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Nie tak dávno sme bilancovali kalen-
dárny rok 2013. Každý vo svojom vnútri, 
ale aj v spoločnosti či na univerzite. Je na 
mieste stručne pozrieť na úspešný obraz 
našej univerzity najmä navonok v oblasti 
vedecko-výskumnej činnosti a dokto-
randského štúdia. Bol to rok, okrem iné-
ho, vymenovania 19 nových profesorov, 
56 docentov, 322 grantov UK, pokračo-
vanie aktivít 23 Centier excelentnosti, 3 
Kompetenčných centier. Dosiahli sme 
veľmi dobré výsledky v prestížnom systé-
me Essential Scientific Indicators v publi-
kačnej a citačnej oblasti. Definovali sme 

špičkové a nadpriemerné výskumné tímy, schopné konkurencie 
aj v súťaži s renomovanými svetovými výskumnými inštitúciami. 
Zapojili sme sa do nového európskeho rankingového systému 
U-Multirank či do inštitucionálneho profilu, ktorý pre univerzitu 
vypracovala inštitúcia Thomson-Reuters a rôznych ďalších profi-
lov a rankingov európskych a svetových inštitúcií. S jediným cie-
ľom, porovnávať sa s vyspelým svetom a snahou o medzinárod-
nú prezentáciu špičkových výsledkov našich učiteľov, vedcov či 
študentov. To všetko v prostredí nestabilného a nejasného legis-
latívneho a finančného prostredia z úrovne rozhodovacích inšti-
túcií. Venovali sme sa aj príprave návrhu Inštitucionálnej identity 
UK či Etického kódexu UK. 

A preto veľká vďaka všetkým zúčastneným za snahu, entuziaz-
mus a nasadenie aj v uvedených oblastiach. Investície do vzde-
lania a výskumu sú najlepšie vložené investície do budúcnosti 
s vysokým zúročením. Všetci poznáme realitu. Ale aká nie ne-
podobná realita tu bola už desiatky rokov dozadu (a stále trvá). 
Finančné škrty a ich možné následky spomína napríklad rektor 
UK Viktor Reinsberg (1932/1933): „...Zmínil jsem se již, že řádné 
dotace našich ústavů byly podstatně zmenšeny. Zastavena byla 
úplně jakákoliv výplata dotací mimořádných, sníženy byly vážně 
dotace na vědeckou produkci knižní. Za takovýchto podmínek 
je kulturní úkol universit značně brzděn a budou-li všechny ty Jo-
bovy zvěsti uskutečněny, je veliké nebezpečí, že všechna dosud 
vynaložena usilovná práce university bude v základech otřese-
na. Apeluji proto na naši politickou demokracii, aby se přičinila, 
aby vysoké školství zůstalo živoucí součástí naší demokracie, a 
nemuselo se obraceti na dobročinnost jednotlivců.“

UK využije aj naďalej postavenie najrenomovanejšej, národnej 
univerzity aj v integrácii vedeckovýskumného potenciálu fakúlt 
univerzity a príslušných vysokoškolských výskumných inštitúcií 
na území Bratislavy. Ak štát a jeho predstavitelia nemajú skutoč-
ný, profesionálny a systémový záujem o podporu rozvoja vedy, 
výskumu, inovácií a prakticky neexistuje skutočná spoločenská 
objednávka po nich, zostáva len na nás, aby sme aj napriek ne-
priazni pokračovali v tom, čo naši vedci, výskumníci, inovátori 
vedia aj napriek vyššie uvedenému – robiť vynikajúcu vedu a ší-
riť jej výsledky do sveta praxe a špičkových publikácií. Čaká nás 
rok nových výziev, začal sa program Horizont 2020, budú pokra-
čovať intenzívne práce na budovaní univerzitného vedeckého 
parku či všetky príslušné činnosti a príprava na komplexnú akre-
ditáciu a oslavy 95. výročia založenia našej alma mater. Za dlho-
dobé oceňovanie aj výskumných aktivít a dosiahnutých výsled-
kov na pracoviskách našej univerzity možno považovať za 95 
rokov života univerzity aj návštevu 11 držiteľov Nobelovej ceny. 
Keď budeme takto o rok bilancovať výsledky našich spoločných 
snáh, verím, že dosiahnuté výsledky nás všetkých posunú ďalej, 
aj lídrovstvo našej univerzity.

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.,  
prorektor UK 

pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
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Poznámka k titulnej strane:
V Martine vyrastie Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed 

Martin) pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK . Viac na strane 5 . Au-
tor vizualizácie: Ing . arch . Ivan Trylc



Pri príležitosti 21. výročia vzniku samo-
statnej Slovenskej republiky udelil prezi-
dent SR Ivan Gašparovič dňa 7. januára 
2014 štátne vyznamenania 16 osobnos-
tiam, medzi ktorými boli aj osobnosti Uni-
verzity Komenského.

Pribinov kríž I . triedy si prevzal docent Mar-
tin Činovský, akademický maliar, ktorý od roku 
2006 vyučuje na Pedagogickej fakulte UK . Po-
dieľal sa na etablovaní slovenskej známkovej 
tvorby vo svete . Počas existencie samostatnej 
slovenskej známkovej tvorby realizoval okolo 
150 výtvarných návrhov a rytín emisií pošto-
vých známok . Pribinov kríž I . triedy si prevzal 
za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slo-
venskej republiky v oblasti výtvarného umenia .

