 
prvotnopospolnej spoločnosti, hlavný zdroj 
energie musí byť založený na jadrovej báze . 
A to ešte nehovorím o klimatických zmenách . 
USA i Európa sa v tejto oblasti preberajú, ale 
lídri sa ukazujú v Ázii, najmä v Číne, v Indii, ale 
i v Brazílii . Tie majú totiž najväčší nedostatok 
iných zdrojov, preto robia výskum aj v oblasti 
termojadrových reaktorov .

Akú úlohu v tejto oblasti zohrávajú práve 
termonukleárne reaktory?

V západnej Európe sa buduje ITER, ktorý je 
medzinárodným termojadrovým komplexom 
hlavne Európskej únie a Japonska . Odhadu-
jem, že stále potrebujeme asi 50 rokov, aby 
sa termojadrová energetika stala skutočnos-
ťou . Finančných prostriedkov je na výskum 
v tejto oblasti málo, pretože kým máme lacnú 
ropu a iné zdroje, termonukleárne reaktory 
nepotrebujeme . Nedávame financie do dra-
hého výskumu, ktorého výsledky aktuálne ne-
potrebujeme . Počas projektu Excelentná uni-
verzita sme si na univerzitu pozvali najväčších 
odborníkov v oblasti obnoviteľných zdrojov 
a jadrovej energetiky . Mali presne taký istý ná-
zor . Ukazuje sa, že východ, ktorý má najväčší 
nedostatok energií, sa dostáva do popredia . 
A je možné, že prvý termojadrový komerčný 
reaktor bude v Číne .

Ako vyzerala vaša dlhodobá spolupráca 
s CERNom?

Naša spolupráca s CERNom v experimen-
tálnom výskume sa začala koncom 80 . rokov . 
Teoretickí fyzici mali kontakty už skôr . Česko-
slovensko nebolo oficiálne členským štátom 
CERNu, ale prostredníctvom kolegov z Ústa-
vu fyziky vysokých energií (HEPHY) Rakúskej 
akadémie vied a Viedenskej univerzity sme 
s nimi začali spolupracovať . Náš prvý projekt 
bol experiment Delphi, v rámci ktorého sa 

naši pracovníci dostali na dlhodobé pracovné 
pobyty do CERNu, a niektorí tam zostali natr-
valo pracovať . Viedenská univerzita nám tiež 
pomohla vo využívaní elektronickej pošty, ako 
aj pri zriadení webovej stránky našej katedry, 
ktorá bola prvá na Slovensku . Postupne sa 
Československo a Slovensko stali členskými 
krajinami v CERNe . Po skončení experimentu 
DELPHI sme začali spolupracovať na experi-
mentoch ATLAS a ALICE, ktoré v súčasnosti 
chrlia prvé výsledky . Po mojom odchode do 
MAAE v Monaku v roku 1993 som sa začal 
zaoberať morskou rádioaktivitou . Po návrate 
od roku 2006 sa na Fakulte matematiky, fyzi-
ky a informatiky UK spolu s mojimi kolegami 
venujem vybudovaniu laboratória tandemo-
vého urýchľovača pre štúdium fyziky ťažkých 
iónov a ich aplikácií . Laboratórium realizuje-
me ako súčasť Centra excelentnosti UK pre 
výskum fyziky komplexných systémov, pre 
ktoré sme získali financie z Európskych štruk-
turálnych fondov . Hlavná časť zariadenia je už 
vo výrobe v USA a koncom roka by mala byť 
privezená k nám . Máme ale problém s jej in-
štaláciou, pretože projekt nového fakultného 
pavilónu špičkových technológií, kde malo 
byť tandemové laboratórium umiestnené, 
žiaľbohu, predchádzajúca vláda finančne ne-
podporila . Výskum v tejto oblasti za tie roky 
značne pokročil . Keď sme na začiatku našich 
snažení v 60-ich rokoch vyvíjali detektory na 
meranie nízkych rádioaktivít, dnes budujeme 
unikátne zariadenie, ktorým dokážeme merať 
super-nízke rádioaktivity, čo znamená zistiť 
prítomnosť len niekoľkých rádioaktívnych ató-
mov vo vzorke . Technické zariadenie je však 
podstatne zložitejšie, až desaťkrát väčšie ako 
pôvodné . 

V roku 2005 získal tím z Medzinárodnej 
agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo 
Viedni, v ktorom ste pracovali, Nobelovu 
cenu za mier. Za aké aktivity ste ju získali?

Na činnosti MAAE som sa podieľal ako 
riaditeľ Laboratória pre morskú rádioaktivitu 
v Monaku, ktoré má tri časti: laboratórium 
morskej rádioaktivity, rádiobiologické labo-
ratórium a laboratórium pre stabilné izotopy 
a znečistenie životného prostredia ťažkými 
kovmi a organickými zlúčeninami . Nobelo-
va cena bola ohodnotenie našej dlhodobej 
činnosti v oblasti výskumu morskej rádioakti-
vity . Začala sa výskumom znečistenia Atlan-
tického oceánu, pretože v jeho hlbinách bol 
umiestnený rádioaktívny odpad . Londýnskou 
konvenciou to bolo v roku 1972 zakázané, 
ale napríklad Sovietsky zväz túto zmluvu ne-
akceptoval a pokračoval s umiestňovaním rá-
dioaktívneho odpadu vo fjordoch na ostrove 
Novaya Zemlya v Karskom mori . Okrem toho 
sa tu uskutočňovali aj veľké výbuchy jadro-
vých zbraní, a preto bol ostrov bol pomerne 
kontaminovaný . Dodnes sú tam potopené 
celé jadrové reaktory, napríklad v Abrosi-
movom Fjorde je pochovaný jeden jadrový 
reaktor z ľadoborca Lenin . Ďalším projek-
tom bol výskum rádioaktivity východne od 

Vladivostoku v Japonskom mori, kde Sovieti 
a Kórejci tiež umiestňovali rádioaktívny od-
pad . Tiež sme pracovali na zhodnotení kon-
taminácie po skúškach atómových bômb na 
ostrovoch Mururoa a Fangataufa na žiadosť 
francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca, 
na ostrove Bikini v Pacifickom oceáne, ale aj 
v Alžírsku . Po vojne v Juhoslávii sme skúmali 
znečistenie Jadranského mora uránom, keď-
že v tejto vojne sa používali ťažké projektyly a 
bomby s rádioaktívnym uránom . V poslednej 
fáze sme analyzovali vzorky z Iraku, ktoré mali 
zistiť, či krajina pracuje na vyvíjaní jadrových 
zbraní . Aktivity MAAE okolo Iránu boli mimo-
riadne spopularizované vo svetovej verejnosti 
a stali sa impulzom na udelenie Nobelovej 
ceny mieru za rok 2005 . Naše výskumy pre-
važne analyzovali vojenské aktivity členských 
štátov MAAE a ich dopady najmä na morské 
prostredie . Paradoxne som sa tak ako človek 
zo strednej Európy, bez priameho prístupu 
k moru, skúmaním morských vzoriek a vý-
skumom rádioaktivity oceánov stal prvým slo-
venským oceánografom . 

Za prínos k rozvoju fyzikálneho vzdelá
vania na UK a výsledky vo vede ste získali 
Veľkú zlatú medailu UK. Čo pre vás toto 
ocenenie znamená?

Ocenenie chápem ako zosobnené uznanie 
tímovej práce . Je to pocta aj mojim kolegom, 
s ktorými dlhodobo spolupracujem (aj počas 
môjho pobytu v Monaku) pri riešení rôznych 
vedeckých tém . Spomeniem aspoň prof . 
Šáru a doc . Chudého, s ktorými sme začínali 
rozvíjať nízke rádioaktivity, ďalej doc . Holého, 
prof . Šimkovica, Ing . Janika, a najmä mojich 
bývalých ašpirantov prof . Masarika, doc . Sý-
koru, doc . Tokára, doc . Staníčka, doc . Van-
ku, Dr . Šivu, Dr . Szarku, Dr . Hlinku a ďalších .

Lenka Miller

Diplom Nobelovej ceny za mier Pavla Povinca.
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Peter Miklian hovorí o prípravách 

nového systému pre vaše počítače
O Petrovi Miklianovi si niekedy myslím, že robí snáď všetko. O druhej v noci ho vidím online, ako zdieľa video s nejakým 

akčným športom, o deviatej už mám od neho e-mail s návrhom, čo by sme mohli niekde vylepšiť a ďalšie tri s tým, čo už stihol 
spraviť. Intenzívne sme spolupracovali na projekte prispôsobovania a nasadzovania nového systému Windows 7, ktorý spolu 
s ďalšími kolegami s Centra informačných technológií UK (CIT UK) upravovali, šperkovali, vylaďovali a testovali špeciálne pre 
potreby našej univerzity. Je jedným z ľudí, bez ktorých by tento projekt aj mnoho univerzitných serverov výrazne utrpelo. Od 
projektu, na ktorom pracuje, si sľubujeme výrazné zníženie chybovosti a zvýšenie bezpečnosti skoro všetkých počítačov na 
univerzite.

Porozprávaj nám o projekte univerzit
ného bezpečného PC, na ktorom prá
ve pracuješ.

Každá súčasť UK má vlastných technikov, 
vlastné zaužívané pravidlá inštalácie, správy a 
starostlivosti o svoje počítače . Už pred pár rok-
mi sme prišli na myšlienku nejakým spôsobom 
tieto praktiky zjednotiť . Projekt sme nazvali jed-
noducho „štandardné PC“ . V tom čase prišiel 
na trh nový Windows 7 . Začali sme pripravovať 
jeho nasadenie v univerzitnom prostredí . Me-
dzičasom rektor UK podpísal Bezpečnostné 
smernice popisujúce okrem iného, aké pra-
vidlá musí spĺňať bežný počítač, aby mohol byť 
považovať za „bezpečný“ . Cieľom bolo minima-
lizovanie napadnutia a úniku informácií . Všetky 
tieto tri navzájom súvisiace aktivity sme spojili 
do nového projektu nazvaného „Windows 7“ . 
Využili sme pri tom skúsenosti z viacerých sú-
častí UK .

Prečo je potrebné prechádzať na 
Windows 7?

Na univerzite sa pri softvéroch držíme filo-
zofie „každá druhá verzia“ . Doteraz sme ako 
používateľský operačný systém inštalovali Win-
dows XP . Nie príliš podarený Windows Vista 
sme preskočili . Po vydaní prvého balíčka aktu-
alizácií nastal čas na nasadzovanie odladeného 
Windows 7 . Jeho používatelia už vedia, aké 
zjednodušenia a vylepšenia prináša . Ďalším 
aspektom je už spomínaná bezpečnosť . Systé-
mu Windows XP v roku 2014 končí podpora, 
čo znamená ukončenie vydávania bezpečnost-
ných opráv . V neposlednom rade Windows 7 
zjednodušuje prácu nám administrátorom a 
technikom vďaka ďalším pokrokom vo vzdiale-
nej správe a možnostiach nastavovania .

Nebude to pre používateľov náročné?
Zvyknúť si na nové prostredie chvíľu trvá . 

Najvýraznejšou zmenou, ktorú užívatelia pria-
mo pociťujú je pravdepodobne nový ovládací 
panel „ribbon“ v kancelárskom balíku Office . 
Pre zamestnancov však máme pripravené širo-
ké spektrum školení či už Windows 7, Office 
2010, ako aj ďalších softvérových súčastí, kto-
ré k svojej práci potrebujú .

Čo má tento projekt priniesť používa
teľom?

Snažili sme sa, aby sa z používateľského 
hľadiska zmenilo čo najmenej . Prechod na 
Windows 7 prinesie vo väčšej miere skôr vy-
lepšenia „na pozadí“, ktoré si bežný používateľ 

ani nevšimne . Príkladom je zálohovanie 
svojho profilu na serveri, šifrovanie uží-
vateľských dát a pod . V modelovej si-
tuácii, keď niekomu ukradnú pracovný 
notebook, organizácia sa tak nemusí 
báť úniku osobných údajov, pretože 
zašifrované údaje nikto iný neprečí-
ta . Zamestnanec získava výhodu, že 
okamžite po prihlásení sa k ľubovoľné-
mu inému počítaču má hneď dostupnú 
svoju plochu, dokumenty, nastavenia v 
stave, kedy bol so svojím pôvodným no-
tebookom naposledy prihlásený k sieti . 
Ak sa zamestnancovi univerzity pokazí 
jeho počítač, môže sa prihlásiť na ľubo-
voľnom inom počítači, nájde tam svoje 
dokumenty vrátane e-mailov a môže 
okamžite pokračovať v práci . Okrem 
iného sme zistili, že používatelia s takto nasta-
venými počítačov hlásia na CePIT (Centrum 
podpory informačných technológií) o 90 % me-
nej problémov .

Čo si ako správcovia od projektu sľu
bujete?

Projekt Windows 7 nie je len o užívateľských 
počítačoch . Na pozadí beží množstvo podpor-
ných serverov a služieb zabezpečujúcich auto-
matickú inštaláciu operačného systému, apli-
kácií, ich aktualizácie, monitoring, auditovanie, 
správu licencií a mnoho ďalších vylepšení . Toto 
všetko má uľahčiť život nám, správcom počíta-
čov a systémov .

Ako dlho ste na ňom pracovali?
Na tomto projekte sme začali intenzívnejšie a 

hlavne organizovane pracovať počas leta 2011 . 
Na jeseň sa k nemu pridružil úzko súvisiaci 
projekt univerzitného poštového servera pre 
zamestnancov .

Pre koho bude systém určený?
Plánujeme zavedenie na celej univerzite . 

Najskôr nové počítače, neskôr preinštalova-
nie terajších, ktoré budú prechod hardvérovo 
zvládať . Pokiaľ ide o súčasti, začíname na Mly-
noch, kde máme najvhodnejšie prostredie na 
takéto experimenty . Po pozitívnych skúsenos-
tiach budeme pokračovať na Družbe, rektoráte 
a paralelne aj na ďalších fakultách, ktoré preja-
via záujem pridať sa . Už teraz máme požiadavky 
minimálne z filozofickej a evanjelickej bohoslo-
veckej fakulty .

Čo keď bude používateľ potrebovať 
niečo špeciálne?

Špeciálne požiadavky vyhodnocujeme 
jednotlivo . Užívateľ nahlási svoj problém na 
CePIT, kde ho už správne zaradia . Neznáme 
programy najskôr posúdime z hľadiska bez-
pečnosti, po schválení ich technik nainštaluje 
a zaradí medzi ostatné „schválené aplikácie“ . 
Ak sa niektoré požiadavky začnú hromadiť od 
viacerých, riešime ich naraz . Príkladom sú 
napríklad počítače v učebniach . Tu vieme na-
inštalovať program súčasne na celú skupinu 
počítačov na diaľku bez toho, aby sme k nim 
vôbec osobne prišli . Myslíme aj na špeciálne 
prípady, ako napríklad počítače v laboratóri-
ách . Bezpečnostné smernice hovoria o tzv . 
„nechránených počítačoch“ . My ich iba nain-
štalujeme a odovzdáme kompletne do správy 
„majiteľa“ . Tým však stráca nárok na podporu . 
Zároveň nesmie na takýchto počítačoch spra-
cúvať osobné údaje, nakoľko nevieme zabez-
pečiť ich dostatočnú ochranu .

Kto sú prví používatelia?
Prvými pokusnými myšami sme my, ktorí 

sme sa na tomto projekte podieľali . Nechceme 
dať používateľom niečo, za čím si nestojíme a 
sami nepoužívame . Snažili sme sa vychytať čo 
najviac počiatočných chýb . Keď sme uznali, že 
s naším „IT pohľadom“ už na problémy bežnej 
prevádzky neprídeme, rozšírili sme množinu 
testerov o CIT vrátane nášho riaditeľa . Po ur-
čitom čase v tomto novom prostredí a opravení 
ďalších chýb sme začali systém nasadzovať vo 
VM Mlyny .

Matúš Kováčik, CIT UK
Foto: Matúš Kováčik



24 A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

Fakulta managementu UK (FM UK) privítala 
na akademickej pôde zástupcu Slovensko-
-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
na Slovensku Markusa Halta. Stretnutie so štu-
dentkami a študentmi 3. ročníka nemeckého 
programu medzinárodného manažmentu sa 
konalo 14. marca 2012 a témou boli rokova-
nia s nemeckými obchodnými partnermi s pri-
hliadnutím na medzikultúrne rozdiely medzi 
Nemcami a Slovákmi v profesionálnej oblasti. 

Na začiatku prezentácie Markus Halt zdôraz-
nil niektoré aspekty a charakteristiky kultúry Ne-
mecka, ktoré uviedol na niekoľkých konkrétnych 
príkladoch z praxe . Počas svojho profesionálne-
ho pôsobenia na Slovensku od roku 2006 mal 
možnosť spoznať nielen mnohých predstaviteľov 
firiem, ale aj radových zamestnancov, či už ne-
meckých alebo slovenských, na ktorých si vši-
mol určité charakteristické črty .

Precíznosť verzus sympatie
Maximou nemeckých obchodných partnerov 

je dochvíľnosť, spoľahlivosť a precíznosť, kto-
rú očakávajú aj od svojich spolupracovníkov . 
Kým slovenskí zamestnanci a spolupracovníci 
považujú vzájomné sympatie s kolegami a nad-
riadenými za veľmi dôležité pre dobrú pracovnú 
atmosféru, pričom na pracovisku často vznikajú 
priateľské vzťahy, na druhej strane Nemci upred-
nostňujú skôr lojalitu voči firme a sympatiám ne-
dávajú veľký dôraz . 

Rozdiely sa objavujú aj pri oslovovaní: na 
Slovensku je bežné používať titul, ktorý súvisí 

s ukončeným vyšším vzdelaním, a to predovšet-
kým v písomnom styku . Naopak v Nemecku sú 
relevantné oslovenia priezviskom, maximálne 
doktor alebo profesor . Inak to je v Rakúsku, kde 
sú oslovenia s titulom bežné .

Pri obchodných rokovaniach sa na úvod vedie 
tzv . small talk, pričom Nemci sa tejto fáze roko-
vania venujú približne 5 minút a svojho partnera 
sa zväčša vecne spýtajú na počasie alebo ces-
tu na miesto stretnutia . Súkromné záležitosti sa 
netematizujú .

V Nemecku nadriadený očakáva 
vlastné názory pracovníkov
Ďalším aspektom pri medzikultúrnych roz-

dieloch je otázka hierarchie na pracovisku . Na 
Slovensku je často tradíciou, že nadriadený je 
jedinou osobou, ktorá rozhoduje a stanovuje 
pokyny a ciele . V Nemecku je tomu inak: nad-
riadený od svojich spolupracovníkov očakáva 
samostatnosť pri práci, vlastnú iniciatívu a názor, 
ktorý dokáže zvážiť a vziať do úvahy pri rozhodo-
vaní . Bežný tu je skôr kooperatívny štýl vedenia 
oproti slovenskému autoritatívnemu . 

V komunikácii v profesionálnej oblasti sa pod-
ľa Markusa Halta Nemci vyjadrujú skôr otvorene 
a priamo a očakávajú úprimnú a konštruktívnu 
spätnú väzbu, zatiaľ čo Slováci hovoria nepria-
mo a v náznakoch a neradi kritizujú v skupine . 
Preto často dochádza k nedorozumeniam, pri-
čom sa kritika chápe ako osobný útok . Nemci 
sú na otvorenú kritiku zvyknutí a neberú ju preto 
osobne . 

Slováci sú pri termínoch 
tolerantnejší
Na prvom mieste pri rokovaniach s nemecký-

mi partnermi je nepochybne presnosť a dochvíľ-
nosť . Termíny sú záväzné a meškanie sa pova-
žuje za neúctivé . Z tejto skutočnosti vyplýva aj 
detailné plánovanie s presným dodržaním stano-
veného termínu . Slováci sú v tomto ohľade tole-
rantnejší a flexibilnejší a majú na druhej strane 
schopnosť a talent improvizovať .

Zástupca komory uviedol aj niektoré kritériá, 
ktoré platia pre uchádzačov o zamestnanie v ne-
meckej firme . Dôležitá je formálna stránka, štruk-
túrovaný životopis a motivačný list, ktorý si každý 
zamestnávateľ dôkladne preštuduje a posúdi pri-
jatie kandidáta do zamestnania . Významná je aj 
premyslená príprava na pohovor, kde je potrebné 
ukázať záujem, motiváciu a odhodlanosť .

Na záver Halt predstavil pôsobenie Slovensko-
-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory so 
sídlom v Bratislave, ktorá bola založená v roku 
1993 . Celkovo zamestnáva 11 spolupracovníkov 
z Nemecka a zo Slovenska, kooperuje s 330 
dobrovoľnými členskými spoločnosťami z oboch 
krajín, pričom ide prevažne o nemecké firmy so 
sídlom pobočky na Slovensku . Komora poskytu-
je aj služby vo forme pomoci pri vstupe nemec-
kých podnikateľov na slovenský trh, venuje sa 
sprostredkovateľskej činnosti pri kontaktovaní 
potenciálnych obchodných partnerov, eviduje 
informácie o trhu (hospodárske údaje, štúdie 
trhu) a pôsobí aj v oblasti daňového a právneho 
poradenstva (právne informácie, zakladanie spo-
ločnosti, registrácia a vrátenie DPH) .

Na stretnutí sa zúčastnil aj dekan FM UK prof . 
RNDr . Jozef Komorník, DrSc ., ktorý prijal pozva-
nie na toto podujatie s veľkým záujmom a uvítal 
aktivity spojené s rozvíjaním vzdelávania v rámci 
nemeckého programu . 

Mgr. Petra Milošovičová, PhD., FM UK

Ako rokovať s nemeckými 
obchodnými partnermi?

Keď sedíte na vrchole pyramídy, 
tá špička vás môže pichať do zadku 

Aj toto odznelo na prednáške Pavla 
Lančariča, generálneho riaditeľa Orange 
Slovensko, ktorá je súčasťou unikátneho 
programu Manageria pre výchovu špič-
kových manažérov. Na otázku: „Ako sa 
stať úspešným manažérom?“ plnej sále 
budúcich manažérov Lančarič odpovedal: 
„Viete, to, že študujete manažment, vôbec 
neznamená, že to budete robiť. Ja som 
študoval medzinárodný obchod, no nero-
bil som ho ani jeden deň svojej kariéry.“ 

V utorok 20 . marca v Aule Farmaceutic-
kej fakulty UK pred stovkami študentov pre-
zentoval svoj profesionálny rast a osobnú 
motiváciu vo svojej kariérnej ceste jeden z 
najúspešnejších slovenských manažérov – 
Pavol Lančarič . Už ako druhý rečník v cykle 
Prednášky osobností, ktoré sú súčasťou uni-

kátneho programu Manageria pre výchovu 
špičkových manažérov . 

Slovenskí študenti by mali popri 
škole viac pracovať 

Študentov na prednáške zaskočil hneď 
v úvode: „Prvé roky svojej kariéry som pra-
coval od 8 .00 do 22 .00 h . Nie je to ľahké, 
ale platí, že ak sa niečo nepodarí na prvý-
krát, nevadí . Hlavné je mať v sebe ambíciu 
a podporiť ju každodennou aktivitou .“ Pavol 
Lančarič chcel namotivovať k práci študen-
tov, ktorí podľa neho pracujú popri škole 
veľmi málo . „Keď ľudia majú cieľ, vždy sa 
dajú nájsť možnosti ako pracovať, hoci aj 
za obmedzených podmienok .“ Postupne sa 
dostal až k svojej momentálnej práci, ktorá 
je podľa neho viac o motivovaní top ma-
nažmentu: „Mám tím ľudí s vysokými výkon-

mi, svoju úlohu vidím práve v podporovaní 
ich výkonov .“ 

Študenti Univerzity Komenského tak 
mohli zažiť ďalšiu významnú osobnosť, ktorá 
je vzorom pre ich budúce kariérne rozhodo-
vanie . V minulosti Manageria zorganizovala 
prednášky osobností ako Miroslav Trnka 
(CEO ESET, spol . s r . o .), Peter Štecko 
(CEO MEDUSA GROUP, s . r . o .), Elena Ko-
hútiková (viceprezidentka VÚB banky) alebo 
Marc Sands (riaditeľ pre sledovanosť a mé-
diá v Tate Galleries) . 

Ján Paulovič, Manageria



25A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

Študentom sú často predostierané zahranič-
né príklady alebo skúseností podnikania v za-
hraničí, ale na Slovensku máme toľko osobností 
a toľko vhodných príkladov, ako podnikať čest-
ne, spravodlivo, zodpovedne a odolávať tvrdým 
tlakom konkurencie, preto sme sa rozhodli oslo-
viť pani Lýdiu Eckhardt . Rozhodnutie bolo veľmi 
jednoduché – je to žena podnikateľka, ktorá 
má svoju značku a svoje dlhoročné skúsenosti, 
ktorá dokáže študentom pravdivo opísať reálny 
pohľad na podnikateľské začiatky a podeliť sa 
s nimi, aj s negatívnymi stránkami podnikania . 

Študenti sa v prvom rade na akademickej 
pôde stretávajú s teoretickými poznatkami, ale 
najlepšou výchovno-vzdelávacou metódou je 
oboznámenie sa priamo na mieste, kde sa re-
alizujú podnikateľské zámery a plány . Navštívili 
sme obchodnú spoločnosť pani Eckhardt, ktorá 
začala fungovať ešte v roku 1991 . S nadšením 
sme sledovali skutočný obraz o podnikateľ-
ských skúsenostiach a zručnostiach zo sveta 
módy, ktorý láka všetkých, avšak nie všetci majú 
intelektuálne predpoklady trpezlivo pracovať 
a prispôsobovať sa aj tvrdým podmienkam pod-
nikania . 

Nie všetky dni podnikateliek sú naplnené ide-
álmi a nie všetky pracovné aktivity sú realizované 
v duchu harmónie . Často meniaca sa legislatíva 

je určitým nepriaznivým javom pre podnikanie 
a vyžaduje si mnoho úsilia ako „prežiť“ . Význam-
ným faktorom pre úspešné podnikanie, na ktorý 
poukázala pani Eckhardt sú medziľudské vzťahy, 
vhodné pracovné podmienky, kvalitne odvedená 
práca a schopnosť nájsť riešenia na každý prob-
lém .

Ak budeme vo svetle pravdy porovnávať hod-
noty a aktivity slovenskej podnikateľky, tak jed-
noznačne môžeme povedať, že Lýdia Eckhardt 
je schopná odolávať silným tlakom domácej 
a zahraničnej konkuren-
cie . Nie je potrebné ani 
zbierať skúsenosti v za-
hraničí, alebo učiť sa od 
zahraničných podnika-
teľov; stačí, ak si každá 
začínajúca podnikateľka 
osvojí princípy a hodnoty, 
aké bezpochyby má Lýdia 
Eckhardt . 

Na tomto stretnutí bu-
dúce manažérky a ma-
nažéri získali poznatky, 
ktoré nie je možné nájsť 
v žiadnej učebnici a ani 
v žiadnom vademecum 
o úspešnom podnikaní . 

Charakteristickou črtou nemeckého programu 
je, že súčasťou výchovno-vzdelávacieho proce-
su je aj prepojenie teórie s praxou, t . j . s reál-
nym podnikateľským prostredím . Veríme, že táto 
doplnková aktivita prispeje k rozvoju poznatkov 
budúcich manažérok a manažérov a že dobré 
rady pani Eckhardt si osvoja, pretože najlepšou 
učebnicou pre študenta je živý príklad a realita . 

doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.,  
FM UK

Dňa 6 . marca v Aule Univerzity Komenské-
ho za účasti stoviek študentov prezentoval a na 
následnej recepcii pokrstil svoju novú knihu je-
den z najznámejších koučov na svete – Pepper 
de Callier . Nepísaný životopis je súbor dojmov 
a pocitov, ktoré každý zanecháva v ľuďoch, 
ktorých stretne . Podľa Peppera sú práve tie-
to zložky osobnej vyzretosti základom vedenia 
ľudí v 21 . storočí: „Stovky rozhovorov s lídrami 
ma za tie roky naučili, že nepísaný životopis má 
v očiach tých, ktorí hodnotia, najsilnejší vplyv 
pri rozhodnutiach, či niekto bude prijatý, po-
výšený alebo vyhodený . Pre nich je nepísaný 
životopis tým, čím niekto naozaj je .“

Američan Pepper de Callier je koučom a 
školiteľom top manažérov viac ako 25 rokov . 

V minulosti radil vedúcim pracovníkom spoloč-
ností ako Microsoft, Heineken, Boeing, Nokia, 
DHL alebo Raiffeisen Bank . Pred štyrmi rokmi 
sa so svojou manželkou usadil v Prahe a stal 
sa partnerom personálno-poradenskej spoloč-
nosti Bubenik Partners . 

Prednášku a krst pripravila slovenská orga-
nizácia Manageria . „K Slovensku ma viaže aj 
silné puto, ktoré som si vytvoril k unikátnej slo-
venskej organizácii Manageria . Pracoval som 
vo veľa krajinách, no nikde som sa nestretol 
s takým prepracovaným a kvalitným systémom 
vzdelávania, akým vychováva študentov Mana-
geria . Je to škola v škole .“ Cieľom organizácie 
Manageria je poskytovať talentovaným štu-
dentom praktické skúsenosti, tréning a cenné 

nadstavbové vedomosti už počas štúdia . To im 
poskytuje počas intenzívneho programu Ma-
nageria Leadership Program, do ktorého sa 
môžu prihlásiť aj tento rok do 29 . 4 . 

Skúsenosti a názory slovenským študentom 
tak v Managerii odovzdávajú ľudia ako Pepper 
de Callier, Rastislav Kulich, šéf slovenskej 
pobočky Google, Door Plantenga, CEO v He-
ineken Slovensko, alebo Tatiana Ondrejková, 
zakladateľka spoločnosti Pelikan .sk . Manage-
ria slovenským študentom vybavuje tiež stáže 
v renomovaných organizáciách, ako napríklad 
Accenture, Dell alebo Heineken . 

Viac info o organizácii Manageria a jej práci 
nájdete na www .manageria .org .

Ján Paulovič, Manageria

Podnikateľka Eckhardt 
radila budúcim manažérkam a manažérom

Nie je tomu divu, že študenti Fakulty managementu UK v Bratislave prejavili záujem o získanie praktických skúseností v oblasti podnikania na 
Slovensku. Aj napriek tomu, že na Slovensku pôsobí mnoho významných osobností, ktoré by sa mohli podeliť so svojimi skúsenosťami o podnika-
ní, študenti prejavili záujem o stretnutie s podnikateľkou zvučného mena s pani JUDr. Lýdiou Eckhardt – nositeľkou viacerých ocenení. 

Jeden z najznámejších koučov 
na svete krstil svoju knihu v Bratislave

Jeden z najznámejších koučov na svete – Pepper de Callier pokrstil svoju knihu s názvom 
Nepísaný životopis – Vaše skutočné ja, ako ho vidia ostatní v Bratislave. De Callier si Sloven-
sko podľa vlastných slov vybral vďaka blízkym priateľom a krajine, ktorú si tak ako celý región 
veľmi obľúbil. Na podujatí, ktoré pripravila slovenská organizácia zameraná na formovanie 
mladých lídrov – Manageria, sa objavilo aj niekoľko osobností slovenského biznisu, medzi 
nimi šéf slovenskej pobočky Google Rastislav Kulich či CEO Heineken Slovensko – Door 
Plantenga. Tá bola aj krstnou mamou knihy. 
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Študenti francúzskeho programu 
sa stretli s francúzskymi spoločnosťami

V rámci Týždňa frankofónie sa na 
Fakulte managementu UK (FM UK) na 
podnet Frederica Delaneuville, zodpo-
vedného za francúzsky program, konalo 
Prvé stretnutie francúzskych spoločnos-
tí a študentov. V rámci tohto podujatia 
vystúpilo niekoľkých rečníkov vrátane 
veľvyslanca Francúzska na Slovensku .

Po slovách privítania vo francúzštine od 
dekana FM UK prof . Jozefa Komorníka 
a prorektora UK doc . Ľudomíra Šlahora, 
predniesol krátky príhovor o situácii fran-
cúzskeho jazyka na Slovensku veľvysla-
nec Francúzskej republiky Jean-Marie 
Bruno . Patrice Dautel, hlavný ekonóm 
Francúzskeho veľvyslanectva, potom 
zhodnotil francúzske priame investície na 
Slovensku . Pripomenul okrem iného, že 
na Slovensku sa nachádza vyše 350 fran-
cúzskych spoločností a zamestnávajú viac 
ako 35 000 ľudí . Francúzsko je druhým 
najväčším investorom na Slovensku .

Následne Frederic Delaneuville a traja 
študenti predstavili francúzsky program 
FM UK, ktorý funguje už od roku 1999 . 
Ide o selektívny program, ktorý každý rok 
vo výberovom konaní prijme približne tri-

dsať po francúzsky hovoriacich študentov . 
Tí počas štúdia rozvíjajú svoje jazykové 
schopnosti v rámci predmetov vyučova-
ných vo francúzštine v oblasti manažmen-
tu, práva, ekonómie, ako aj francúzskej 
kultúry . 

Francúzsko-slovenskú obchodnú 
komoru predstavil jej predseda Tibor 
Lazarovič . Profesor Centra diploma-
tických a strategických štúdií v Paríži 
Guy Schulders na stretnutí porozprával 
o ekonomickej inteligencii . Následne do-
stali priestor na prezentáciu francúzske 
spoločnosti, medzi ktorými boli Mazars, 
Peugeot, Citroën, Dalkia, Gefco a mno-
hé iné .

Po oficiálnej časti fóra nasledovala ne-
formálna časť stretnutia, kde dostali štu-
denti možnosť diskutovať s prítomnými 
zástupcami spoločnosti . Hovorilo sa hlav-
ne o možnostiach spolupráce Univerzity 
Komenského a spoločností, nakoľko FM 
UK každý rok absolvujú mladí ľudia s vý-
bornými jazykovými schopnosťami a za-
meraním, vhodným pre dané francúzske 
spoločnosti .

Martina Mlynská, študentka FM UK

Porovnávacia literárna veda má na Slo-
vensku dávnu tradíciu, a to i zásluhou 
vedeckej činnosti svetoznámeho kom-
paratistu Dionýza Ďurišina, ktorého dielo 
bolo známe i napriek tomu, že počas svoj-
ho života mohol vycestovať na kongresy 
do západného zahraničia len málokedy. 
V kompendiách určených pre vysokoškol-
ských študentov komparatistiky v Nemec-
ku dodnes figuruje Ďurišinova koncepcia 
porovnávacej literatúry.

Na Katedre nemeckého jazyka a litera-
túry Ústavu filologických štúdií PdF UK sa 
dňa 7 . 3 . 2012 z podnetu prof . PhDr . Márie 
Bátorovej, DrSc ., uskutočnila prednáška 
prof . Dr . Moniky Schmitz-Emans, riaditeľky 

Inštitútu porovnáva-
cej literárnej vedy 
Rúhrskej univerzity 
v Bochume, s ná-
zvom Texte und La-
byrinthe . Na pred-
náške, ktorá sa mohla uskutočniť aj vďaka 
finančnej podpore Goetheho inštitútu v Bra-
tislave, sa zúčastnilo množstvo študentov a 
germanistov, ktorých téma prednášky zaujala 
a vyvolala živú diskusiu . 

Performancia labyrintu ako životnej idey 
a existenciálu, ako to vyplynulo z diskusie, je 
pre súčasného zainteresovaného pozorova-
teľa napriek bohatým tradíciám vo výskume 
labyrintov – alebo práve preto – stále výsost-
ne aktuálna a príťažlivá . 

Téma prednášky, ktorá svojím odborným 
zameraním a metodológiou prepojila huma-
nitné disciplíny Ústavu filologických štúdií 
PdF UK, bola prvou ukážkou možnej budú-
cej spolupráce v rámci Kabinetu Dionýza 
Ďurišina, ktorý sa na pôde uvedeného ústa-
vu práve formuje . 

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., 
Katedra nemeckého jazyka a literatúry 

PdF UK

Prednáška významnej 
komparatistky 
na Pedagogickej fakulte UK 

Dekan FM UK prof. Komorník s francúzskym 
veľvyslancom Jean-Marie Brunom.



27A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

Kto z vás vydrží 
mlčať 20 rokov?

Byť novinárom telom aj dušou, a predsa nemôcť 
20 rokov písať. To je len ťažko predstaviteľné pre 
súčasných začínajúcich novinárov. Ale nielen o túto 
negatívnu skúsenosť sa podelila 12. 3. 2012 pod 
záštitou Katedry žurnalistiky FiF UK a Slovenského 
syndikátu novinárov legenda slovenskej žurnalistiky, 
priekopník reportáže a spisovateľ v jednom Ján Čo-
maj. Tento známy novinár písal reportáže v periodiku 
Smena, založil a dvakrát viedol Smenu Nedeľa, je au-
tor mnohých kníh, ktoré mapujú kruté osudy ľudí či 
situáciu minulých rokov, a ktoré majú ten charakteris-
tický beletristický nádych. 