Rad Ľudovíta Štúra II . triedy in memoriam 
patrí profesorovi Jozefovi Mistríkovi, ktorý 
pôsobil na Filozofickej fakulte UK, ako aj na 
iných univerzitách na Slovensku a vo svete . 
Ťažiskom vedeckovýskumnej činnosti pro-
fesora Mistríka boli najmä oblasti štylistiky, 
poetiky, matematickej jazykovedy, gramatiky, 
grafológie a rétoriky . Bol jedným z hlavných 
organizátorov letných seminárov slovenského 
jazyka a kultúry pre zahraničných posluchá-
čov Studia Academica Slovaca . Ocenenie 
získal za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti 
slovenskej jazykovedy .

NUNU
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Prezident SR 
ocenil osobnosti

Univerzita Komenského má 
tri študentské osobnosti roka

Študentskou osobnosťou roka v lekár-
skych vedách a farmácii je MUDr . Juraj So-
kol, študent Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine (obr . 2) . 

Najlepším študentom v kategórii prírod-
né vedy a chémia je RNDr . Matúš Peško, 
PhD ., ktorý študuje na Prírodovedeckej fa-
kulte UK (obr . 3) . 

Richard Varga z Fakulty telesnej výcho-
vy a športu UK zvíťazil ako najlepší študent 
v kategórii šport (obr . 1) . 

Projekt organizuje Junior Chamber Inter-
national – Slovakia a koná sa pod záštitou 
prezidenta SR . Generálnym partnerom 
národnej súťaže, do ktorej predstavitelia fa-
kúlt nominovali 70 študentov, je už tradič-
ne spoločnosť Skanska .

Slovenskí študenti boli ocenení v ka-
tegóriách: Elektrotechnika, priemyselné 
technológie; Hutníctvo, strojárstvo, ener-
getika; Informatika a matematicko-fyzikálne 
vedy; Lekárske vedy, farmácia; Prírodné 
vedy, chémia; Stavebníctvo, architektúra; 
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo; 
Právo, filozofia, politológia, sociológia; Kul-
túra a umenie; Ekonómia a Šport .

LM
Foto: HN/Pavol Funtál (1 a 2),  

Zuzana Halvoníková (3)

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku 2013 bolo odovzdávanie ocenení 
ministra školstva Dušana Čaploviča dňa 14 . 
novembra 2013 . Cenu ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
získal v kategórii „Vedecko-technický tím 
roka“ tím prof . RNDr . Petra Mocza, DrSc ., 
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 
za významný prínos v oblasti numerického 
modelovania šírenia seizmických vĺn a seiz-
mického pohybu v štrukturálne zložitých pro-
strediach . V jeho vedeckom tíme sú aj doc . 
Mgr . Jozef Kristek, PhD ., Mgr . Miriam Kriste-
ková, PhD ., a Mgr . Martin Gális, PhD .

NUNU

Tím ocenený 
ministrom

1

2

Projekt Študentská osobnosť Slovenska pozná svojich víťazov za školský rok 
2012/2013. Medzi ocenenými v jedenástich kategóriách sú aj traja študenti Univerzity 
Komenského v Bratislave.
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2. 12. – Rektor UK prof . RNDr . Karol 
Mičieta, PhD ., viedol zasadnutie Vedeckej 
rady UK .

– Na Ministerstve kultúry SR sa zúčastnil 
na stretnutí pri príležitosti ukončenia diplo-
matickej misie veľvyslanca Rumunska na 
Slovensku pána Florina Voditu .

3. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Ve-
deckej rady Masarykovej univerzity v Brne .

4. 12. – Zúčastnil sa na spoločnom 
stretnutí Slovenskej rektorskej konferencie 
a Akreditačnej komisie na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave .

5. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Ve-
deckej rady SAV v Smoleniciach .

6. 12. – Rektor UK sa zúčastnil na me-
dzinárodnom chirurgickom kongrese pod 
názvom „67 . Chirurgický deň Kostlivého“, 
organizovaný I . chirurgickou klinikou LF UK 
a Univerzitnou nemocnicou Bratislava .

– Prijal pozvanie predsedu SAV prof . Pas-
toreka na vianočné stretnutie s koncertom 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca . 

9. 12. – Zúčastnil sa na prezentácii kni-
hy Princípy chirurgie III . (Viac na strane 6 .)

11. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Ve-
deckej rady STU .

– Na zasadnutí Vedeckej rady PraF UK 
odovzdal Zlatú medailu UK in memoriam 
prof . JUDr . Imrichovi Karvašovi . (Viac na 
strane 8 .)

– Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK a následne na zasadnutí 
Predsedníctva AS UK .

– Prijal pozvanie amerického veľvyslan-
ca v Bratislave Theodora Sedgwicka na 
stretnutie v rezidencii USA .

12. 12. – Na ministerstve školstva, vedy, 
výskumu a športu SR rokoval s ministrom 
doc . Dušanom Čaplovičom o projekte Uni-
verzitného vedeckého parku UK . 

16. 12. – So zástupcami MŠVVaŠ SR 
rokoval o výsledku kontroly vykonanej na 
FSEV UK zameranej na dodržiavanie zá-
kona o vysokých školách pri habilitačnom 
konaní .

17. 12. – S generálnym riaditeľom sek-
cie vysokých škôl MŠVVaŠ SR prof . Plav-
čanom a rektorom STU prof . Redhamme-
rom rokoval o návrhu metodiky delenia 
štátnej dotácie na rok 2014 .

18. 12. – Na tradičnom priateľskom 
stretnutí pri príležitosti blížiacich sa vianoč-
ných sviatkov poďakoval zamestnancom 
Rektorátu UK a súčastí UK za spoluprácu 
v roku 2013 a poprial všetko dobré do no-
vého roku . 

– Zúčastnil sa na zasadnutí Akademické-
ho senátu UK .