Hneď na úvod stretnutia sa Ján Čomaj poďakoval 
za pozvanie, no vzápätí apeloval na mladých poten-
ciálnych novinárov, aby využívali stretnutia so staršími 
kolegami novinármi . „Pretože vás dokážu niečím obo-
hatiť, zaujať, vylepšiť pohľad na svet, ktorý je aj dnes 
komplikovaný a rozorvaný . No dobrý novinár má snahu 
hľadať stále pozitívne východisko v živote, bez toho, aby 
stratil ľudskosť, a dáva ľuďom nádej .“ A to sa stalo aj 
základom tvorby novinárov a spisovateľov, keď Sloven-
sko postihla okupácia . Tu sa odhalila zásadná odlišnosť 
medzi novinármi a spisovateľmi onej doby: „Na rozdiel 
od zakázaných spisovateľov, novinári nevedia písať do 
šuplíka . Trpia chorobou a potrebou povedať to hneď .“ 
To je aj dôvodom, prečo tých 20 rokov prebehlo pusto, 
bez toho aby napísal, čo i len jednu reportáž . Namiesto 
toho bol Ján Čomaj dotlačený do úradníckych funkcií, 
čo dnes sčasti ľutuje, pretože, ako sám konštatuje, nimi 
zahodil ďalších 5 či 6 rokov svojho života . 

V ďalšej časti stretnutia sa venoval aj svojej literárnej 
tvorbe, ktorá je tiež, ako inak, silne poznačená žurnaliz-
mom a reportérskym remeslom . Svoje diela rozdelil do 
viacerých skupín: novinárska reportáž, knižná reportáž, 
životopisné romány, literatúra faktu či esejistka, v ktorej 
sa venoval aj otázke terorizmu . Vo svojich knihách nad-
viazal tiež na slovenského spisovateľa Vladimíra Ferka 
a na jeho dielo Svetom, moje, svetom (1978) . Rovnako 
ako V . Ferko, aj J . Čomaj skúmal slovenské remeslo, 
ktoré má u nás hlbokú tradíciu – drotárstvo . Pretože 
drotárstvo nie je len spôsob obživy, ale zahŕňa aj úžas-
né šperkárstvo, na ktorá sa práve J . Čomaj zameral .

A potom sa rozprúdila živá diskusia, do ktorej sa za-
pojili nielen študenti , ale aj vyučujúci . Práve v nej J . Čo-
maj prezradil svoje znechutenie k súčasnému stavu mé-
dií . Na ich adresu vyjadril hlboké sklamanie za to, aké 
plytké a úbohé programy dnes ponúkajú . Skonštatoval 
aj smutný fakt, že média dnes slúžia len na získavanie 
peňazí a tiež odsúdil ich politickú zaujatosť .

Na záver však Ján Čomaj zaprial budúcim novinárom, 
aby nestrácali optimizmus a pokúšali sa aj naďalej hájiť 
dôstojnosť novinárskeho povolania . Stretnutie ukončil 
pár praktickými novinárskymi radami . „Majte v úcte svoj-
ho respondenta . Neironizujte . Satira a irónia sú zbraňa-
mi len lacných žurnalistov .“

Ivana Štefúnová, študentka žurnalistiky FiF UK

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa zúčastnila na prestíž-
nom veľtrhu pre študentov „EU studies fair 2012“, ktorý každoročne 
organizuje European Voice, člen skupiny The Economist. Tento pre-
stížny veľtrh pre záujemcov o štúdium európskych štúdií, medzinárod-
ných vzťahov, politológie, práva a manažmentu sa koná pod záštitou 
Európskej komisie a je určený len vybraným inštitúciám vzdelávacieho 
priestoru v Európskej únii. 

Univerzitu na tomto pod-
ujatí v dňoch 10 . a 11 . feb-
ruára 2012 reprezentovala 
prodekanka pre zahraničné 
vzťahy a legislatívu FSEV UK 
– JUDr . PhDr . Lucia Mok-
rá, PhD ., a Živka Deleva, 
PhD ., z tejto fakulty . V rámci 
prezentácie UK boli použité 
všetky propagačné materiály 
(poskytnuté z Oddelenia me-
dzinárodných vzťahov RUK, 
Oddelenia vzťahov s verej-
nosťou RUK, ako aj indivi-
duálne materiály poskyt-
nuté  fakultami – Fakultou 
sociálnych a ekonomických 
vied UK, Právnickou fakul-
tou UK a Fakultou manage-
mentu UK) . 

Pri stánku UK sa 
pristavilo množstvo 
študentov, záujemcov 
o magisterské a dok-
torandské štúdium 
v oblasti európskych 
štúdií, práva a ma-
nažmentu . Dokonca 
sa objavili aj dvaja zá-
ujemcovia o lekárske 
štúdium na Sloven-
sku . Výstupom pre-
zentácie bolo nad-
viazanie nových kontaktov, prezentácia UK širokej študentskej i odbornej 
verejnosti a rozšírenie vedeckej i pedagogickej spolupráce, najmä v rámci 
programu LLP/Erasmus so Saarland University, Europa-Institut; Jagiello-
nian University in Krakow; Hendrix College, Belgium; London School of 
Economics and Political Science; King´s College London .

UK sa účasťou na tomto prestížnom podujatí, ktoré otvárala svojim pre-
javom eurokomisárka pre vzdelávanie Androulla Vassiliou, zaradila medzi 
medzinárodne prezentované univerzity, ktoré spĺňajú kapacity pre vzájom-
nú medzinárodnú spoluprácu v oblasti spoločenských vied na najvyššej 
úrovni . Zároveň účasť na takomto podujatí potvrdilo ambície UK byť nielen 
najstaršou, najväčšou a najlepšou univerzitou na Slovensku, ale prezento-
vať sa aj navonok a vytvoriť tak priestor pre internacionalizáciu vzdelávania 
na všetkých svojich fakultách . 

JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., prodekanka FSEV UK

Univerzita Komenského  
na medzinárodnom  
veľtrhu v Bruseli 
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V januári 2012 začala svoju činnosť nová 
vedecká spoločnosť pri Rade vedeckých 
spoločností SAV – Slovenská mineralogická 
spoločnosť. Jej cieľom je rozvíjať a koordino-
vať vedeckú spoluprácu na poli mineralógie 
a petrológie – významných zložiek geolo-
gických vied, ako aj popularizovať výsledky 
týchto disciplín. Medzi základné aktivity spo-
ločnosti patrí prednášková činnosť, zame-
raná na prezentáciu najnovších výsledkov 
významných mineralógov a petrológov zo 
Slovenska aj zahraničia. Dňa 15. marca 2012 
sa na Prírodovedeckej fakulte UK uskutočnila 
vôbec prvá aktivita novozaloženej Slovenskej 
mineralogickej spoločnosti, prednáška reno-
movanej českej odborníčky v oblasti meta-
morfnej petrológie a mineralógie doc. RNDr. 
Jany Kotkovej, CSc., ktorá pracuje ako vedec-
ká pracovníčka Českej geologickej služby 
v Prahe a externe vyučuje na Prírodovedeckej 
fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Prednáška doc . Jany Kotkovej na tému „Dia-
manty v Čechách a jejich vznik“ priblížila široko 
diskutovanú tému genézy diamantov v ultravy-

soko metamorfovaných 
horninách (UHP), napr . 
granulitoch a eklogitoch . 
Diamant, v prírode rela-
tívne vzácna kubická mo-
difikácia uhlíka, je širokej 
verejnosti oddávna známy 
minerál nevšedných vlast-
ností (najvyššia tvrdosť 
medzi prírodnými minerálmi, vysoký index lomu 
atď .), ktorý priťahoval generácie odborníkov aj 
laikov, predovšetkým ako vyhľadávaný šperko-
vý kameň . Klasické primárne výskyty diamantov 
sú viazané na alkalické magmatické horniny, 
tzv . kimberlity a lamproity, kde sa sústreďu-
je aj ich ťažba (Rusko, Juhoafrická republika, 
Botswana, Austrália a inde) . Len od 80 . rokov 
20 . storočia sú však známe aj doteraz veľmi 
vzácne výskyty diamantov v UHP horninách . 
Tieto diamanty sú síce veľmi malé (zvyčajne 
pod 1 mm, často len okolo 0,01 mm), avšak 
sú významnými indikátormi genézy horniny, 
v ktorej sa nachádzajú . Diamant totiž vzniká len 
pri veľmi vysokých tlakoch a teplotách, takže 
je spolu s coesitom (modifikáciou SiO2) a ďal-

šími UHP minerálmi svedkom tektonického 
transportu hornín do veľkých hĺbok, kde sa prí-
tomná uhlíkom bohatá hmota mení na diamant . 
Po následnom relatívne rýchlom spätnom 
transporte (exhumácii) sa diamantonosné hor-
niny dostávajú opäť do plytkých zón, prípadne 
až na zemský povrch . 

Na území Čiech bol už v roku 1870 v ča-
sopise Nature aj v miestnych novinách opí-
saný prvý diamant z Dlažkovíc v severných 
Čechách, neskôr v roku 1927 sa našiel aj 
druhý . Oba drobné diamanty sa však našli 
v náplavoch a nevedelo sa, z akého typu hor-
niny pochádzajú . Od 60 . rokov 20 . storočia sa 
predpokladalo, že zdrojové horniny českých 
diamantov treba hľadať v mladých (terciérnych) 
vulkanických horninách Českého stredohoria,

Veda naozaj  
nepozná hranice...

...a to je dobre, pretože spojené sily a roz-
let myslenia, rovnako ako kreativita a k tomu 
vôľa skúmať, vyvíjať a vytvárať je spojená 
s rastúcim počtom vedcov a neodmysliteľ-
ným rozvojom spoločnosti. Samozrejme, že 
dobré výsledky výskumu a vzdelávania posú-
vajú možnosti k lepšiemu, kvalitnejšiemu ži-
votu, ktorý tým pripravujú vedci a výskumníci 
pre všetkých. Pod to sa podpísala aj návšteva 
veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko 
Dr. Axela Hartmanna dňa 29. marca 2012 na 
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK 
(FMFI UK).

Veľvyslanec Axel Hartmann so svojimi spolu-
pracovníkmi navštívil FMFI UK s cieľom prehĺbiť 
spoluprácu v oblasti vedy a výskumu, informo-
vať o možnostiach, ktoré práve Spolková re-
publika Nemecko pripravila aj prostredníctvom 
Humboldtovej nadácie pre nových doktorandov 
a všetkých študentov, ktorí sa chcú profesionál-
ne venovať vede .

Prítomní a členovia delegácie sa po spoloč-
nej prehliadke fyzikálnych laboratórií, v ktorých 
prácu priblížili sprevádzajúci dekan FMFI UK 
prof . Jozef Masarik a prodekan prof . Ján Ur-
ban, ako aj nenahraditeľný Ing . Maroš Gregor, 

PhD ., s odborne pripravenou prezentá-
ciou laboratórií a práce v nich, skonšta-
tovali aktívny prístup mladých študentov 
k vede . Členovia delegácie vyjadrili obdiv 
a uznanie náročnej práce fyzikov, matema-
tikov aj informatikov . Porovnávali možnosti 
vedy na Slovensku, o ktorých diskutovali 
so zúčastnenými, a úroveň vedy a výsku-
mu v Spolkovej republike Nemecko . Vý-
sledkom bolo uznanie nemeckej vláde, 
ktorá sa dlhodobo orientuje na podporu 
vedcov a výskumníkov sústavným zlepšo-
vaním podmienok na získavanie nových, 
progresívnych vedomostí, ako aj materi-
álneho zabezpečenia . Veď aj nové vyba-
venie laboratórií prístrojmi a aparatúrami, na 
prípravu nových materiálov nanoštruktúr a ich 
analýzu nie sú najlacnejšie, stoja aj niekoľko 
stotisíc eur, no prinášajú neraz nevyčísliteľné 
hodnoty pre ľudstvo . A bez investícií sa výskum 
nedá realizovať .

Rozsiahlejšia diskusia bola v prednáškovej 
sále FMFI UK, kde sa prezentovali možnosti 
spolupráce v rámci jednotlivých univerzít v Ne-
mecku a na Slovensku . Dr . Axel Hartmann zaujal 
zúčastnených výsledkami, ktoré priniesla dlho-
ročná spolupráca 10-tich nemeckých univerzít 
s univerzitami na Slovensku, ako aj financovaním 
vedy v Nemecku a rovnako možnosťami a pra-
covnými príležitosťami, ktoré sú pripravené pre 
jednotlivých študentov, ktorí dosahujú výborné 
študijné a vedecké výsledky . Podrobnejšie infor-
mácie o Humboldtovej nadácii priniesol „hum-

boldťak“ prodekan prof . Ján Urban a verte, že 
zaujali viacerých, pretože možnosti a práca sú 
určite viac ako primerane dotované a s tým kráča 
aj porovnateľnosť úspechov vo vede . V sále boli 
aj účastníci Humboldtovho štipendia, zaznelo aj 
verejné poďakovanie za možnosti a starostlivosť 
zo strany nadácie aj po skončení štúdia . Mož-
nosti vedeckého rastu Humboldtova nadácia 
stále priaznivo ovplyvňuje . 

Hovorilo sa o plánoch, cieľoch, výsledkoch, 
aj očakávaniach . Diskusia sa niesla v opti-
mistickom duchu a s perspektívou ďalšieho 
uplatnenia absolventov univerzít na Slovensku 
a v Spolkovej republike Nemecko . Myslím si, že 
návšteva veľvyslanca Axela Hartmana zaujala a 
ovplyvnila viacerých zúčastnených .

PhDr. Anna Komová, FMFI UK

Diamanty 
v Česku?
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Žiaci z Gymnázia 
Grösslingova v Brati-
slave, Gymnázia Jura 
Hronca v Bratislave 
a študenti učiteľstva Fa-
kulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK riešili 
otvorené matematic-
ké problémy . Súťaž 
bola zaujímavá nielen 
kontextom úloh, ktoré 
tvorili problémy mate-
matickej teórie hier, ale 
aj formou organizácie 
samotnej súťaže . Žiaci 
súťažili v trojčlenných, resp . štvorčlenných 
skupinách a úlohou bolo vytvoriť odborný člá-
nok s výsledkami matematického skúmania 
úloh a problémov .

V deň odovzdávania cien si žiaci prevzali 
diplomy a materiály so správnymi riešeniami 

úloh a ďalšími užitočnými informáciami . Po 
úspešnej realizácii prvého ročníku súťaže 
plánujú organizátori aj ďalšie pokračovanie .

Súťaž bola súčasťou aktivít projektu 7RP 
PRIMAS (www .primas-project .eu) .

PaedDr. Peter Vankúš, PhD., FMFI UK

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

Podľa stránky Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR máme na Slovensku 
20 verejných vysokých škôl, 3 štátne a 12 
súkromných vysokých škôl. Pôsobia tu aj 
4 zahraničné vysoké školy. Kandidáti na 
„nejaký“ vysokoškolský diplom, ktorý sa 
dá získať relatívne ľahšou cestou, majú 
pomerne veľký výber. V nevýhodnej pozícii 
sú školy, o ktorých sa traduje, že štúdium 
na nich je náročné. V takejto situácii je aj 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
UK a ďalšie fakulty najstaršej univerzity na 
Slovensku.

Bolo by veľmi krátkozraké a z dlhodobej-
šieho hľadiska kontraproduktívne znížiť úro-
veň štúdia a umožniť študovať každému, kto 
sa prihlási . My sme sa rozhodli ísť ťažšou, 
ale perspektívnou cestou . Už niekoľko rokov 
pri každej vhodnej príležitosti zdôrazňujeme, 
že štúdium na „matfyze“ je náročné . Nie je 
však pravda, že ho zvládnu len špičkové 
talenty, ktoré sa už počas stredoškolského 
štúdia prejavovali úspechmi na rôznych ma-
tematických, fyzikálnych a informatických 

súťažiach . Zvládnuť štúdium majú veľkú šan-
cu aj študenti, ktorí nemali na strednej škole 
väčšie problémy s fyzikou, či matematikou . 
Na rozdiel od niektorých iných vysokých 
škôl sa absolventi FMFI UK veľmi dobre 
uplatňujú v praxi .

Vo februárovom čísle Našej univerzity (č . 
6/2012) sme predstavili našu fakultu . Vyme-
novali sme tiež rôzne akcie a podujatia, ktoré 
organizujeme v súvislosti s propagáciou fa-
kulty . Napríklad v júni privítame návštevníkov 
už na 32 . Dni otvorených dverí od vzniku 
fakulty v roku 1980 . Komornejšie akcie sú 
návštevy študentov stredných škôl na pôde 
fakulty .

V stredu 14 . marca 2012 sme pripravili 
program pre 40 študentov gymnázia z Kru-
piny a 60 študentov Gymnázia sv . Uršule z 
Bratislavy . Mali možnosť zhliadnuť tri popu-
lárno-náučné prednášky (doc . Kundracik: 
Fyzika a mikrovlnka, Mgr . Čertický: Študent-
ský turnaj umelých inteligencií v StarCrafte, 
doc . Kubáček: Trisekcia uhla nie je možná, 
ale aj tak ju vieme urobiť) . Všetky tri pred-
nášky boli zaujímavé, vtipné, obsahovali 

viacero experimentov . Poslucháči živo rea-
govali a nešetrili ani potleskom . Návštevníci 
si prezreli tiež excelentné Laboratóriá nano-
technológií a nových materiálov s odborným 
výkladom RNDr . Rocha . 

Podobných návštev príde na fakultu kaž-
dý rok niekoľko . Väčšinou je to z iniciatívy 
stredoškolských profesorov (mnohí sú naši 
absolventi) . V budúcnosti by sme chceli pre-
vziať iniciatívu viac do vlastných rúk a pritiah-
nuť k nám aj ďalšie školy .