– Na pozvanie ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR doc . D . Čaploviča sa zú-
častnil na spoločenskom stretnutí pri príleži-
tosti vyhodnotenia spolupráce v roku 2013 .

19. 12. – Na pôde UK prijal charge d’af-
faires Fínskej republiky na Slovensku pani 

Hennu Kaarinu Knuuttila a pána Samua Se-
itsaloma z Centra pre medzinárodnú mobi-
litu Finland . 

– Rektor UK podpísal Kolektívnu zmluvu 
UK na rok 2014 .

Zľava: Rektor UK prof. K. Mičieta, prorektorka UK 
pre legislatívu prof. M. Patakyová, vpravo: zástupco-
via odborárov na čele s predsedom Rady predsedov 
odborových organizácií UK MUDr. A. Kurtanským 
(v strede).

– Privítal profesorov a vedúcich predsta-
viteľov UK na slávnostnom vianočnom kon-
certe salónneho orchestra Afrodíté v Aule 
UK .

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: OVV RUK (1, 2), 

Vladimír Kuric (3)

4 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

Univerzita Komenského v Bratisla-
ve mala 5. decembra 2013 jedinečnú 
možnosť privítať vzácnu návštevu – ar-
ménskeho ministra školstva a vedy Ar-

mena Ashtoyana. Cieľom jeho návštevy 
na Fakulte sociálnych a ekonomických 
vied UK (FSEV UK) bola prednáška pre 
študentov na tému „Eurointegrácia pros-
tredníctvom vzdelávania“.

Arménskeho ministra prijali v mene rek-
tora UK prof . RNDr . Karola Mičietu, PhD ., 
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy 
prof . RNDr . Ing . Ľudomír Šlahor, CSc ., 
dekanka FSEV UK prof . PhDr . Silvia Mihá-
liková, PhD ., a prodekanka FSEV UK pre 
zahraničné vzťahy a legislatívu doc . JUDr . 
PhDr . Lucia Mokrá, PhD . 

Arménsky minister zaujal najmä výbor-
nou angličtinou, v krátkosti predstavil po-

mery arménskeho školstva i Arménska ako 
krajiny . Po prednáške prebehla veľmi živá 
diskusia, o ktorú sa pričinili študenti FSEV 
UK . Po skončení podujatia sa minister pre-
sunul v rámci svojho časovo náročného 
programu k primátorovi Bratislavy .

„Podujatie veľmi dobre zapadlo do pro-
filu štúdia našej fakulty . Informácie, ktoré 
sme mali možnosť vedieť len z druhej ruky, 
nám pán minister príjemne doplnil a s roz-
vahou predstavil . Ďakujem aj za aktivitu štu-
dentov, ktorí jeho čas na podujatí vyplnili,“ 
zhodnotila návštevu dekanka FSEV UK Sil-
via Miháliková . 

redakcia
Foto: Vladimír Kuric

Arménsky minister školstva a vedy 
Armen Ashotyan na návšteve FSEV UK
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K najväčším úspechom roku 2013 nepochybne patrí schvá-
lenie projektu výstavby Martinského centra pre biomedicínu 
(BioMed Martin). Projekt s rozpočtom viac ako 26 mil. eur bol 
pripravovaný pod vedením dekana JLF UK v Martine prof. MUDr. 
Jána Danka, CSc., a jeho realizácia umožní fakulte rast a progres 
predovšetkým vo výskumno-vývojových aktivitách, ktoré sa kon-
centrovali do štyroch základných modalít/výskumných progra-
mov – Neurovedy, Molekulová medicína, Onkológia a Respiro-
lógia. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
na realizáciu projektu podpísali rektor UK prof. Karol Mičieta a 
minister školstva doc. Dušan Čaplovič dňa 29. novembra 2013.

Samotné biomedicínske centrum bude situované do dvoch 
5-podlažných budov, z ktorých každá bude disponovať špičkový-
mi laboratóriami . Z nich možno spomenúť napríklad Laboratórium 
bunkových a tkanivových kultúr, Laboratórium viscerálnej bolesti, 
Laboratórium chronického kašľa, Laboratórium experimentálnej fy-
ziológie, Psychofyziologické laboratórium, Laboratórium pre výskum 
autonómneho nervového systému, Laboratórium klinickej farmako-, Laboratórium klinickej farmako-
lógie a toxikológie, Laboratórium genomiky a Laboratórium proteo-
miky a metabolomiky . V jednej z budov bude situovaný aj moderný 
Centrálny zverinec . 

Lídrom programu Neurovedy je prof . RNDr . Ján Lehotský, DrSc . 
Základnými piliermi v tejto oblasti sú výskumné aktivity v oblasti cen-
trálneho a periférneho nervového systému (napr . štúdium patome-
chanizmov poškodenia buniek, tkanív a orgánov pri neurodegene-
ratívnych a neuropsychiatrických ochoreniach a pod .), výskumné 
aktivity zamerané na autonómny nervový systém (ANS) (predovšet-
kým na jeho funkciu za fyziologických podmienok a následne v pod-
mienkach aktivovanej záťaže so zameraním na psychické faktory či 
sledovanie diskrétnych zmien regulácie kardiovaskulárneho systé-
mu prostredníctvom ANS pri niektorých somatických ochoreniach) 
a v neposlednom rade sa výskum zameria na sledovanie nervovej 
aktivity vo vitálnych vzorkách ľudských tkanív pomocou funkčného 
zobrazovania (napr . vo vzťahu k viscerálnej bolesti, chronickému 
kašľu a pod .)