M. Belluš, S. Gažáková, FMFI UK

Gymnazisti a študenti riešili 
matematické problémy

V priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK dňa 20. marca 2012 
prebehlo odovzdávanie diplomov riešiteľom súťaže B-day, ktorá sa uskutočnila 
27. januára 2012. Súťaž bola realizovaná v spolupráci s Fakultou prírodných vied 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Organizátormi boli PaedDr. Peter Van-
kúš, PhD., a doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. 

 kde sa lokálne vyskytovali aj horniny podob-
né kimberlitom . Avšak ani intenzívny výskum 
týchto vulkanických hornín žiadny diamant 
nepotvrdil . Podarilo sa to až doc . Kotko-
vej z troch vrtov v tejto oblasti . Materskými 
horninami diamantov však neboli kimberlity 
ani iné podobné magmatické horniny, ale 
práve granulity, svetlé živcovo-kremenné 
horniny, ktoré prekonali podmienky ultravy-
sokej metamorfózy (UHP) . Drobné diamanty 
(maximálne 0,03 mm) tu boli zistené ako 
uzavreniny v iných mineráloch (granátoch 
a kyanitoch) . Typický oktaedrický tvar, op-
tické vlastnosti a najmä mikro-ramanovská 
spektrometria jednoznačne potvrdili prítom-
nosť diamantu a spolu s ním aj coesitu . Na 
základe minerálnej asociácie a termobaro-
metrických výpočtov české diamanty vznikli 
pri hlbokej subdukcii (podsunutí) granulitic-
kých hornín, v podmienkach zodpovedajú-
cich tlaku nad 4 GPa a teplote vyše 1000 
°C (Kotková 2011, Geology 39, 667-670) . 
Podobné diamanty boli objavené v granuli-
toch aj na nemeckej strane Krušných hôr .

Prednáška doc . Jany Kotkovej bola púta-
vým vedeckým príbehom vzniku diamantov 
v prírodnom laboratóriu našej Zeme, ako aj 
príbehom vyriešenia vyše 140 rokov starej 
záhady ich pôvodu v Čechách . Vydarená 
prednáška za účasti vyše 30 poslucháčov 
z radov vedeckých a pedagogických pra-
covníkov, ako aj študentov, bola zakončená 
bohatou diskusiou . 

doc. RNDr. Pavel Uher, CSc.,  
Katedra mineralógie a petrológie PriF UK 

Návštevy stredoškolákov  
na FMFI UK
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Rok 2011 bol 
medzinárodným rokom chémie
Takéto logo spolu s mottom „Chémia – náš život, naša budúcnosť“ sprevádza-

lo v roku 2011 chemikov aj na Slovensku. Priaznivú zhodu okolností, časových 
súvislostí, ako aj reálny záujem členov Slovenskej chemickej spoločnosti pri 
SAV (SCHS) predsedníctvo SCHS využilo na včasné a intenzívne mobilizovanie 
a podporu spektra rôznych iniciatív. Potenciál členov SCHS tak vyústil do aktivít, 
ktoré aktualizovali Medzinárodný rok chémie 2011 a jeho motto na Slovensku. Aj 
chemici z pracovísk Univerzity Komenského prispeli svojimi aktivitami k Medzi-
národnému roku chémie 2011 na Slovensku. Predstavíme tie najzaujímavejšie.

Prednášky Chemické horizonty prebiehali 
aj ako Vedecká kaviareň . Na tému „Mliečne vý-
robky . Prečo sú zdravé a niektoré aj zdravšie?“ 
prednášal prof . RNDr . Libor Ebringer, DrSc ., 
emeritný profesor z PriF UK, dňa 21 . 10 . Na 
podujatí Vedecká cukráreň sa téme „Voda – 
chemické riešenie alebo chemický roztok“ 
venoval doc . RNDr . Milan Drábik, CSc ., z Ka-
tedry anorganickej chémie PriF UK dňa 18 . 10 . 

Počas 20 . – 23 . 2 . prebiehali slovenské 
kolá Chemickej olympiády až po úroveň ce-
loštátneho . Pedagógovia z chemickej sekcie 
PriF UK odborne spolugarantovali aj 34 . ročník 
Letnej školy úspešných riešiteľov chemickej 
olympiády kategórie B a C, ktorá sa konala 3 . – 
16 . 7 . v Nitre, ako aj účasť na medzinárodných 
kolách . 

Vďaka iniciatíve slovenského národného 
koordinátora Mgr . Lukáša Krivosudského, 
doktoranda na Katedre anorganickej chémie 
PriF UK, a záujmu učiteľov chémie na oslove-
ných ZŠ a SŠ na Slovensku sa do globálneho 
experimentu „Voda – chemické riešenie“ 
celkovo zapojilo vyše 1100 žiakov a študentov 
z 30 škôl . Experiment bol aj v programe det-
ského letného tábora PriF UK „Týždeň prírody“ 
(15  . – 19 . 8 .) . Počas Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku (7 . – 9 . 11 .) boli obsah a ciele 
globálneho experimentu a dovtedajšie výsledky 
na Slovensku prezentované slovenským koor-
dinátorom na odbornej konferencii „Quo vadis 
vzdelávanie k vede a technike na stredných 
školách“ .

V spolupráci so Slovenským národným mú-
zeom sa v jesenných mesiacoch uskutočnila 
Interaktívna výstava v Prírodovednom mú
zeu SNM – „Chémia pre budúcnosť, pre 
život“ zameraná predovšetkým na žiakov a štu-
dentov . Úspešne prebehla aj vďaka entuziazmu 
Mgr . Kataríny Javorovej a kolektívu jej spolupra-
covníčok z Katedry didaktiky prírodných vied, 
psychológie a pedagogiky PriF UK . 

RNDr . Jozef Tatiersky, CSc ., z Katedry 
anorganickej chémie PriF UK vydal v decembri 
vysokoškolskú učebnicu Základné chemic
ké výpočty, ktorá je určená predovšetkým 
pre študentov 1 . ročníka bakalárskeho štúdia 
v odboroch chémia, biochémia a učiteľstvo 
chémie .

Medzinárodný veľtrh Chemistry 
Slovakia 2011 sa uskutočnil 12 . – 
14 . 4 . Popri typicky veľtržných pre-
zentáciách firiem a inštitúcií k obsahu 
bohatého semináru prednášok aktív-
ne prispeli viacerí kolegovia z UK . Zo-
stavovateľom a koordinátorom semi-
náru bol doc . Ing . Dušan Velič, PhD ., 
z Katedry fyzikálnej chémie PriF UK . 

Medzinárodná výročná konferencia 
Asociácie tematickej siete Európskeho che-
mického a chemickoinžinierskeho vzdelávania 
– EC2E2N & ECTNA Meeting 2011 sa usku-
točnila 19 . – 22 . 5 . na pôde UK . Prípravy a re-
alizáciu zvládol kolektív z Katedry organickej 
chémie PriF UK, ktorý viedla doc . RNDr . Marta 
Sališová, CSc . Počas tejto konferencie bolo 
fakulte udelené osvedčenie o priznaní známky 
kvality vo výučbe Bc . študijného odboru ché-
mia – Chemistry EUROBACHELOR® . 

Chémia má na Slovensku 
postavenie aj osobnosti
Pochopiteľne, potreba uvedomovať si a upo-

zorňovať na úlohy a význam chémie pre kvalitu 
života celej spoločnosti nebola a nie je len zále-
žitosťou roka 2011 . 

Akýkoľvek pokrok v upozorňovaní na úlohy 
a význam chémie pre kvalitu života celej spo-
ločnosti je a bude podmienený schopnosťou 
a ochotou čo najväčšieho počtu profesionál-
nych chemikov nielen deklaratívne, ale aktívne 
sa venovať aj činnostiam takéhoto charakteru . 
Robiť „PR chémie“ bude určite dobrá investí-
cia . Chémia totiž má na Slovensku zaujímavé 
postavenie, ako aj pozoruhodné osobnosti . 

Dôležité bude nielen ponúknuť podujatia, 
ale ponechať priestor aj pre vlastnú aktivitu . 
Práve takýto prístup totiž podporuje záujem, 
očakávania a tvorivosť adresátov akejkoľvek 
ponuky . Kľúčovým adresátom aktivít upozor-
ňujúcich na úlohy a význam chémie pre kvalitu 
života spoločnosti je a zostáva široká verejnosť, 
predovšetkým však žiaci, študenti a ich učite-
lia chémie . Uvedomujeme si aj potrebu užšej 
spolupráce s decíznou sférou a žurnalistami, 

príklady existujú, naďalej hľadáme efektívny 
spôsob zintenzívnenia takejto súčinnosti .

Predsedníctvo SCHS a výbor Asociácie 
slovenských chemických a farmaceutických 
spoločností (ASCHFS) ďakujú všetkým jednot-
livcom, inštitúciám a firmám za nápady, námety 
a aktivity počas Medzinárodného roka chémie 
2011 . Osobne si tiež dovoľujem vysloviť svoje 
uznanie a úprimnú vďaku za entuziazmus a prá-
cu, ktorými zúčastnení kolegovia, a to aj z Uni-
verzity Komenského, prispeli k oslavám Medzi-
národného roka chémie 2011 na Slovensku . 

Slová uznania vyslovili chemikom na Slo-
vensku aj predstavitelia IUPACu, vyhlasovatelia 
Medzinárodného roka chémie 2011, pri viace-
rých príležitostiach na medzinárodnej úrovni, 
ako aj počas ich návštev na Slovensku . Prof . 
N . J . Moreau, prezidentka IUPACu, bola VIP 
hosťom 63 . zjazdu chemikov, prof . J . I . Jin, bý-
valý prezident IUPACu, bol VIP hosťom veľtrhu 
Chemistry Slovakia 2011 .

Motto Medzinárodného roka chémie 2011 
„Chémia – náš život, naša budúcnosť“ je nad-
časové a zostáva v platnosti aj tento a ďalšie 
roky . Aktivita a ohlas naň nám chemikom po-
tvrdili, že „sme in“ a verejnosti naznačili radosti, 
výsledky (ale aj úskalia) chémie . Želám všetkým 
chemikom, aby sme ho dokázali správne napĺ-
ňať a práve takto potvrdili sebe aj celej verej-
nosti, že Medzinárodný rok chémie 2011 nebol 
jednorazovou kampaňou, ale míľnikom v rozvoji 
a chápaní chémie ako nástroja prispievajúceho 
ku kvalite života celej spoločnosti . 

doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., 
Katedra anorganickej chémie PriF UK, 

podpredseda SCHS, 
predseda ASCHFS a garant aktivít  

so spoluúčasťou SCHS  
k Medzinárodnému roku chémie 2011
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Projekt Geovedy pre každého realizuje Prírodovedecká fakulta UK 
(PriF UK) za finančnej podpory Agentúry na podporu výskumu a vý-
voja, v spolupráci s tromi bratislavskými gymnáziami. V rámci neho 
bolo zorganizovaných množstvo prednášok, workshopov a exkurzií, 
či už pre študentov alebo vyučujúcich. Cieľom projektu bolo popula-
rizovať geovedné poznatky a transformovať ich na úroveň žiakov zák-
ladných a materských škôl. Vďaka využívaniu nových foriem a metód 
sprístupňovania geovedných informácií chce projekt podporiť zvýše-
nie záujmu o štúdium prírodovedných predmetov. 

Výber témy a získavanie informácií
Projekt nám pripomínal stále sa vyvíjajúci kolos . Od výberu témy, 

cez nemenej dôležité získavanie poznatkov, až po finálnu súťažnú 
prehliadku popularizačných prác . Jedno bez druhého by určite nema-
lo zmysel . Vznikla nám tak veľmi pekná skladačka . Na projekte sme 
participovali už počas dvoch školských rokov a bez váhania sme sa 
zapojili aj do tretieho ročníka .

Osobitne nás oslovila ústredná téma školského roka 2011/2011 
„Geovedy a človek“ . Na druhej strane sme sa sprvoti možno mierne 
zľakli jej príliš širokého záberu . Berúc do úvahy nepopierateľný výz-
nam vody, zvolili sme si tému „Človek a voda“ . Hneď na začiatku sme 
videli obrovský potenciál v poukázaní na medzipredmetové vzťahy . 
S vodou sa totiž stretávame nielen pri vyučovaní geografie, ale aj bio-
lógie, chémie, fyziky či environmentálnej výchovy .

Projekt je založený na vedomostiach a znalostiach, ktoré umožnia 
následný rozvoj cieľových kompetencií . Hľadanie informácií zabralo 
najviac času . Zvolili sme si korektné postupy citovania zdrojov, aby 
sme neporušovali autorský zákon . Takmer úplne sme vypustili on-line 
encyklopédiu Wikipedia, ktorá často uvádza rozporuplné údaje .

Popularizačné aktivity
Vyučovacími hodinami pre viac ako 300 žiakov sme chceli ukázať 

najmä to, že geovedy nie sú len o strohých faktoch, ale môžu byť aj 
nesmierne pútavé . Vhodným nakombinovaním aktivít a pokusov s in-
formáciami sme dosiahli ich vysokú atraktivitu . Realizovali sme nasle-
dovné popularizačné aktivity: 

•	 Pokus so vsakovacou schopnosťou pôdy, štrku a piesku .
•	 Model kolobehu vody v prírode .
•	 Zmena skupenstva vody .
•	 Ukážka erózie pôdy .

Pedagogická stránka projektu
Aplikovali sme koncept zážitkového vyučovania, ktoré predstavuje 

relatívne nový spôsob edukácie . Kladie dôraz na prácu s učebným 
materiálom . Žiak tu nemôže byť iba pasívnym príjemcom informácií, 
ale zároveň aj aktívnou súčasťou vyučovacieho procesu . Cieľom je 
vznik intenzívnej emócie u žiaka . Vzhľadom na to, že konštruktívna prá-
ca so žiakom si vyžaduje dostatok časového priestoru, každej skupine 
žiakov sme sa venovali dve štandardné vyučovacie hodiny . Overenie 
získaných znalostí sme na konci hodiny realizovali formou pracovného 
listu . 

Do vyučovania sme implementovali taktiež Kolbov cyklus aktívneho 
učenia . Ján Amos Komenský sa významne a nadčasovo zapísal do 
dejín učiteľstva . Aj preto sme siahli po jeho myšlienkach i princípoch 
a pokúsili sa niečo si z nich zobrať aj pre naše hodiny . Prihliadali sme 
pritom na schopnosti žiaka – zásada postupnosti a primeranosti . Kládli 
sme dôraz na dobrovoľnosť . 

Inšpirácia pre pedagógov
Naším cieľom nebolo zobrať vietor z plachiet vyučujúcim, ale pri-

niesť im nový pohľad na vec . Ako nám však sami potvrdili, materiály a 
animácie v úzkej kooperácii s citlivo pripravenou prezentáciou, ktorá 

zaznamenala široký ťah na cieľovú skupinu, vyústili do intenzívneho 
podnetu smerom ku skvalitneniu vyučovacieho procesu . Mimoriad-
ne dôležitý bol aj prínos do učiva v rámci Školského vzdelávacieho 
programu ISCED 1 a jeho jednotlivých prierezových tém . Na túto 
stránku projektu sme kládli dôraz a vnímali ju ako obrovskú výhodu . 

Projekt Geovedy pre každého a všetky aktivity vrátane záverečnej 
exkurzie, ktoré komplexne prináša v jednom balíku, považujeme za 
skvelú možnosť prezentovania svojich schopností . Kládli sme dôraz 
na zapájanie všetkých zmyslov . Sluchové orgány sme zapájali naprí-
klad počúvaním rôznych zvukov, ktoré súvisia s vodou (potok, sprcha, 
more . . .) . Aj takto sa nám podarilo prispieť k rozvoju kognitívnych 
schopností žiakov .

Zástupkyňa pre 1 . stupeň ZŠ na Spojenej škole sv . Vincenta de Paul 
v Bratislave Mgr . Mariana Bodnárová takto ohodnotila projekt: „Deti 
sa oboznámili s významom vody v prírode, ochranou vodných zdrojov, 
bohatstvom minerálnych prameňov v Slovenskej republike . Projekt bol 
veľkým prínosom do učiva Prírodovedy v 4 . roč . – Školský vzdelávací 
program pre ISCED 1, prierezovej témy Ochrana života a zdravia .“

Zapojilo sa 200 stredoškolákov
Do projektu sa prostredníctvom spracovania čiastkových tém a ich po-

pularizácie zapojilo viac ako 200 študentov stredných škôl, ktorí výsledky 
svojej práce prezentovali okrem nižších stupňov škôl aj na súťažných pre-
hliadkach na pôde PriF UK . Mimoriadne nás teší záujem stredoškolských 
študentov o projekt . Sme presvedčení, že sa ním aspoň trochu darí vykrý-
vať vákuum, ktoré vzniklo po značnej diskriminácii geológie na základných 
a stredných školách .

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV č . LPP-0130-09 s ná-
zvom „Geovedy pre každého“ .

Juraj Lošonský a Peter Steigauf, 
študenti Gymnázia Matky Alexie v Bratislave

RNDr. Mária Bizubová, PriF UK

Čo nám dal projekt Geovedy pre každého?
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Aj keď je na hudobnej scéne už viac 
ako desať rokov, svetlá reflektorov ho 
objavili iba nedávno – v televíznej súťaži 
Česko Slovensko má talent. Tento talent 
je absolventom našej pedagogickej fakul-
ty, miluje operu, šport i české filmy. Matej 
Vaník.

Kedy si v sebe objavil umelecké na
danie?

Hm, ťažko povedať . Celý život som vy-
rastal v učiteľskej rodine . Starý otec, ako 
i mamina ma viedli ku hre na klavír . Nao-
pak, otec chcel mať zo mňa futbalistu . 
Musel som si teda nájsť vlastnú cestu . Vo 
veku 14 rokov, keď som sa rozhodoval 
kam na strednú školu – a nechcel som ísť 
na konzervatórium, som si vybral strednú 
pedagogickú školu . Až tam ma začal klavír 
skutočne baviť! Objavil som aj čaro klasiky . 
Popritom som mal i kapelu, v ktorej som 
spieval a hral na klávesy . Práve v tom veku 
štrnásť sa to u mňa začalo celé formovať . 
Po skončení strednej školy som prišiel do 
Bratislavy na vysokú školu, kde som začal 
naplno umelecky fungovať .

Si absolventom Pedagogickej fakulty 
UK, kde si v roku 2000 ukončil jedno
odborové štúdium učiteľstva hudobnej 
výchovy. Ako si spomínaš na svoje vy
sokoškolské časy?

Škola mi pomohla k ďalšiemu rozvoju . 
So speváckym súborom pôsobiacim na 
fakulte – Comenius – som pochodil prak-
ticky celú Európu . Bolo to pre mňa krásne 
obdobie . Nemal som žiadne starosti . Rád 
si spomínam na internátny život, kde sme 
si so spolužiakmi užívali aj tú radostnú časť 
vysokoškolského štúdia . Boli to priam zlaté 
časy . Cítil som sa slobodný – aj v tom ume-
leckom živote, mohol som si tvoriť, hrať, 
cvičiť, intenzívne na sebe pracovať . . .