Výskum a vývoj v oblasti Onkológie sa zameriava na identifikáciu 
príčin a patomechanizmov vzniku ochorenia a následne na vypraco-
vanie komplexných stratégií prevencie, diagnostiky a terapie (v sú-
časnosti s dôrazom na tzv . personalizovanú terapiu) . „Onkologický 
tím“ sa preto zameria na štúdium všetkých aspektov ovplyvňujúcich 
uvedené procesy, ako napr . génové polymorfizmy pri vybraných on-
kologických ochoreniach, úlohu mikroRNA pri regulácii proliferácie 
nádorových buniek, detekciu prítomnosti nádorových kmeňových 
buniek, sledovanie asociácie medzi vybranými genetickými para-
metrami a úspešnosťou liečby a pod . Zaujímavá bude tiež postupná 
genotypizácia populácie a vyselektovanie jedincov s vyšším pred-
pokladom k vzniku niektorých nádorových ochorení, či rozšírenie 
možnosti diagnostiky nádorov o špecializované kvantifikačné metó-
dy (napr . MRI in vivo) . Koordinátorkou programu je doc . RNDr . Erika 
Halašová, PhD .

Molekulová genetika a genomika zohrávajú stále významnejšiu 
úlohu v diagnóze, prevencii a liečbe chorôb . Program bude koor-
dinovať doc . RNDr . Zora Lasabová, PhD ., ktorá v súčasnosti vedie 
Ústav molekulovej biológie JLF UK v Martine . K základným cieľom 
patrí najmä prenatálna diagnostika, sledovanie genetickej podstaty 
perinatologických ochorení u matky a plodu a identifikácia geneticky 
heterogénnych ochorení . Okrem štandardných analytických metód 
izolácie DNA budú v rámci programu realizované kompletné analýzy 
DNA pomocou najmodernejších sekvenačných platforiem II . a III . 
generácie (NGS – next-generation sequencing) . NGS bude využi-
té aj v oblasti molekulovej onkológie . Molekulová medicína je úzko 
prepojená aj s regeneračnou medicínou, ktorá sa zameria napr . 
na využívanie metód tkanivového inžinierstva a riadenej kostnej re-

generácie v rámci dentoalveolárnej a maxilofaciálnej chirurgie, čím 
sa výrazne zlepšia procesy hojenia defektov v oro-maxilofaciálnej 
oblasti u pacientov . 

Výskum a vývoj v oblasti respirológie má na JLF UK veľmi stabilnú 
základňu . Program Respirológia bude koordinovať doc . RNDr . Soňa 
Fraňová, PhD . Zameria sa na dva hlavné ciele . Prvým je vyšetrenie 
farmakodynamických a farmakokinetických vlastností nových poten-
ciálnych liečiv ovplyvňujúcich chronické zápalové respiračné ochore-
nia a ochorenia spojené s poruchou kinetiky riasiniek respiračného 
systému . Druhým cieľom je sledovanie úlohy pľúcneho surfaktantu 
a jeho dysfunkcie v patogenéze niektorých respiračných ochorení 
so zameraním na novorodenecký vek . Okrem poznania patogenézy 
akútnych a chronických zápalových ochorení a hľadaní možností ich 
terapie sa program bude venovať aj vzájomným vzťahom dýchacie-
ho a imunitného systému, centrálnej regulácii kašľa, apoptóze, oxidu 
dusnatému a jeho účinku v dýchacom systéme a pod . 

V rámci BioMedu Martin bude vybudovaná integrovaná, dynamic-
ká IKT platforma, ktorá bude okrem základnej internej a externej ko-
munikácie pokrývať aj potreby archivácie, databázovania a bioinfor-
matiky . IKT platforma bude spĺňať charakter „inteligentnej“ platformy 
s bezpečnou prevádzkou, ale zároveň otvorenými možnosťami pre 
široké spektrum ďalších využití . 

Zaujímavá bude tiež zmena na úrovni koordinácie základného 
a aplikovaného výskumu a vytvorenie špecifických pracovísk pre 
podporu transferu poznatkov do praxe . Veríme, že na našej fakulte 
vytvoríme špičkové prostredie pre rozvoj inovačných stratégií, s kul-
túrou podporujúcou transfer technológií .

Celkové náklady na realizáciu projektu BioMed Martin predstavu-
jú vyše 26,31 milióna eur . Finančné prostriedky budú poskytnuté z 
eurofondov vo výške takmer 22,37 mil . eur a zo štátneho rozpočtu 
v objeme približne 2,63 mil . eur . Vysoká škola prispeje z vlastných 
zdrojov čiastkou zhruba 1,31 mil . eur . Takmer 12,2 mil . eur je ur-
čených na výstavbu laboratórií svetovej úrovne a centrálneho zve-
rinca . Projekt bude financovaný z operačného programu Výskum a 
vývoj . Termín ukončenia realizácie je naplánovaný na 3 . štvrťrok roku 
2015 . 

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, JLF UK
Autor vizualizácií: Ing. arch. Ivan Trylc

V Martine vyrastie 
biomedicínske centrum
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Vedci z Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedec-
kej fakulty UK odhalili súvislosť medzi biologickými hodinami 
v ľudskom organizme a rakovinou hrubého čreva a konečníka. 
Toto zistenie tímu fyziológov z UK vedenom prof. RNDr. Micha-
lom Zemanom, DrSc., a doc. Mgr. Ivetou Herichovou, PhD., je 
významné z hľadiska možného presného načasovania terapie. 