Výber pedagogickej fakulty predpo
kladá aj záujem o pedagogickú dráhu. 
Ako tomu bolo u teba?

Už aj počas štúdia na vysokej škole som 
vyučoval – dvakrát do týždňa som dával 
súkromné hodiny hry na klavíri . Veľmi rád 
si na toto obdobie spomínam, s rodinou, 
u ktorej som učil tri deti, doteraz udržia-
vam kontakt . Na tomto mojom učení som 
sa aj ja sám veľa naučil . Nehovorím, že sa 
k tomu nevrátim . Bolo obdobie, keď som 

si veľmi chcel urobiť 
doktorát . Nedostal 
som sa však k tomu, 
čo ale neznamená, že 
sa to niekedy nemôže 
stať . Tá ambícia tam 
u mňa stále niekde 
drieme .

Rok po skončení 
vysokej školy sa ti 
otvorili brány Opery 
SND. Ktoré opery ti 
za viac ako desať
ročie, ktoré v SND 
pôsobíš, učarovali?

Je to celá plejáda 
opier . Osobne ma 
nikdy nelákali opery, 
kde treba „verkliko-
vite“ odspievať neja-
ký úsek, po ktorom 
nasleduje veľká ária 
a opäť krátka pasáž . . . 
Operný zbor, v kto-
rom som pôsobil, do-
tváral sólistom kulisu . 
Veľmi ma táto práca 
bavila . Videl som totiž 
operný život aj z tej druhej strany . Obrov-
ským zážitkom je vždy pre mňa, keď táto 
masa ľudí začne spievať . A obecenstvo má 
z toho zimomriavky . 

A čo muzikály? Ako sólový spevák si si 
vyskúšal aj túto stránku hudby.

Spolupracoval som s divadlom ŠOK, 
účinkoval som v dvoch jeho muzikáloch 
– Verklikár a Alžbeta Bátory . Tu som zase 
„pričuchol“ k takému inému spievaniu . Mu-
zikál je ľahší, frázy sa dajú robiť voľnejšie, 
dalo by sa povedať, že herectvo a spievanie 
je tu vyrovnané, zatiaľ čo v opere je to pre-
dovšetkým o speve a hranie je až na nižšej 
priečke . Muzikály však boli pre mňa veľkou 
výzvou . Istý čas som dokonca chcel byť mu-
zikálovým hercom . Absolvoval som viacero 
konkurzov, vždy som však vo finále vypadol . 
Spomínam si, keď prišiel muzikál Kleopatra, 
bola tam postava Rúfiusa . V komisii, ktorá 
obsadenie vyberala, sedel vtedy Michal 
David . Môj spev sa im páčil, mal som však 
veľkú nevýhodu – nebol som mediálne zná-
mym . Na Slovensku je veľmi ťažké ľudí, kto-
rých nikto nepozná, len tak vytiahnuť . Skla-

„Ľudia nás na začiatku brali ako recesiu,“
hovorí o vokálnej skupine LA GIOIA  
jej spoluzakladateľ Matej Vaník.

Matej Vaník sa narodil 22 . marca 
1977 v Banskej Bystrici . Vyštudo-
val Pedagogickú fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave . Od roku 
2001 je členom Opery SND . Ako 
sólový spevák stvárnil rôzne posta-
vy v muzikáloch (Verklikár, Alžbeta 
Bátoryová, atď .) . Je producentom 
albumu detskej speváčky Laury . 
V úlohe skladateľa debutoval det-
ským muzikálom O červenej čia-
počke uvedenej v Činohre SND . 
Je spoluzakladateľom originálnej 
vokálno-inštrumentálnej formácie 
PopOpera i vokálneho zoskupenia 
LA GIOIA (v preklade radosť), kto-
rá reprezentuje hudobný štýl pop 
opera – spojenie populárnej hudby 
a operného spevu . Podieľa sa na 
rôznych popových a gospelových 
projektoch .
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malo ma to . Na konkurze som počul pred 
sebou spievať ľudí, ktorí možno nespievali 
až tak dobre, no boli známi . A miesto v mu-
zikáli dostali . Dnes však môžem povedať, 
že sme s Michalom odspievali dva koncer-
ty, čakajú nás ďalšie spoločné aktivity . To, 
že s ním dnes spolupracujem, je pre mňa 
akýmsi zadosťučinením . 

Keď spomíname „známe mená“, aj 
vokálne zoskupenie LA GIOIA, ktorého 
si spoluzakladateľom, sa už stalo zná
mym menom. Dopomohla k tomu tele
vízna súťaž Česko Slovensko má talent, 
v ktorej ste sa prebojovali medzi trojicu 
najlepších. Aký je to pocit?

Ak mám byť úprimný, do tejto súťaže sme 
išli s malými nádejami . Ľudia to na začiatku 
brali ako recesiu . V prvom kole sme v ta-
liančine zaspievali pieseň Dalibora Jandu 
– Oheň, voda, vítr . Standing ovation, kto-
rý nasledoval, to bola neskutočná paráda! 
Počas celej súťaže sme ani raz nemali ne-
gatívne hodnotenia poroty . V tejto súťaži 
sme sa v podstate stali najúspešnejšou 
slovenskou formáciou . Aj keď sme sa ofi-
ciálne umiestnili na treťom mieste, v tejto 
trojke sme boli jedinými Slovákmi . Veľmi si 
to vážime .

La Gioia vznikla pred 3 rokmi. V januári 
2010 ste vydali debutový album – so 16 
skladbami v 6 jazykoch. Nechýbajú me
dzi nimi angličtina, taliančina, francúz
ština, ruština či latinčina. Koľko z nich 
aktívne ovládaš? A naopak, ktoré robia 
pri speve najväčší problém?

Pravdupovediac, ovládam z každého 
rožku trošku . Rozhodli sme sa – ako teleso 

– urobiť niečo, čo tu nikto doteraz neuro-
bil: dať dokopy troch spevákov, ktorí budú 
spievať známe skladby, avšak v iných, nie 
originálnych jazykoch . To bola prvotná 
myšlienka – urobiť aranžmán skladby inak 
ako je spracovaný v origináli, dať teda pies-
ni iný šat . A späť k tým jazykom, maturoval 
som z ruského jazyka, ním sa bez problé-
mov dorozumiem . Ovládam aj angličtinu a 
taliančinu . Mimochodom, práve v talianči-
ne spievame najčastejšie . Najväčším prob-
lémom bola pre nás francúzština, s ktorou 
máme najmenej skúseností . Každú sklad-
bu si však dávame prekladať osobe, ktorá 
z danej krajiny pochádza . Nejde o originál-
ne preklady . Niekedy tej skladbe dávame aj 
iný obsah, snažíme sa ju – textovo i hudob-
ne – posunúť do inej, novej roviny . 

Je o tebe známe, že k popularizácii 
opery ťa inšpirovala svetoznáma formá
cia IL DIVO, ktorá v auguste minulého 
roka zavítala prvýkrát aj na Slovensko. 
Ako vnímaš pomerne často používané 
prirovnanie, že La Gioia je slovenské IL 
DIVO?

Veľmi nás to, samozrejme, teší . Formá-
cií, ako je IL DIVO, je na svete veľké množ-
stvo . V každej väčšej krajine je zoskupenie 
takéhoto typu . My sme však veľmi hrdí na 
to, že sme prví na Slovensku i v Čechách, 
ktorí s takýmto projektom prišli . IL DIVO je 
už iný „level“ . Sú prvou takouto skupinou 
na svete a sú vynikajúci! Majú za sebou 
obrovský štáb, kopu ľudí, my si hudbu ro-
bíme, obrazne povedané, na kolene . O to 
viac nás teší, keď nás k nim prirovnávajú . 
Asi pred 2 – 3 rokmi som ich videl naži-
vo vo Viedni, bol to neopísateľný zážitok, 
v Stadthalle bolo vtedy okolo 15 000 ľudí . 
Práve tam som prvýkrát pocítil, čo je to mať 
zimomriavky z takéhoto druhu hudby . . . Aj 

keď som ich predtým videl veľakrát na tele-
víznej obrazovke, so zážitkom naživo sa to 
porovnať nedá .

Celý tvoj pracovný život tvorí hudba. 
Čo súkromný život? Záľuby?

Môžem o sebe povedať, že som aktívny 
typ . Veľmi rád športujem – od cyklistiky, 
cez kolieskové korčule, squash, pláva-
nie, až po futbal . Pri aktívnom oddychu sa 
najlepšie uvoľním . Ani na dovolenke ne-
mám rád iba také nečinné vylihovanie na 
slnku . . . Druhú kategóriu oddychu tvoria 
u mňa filmy – mám veľmi rád českú kine-
matografiu . 

Andrea Kučerová
Foto: Archív Mateja Vaníka

 „Rozhodli sme sa 
urobiť niečo, čo 
tu nikto doteraz 

neurobil: dať dokopy 
troch spevákov, 

ktorí budú spievať 
známe skladby, 
avšak v iných, 

nie originálnych 
jazykoch.“

 „Škola mi pomohla 
k ďalšiemu rozvoju.  

So speváckym 
súborom pôsobiacim 

na fakulte – 
Comenius – som 

pochodil prakticky 
celú Európu. Bolo 
to pre mňa krásne 

obdobie.“
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Študent 2. ročníka všeobecného lekárstva LF UK 
v Bratislave Štefan Lukáč sa vďaka podpore vedenia 
fakulty zúčastnil ako jediný zástupca UK v Bratislave 
a Slovenskej republiky na 1. medzinárodnej študentskej 
vedeckej konferencii usporiadanej Semmelweisovou 
univerzitou v Budapešti. 

Konferencia sa konala v rámci tzv . Magisterského programu 
v dňoch 15 . – 17 . februára 2012 . Tento program finančne pod-
poruje mladých vedcov a uľahčuje im tak vstup do vedeckého 
života a naštartovanie ich vedeckej kariéry . Zároveň združuje 
iniciatívy podporujúce starostlivosť o nové talenty a rozvíja ich 
spoluprácu . Je financovaný Európskou úniou a Európskym so-
ciálnym fondom .

Príspevky na konferencii boli tematicky rozdelené do piatich 
sekcií: teoretické vedy, klinické vedy, chirurgické vedy, farma-
ceutické a farmakologické vedy a športové vedy . Účastníci si 
vypočuli úvodnú prednášku profesorky Jeleny Lukashevy z Pe-
oples´ Friendship University of Russia „Amino Acid Oxidases: 
Killers or Healers?“

Poučením pre všetkých účastníkov boli kvalitné a inšpirujúce 
prednášky študentov iných lekárskych fakúlt, s ktorými si mohli 
porovnať svoje prezentačné schopnosti a diskusiu v rokovacom 
anglickom jazyku .

Vedecký výbor konferencie sa pri zostavovaní celkového pora-
dia príspevkov riadil vopred formulovanými kritériami – hodnotil 
kvalitu abstraktu, vedecký obsah prednášky, schopnosť prezen-
tácie a aktívne zapojenie do diskusie .

Náš študent Štefan Lukáč vystúpil s originálnou prácou „Ef-
fects of Whole Body Cryotherapy on Chosen Parameters of Car-
diovascular System“ a v konkurencii študentov lekárskych a far-
maceutických fakúlt z 10 svetových univerzít obsadil 3 . miesto 
v sekcii Basic Science I . a získal bronzovú medailu a diplom . 
Jeho prednáška bola hodnotiacou komisiou, ale aj auditóriom, 

hodnotená veľmi pozitívne . Kompetentne vystúpil aj v odbornej 
diskusii . 

O úspešný priebeh konferencie sa zaslúžil organizačný výbor 
vedený doktorom Bélom Merkelyom, predsedom Študentskej 
vedeckej asociácie Semmelweisovej univerzity v Budapešti .

Napriek nepríjemnému februárovému počasiu bol pobyt 
v Budapešti bohatý na zážitky a pracovné odborné kontakty . 
Povzbudzujúcim výsledkom je pozvánka na medzinárodnú štu-
dentskú vedeckú konferenciu „Clinical and Theoretical Features 
of Modern Medicine“ organizovanú Lekárskou fakultou People´s 
Friendship University počas 18 . – 21 . 4 . 2012 v Moskve, ktorá 
bola adresovaná menovite Štefanovi Lukáčovi a jeho prostred-
níctvom aj ďalším študentom medicíny na UK v Bratislave .

RNDr. Eva Kráľová, PhD., Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, 
informatiky a telemedicíny LF UK

V stredu 7 . 3 . 2012 sa uskutočnil druhý ročník podujatia s názvom 
Kvapka krvi v spolupráci vedenia a študentskej samosprávy vysoko-
školského internátu Družba, Klubu verejného zdravia Bratislavského 
spolku medikov a Národnej transfúznej služby SR (NTS) . 

Tento projekt je zameraný na darcovstvo krvi – získanie nových 
darcov predovšetkým z radov študentov a taktiež poskytuje možnosť 
darovania krvi aj pravidelným darcom ubytovaných na samotnom VI 
Družba . Podujatie sa opäť, tak ako minulý rok, nieslo v príjemnej a 
priateľskej atmosfére . 

Do tohtoročného projektu sa zapojilo celkovo 31 darcov, ktorí boli 
tento rok odmenení nielen občerstvením od NTS, ale taktiež im bol 
bezplatne poskytnutý obed v študentskej jedálni VI Družba . Pevne ve-
ríme, že tradícia tohto podujatia bude i naďalej pokračovať a časom si 
získa čoraz viac priaznivcov .

Boris Kopeliovič, študent LF UK

Marcová kvapka krvi na Družbe

Úspech študenta LF UK 
                            na konferencii v Budapešti
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Predstavte si vyučeného pekára, ktorý by 
počas školy nikdy nemal pod rukami cesto, 
a tak neupiekol ani jeden voňavý, teplý 
chlieb. Taký pekár by asi nestál za veľa... A 
práve preto, aby študenti práva neboli len 
akýmisi čitateľmi zákonov podobnými vy-
učenému pekárovi, ktorý nikdy neupiekol 
chlieb, sa uskutočňujú projekty podobné 
tomu, ktorému sú venované nasledujúce 
riadky.

Projekt Simulovaný trestný proces pripra-
vuje Európske združenie študentov práva 
(ELSA) Bratislava a ELSA Paneurópa v spo-
lupráci s Právnickou fakultou UK (PraF UK) 
a Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy . 
Na právnických fakultách sa koná už niekoľko 
rokov . Možno pritom bez ostychu povedať, že 
doteraz každý jeden absolvovaný ročník ne-
sie so sebou prívlastok úspešný . 

Ide o projekt uskutočňovaný formou simu-
lácie trestného súdneho pojednávania s úče-
lom umožniť študentom práva preskúšať si 
teoretické poznatky, schopnosti a možnosti . 
Zjednodušene by bolo možné tento proces 
nazvať aj „hrou na Ally Mcbeal“, avšak s tým, 
že jej realizácia a priebeh sú trošku zložitej-
šie, ako sa na prvé počutie zdá . 

Simulovaný trestný proces je určený štu-
dentom právnických fakúlt, ktorí už získali 
aspoň základné teoretické vedomosti naj-
mä z predmetov „trestné právo hmotné“ a 
„trestné právo procesné“, a ktorí sú zároveň 
dostatočne odvážni vyskúšať si svoje schop-
nosti a zručnosti najmä v aplikácii zákonov na 
konkrétny prípad, zdokonaľovaní si právnej 
argumentácie a jej prednese pred odborným 
senátom . 

Tento rok sa do projektu zapojili družstvá 
z Univerzity Komenského, Paneurópskej vy-

sokej školy, Trnavskej univerzity a Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . Do semifi-
nálového kola postúpili len štyri družstvá . 

V prvom semifinálovom kole, ktoré sa ko-
nalo v stredu 7 . marca 2012, súperili o po-
stup družstvo z Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave a družstvo z Fakulty prá-
va Paneurópskej vysokej školy, pričom ako 
postupujúci z tohto „derby“ vzišlo družstvo 
zložené z príslušníčok nežnejšieho pohlavia 
z Paneurópskej vysokej školy . V nasledujú-
com semifinálovom kole sa proti sebe po-
stavili družstvo z Právnickej fakulty UK proti 
družstvu z Právnickej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach . V tomto prípade 
znamenalo semifinálové kolo stop pre druž-
stvo z východu . 

Deň po ťažkom semifinálovom boji sa usku-
točnilo napínavé finále, v ktorom teda nechý-
balo zastúpenie Univerzity Komenského v Bra-
tislave, ako aj Paneurópskej vysokej školy . 

Pre lepšie priblíženie atmosféry finálového 
kola si dovolíme použiť slová jednej z organi-
zátoriek ELSA Bratislava Michaely Huľukovej: 
„Od začiatku až do konca vládlo napätie na 
oboch stranách, musím sa priznať, že o nie-
čo nervóznejší sa mi zdali práve kolegovia 
z UK v úlohe obhajoby . Nečudo, šlo o veľa a 
predsa len v tíme boli dvaja muži . Naopak, na 
druhej strane v úlohe prokuratúry (obžaloby) 
sa predstavili tri dámy z Paneurópskej vyso-
kej školy, ktoré sa nedali rozladiť ani častými 
námietkami obhajoby, po celý čas bodajúcej 
ako včela . Záver pojednávania mali v rukách 
jednotlivé strany so svojimi záverečnými reča-
mi . Následne sa porota odobrala do zákulisia 
prejednať rozsudok a najmä to, kto bude víťa-
zom súťaže .“ 

Celý spor sa skončil víťazne pre obhajobu, 
družstvo Právnickej fakulty Univerzity Komen-

Študenti 
manažmentu na 

súťaži v Litve
Tím študentov 4. ročníka Fakulty ma-

nagementu UK v zložení Alena Ölvecká, 
Martina Sokolíková, Pavel Tekel a Jakub 
Žilinčan úspešne reprezentoval fakultu 
i univerzitu na celoeurópskom finále me-
dzinárodnej manažérsko-podnikateľskej 
súťaži Entrepreneurship Competition Vil-
nius 2012. V konkurencii tímov z krajín 
celej Európy sa umiestnili na 8. mieste.