Z výsledkov výskumu trvajúceho od roku 2004 vyplýva, že gén 
„period 2“ – regulujúci okrem iného aj denné rytmy, t . j . biologické 
hodiny – je aktívny podobne ako viaceré gény, ktoré tlmia nádorové 
bujnenie a majú pre pacienta ochranný účinok . Odhalenie tohto 
prepojenia biologických hodín organizmu s rastom nádoru podčiar-
kuje využitie chronoterapie (liečby využívajúcej biologické hodiny) v 
lekárskej praxi . „Znamená to, že v budúcnosti by liečba ochorenia, 
ktorým celosvetovo trpí viac ako 1,2 milióna ľudí, mohla byť presne 
načasovaná tak, aby bola čo najefektívnejšia s čo najmenšími ved-
ľajšími účinkami,“ hovorí prof . M . Zeman . 

Biologické hodiny (cirkadiánne hodiny) regulujú denné rytmy . Sú 
to procesy, ktoré prebiehajú 24 hodín a sú synchronizované svet-

lom počas dňa . Je zaujímavé, že bunkový cyklus, ktorého zlyhanie 
je sprevádzané vznikom nádorového bujnenia, má tiež periódu pri-
bližne 24 hodín . 

Podľa doc . I . Herichovej ďalším novým dôležitým zistením je, že 
aktivita génov sa mení podľa štádia ochorenia nielen v nádorovom 
tkanive, ale aj v priľahlom zdanlivo zdravom tkanive . Tieto poznatky 
sa plánujú využiť na spresnenie dĺžky úseku, ktorý má byť pri ope-
rácii odobratý . 

„Zistenia našich fyziológov predstavujú veľmi dôležitý krok na 
ceste k cielenejšej liečbe tohto druhu rakoviny,“ hovorí rektor UK 
prof . RNDr . Karol Mičieta, PhD .

Chronoterapeutický prístup je aktuálny v celosvetovom meradle 
a ocenením práce tímu UK je pozvanie do kolektívu európskych 
pracovísk pripravujúcich projekt zameraný na chronoterapiu ná-
dorových ochorení . 

V rámci krajín OECD je Slovensko na druhom mieste v úmrtnosti 
na rakovinu hrubého čreva a konečníka . Tento typ rakoviny je u nás 
zároveň druhým najčastejším úmrtím spôsobeným nejakým typom 
rakoviny .                                                                       Michal Jurina
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Vedec, ktorý maľuje
Prof . MUDr . Fedor Šimko, CSc ., patrí k najvýznamnejším ved-

com našej univerzity . Je vyžiadaným editorom renomovaných 
zahraničných vedeckých časopisov s vysokým impakt faktorom, 
úspešným riešiteľom grantov, patrí k autorom s najvyššou cito-
vanosťou, je výborný učiteľ, jeho študenti získavajú popredné 
umiestnenia na súťažiach doma i v zahraničí . 

Toto všetko o profesorovi si možno nájsť na webe, vyčítať z jeho 
hodnotení . K tomu, čo sme o ňom nevedeli ani my jeho priatelia, 
patrí maľovanie . K najkrajším predvianočným prekvapeniam patri-
lo preto jeho pozvanie na vernisáž jeho obrazov, ktorá sa konala 
12 . 12 . 2013 v Apollo Business Centre na Mlynských Nivách pod 
názvom „ . . .poézia prírody“ . 

Vystavené boli aj fotografie MUDr . Mariana Zelinu . Obrazy aj 
fotografie mali ústredný motív prírodu . Vzťah k prírode – nielen 
obdivný, ale doslova objavný sa zračil zo všetkých diel . Autori 
s neobyčajným citom vyjadrili svoj vnútorný vzťah k životnému pro-
strediu, k farebnosti a harmónii krajiny, lesa, vody i zveri . 

Aj takto chcem poďakovať autorom výstavy za odvahu nechať 
nazrieť do svojho vnútra, zveriť sa návštevníkom so svojimi naj-
tajnejšími pocitmi a vyznaniami k prírode . Prof . Šimko nám uká-
zal, že pri štúdiu molekulových interakcií v mikrosvete ľudského 
organizmu rovnako intenzívne a presne vníma aj poetické farby 
a harmóniu makrosveta .

prof. MUDr. M. Bernadič, CSc., LF UK

Prezentácia Princípov 
chirurgie III

Dňa 9 . decembra 2013 sa v historickej budove SNR uskutočni-
la prezentácia Princípov chirurgie III s uvedením do života . Knihu 
krstil premiér SR R . Fico a ministerka zdravotníctva Z . Zvolenská . 

Premiér ocenil pokračujúci projekt prof . J . Simana, ktorý napĺ-
ňajú prof . S . Haruštiak, prof . P . Kothaj, prof . J . Vajó a prof . Juraj 
Pechan, ktorý je aj hlavným editorom a prvým autorom prezen-
tovanej knihy . Z myšlienok, ktoré zazneli, možno vyzdvihnúť tie, 
ktoré podporujú vytváranie chirurgickej tradície pri odovzdávaní 
získaných vedomostí a zručností, ktoré integrujú najmladších chi-
rurgov do chirurgickej spoločnosti, a ktoré podporujú kontinuitu 
práce, spoluprácu a nadviazanie na odkaz predchodcov . Princípy 
chirurgie, ktoré by mali mať 5 dielov, redakčne vedie na LF UK 
PhDr . H . Bernadičová, ktorá je nielen redaktorkou, ale doslova 
„dušou“ projektu .

Na prezentácii sa zúčastnili okrem chirurgov mnohí významní 
hostia na čele s premiérom, ministerkou zdravotníctva, ministrom 
kultúry, rektori UK a SZU, predseda SAV, dekani JLF UK a LF 
UPJŠ, osobnosti vedy, vysokého školstva a kultúry . Prezentácia 
diela na najvyššej úrovni je dobrou vizitkou práce nielen LF UK, 
ale aj našej univerzity .

prof. MUDr. M. Bernadič, CSc., LF UK

Biologické hodiny dôležitým faktorom pri liečbe rakoviny



Univerzita Komenského v Bratislave prijala ponuku re-
nomovanej inštitúcie Thomson-Reuters na vypracovanie 
inštitucionálneho profilu UK v rámci projektu Global Insti-
tutional Profiles Project za rok 2013. Thomson-Reuters 
robí tieto presné a komplexné profily výskumných inštitú-
cií po celom svete. Pracuje so spoľahlivými a objektívny-
mi údajmi o týchto inštitúciách z vlastných informačných 
zdrojov (najmä databázy WoK, WoS), z informácií poskyt-
nutých inštitúciou a skupinami nezávislých expertov po 
celom svete a z Academic Reputation Survey. 

Informácie v profile slúžia riadiacim štruktúram inštitúcií ako 
kvalitatívne a kvantitatívne zrkadlo . Pomáha im na zlepšovanie roz-
hodovacích a výkonných procesov . Podporuje publicitu a ďalšie 
iniciatívy v oblasti rankingov, excelencie a hodnotiacich systémov . 
Vytvárajú tak najbohatšie a najobjektívnejšie profily z najdôvery-
hodnejších zdrojov o výskumných aktivitách, financovaní, študen-
toch a personále výskumných inštitúcií . Z inštitúcie Thomson-Reu-
ters čerpajú zásadné informácie aj všetky renomované rankingové 
systémy sveta . 

Uvedený profil je obrazom a výsledkom všestranných činností 
na našej alma mater . Medzi hodnotenými parametrami sú nami 
priamo ovplyvniteľné (napríklad počty študentov, zamestnancov, 
publikácií a pod .), viaceré sú ovplyvnené vonkajšími (najmä finanč-
nými) okolnosťami . Oblasť, ktorú nemôžeme ovplyvniť pri vypra-
covaní profilu našej univerzity, je reputácia našich činností v po-
rovnaní s inými inštitúciami, nakoľko ju vykonávajú externí experti . 
A preto aj tu je výzva pre nás všetkých na ďalšie zviditeľňovanie sa 
príslušnými spôsobmi v medzinárodnom priestore . 

Nevýhodou pre našu univerzitu v oblasti reputácie je, že z cca 
15 svetových rankingových systémov hodnotenia univerzitných 
a výskumných inštitúcií figuruje naša univerzita len v 6 – 7 . A po-
pravde si treba povedať, že na extraligu umiestnenia v 5 svetových 
rankingoch nemáme . Ale súčasne je potrebné dodať, že rankin-
gové systémy sú nevyvážené, mnohokrát špecificky nastavované 
či sústreďujúce sa na úzku oblasť univerzitného života a činnosti, 
alebo šité na mieru napríklad niektorým regiónom či anglofónnym 
krajinám . A tiež je potrebné dodať, že mnohé akademické a vý-
skumné inštitúcie nekladú významný dôraz na výsledky a umiest-
nenia v rebríčkoch a sústreďujú sa na rozvoj oblastí svojej alma 
mater podľa špecifík národných, kultúrnych, historických, trho-
vých a podobne . No a postupne pribúdajú aj univerzity, ktoré sa 
z rankingových systémov odhlasujú . Pre nás je výzvou byť v hod-
notiacich systémoch, ktoré nás posúvajú ďalej a zviditeľňujú Uni-
verzitu Komenského v medzinárodnom priestore .

Údaje zverejňujeme s láskavým súhlasom Thomson-Reuters . 
Vďaka patrí všetkým zúčastneným na príprave podkladov a najmä 
riaditeľke Akademickej knižnice UK PhDr . Gondovej a jej tímu . Pre 
záujemcov o detailnejšie informácie o profile UK je kompletný ma-
teriál dostupný na webovej stránke UK: www .uniba .sk/?GIP_UK .

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor UK

Niektoré údaje o profile UK

Špecifické údaje o univerzite – výučbové 
a inštitucionálne

Podiel celkového počtu akademických pracovníkov  
k celkovému počtu študentov

Klinické a predklinické vedy, zdravotníctvo 49
Prírodné vedy 47
Fyzikálne vedy 66
Inžinierske a technické vedy 49
Umelecké a humanitné vedy 45
Sociálne vedy 46

Reputácia kvality výučby

Klinické a predklinické vedy, zdravotníctvo 0
Prírodné vedy 8
Fyzikálne vedy 5
Inžinierske a technické vedy 2
Umelecké a humanitné vedy 8
Sociálne vedy 2

Pozn. tu je príklad, keď nezávislí experti nemajú prístup k reálnym 
údajom o inštitúcii

Špecifické údaje o vedných odboroch, výskume, 
ohlasoch a impakte

Podiel počtu vedeckých článkov k celkovému počtu  
akademických pracovníkov a výskumníkov

Klinické a predklinické vedy, zdravotníctvo 45
Prírodné vedy 42
Fyzikálne vedy 39

Inžinierske a technické vedy 53
Umelecké a humanitné vedy 36
Sociálne vedy 20

Normalizovaný citačný impakt (upravený na krajinu)

Klinické a predklinické vedy, zdravotníctvo 6
Prírodné vedy 16
Fyzikálne vedy 78
Inžinierske a technické vedy 83
Umelecké a humanitné vedy 45
Sociálne vedy 15

Indikátory prestížneho svetového rankingového systému 
Times Higher Education World University Rankings

Výučba 19
Výskum 9
Citácie 43
Príjem z priemyslu a mimo univerzity na výskumnú činnosť 28
Medzinárodné vnímanie 49

Poznámka: Hodnoty a mierky v tabuľkách a grafoch predstavujú skóre 
kumulatívnej pravdepodobnosti. Reprezentujú umiestnenie inštitúcie 
v porovnaní s inými inštitúciami sveta. Maximálna hodnota kumulatív-
nej pravdepodobnosti (hodnota mediánu) je 100. Údaje o reputácii 
v príslušných oblastiach a parametroch sú čerpané z Annual Academic 
Reputation Survey.