Finále súťaže sa uskutočnilo od 29 . 2 . 
do 4 . 3 . 2012 vo Vilniuse, hlavnom meste 
Litvy . Prvá časť finále pozostávala z ce-
losvetovo uznávanej simulácie DECISION 
BASE, od spoločnosti CELEMI zameranej 
na marketingové rozhodnutia, finančné 
riadenie fiktívnej spoločnosti, riadenia vý-
roby a dodávok trhu . Virtuálnu cenu akcie 
spoločnosti, teda hlavné kritérium hodno-
tenia, dokázal tím zhodnotiť na 2 . mieste 
spomedzi všetkých zúčastnených tímov . 
Druhú časť finále predstavovalo riešenie 
prípadovej štúdie . Tímy mali za úlohu pre-
zentovať návrhy konzultantskej spoločnos-
ti pre už zabehnutú firmu a vyriešiť neistú 
budúcnosť týkajúcu sa jej postavenia na 
trhu, ako aj klesajúcej ziskovej tendencie . 

LM

Simulovaný trestný proces 
alebo 

Aj študenti práva sa vedia 
inteligentne zabaviť

ského v Bratislave v zložení Alexander Trsten-
ský, Igor Vaňo a Emília Trybulová, ktorí boli 
sebavedomí od začiatku . Sudcovia pogratu-
lovali obom stranám k výkonu a zaželali veľa 
šťastia do budúcej advokátskej praxe . 

Poďakovanie patrí partnerom projektu, 
PraF UK za poskytnutie priestorov, ako aj od-
borníkom z praxe JUDr . Kamilovi Ivánekovi, 
doc . JUDr . Petrovi Polákovi, PhD ., JUDr . Lucii 
Kurilovskej, PhD ., JUDr . Marekovi Kordíkovi, 
LL .M, PhD ., JUDr . Radovanovi Blažekovi, 
PhD ., a JUDr . Tomášovi Strémymu, PhD . 

Daša Derevjaniková, ELSA Bratislava
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Slávnostné zhromaždenie prišli po-
zdraviť bývalí členovia oddielu a dlhoroční 
dekani LF UK prof . MUDr . Gustáv Čatár, 
DrSc ., a prof . MUDr . Pavel Traubner, 
DrSc ., ku gratulantom sa pripojil prof . 
MUDr . Michal Valent, DrSc . Klubový pol-
storočný život priblížil predseda oddielu 
prom . ped . Milan Prekop, ktorý spolu 
s prof . MUDr . Jozefom Beňuškom, CSc ., 
doc . MUDr . Jozefom Mentelom, CSc ., 
a prof . MUDr . Tiborom Remišom, DrSc ., 
vtlačil futbalovým aktivitám na Lekárskej 
fakulte UK v roku 1962 organizovanú po-
dobu . 

Pri tejto slávnostnej príležitosti sa krstila 
kniha: Polstoročie s loptou, ktorá nastavi-
la verné zrkadlo aktivitám tohto ojedine-
lého oddielu . Autor PhDr . Michal Kriško 
zvolil tvorivú metódu na spôsob maturit-
ného tabla s tým rozdielom, že v knihe sa 
každý člen nielen vidí, ale aj textovo spo-
mína – pohľadom vlastným aj postrehmi 
spoluhráčov . Spomienky dopĺňajú príbe-
hy, na ktoré nemožno zabudnúť a profily 
osobností . 

Členmi oddielu boli veruže prvotriedni 
športovci doc . PhDr . Ján Starší, CSc ., 
vynikajúca postava svetového hokeja, me-
dailista z MS a OH, tréner trojnásobných 
majstrov sveta, doc . MUDr . Alexander 
Binovský, CSc ., futbalový reprezentant, 
Ing . Ivan Fiala, prvý československý ho-
rolezec na vrchole vyššom ako 8000 m, 
prof . Ing . Ľudovít Bergendi, DrSc ., repre-
zentant ČSR v kanoistike, prof . MUDr . 
Viliam Fischer, CSc ., MUDr . Vladimír Kay-
ser a Miroslav Chromec prvoligoví futba-
listi, PaedDr . Róbert Važan, člen majstra 
ČSFR a víťaza Svetového pohára klubov 
v hokejbale, MUDr . Vladimír Pener, lekár 
futbalovej reprezentácie Slovenska na OH 
2000 a na MS 2010, MUDr . Emil Križan, 
lekár futbalistov Slovana Bratislava – maj-
stra ČSSR a víťaza PVP, prof . MUDr . Pa-
vel Švec, DrSc ., lekár basketbalistov Inte-
ru Bratislava – štvornásobných majstrov 
ČSSR, ale i jeho brat prof . MUDr . Juraj 
Švec, DrSc ., rektor UK začiatkom de-
väťdesiatych rokov, Ing . Rudolf Nemec, 
CSc ., bývalý poslanec Federálneho zhro-
maždenia ČSFR . 

Kniha obsažným 
a sofistikovaným 
spôsobom približuje 
50 rokov netradičnej, 
ale potrebnej aktivity 
na lekárskych fakul-
tách s motívom, aby 
lekári boli vzorovým 
príkladom v osvete 
za zdravší spôsob 
života súčasnej po-
pulácie . Nielen liečiť 
a naprávať zdravie, 
ale aktívnym pohy-
bom a športom pred-
chádzať chorobám 
a naberať pozitívnu 
energiu . V jednej ka-
pitole si členovia uc-
tili tých, čo sa jubilea 
nedožili . Štatistická 
časť zahrnula všetky 
meritórne údaje .

Pri oslavách bolo 
ako v úli . Spomínali 
pozvaní hostia aj ich 
nasledovníci . Len tak 
mimochodom, veko-
vý rozdiel – 60 rokov! 
Roky v drese Slávie 
Medik boli také bo-
haté na aktivity, že 
sa ledva pomestili na 
275 strán, ozdobený-
mi 184 čiernobielymi 
a 44 farebnými fotografiami . Ešte pod-
robnejšie sú zachytené v troch kronikách, 
ktoré spolu vážia vyše 50 kíl . Kniha vyšla 
v náklade 300 kusov a bude vo všetkých 
najdôležitejších knižniciach .

Vo FO Slávia Medik sa za polstoročie 
vystriedalo 107 hráčov, na oslavu ich 
prišlo 75, na zabehaných stredajších 
zápasoch v telocvični LF UK sa stretáva 
14 – 20 futbalistov, na pozápasových 
posedeniach 30 . Kým futbalový kolek-
tív sa postupne omladzuje, spoločenská 
komunita starne . Tí, ktorým vek nedovolí 
naháňať loptu, ani prednášať na LF UK, 
radi prichádzajú do kolektívu a živo komu-
nikujú s nasledovníkmi o živote na „alma 
mater“, v bratislavských nemocniciach, 

aj o výsledkoch z telocvične . V klubovej 
atmosfére pookrejú na duši a netrpezlivo 
čakajú na ďalší stredajší podvečer .

„Želáme nášmu oddielu dlhý život a sú-
časným hráčom, aby prežívali klubové 
aktivity tak emocionálne, ako sme ich pre-
žívali my,“ odkázali unisono bývalí dekani 
a členovia oddielu profesori Gustáv Čatár 
a Pavel Traubner . Spoluzakladateľ a od 
začiatku jediný predseda oddielu Milan 
Prekop si váži najmä tú skutočnosť, že sa 
členovia všetkých generácií nespreneve-
rili počiatočnej filozofii: Pestovať priateľ-
stvo, vzájomnú úctu a pomoc .

Živijo, slávisti – medici!

Michal Kriško,  
Futbalový oddiel Slávie Medik LF UK

Polstoročie s loptou
Bola to nevšedná oslava päťdesiatky. V ružinovskej reštaurácii Delfín nebolo 7. marca večer prázdnej stoličky, 

štáb Bratislavskej televízie horlivo nakrúcal, objednaný fotograf permanentne stláčal spúšť, viacerí aktéri vytiahli 
mobily a fotili jedna radosť. Oslávencami boli totiž – všetci. Abrahámovín sa dožil Futbalový oddiel Slávie Medik 
LF UK.

Na oslavách päťdesiatročnice Futbalového oddielu Slávie Medik LF UK 
sa tiež krstila kniha Dr. Michala Kriška Polstoročie s loptou.
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Prof. Dr. phil. 

Emília Hrabovec
Prodekanka Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty UK

Miesto narodenia: Bratislava
Vek: 47

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Ako malá som na túto otázku zväčša odpovedala: cestovateľka 

a objaviteľka nových krajín . Keď som podrástla, zistila som, že som 
prišla neskoro a tie geografické svety boli už aspoň storočie objave-
né . Začali ma lákať iné, dávno minulé svety historické, o to zaujíma-
vejšie, že do nich nie je možné fyzicky vstúpiť, ani ich vytvoriť v labo-
ratóriu, ale treba ich priam kriminalisticky rekonštruovať na základe 
útržkovitých prameňov, s nemalou dávkou abstraktného myslenia, 
ale aj citu a historickej fantázie .

Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Patrím k tým šťastlivcom, ktorí vyštudovali a celý život pracujú 

v tom, čo vždy chceli a čo úprimne milujú . Vyštudovala som histó-
riu, pretože je pre mňa kľúčom k poznaniu pravdy o človeku a jeho 
identite, o jeho prítomnosti i budúcnosti . Človek, národ či štát bez 
dejín by boli ako slamka vo vetre, bez vlastného ubi consistam, bez 
koreňov i smerovania, ľahko manipulovateľní a zneužiteľní .

Aké cudzie jazyky ovládate?
Okrem milovanej rodnej slovenčiny nemčinu, v ktorej prostredí 

som vyštudovala, prežila väčšinu života a napísala väčšinu svojich 
kníh . Taliančinu, Danteho jazyk, ktorý je blízky môjmu srdcu a ktorý 
mi je každodenným chlebíkom pri výskumnej práci v Ríme, anglič-
tinu, ktorú som študovala vo vedľajšom odbore na univerzite v ne-
meckom Freiburgu a používam v komunikácii s veľkou časťou sveta, 
ruštinu, ktorá mi pomáha pri práci i cestách do Moskvy, prečítam 
si texty po francúzsky, ako bývalá viedenská profesorka východo-
európskych dejín aj vo väčšine slovanských jazykov a, samozrejme, 
v otcovskom jazyku našej európskej kultúry, v latinčine .

Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Stôl a knihy v mojom „thinkatoriu“, intenzívne a často bolestné pre-

mýšľanie, na ktoré sa človek zobúdza v noci alebo pre ktoré sa na uli-
ci prichytí, že nevie, kam sa vybral, keď sa v duchu usiluje nájsť kľúč 
k tomu, ako uchopiť matériu, na ktorej pracuje, ako hľadať odpovede 
na otázky, ktoré si kladie, ako disciplinovane štruktúrovať argumentá-
ciu, dať kontúry torzovitým historickým svedectvám, ako sa vmyslieť 
do zašlých čias a pochopiť súvislosti a širšie kontexty . To je zväčša tá 
najťažšia fáza práce, psychologicky o to ťaživejšia, že človek pri nej 
po sebe nič nevidí – nič ešte nenapísal, nič materiálne nevytvoril, iba 
premýšľa a hľadá . No a potom dlhé dni písania, v obklopení stoviek 
archívnych kópií a kníh, pri ktorom človek opäť objavuje, na čo všet-
ko ešte nemá odpovede . 

Ako rada trávite voľný čas?
Nemám ho veľa, aj preto, lebo v mojej práci neexistuje tradičné 

delenie na „pracovnú dobu“ a „voľno“: napokon, pred vlastnými 
myšlienkami ani pred tlakom termínov sa nedá uniknúť . Keď si však 
naozaj doprajem chvíľu uvoľnenia, trávim ho s rodinou, najradšej pri 
sporáku alebo v krásnych slovenských horách, na nejakom konci 
sveta, kde sa aj muchy otáčajú a líšky dávajú dobrú noc, v noci je 
čierna tma a ticho a cez deň strhujúce panorámy, ovčie stáda a srn-
čie stopy . No a po večeroch otvorená fľaša dobrého červeného vína 
a knižka, z ktorej si spoločne čítame . 

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Vždy som dávala prednosť knihám, pretože kým televízia natláča 

človeku svoje obrazy, zvuky a iné zmyslové vnemy, knihy otvárajú 
oveľa väčší priestor pre vlastnú reflexiu, zamyslenie, ale aj fantáziu . 
Dobre napísané knihy sú pre mňa aj umelecky neporovnateľne hlb-
ším zážitkom než hutné dialógy televízneho scenáristu . No a dnešné 
televízne vysielania, ktoré sa – česť výnimkám – zväčša neskvejú 
akurát hlbokomyseľnosťou, mi rozhodnutie v prospech papierového 
priateľa iba uľahčujú . 

Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mám manžela a dve deti, s ktorými si veľmi dobre rozumiem . Do-

spelú dcéru, ktorá študuje právo a dospievajúceho syna gymnazistu . 
Sú to moji najlepší priatelia, partneri na diskusie, pomocníci v ťaž-
kostiach, spoločníci na cestách a najväčší dar Boží .

Čo vás dokáže zarmútiť?
Najväčšmi azda ľahostajnosť voči pravde a princípom . 

Čo vás dokáže rozosmiať?
Detská úprimnosť . 

Máte obľúbenú osobnosť?
Obdivujem a vážim si viaceré historické osobnosti, predovšetkým 

tie, ktoré dokázali dôsledne žiť podľa svojho presvedčenia a preň sa 
aj obetovať . 

Máte nejaký skrytý talent?
Moji blízki tvrdia, že čítať medzi riadkami a vycítiť, kam smerujeme . 

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Úsilie priblížiť sa k pravde a podľa tejto pravdy aj žiť, opportune 

importune .

P R E Z R A D I L I  S T E  N Á M  O  S E B E
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Začiatkom júna 1936 fakultou zriadená 
prípravná komisia na udelenie čestného 
doktorátu – v zložení prof . Karel Laštovka, 
prof . Albert Milota a prof . Vratislav Bušek 
– prijala na zasadnutí dňa 19 . júna 1936 
návrh, ktorý predložila na schválenie Pro-
fesorskému zboru PraF UK . Tento sa 21 . 
júna 1936 uzniesol, aby bol E . Benešovi 
udelený „ako pocta za budovanie česko-
slovenského štátu na bezpečnom právnom 
základe, za celú politickú prácu riadenú 
vedeckými metódami a za zásluhy, ktoré si 
získal v prospech Slovenska čestný dokto-
rát Univerzity Komenského“ . 

Podľa súdobých predpisov predloži-
la fakulta uznesenie zboru na schválenie 
Ministerstvu školstva a národnej osvety 
do Prahy (ďalej MŠO) a kópiu zaslala na 
vedomie Akademickému senátu UK . Sú-
časne nadviazala kontakt s Kanceláriou 
prezidenta republiky, či prezident čestný 
titul prijme . Ministerský radca Jiří Říha, ta-
jomník kancelárie 2 . júla oznámil dekanátu, 
že po vybavení všetkých administratívnych 
úkonov prezident čestný doktorát prijme, 
najskôr však pred návratom zo Slovenska 
do Čiech, pravdepodobne v októbri . Fa-
kulta poukazujúc na túto skutočnosť ur-
govala MŠO o zaujatie čo najrýchlejšieho 
stanoviska a schválenie uznesenia profe-
sorského zboru, k čomu došlo dňa 8 . sep-
tembra 1936 ministerským výnosom č . j . 
113 .760/36-IV/3 . 

V septembri univerzita začala prípravy na 
jesennú promóciu . Rektor požiadal PhDr . 
Jaroslava Ludvíkovského, profesora kla-
sickej filológie FiF UK, o zostavenie latin-
ského textu diplomu, prípadné neskoršie 
opravy vo vytlačenom koncepte diplomu . V 
dňoch 28 . a 29 . septembra uskutočnili zá-
stupcovia UK – rektor univerzity prof . Vra-
tislav Bušek a dekan fakulty prof . Zdeněk 
Peška – služobnú cestu do Prahy . V prvý 
deň pobytu rokovali s Emilom Frankem, 
ministrom školstva o možnosti udelenia 
Dr . h . c . aj Nicolaiovi Titulescovi, bývalému 
ministrovi zahraničných vecí Rumunského 
kráľovstva . Nasledujúci deň sa radili s ta-
jomníkom Kancelárie prezidenta o mož-

nosti udelenia čestného doktorátu obom 
štátnikom v ten istý deň . 

Problémy s miestom 
konania

O možnej jesennej promócii informovala 
univerzita i miestnu tlač . Denník A-Zet Brati-
slava v čísle z 23 . septembra 1936 oznámil 
čitateľom aj miesto konania promócie, kto-
rým malo byť Auditórium maximum Kato-
líckej bohosloveckej fakulty na Kapitulskej 
ul . Problémom však boli nepostačujúce 
priestory na prijatie všetkých hostí sláv-
nostného ceremoniálu . V novej univerzitnej 
budove na Šafárikovom nám . sa vyskytli 
problémy s dokončením adaptačných prác 
na Aule J . A . Komenského, čím sa reálny 
termín jej slávnostného odovzdania vysunul 
až na jar nasledujúceho roku . 

Malú promočnú sieň  Amfiteáter P . J . Ša-
fárika, v ktorej sa neskôr konali promócie 
rigoróznych doktorov, by síce mohli v prie-
behu niekoľkých týždňov sprevádzkovať, 
neprichádzalo však do úvahy uskutočniť 
v nej promóciu, jednak pre nedostatky na 
ozvučovacom zariadení miestnosti, najmä 
však z dôvodov prestížnych, nakoľko sna-
hou vedenia UK bolo, aby v Aule UK bol 
ako prvý promovaný druhý prezident, „pre-
zident Budovateľ ČSR“ . 

Ako o ďalšom z možných miest konania 
promócie sa uvažovalo aj o adaptácii za-
sadacej siene Zemského zastupiteľstva v 
Župnom dome na Župnom nám . 12 alebo 
o Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca . 
V prospech poslednej alternatívy nahrávala 
aj skutočnosť, že prezidentovi v nej pred-
chádzajúcu sobotu 19 . septembra odovzda-
li diplom čestného občana mesta Bratislavy . 

Vypracovanie 
promočného aktu

Univerzita teda na jeseň 1936 nebola 
ešte pripravená zvládnuť oslavy takéhoto 
„kalibru“ . Navyše, nemala pripravený ani 
ceremoniál slávnostnej promócie, pretože 

14 . októbra sa rektor V . Bušek obrátil na 
rektorát Karlovej univerzity, aby mu zaslala 
ceremoniál, ktorým udelila Dr . h . c . T . G . 
Masarykovi . Prof . Karel Weigner, rektor 
Karlovej univerzity, obratom oznámil, že 
„prezidentovi Osloboditeľovi“ odovzdala 
diplom čestného doktora bez promócie 
osobitná univerzitná delegácia reprezento-
vaná rektorom, dekanmi PraF a FiF a tromi 
zástupcami študentstva . 