Globálny inštitucionálny profil 
Univerzity Komenského v Bratislave
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Národohospodár, vedec i pedagóg profesor 
Imrich Karvaš dostal  

Zlatú medailu UK
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 

PhD., udelil dňa 11. 12. 2013 Zlatú me-
dailu Univerzity Komenského prof. JUDr. 
Imrichovi Karvašovi in memoriam za roz-
voj a etablovanie národohospodárskej 
a finančnej vedy na Právnickej fakulte UK, 
za dlhoročné pedagogické pôsobenie na 
Právnickej fakulte UK a za principiálne 
postoje a činy voči nedemokratickým reži-
mom. Medailu na zasadnutí Vedeckej rady 
PraF UK prevzal jeho syn doc. Ing. Milan 
Karvaš, PhD. V minulom roku sme si pripo-
menuli 110. výročie narodenia tohto teore-
tika a vrcholného hospodárskeho činiteľa.

Imrich Karvaš sa narodil 25 . februára 1903 
vo Varšanoch (dnešné Levice) . Hneď po matu-
rite v roku 1921 nastúpil na vysokoškolské štú-
dium na Právnickej fakulte UK, kde v roku 1925 
promoval ako jeden z najtalentovanejších štu-
dentov . Vedecko-pedagogickú cestu začal na 
PraF UK ako jeden z prvých Slovákov, pričom 
v štúdiu národného hospodárstva pokračoval na 
univerzitách v Paríži a Štrasburgu . V roku 1930 
sa habilitoval za docenta, v roku 1934 už bol mi-
moriadnym profesorom a v roku 1934 riadnym 
profesorom národného hospodárstva na Kated-
re národného hospodárstva a finančnej vedy, 
ktorej vedúcim bol v rokoch 1938 až 1949 . 
V akademickom roku 1947/1948 bol dekanom 
a v 1948/1949 prodekanom PraF UK . 

Mladý minister 
U profesora Karvaša sa v neuveriteľnej mie-

re snúbila symbióza teoretika a vrcholného 
hospodárskeho činiteľa . Už v rokoch 1926 
až 1938 zastával viacero významných funkcií 
v hospodárskej praxi – bol tajomníkom Ob-
chodnej a priemyselnej komory, tajomníkom 
Zväzu slovenských bánk, generálnym tajom-
níkom Národohospodárskeho ústavu Sloven-
ska a Podkarpatskej Rusi a viceprezidentom 
Exportného ústavu v Prahe . V roku 1938 sa 
ako 35-ročný stal ministrom československej 

vlády – najskôr bez kresla a neskôr ministrom 
priemyslu, obchodu a živností . Po vzniku prvej 
Slovenskej republiky sa v marci 1939 ako uzná-
vaný odborník s medzinárodnými skúsenosťa-
mi stal guvernérom Slovenskej národnej ban-
ky a v roku 1942 bol menovaný za predsedu 
Najvyššieho úradu pre zásobovanie, čím viedol 
hospodárstvo a financie Slovenska cez úskalia 
vojnového hospodárstva . 

Vo svojich pamätiach profesor Karvaš uvá-
dza: „Keď ma Tiso vyzval na spoluprácu, upo-
zornil som ho, že sa nepokladám za vhodnú 
osobu, lebo mám všetky možné nedostatky. 
Som posledným československým minis-
trom obchodu, slobodomurár, manželka je 
Češka a evanjelička a napokon som socia-
listického presvedčenia. Dr. Tiso odpovedal, 
že o tom všetkom vie. Nechce odo mňa, aby 
som robil politiku, ale aby som dal k dispo-
zícii svoje odborné znalosti. Len po tomto 
rozhovore som prisľúbil odbornú spoluprácu 
bez akýchkoľvek politických záväzkov.“

Inicioval vznik Ekonomickej 
univerzity v Bratislave

Imrich Karvaš je najvýznamnejšou vedeckou 
osobnosťou z oblasti národného hospodárstva 
a finančnej vedy v dejinách Slovenska . Publi-
koval 13 monografií a 68 článkov a statí z ob-
lasti riešenia aktuálnych otázok národohospo-
dárskej teórie a praxe . Prednášal na Sorbone 
v Paríži, viacerých univerzitách v Anglicku i Ne-
mecku, v roku 1936 bol pozvaný na prednáško-
vé turné po USA a Kanade, kde získal publicitu 
a jeho prednášky vyšli aj tlačou . Aktívne pôsobil 
vo viacerých vedeckých spolkoch v ČSR, bol 
členom Academy of Political Science v New 
Yorku, Econometric Society Colorado Springs, 
vedúcim redaktorom časopisu Hospodárske 
rozhľady . Z jeho podnetu bola roku 1940 v Bra-
tislave založená Vysoká škola obchodná, ktorá 
sa postupne pretransformovala na dnešnú Eko-
nomickú univerzitu v Bratislave .

Publikácie profesora Karvaša majú nadča-
sovú hodnotu . Po prečítaní viacerých diel je 
zrejmý hlboký intelektuál, vizionárstvo, odborný 
a morálny základ a pozitívne myslenie ich au-
tora . Pozoruhodná je predovšetkým publikácia 
Základy hospodárskej vedy (1947), ktorá je 
hodna podrobného štúdia, pričom je škoda, že 
z ideologických dôvodov nemala šancu ovplyv-
niť celú generáciu slovenských ekonómov 
a právnikov . 