Univerzita musela teda pre túto príleži-
tosť vypracovať vlastný promočný akt, čím 
bola poverená v októbri zriadená komisia 
na úpravu promočného ceremoniálu (ďalej 
„Komisia“), ktorej členmi boli okrem rek-
tora aj dekani fakúlt . Táto sa zišla 14 . de-
cembra, aby prijala jeden z troch návrhov 
promočného ceremoniálu: 1 . jednoduchú 
promóciu, 2 . slávnostnú promóciu a 3 . 
slávnostnú promóciu, ktorú už univerzita 
uskutočnila pri udelení čestného doktorátu 
vynikajúcim cudzincom . 

Komisia schválila posledný variant, pri 
ktorom budú univerzitu zastupovať rektor, 
dekan fakulty udeľujúcej čestný titul a ko-
mendant (resolvent) odôvodňujúci zásluhy 
doktoranda . Komisia na najbližšom zasadnutí 
18 . januára 1937 „pripravila“ pre univerzitu 
na marec okrem slávnostného odovzdania 
novej budovy bohatý program: 1 . slávnostnú 
promóciu absolventa práv Miroslava Jiráska, 
2 . inštaláciu rektora Vratislava Bušeka a 3 . 
slávnostnú promóciu E . Beneša . 

Termín  
niekoľkokrát zmenili

Rektorská inštalácia sa mala uskutočniť 
12 . marca v Amfiteátri P . J . Šafárika, pro-
mócia prezidenta 18 . marca v Aule UK a 
promóciu A . Jiráska odsunuli na neskorší 
termín . V deň promócie prezidenta sa malo 
konať z príležitosti 10 . výročia založenia 
Učenej spoločnosti Šafárikovej v Amfite-
átri slávnostné zasadnutie, ktorého by sa 
zúčastnil ako člen USŠ aj E . Beneš . Ani v 
tento deň sa však promócia neuskutočnila . 

Dňa 17 . februára pri návšteve Bratislavy 

Prvým promovaným v Aule UK 

bol prezident Edvard Beneš
V apríli tohto roku sme si pripomenuli trištvrte storočnicu od uskutočnenia prvého slávnostného obradu v Aule 

historickej budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. 6. Dňa 21. apríla 1937 udelila univerzita čestný 
akademický titul doktora právnych vied vtedajšiemu prezidentovi ČSR Edvardovi Benešovi (1884 – 1948). Prípravy 
na tento akt boli neobvykle zdĺhavé.
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prijal prezident na audiencii rektora, ktoré-
mu navrhol ako dátum svojej promócie 14 . 
marec s tým, že táto informácia je dôverná, 
„aby vyhlásenie nemalo za následok spo-
malenie technických prác pri dokončovaní 
auly,“ ako písal v liste z 19 . februára rektor 
tajomníkovi kancelárie prezidenta . Promó-
cia N . Titulesca sa presunula niekedy na 
máj, po jeho návrate z francúzskeho Men-
tonu do Rumunska . 

V polovici marca dochádza k ďalšiemu 
preloženiu termínu promócie . Na podnet 
dekana fakulty prof . Z . Peška zvolal rektor 
na 23 . marec zasadnutie Komisie, na kto-
rom schválili, na základe informácie Kan-
celárie prezidenta, konečný termín udele-
nia Dr . h . c ., ktorým bola streda 21 . apríla 
o 10 .30 hod . 

Dokončenie auly 
na poslednú chvíľu

Univerzita konečne mohla začať s prípra-
vami na slávnostnú promóciu . Urýchlila prá-
ce na odovzdaní Auly UK, boli dokončené 
obklady stien, inštalácia pódia a dodanie 
nábytku a, aby bola primerane pripravená 
na slávnostný akt, zabezpečila jej kvetinovú 
výzdobu i výzdobu nástupných priestorov . 
Diplom k tejto udalosti si dala podľa ume-
leckého návrhu architekta Zdeňka Ross-
mana, profesora Školy umeleckých reme-
siel v Bratislave, vyhotoviť bratislavskému 
Družstvu československých knihárov a prí-
buzných odborov . Súčasťou diplomu bola 
doska vyhotovená z antického pergamenu 
rozmerov 34 cm x 57 cm, zdobená ruč-
ne zlátenými iniciálkami E B a s vloženou 
plaketou právnickej fakulty, vylepenou an-
tickým pergamenom . Latinský text diplo-
mu vytlačila Linografia K . Jaroň a spol . na 
pergamen, ktorý bol uložený v celokoženej 
tube so striebornými, ručne vyrezávanými 

písmenami U/niversitas/ C/omeniana/ B/
ratislavensis/ . Ochranné puzdro z ražného 
plátna chránilo tubu pred poškodením . 

Vzácni hostia, 
novinári, filmári

Slávnostnej promócii sa univerzita roz-
hodla pripraviť masívnu reklamu . Rozposla-
la pozvánky rektorom univerzít a vysokých 
škôl, dekanom samostatných fakúlt v ČSR, 
kultúrnym a spoločenským ustanovizniam, 
členom vlády a poslancom, štátnym úra-
dom a konzulátom . Pozvaní boli aj bývalí 
profesori PraF UK pôsobiaci na Karlovej 
univerzite v Prahe – JUDr . Otakar Sommer 
a JUDr . Miroslav Boháček – a Masaryko-
vej univerzite v Brne – JUDr . Jan Vážny 
a JUDr . František Rouček . Pozvala novi-
nárov miestnych i celoštátnych denníkov . 
Vysielanie slávnostného ceremoniálu si za-

bezpečila v rozhlasovej spoločnosti Radio 
Journal . S pražskou firmou Elektra-Journal 
spolupracujúcou s Československým fil-
movým týždenníkom uzavrela dohodu na 
natočenie filmu o promócii . 

Kameraman spoločnosti Karel Kopřiva, 
známy filmový operatér dokumentárnych 
filmov spolupracujúci napríklad aj s reži-
sérom Paľom Bielikom pri nakrúcaní jeho 
dokumentov Pod holým nebom (1942), 
Hlavátky (1943), Na ostrove kormoránov 
(1944) a ďalších, nakrútil o promócii krát-
kometrážny film, ktorý mohli diváci vidieť 
v Československom filmovom týždenníku 
(roč . XIII . č . 17) pod titulom Slavnostní pro-
moce v Bratislavě . Jednu kópiu tohto filmu 
kúpila Univerzita Komenského za 2000 Kč 
pre univerzitný archív a ďalšiu objednala 
pre Archív mesta Bratislavy . 

Profesor lekárskej fakulty MUDr . Ján 
Fridrichovský zaznamenal pre univerzitný 
archív udalosti tohto dňa na film pozostáva-
júci z troch oddielov: slávnostná promócia, 
športové udalosti na Lafranconi a majáles 
Spolku československých medikov UK . 
Avšak ani tieto pohyblivé obrázky, pravde-
podobne pre vojnové udalosti, nie sú vo 
filmotéke Archívu UK .

Z telefónnej centrály 
strážnica

Na bezpečnosť prezidenta a jeho sprie-
vodu dohliadali detektívi bratislavského 
Policajného riaditeľstva, ktorému univerzita 
týždeň pred slávnostným aktom predložila 
zoznamy pozvaných a osôb zdržiavajúcich 
sa v budove, pre univerzitných zamestnan-
cov a personál telefónnej ústredne boli 
vyhotovené na meno znejúce legitimá-
cie . V deň promócie začali od 7 .00 hod . Príhovor promovaného čestného doktora Edvarda Beneša. 
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detektívi, za asistencie prof . K . Laštovku 
a Ing . Jana Jahničku, kontrolu budovy . Na 
prízemí sa do telefónnej centrály nasťaho-
val detektív a s ňou susediace miestnosti 
seminára občianskeho práva a seminára 
trestného a procesného práva sa premenili 
na strážnicu a šatne . 

Ráno 21 . apríla pricestoval prezident 
do Bratislavy na Hlavnú stanicu osobitným 
vlakom . Na peróne ho privítal krajinský 
prezident Ján Országh, po zahratí štátnej 
hymny, prehliadke čestnej roty 39 . pešie-
ho pluku, prijatí hlásení vojenských velite-
ľov – armádneho generála Josefa Votrubu, 
divízneho generála Bedřicha Homolu a 
divízneho generála Miloša Žáka – a pred-
staviteľov štátnych a samosprávnych úra-
dov – Dr . Jana Hallu, prednostu MŠO, plk . 
Václava Müllera, krajinského četníckeho 
veliteľa, Dr . Ivana Štefánika, policajného 
riaditeľa a Dr . Eugena Bálenta, prednostu 
mestského notárskeho úradu – sa s užšou 
suitou, sprevádzaný krajinským preziden-
tom, odobral do staničného salónika . Tu E . 
Beneša pozdravil Dr . Vladimír Krno, staros-
ta mesta Bratislavy . Po uvítacom ceremoni-
áli odišiel sprievod autami k hotelu Carlton, 
kde bol ubytovaný . Sprievod opustil hotel 
o 10 .25 hod . a trasou Mostová ulica, Ná-
mestie 28 . októbra (dnešné Námestie Ľ . 
Štúra) a Vajanského nábrežie sa autami 
dostal k budove UK na Šafárikovom nám . 

14. čestný doktor 
Univerzity Komenského, 
1. promovaný v Aule UK
Pri vchode do univerzitnej budovy víta-

li E . Beneša a jeho sprievod akademickí 
funkcionári univerzity – rektor prof . Vrati-
slav Bušek, dekan PraF prof . Zdeněk Peš-
ka, komendant promócie prof . Augustín 
Ráth, promótor prof . Albert Milota a pro-
fesor Richard Horna, ktorí vzácnych hostí 
odprevadili do zborovne právnickej fakulty, 
kde rektor predstavil prezidentovi členov 
akademického senátu . 

Príchod prezidenta ohlásený fanfárami 
bol znamením pre dekanov fakúlt a senáto-
rov UK, rektorov vysokých škôl a dekanov 
samostatných fakúlt, aby aj s pedelmi zaujali 
ceremoniálom určené miesta . Do prostred-
ného kresla nižšieho stupňa estrády sa usa-
dil prorektor, po jeho ľavici dekan FiF, prode-
kan LF a senátori PraF a FiF, po jeho pravici 
dekan LF, prodekani PraF a FiF a senátor 
LF . Centrálne kreslá najvyššieho stupňa 
pódia zaujali laureát a promoční funkcionári 
nasledovne: prezident prostredné kreslo, 
po jeho ľavici rektor (prof . V . Bušek) a de-
kan PraF (prof . Z . Pešek), po pravici pro-
mótor (prof . A . Milota) a komendant (prof . 
A . Ráth) . Naľavo od najvyššieho stupňa es-

trády zaujali miesto rektori a pedeli Karlovej 
univerzity (prof . Karel Weigner), Nemeckej 
(prof . Michal Stark) a Masarykovej univerzity 
(prof . František Berka) a Českého vysokého 
učení technického v Prahe (prof . Jaroslav 
Hýbl), napravo minister školstva (E . Franke), 
krajinský prezident (J . Országh) a tajomník 
prezidentskej kancelárie (J . Říha) . Bočné 
rady kresiel prostredného stupňa pódia boli 
vyhradené pre rektorov a pedelov vysokých 
škôl a samostatných fakúlt . 

Po slávnostnom začatí ceremónie univer-
zitným speváckym zborom požiadal dekan 
PraF UK komendanta o zhodnotenie ce-
loživotného diela laureáta, po ňom rektor 
vyjadril súhlas s promóciou a vyzval promó-
tora, aby prečítal promočnú prísahu, ktorú 
prezident zložil slovami „spondeo ac police-
or“, čím bol promótorom vyhlásený čestným 
doktorom práv Univerzity Komenského . 

Po krátkom speváckom intermezze po-
žiadal rektor laureáta o prejav, ktorému sa 
poďakoval za „česť preukázanú preziden-
tom Univerzite Komenského prijatím jej 
čestného doktorátu“ . Doktorand prednie-
sol prejav, v ktorom v časti „Slovensko po 
prevrate“, okrem iného osobitne vyzdvihol, 
že poslaním bratislavskej univerzity je: „Vy-
tvárať nové veľké kultúrne stredisko v ná-
rode a v štáte, budovať na slovenských 
tradíciách, zvláštnostiach a slovenskej in-
dividualite, prispôsobovať ju vývoju celého 
štátu a národa, celého československého 
kultúrneho a národného spoločenstva, vy-
pracovať vedľa Prahy a Brna oblasť vlastnej 
činnosti vedeckej, umeleckej, technickej, 
kultúrnej vôbec .“ 

Promočný ceremoniál ukončila hymna, 
po ktorej prezident opustil univerzitu . Po-
čas slávnostného ceremoniálu zazneli Eu-
genom Suchoňom skomponované fanfáry, 
ktoré Akademický senát univerzity vyhlásil 

dňa 17 . marca 1938 za Akademické fan-
fáry Univerzity Komenského .

Prezidentská návšteva 
na internáte Lafranconi
Po slávnostnom obede v hoteli Carl-

ton pokračoval prezidentov odpoludňajší 
program návštevou univerzitného internátu 
Lafranconi, kde ho pred vchodom budovy 
vítal predseda Spolku pre postavenie a vy-
držiavanie univerzitného internátu a akade-
mickej menzy JUDr . Jozef Kállay a členovia 
prezídia výboru Spolku – prof . Vratislav Bu-
šek, prof . Zdenko Frankenberger a prof . 
Richard Horna . Po prehliadke interiérov sa 
sprievod odobral na priestranstvo pred zá-
padnou stranou budovy, odtiaľ západným 
schodišťom vystúpil na strechu internátu, 
kde rektor predložil prezidentovi plán vý-
stavby univerzitného mestečka Lafranconi . 

Návštevu internátu ukončil prezident zá-
pisom do pamätnej knihy a prevzatím darov 
– albumu a výtlačkov výročných správ UK . 
Posledným bodom jednodňovej návštevy 
E . Beneša bolo stretnutie so starostom 
mesta Dr . Vladimírom Krnom a členmi pre-
zídia mestskej rady v Primaciálnom paláci . 
Krátko po piatej popoludní, po vykonaní 
predpísaného ceremoniálu na peróne 
Hlavnej stanice, prezident osobitným vla-
kom odišiel z Bratislavy .

Viliam Csáder, Archív UK
Foto: Zbierka fotografií AUK

Použité pramene
Archív UK: Fond RUK I . Fascikel 1 . – 4 . Prezi-

dent republiky Dr . Edvard Beneš, udelenie čest-
ného doktorátu . Archívna škatuľa č . 105 .

www .sazp .sk/slovak/periodika/enviromaga-
zin/enviro2010/enviromc1/04_storocnica .pdf 
k 29 . 11 . 2011 .

Návšteva univerzitného internátu na Lafranconi; nad maketou nerealizovaného univerzitného mestečka 
Lafranconi.
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Gramatická kategória času sa používa na 
vyjadrenie vzťahu medzi časom deja vyjad-
reného slovesom a časom komunikácie (tzv . 
absolútny čas) alebo na vyjadrenie vzťahu 
deja k inému deju (tzv . relatívny čas) . Súčas-
ná slovenčina disponuje osobitnými tvarmi na 
vyjadrenie deja uskutočňujúceho sa v čase ko-
munikácie (prítomný čas – prézent), tvarmi na 
vyjadrenie deja, ktorý sa v čase komunikácie 
ešte nekoná, ale jeho priebeh sa predpokladá, 
resp . očakáva (budúci čas – futúrum), tvarmi 
na vyjadrenie deja, ktorý sa uskutočňoval ale-
bo uskutočnil pred časom komunikácie (mi-
nulý čas – préteritum), a tvarmi na vyjadrenie 
deja, ktorý sa stal v minulosti pred iným dejom 
(predminulý čas – antepréteritum) . Tento sys-

tém časov v súčasnej slovenčine je výsledkom 
dlhodobého vývinu .

Pre viaceré jazyky je charakteristické vyjad-
rovanie minulosti viacerými formami minulého 
času (napr . pre angličtinu, nemčinu, francúz-
štinu, španielčinu . . .) . Podobne aj slovenčina 
mala v staršom období svojho vývinu bohatší 
inventár foriem na vyjadrenie minulosti . Minulé 
deje, ktoré sa ukončili v minulosti bez dosahu 
na čas komunikácie, vyjadroval aorist . Ďalším 
jednoduchým minulým časom bolo imperfek-
tum, ktorým sa vyjadrovali minulé deje konajúce 
sa súčasne s inými dejmi . Tieto formy v sloven-
čine zanikli asi v 14 . storočí . Zvyškom aoristu je 
tvar by (pôvodne tvar aoristu slovesa byť), ktorý 
dnes funguje ako častica v tvaroch podmieňo-
vacieho spôsobu . Okrem aoristu a imperfekta 
existovali v slovenčine na vyjadrenie minulosti 
perfektum a pluskvamperfektum . Perfektum 
vyjadrovalo minulé deje, ktorých stopy alebo 
následky bolo možné pozorovať alebo aspoň 
overiť v prítomnosti, t . j . minulé deje, ktoré 
mali vzťah k prítomnosti . Tvorilo sa pomocou 
l-ového príčastia a tvarov prézenta pomocné-
ho slovesa byť (napr . robil jesm, robil jesi, robil 
jest/je . . .) . Tvary perfekta sa zachovali do sú-
časnosti, nahradili v slovenčine ostatné formy 
minulého času, používajú sa vo všeobecnosti 

na vyjadrenie dejov, ktoré prebiehali alebo pre-
behli pred časom komunikácie . Pluskvamper-
fektum slúžilo na vyjadrenie dávnominulých 
(predminulých) dejov, ktorých výsledky či stopy 
sa v čase komunikácie nedali sledovať alebo 
overiť . Tvary aoristového pluskvamperfekta vo 
vývine slovenčiny stratili svoj pôvodný význam 
a začali vyjadrovať podmieňovací spôsob (v 
súčasnej slovenčine robil by som, robil by si, 
robil by . . .) . Na vyjadrenie dejov, ktoré sa usku-
točnili pred inými dejmi v minulosti, sa vyvinulo 
nové pluskvamperfektum (bol som povedal), 
ktoré sa dnes hodnotí ako antepréteritum . Tva-
ry antepréterita sú v súčasnej slovenčine málo 
frekventované a využívajú sa ako štylistický 
prostriedok v umeleckých a odborných textoch 
i v hovorenom jazyku . Stopy po uvedených 
minulých časoch dnes možno nájsť aj v niekto-
rých nárečiach (volalach, jach bol) .

Zo slovanských jazykov sa viaceré spôsoby 
vyjadrenia minulého času zachovali v južnoslo-
vanských jazykoch (v najväčšej miere v bulhar-
čine) a zo západoslovanských jazykov v lužic-
kej srbčine, pretože v týchto jazykoch sa iným 
spôsobom rozvinula kategória vidu, s ktorou je 
čas úzko spätý .

Katarína Muziková,  
Katedra slovenského jazyka FiF UK

N A P Í S A L I  S T E  N Á M

Čas plynie všetkým rovnako, napriek tomu 
ho vnímame každý po svojom . Rozdiel je len v 
tom, ako dokážeme čas, ktorý máme k dispo-
zícii, využiť .

Hovorí sa tiež: „Čas prísť, časť odísť .“ Tak toto 
je príznačné najmä pre čas, keď sa rozhoduje-
me pre odchod z aktívneho pracovného života . 
Osobne si myslím, že na túto etapu života sa 
treba cieľavedome pripravovať . Preto som si aj 
ja ostatné roky často dávala predsavzatia, čo 
urobím, koho navštívim, čo prečítam . . ., keď na-
stane čas, že budem robiť len to, čo chcem a 
čo ma baví .

Keď sa deň „D“ nenávratne blížil, začala som 
viac surfovať po internete s myšlienkou, že obja-
vím niečo, čo ma bude inšpirovať k zmysluplnému 
využitiu voľného času . Postupne som si otvorila 
všetky Univerzity tretieho veku (UTV) . Oslovila 
ma UTV Univerzity Komenského v Bratislave, kde 
som našla študijný odbor žurnalistika . Vtedy mi 
napadlo a položila som si otázku: „Čo tak spojiť 
záľubu v písaní so štúdiom žurnalistiky?“ Videla 
som v tom aj určité znamenie, lebo odbor žurna-
listika sa neotvára každý rok . Nezaváhala som ani 
chvíľu, stala som poslucháčkou UTV .

Aké je to po rokoch zaujať miesto v poslu-
chárni? I keď mi to pripomenulo študentské 
časy, rozhodne je to iné . A možno to len vnímam 
trochu inak . Moju, našu UTV zastrešuje PhDr . 
Nadežda Hrapková, PhD ., z každej jej prezen-
tácie cítiť srdečný a pozitívny vzťah k tejto for-
me štúdia . Štúdium žurnalistiky zastrešuje zase 
PhDr . Viera Lehoczká, PhD . Jej prístup a vzťah 
k nám je skutočne viac než profesionálny, je to 
vzťah hlboko ľudský a plný pochopenia . Oceňu-
jem aj prístup pedagógov – lektorov . Nie je to 
len teória, prednášky sú doplnené o ich osobné 
skúsenosti, často doplnené o vlastné názory na 

tú-ktorú problematiku žurna-
listiky . Štúdium je obohatené 
i o exkurzie . Počas štúdia 
sme mali možnosť navštíviť 
Tlačovú agentúru Slovenskej 
republiky, redakciu denníka 
Pravda, či RTVS, konkrétne 
rádio Regina . Verím, že do 
konca mája 2012, t . j . do 
ukončenia štúdia sa nám ešte 
niečo zaujímavé podarí .

Vari najväčší dojem na 
mňa urobila návšteva RTVS, 
kedy som mala možnosť pro-
stredníctvom UTV vstúpiť do 
obrátenej pyramídy osobne . 
Nebola to len pasívna návšteva, bol to aj vstup 
do priameho vysielania rádia Regina, ktorého sa 
dostalo jednému z nás, nášmu vedúcemu Ing . 
Petrovi Malikovi . Poslucháčom sa prihovorila aj 
PhDr . Viera Lehoczká, PhD ., ktorá okrem toho, 
že zastrešuje štúdium žurnalistiky UTV, pôsobí 
ako mediálna teoretička v oblasti rozhlasovej 
komunikácie, verejnoprávnych médií a kultúry . 
Všetci ostatní sme mali možnosť vyskúšať si 
a následne si zo záznamu aj vypočuť, ako znie 
náš hlas cez mikrofóny rádia . Pobyt pod pyramí-
dou bol úžasný . Pracoviskom nás sprevádzala 
šéfdramaturgička Ing . Eva Reiselová . Nebolo to 
len zoznámenie sa s pracoviskom, pri každom 
zamestnancovi sa pristavila, vyzdvihla jeho silné 
stránky a prínos pre rádio Regina . Všade sme 
cítili úžasne pozitívnu energiu, lásku k povolaniu 
a úctu k poslucháčom . Rovnako sa dali vycítiť aj 
korektné interpersonálne vzťahy . 

Z RTVS som odchádzala a myslím si, že nie 
len ja, s príjemným pocitom a s vedomím, že keď 
si najbližšie naladíme rádio Regina, za každým 

konkrétnym programom uvidíme aj tých úžas-
ných ľudí, moderátorov, hlasových majstrov i 
manažérov . Rádio Regina je skutočne rodinné 
rádio, aj keď nie každý má možnosť stretnúť jeho 
zamestnancov osobne, ich postoj k posluchá-
čom sa dá určite vycítiť aj z éteru .

Za svojím štúdiom na UTV, za každou pred-
náškou precestujem 400 km . Nie, nepomýlila 
som sa, nie je to 40 km, ale naozaj 400 km . 
Okrem iného som spoznala aj veľa nových 
ľudí, s bohatými životnými skúsenosťami, 
ktorých spája snaha vyjadriť a zhmotniť svoje 
myšlienky . Niekto možno nechápavo pokrúti 
hlavou . Niekto mi dokonca položí otázku: „A to 
sa ti chce?“ Veru chce! To, čo si myslia iní, je 
ich problém, ja si myslím, že to stojí za to . Od-
porúčam všetkým, ktorí sa ocitnú na rovnakej 
križovatke života, na akej som sa ocitla pred 
1 a pol rokom ja, aby neváhali, aby si vybrali 
študijný odbor podľa svojho záujmu a prihlásili 
sa na štúdium UTV .

Anna Čunderliková, študentka UTV
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členom Správnej rady nadácie Curie . Spo-
lupracuje s kolegami z Aristotle University 
of Thessaloniki v Grécku a s Groningen 
University v Holandsku .

Ad multos annos!

RNDr. Michal Galamboš, PhD.,  
Katedra jadrovej chémie PriF UK

J U B I L E Á

Jadrový chemik 
profesor Pavol Rajec 65-ročný
V tomto roku významný, spoločensky 

i pracovne aktívny pedagóg a vedec Uni-
verzity Komenského v Bratislave prof. 
RNDr. Pavol Rajec, DrSc., dovŕši 65. rok 
svojho života. Ide o radostné výročie 
nielen v živote jednotlivca. Pozornosť si 
právom takáto udalosť zaslúži aj zo stra-
ny jeho priateľov, známych a od nás, jeho 
bývalých študentov, teraz už kolegov.

Od roku 1970 pracuje na Prírodovedec-
kej fakulte UK ako pedagogicko-vedecký 
pracovník . Pôsobil na Katedre geochémie 
a neskôr na Katedre jadrovej chémie PriF 
UK v rôznych pozíciách . Dodnes zastáva 
pozíciu profesora a garanta odboru a pra-
coviska . Výsledky svojej vedeckej činnosti 
publikoval a doteraz aktívne publikuje v do-
mácich a zahraničných vedeckých časopi-
soch . 

Prvú vedeckú prácu, ktorá sa venovala 
metóde prípravy a štúdiu vlastností dioxo 
(8-hydroxychinoláto) technécium (V) chelá-
tu, publikoval v roku 1974 . Dnes sa dá po-
vedať, že rádiofarmaká označené 99mTc 
sa využívajú pre diagnostické účely v nuk-
leárnej medicíne a oxidačné stupne, ktoré 
študoval, sú najpoužívanejšie pre tvorbu 
prípravy rádiofarmák . Profesor Rajec je au-
torom a spoluautorom viac než 73 medzi-
národných karentovaných časopisov a viac 
než 200 ďalších publikácií a abstraktov v 
zborníkoch z medzinárodných a domácich 
konferencií . Dodnes je členom edičnej 
rady časopisu Journal of Radioanalytical 
and Nuclear Chemistry . Vo výskume sa 
zameriava na oblasť jadrovej a separačnej 
chémie, rádioekológie, rádiofarmácie a na 
aplikáciu rádionuklidových metód . 

Od roku 2005 spolupracuje na vývoji rá-
diofarmák a ich zavádzaní do praxe v spo-
ločnosti BIONT, a . s . Ide o prípravu krátko 
žijúcich PET rádionuklidov pomocou jadro-
vých reakcií na cyklotróne a výrobu rádio-
farmák v podmienkach správnej výrobnej 
praxe .

Iné vedné  
a odborné aktivity

Bol hlavným riešiteľom projektov APVV, 
VEGA, NATO a v roku 1999 – 2001 kon-
traktorom projektu TEMPUS . Bol tiež ve-

dúcim projektov riešených v rámci MAAE 
vo Viedni so zameraním na implementáciu 
INIS na Slovensku a na zavedenie princí-
pov QA/QC na pracovisku . V rámci projek-
tu výstavby cyklotronového centra na Slo-
vensku sa stal členom expertnej skupiny 
pre rádiofarmaká . Na katedre je technic-
kým manažérom pre kontrolu kvality Rá-
diochemického laboratória, ktoré je akre-
ditované orgánom SNAS a podieľa sa na 
implementácii princípov kontroly kvality pre 
stanovenie rádionuklidov aj formou školení 
pracovníkov z jadrovej energetiky . 

Je spoluorganizátorom medzinárodnej 
konferencie „Separation of Ionic Solutes“, 
členom expertnej skupiny pre MAAE vo 
Viedni a členom skupiny pre INIS na Slo-
vensku . Je zodpovedný a podieľa sa na 
školení pracovníkov z rozvojových krajín 
prostredníctvom MAAE alebo prostredníc-
tvom kurzov, ktoré sa pripravili pre MAAE . 
Je členom Slovenskej chemickej spo-
ločnosti, kde bol v rokoch 1998 – 2000 
členom širšieho predsedníctva . Je členom 
WP on Nuclear and Radiochemistry Európ-
skej chemickej spoločnosti za Slovensko a 

Vizitka
20. 5. 1947 – narodil sa 
v Kežmarku
1965 – 1970 – študoval na 
Prírodovedeckej fakulte UK
1972 – 1974 – asistent na 
Katedre jadrovej chémie PriF UK
1974 – získal titul RNDr.
1974 – 1991 – odborný asistent 
na PriF UK
1981 – získal titul CSc.
1990 – 1997 – vedúci Katedry 
jadrovej chémie PriF UK
1991 – docent na PriF UK
1997 – 2002 – prodekan PriF UK
2002 – získal titul DrSc.
2004 – profesor PriF UK

Zomrel profesor 
Komorovský
Dňa 20 . marca 2012 zomrel vo veku 

nedožitých 88 rokov prof . PhDr . Ján 
Komorovský, CSc . 

V roku 1951 absolvoval odbor rušti-
na na Filozofickej fakulte UK . V päťde-
siatych a v sedemdesiatych rokoch bol 
vylúčený z akademického života . Až re-

volučné udalosti v roku 1989 umožnili 
jeho návrat na FiF UK . Od roku 1990 
začal viesť kurzy z oblasti religionistiky 
a od roku 1992 zakladá na UK religio-
nistiku ako samostatný vedecký odbor 
akreditovaný pre všetky stupne vysoko-
školského štúdia . 

LM
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New Modern Education Centre in Martin
The Jessenius Faculty of Medicine of CU in 
Martin presented a new building of Library-Infor-
mation, Computing and Simulating Educational 
Centre of the faculty on 15 March 2012 . Pg 3
CU at the Top 500
Comenius University (CU) was rated as the 490th 
best university in the world according to the We-
bometrics Ranking . Pg 4
From the Rector’s Program
•	 The Rector of CU, Professor Karol Mičieta, 

bestowed a Great Golden Medal of CU to 
Professor Pavel Povinec from the Faculty of 
Mathematics, Physics and Informatics of CU 
for his contribution to the development of nu-
clear physics on 14 March . 

•	 The Director of Theatre Aréna, Juraj Kukura, 
received a Memorial Medal of CU from the 
Rector of CU for positive presentation of CU 
thanks to the project “Children’s Comenius 
University” on 16 March . Pg 4

Award of the American Chemical Society
The American Chemical Society bestowed an 
award to our professor, Ľudovít Treindl, from the 
Faculty of Natural Sciences of CU in December 
2011 . Pg 5
Professor Čižmárik is an Honorary Doctor
Professor Jozef Čižmárik from the Faculty of 
Pharmacy of CU became an honorary doctor of 
the University of St . Cyril and Metodius in Trnava 
on 21 February . He received the degree for his 
50 year long cooperation with the university in a 
pharmacy . Pg 5
Professor Lecture on NeoLatin Studies
Another professor lecture took place on 7 March 
in the Assembly Hall of CU . Professor Daniel 
Škoviera had a presentation on Neo-Latin Stud-
ies in Slovakia – Results and Problems . Pg 6
CU Is Joining a Project AHELO
An international project “Assessment of Higher 
Education Learning Outcomes – Feasibility Study” 
will compare knowledge and skills of university 
students from 15 countries of the world . CU will 
join this project along with 200 students . Pg 8
The Best ERASMUS Posters
The best two posters from the competition on the 
occasion of the 25th anniversary of mobility pro-
gram Erasmus will progress to the international 
competition in Romania . Pg 8
Fine Art Students Exhibit Their Pieces
From 12 March to 12 May students of fine art 
from the Faculty of Education of CU are exhibit-
ing their paintings in the building of the Deanship . 
Pg 9
City Details in Photography
Dominika Horáková, a teacher at the Faculty of 
Education of CU, leads students of fine art to 
great results . Students are exhibiting their pho-

tographs on city details till 25 April in BCPB Gal-
lery . Pg 9
Briefly
•	 Students of the Faculty of Education of CU 

met with the ex minister of education, Eugen 
Jurzyca, on 6 March at the faculty . 

•	 Students living in the dormitories met the di-
rector and asked him some questions on 27 
March . 

•	 The winners of a national bout of the competi-
tion “Global Management Challenge” are from 
the Faculty of Management of CU . Pg 9

CU Collected More Than 8000 Toys
The Comenius Toy Collection that took place 
between 19 and 30 March was successful . Stu-
dents, employees and friends of CU collected 
more than 8,000 toys for kids in Tanzania in Af-
rica . The toys will be transported by the logistic 
company DHL . Pg 10
University Celebrated the 420th Birth Anni
versary of J. A. Comenius
CU commemorated the 420th birth anniversary of 
“the Teacher of Nations”, John Amos Comenius, 
whose name the university carries . The event 
took place on 28 March in the Assembly Hall of 
CU . Pg 12
How to Negotiate with German Business 
Partners
The Faculty of Management of CU hosted 
Markus Halt from the Slovak-German Trade and 
Industrial Chamber in Slovakia on 14 March who 
talked about cultural differences while negotiat-
ing with German Businessmen . Pg 24
Lecture of the CEO of Orange Slovensko
The CEO of Orange Slovensko, Pavol Lančarič, 
held a lecture for students of management on 20 
March at the Faculty of Pharmacy of CU . Pg 24
Famous Coach of Managers at CU
One of the most significant coaches of manag-
ers in the world, Pepper de Callier from the USA, 
presented and baptised his new book called 
“Your Unwritten Resume” in the Assembly Hall 
on 6 March . Pg 25
Fashion Designer Eckhardt Advised to Stu
dents
Future managers from the Faculty of Manage-
ment of CU met a successful manager in the field 
of fashion design, Lýdia Eckhardt, who shared 
her experience with them . Pg 25
Significant Comparatist at the CU
Monika Schmitz-Emans from Ruhr University 
held a lecture at the Department of German Lan-
guage and Literature of the Faculty of Education 
of CU on 7 March . Pg 26
Students and French Companies
The meeting of students of the French program 
at the Faculty of Management of CU and French 
companies in Slovakia took place during the 

Week of Francophonie . They discussed oppor-
tunities for future cooperation . Pg 26
Journalist Who Had to Be Quiet for 20 Years
A significant journalist and writer, Ján Čomaj, met 
with students of journalism on 12 March in the 
Slovak Syndicate of Journalists and told them 
about his professional experience and also the 
difficulties he had during communism because of 
his opinions . Pg 27
2011 – Year of Chemistry
2011 was the international year of chemistry . CU 
joined this activity with many events such as lec-
tures, conferences, experiments or exhibitions . 
Pg 28
Science Doesn’t Know Any Borders
The Ambassador of Germany Dr . Axel Hartmann 
visited the Faculty of Mathematics, Physics and 
Informatics of CU on 29 March to deepen the co-
operation in science and research . The German 
Humboldt Foundation will support PhD students 
and those who want to be active in science . Pg 29
Czech Diamonds
The Czech expert Prof . Assoc . Jana Kotková 
from Czech Geological Service in Prague held 
a lecture on diamonds found in the land of The 
Czech Republic at the Faculty of Natural Sci-
ences of CU on 15 March . Pg 29
High School Students at CU
40 high school students attended lectures at the 
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics 
of CU on 14 March in order to show them inter-
esting fields of possible future studies . Pg 30
Geosciences for Everyone?
A project of the Faculty of Natural Sciences of 
CU called “Geosciences for Everyone” gradually 
brings new science knowledge to high schools 
and then to elementary schools while using new 
forms and methods of teaching . Pg 31
Success of a Medicine Student
Štefan Lukáč, a student from the Faculty of Medi-
cine of CU, attended 1st Student Science Confer-
ence in Budapest as the only Slovak during 15 
and 17 February . He received 3rd place in “Basic 
Science I .” section . Pg 34
March Blood Drive
31 donors attended a blood drive event organized 
at the student dorm Družba on 7 March . Pg 34
Simulated Criminal Trial
The Simulated Criminal Trial prepared by the Eu-
ropean Law Students Association took place at 
CU on 7 March . The students of the Faculty of 
Law of CU were the winners . Pg 35
Half Century with a Football
The Football Division of the club Slávia Medik 
from the Faculty of Medicine of CU celebrated 
their 50th anniversary on 7 March . Pg 36

LM

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



N
U

12
0

4
/0

1