V boji za spravodlivosť 
prichádza o zdravie

Mimoriadnu osobnú statočnosť Imrich Kar-
vaš preukázal predovšetkým protifašistickou 
odbojovou činnosťou a postojom a činmi k 
prenasledovaným Židom . Od roku 1943 za-
bezpečoval finančné a hospodárske prípravy 
Slovenského národného povstania a zapojil 
sa do protifašistického odboja . Bez ohľadu na 

riskovanie vlastného života v súvislosti s prípra-
vou SNP presunul zlaté rezervy, vyše 3 miliar-
dy korún a rôzne zásoby komodít do Banskej 
Bystrice, rovnako sa mu podarilo zablokovať 
7,3 tony zlata vo švajčiarskych bankách, ktoré 
po roku 1945 slúžili na obnovenie ČSR . V sep-
tembri 1944 bol gestapom zatknutý a väznený 
(Viedeň, Brno, Berlín), mučený a nacistickým 
súdom odsúdený na trest smrti za sabotáž fa-
šistického hospodárstva a za pomoc pri orga-
nizovaní SNP . Rozsudok nebol vykonaný, bol 
uväznený v koncentračných táboroch (Flosen-
berg, Dachau, Innsbruck, Niederdorf) a oslo-
bodený spojeneckými vojskami .

Po vojne, keď sa vrátil na Slovensko s pod-
lomeným zdravím, sa okrem pedagogickej 
a vedeckej práce na PraF UK zúčastňoval na 
ekonomickej obnove Slovenska ako poradca 
vlády pre obnovu . Na jeho žiadosť sa pred Ná-
rodným súdom v Bratislave prejednávala jeho 
činnosť v období slovenského štátu, pričom 
po vykonanom dokazovaní bol vydaný oslobo-
dzujúci rozsudok . Po februárových udalostiach 
1948 odmietol ponuky na spoluprácu s komu-
nistickým režimom a hoci dostal možnosť odísť 
s rodinou do USA, nevyužil ju, lebo chcel ostať 
na Slovensku . V roku 1949 bol zatknutý, ob-
vinený z velezrady a odsúdený za vykonštruo-
vané neoznámenie trestného činu na 2-ročné 
väzenie a stratu majetku . V roku 1952 bola 
celá rodina násilne vysťahovaná z Bratislavy 
a v roku 1958 bol opäť zatknutý a v procese 
s ďalšími predstaviteľmi SNP odsúdený na 17 
rokov väzenia . Hoci bol v roku 1960 amnes-
tovaný, neskôr čiastočne a v roku 1968 úplne 
súdne rehabilitovaný, jeho zdravie bolo značne 
podlomené, život dožil v ústraní, stále upodo-
zrievaný, bez možnosti využiť svoje nadanie a 
schopnosti na prospech spoločnosti . Zomrel 
na tretí infarkt 20 . februára 1981 v Bratislave . 
Aj v tých najkrutejších časoch prežitých v kon-
centračných táboroch a po návrate domov vo 
väzenských celách mu bola oporou jeho man-
želka JUDr . Helena Karvašová, rod . Ružičková, 
a deti Milan, Oľga a Ivan .

Pri spomienke na profesora Karvaša musíme 
vydvihnúť nielen vysokú úroveň jeho vedecké-
ho a pedagogického diela, ktoré je aktuálne 
čoraz väčšmi aj v dnešnej dobe, ale aj jeho 
morálny postoj nesebeckosti a životného opti-
mizmu, ktorým mu bol vlastný .

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD., PraF UK
Foto: OVV RUK
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Archívy sú pamäťou národa a pamäť ná-
roda uložená v archívnych dokumentoch 
predstavuje významnú súčasť jeho iden-
tity, kultúry i kolektívneho vedomia. Podľa 
vzťahu k vlastnej minulosti (chcelo by sa 
nám povedať i k archívom) poznáme istú 
kultúrnu úroveň či hrdosť národa. Ak si to 
premeníme na drobné, archívy sústreďujú 
a ochraňujú dokumenty týkajúce sa histó-
rie územia Slovenska ako dejiska význam-
ných historických udalostí, dokumentujú 
súvislosti, ktoré viedli v našich národných 
dejinách k prelomovým rozhodnutiam. 

Pri príležitosti 20 . výročia vzniku Sloven-
skej republiky a takpovediac v predvečer 
60 . výročia existencie archívneho systému 
na Slovensku (2014) sa dňa 21 . novembra 
2013 uskutočnila na Bratislavskom hrade 
vernisáž výstavy Archívne klenoty (potrvá do 
2 . februára 2014), ktorú zorganizovalo Minis-
terstvo vnútra SR – odbor archívov a regis-
tratúr v spolupráci so Slovenským národným 
múzeom – Historickým múzeom . 

Unikátna výstava päťdesiatich šiestich 
vzácnych pokladov zo slovenských archívov 
je – vrátane trvania spoločného štátu Česko-
slovenska – len treťou celoštátnou výstavou 
v poradí . Ani vo svete sa podobné podujatia 
neorganizujú takpovediac každý deň vzhľa-
dom na náročnosť i samotné bezpečnostné 
opatrenia . Medzi vystavenými dokumentmi 
nájde návštevník tie najkrajšie – zdobené ilu-
mináciami i zlatom s privesenými i pritlačenými 
pečaťami a pečaťami s clonou, ale aj tie, ktoré 
sú pozoruhodné svojím obsahom, hoci „na 
prvé pozretie“ formálna stránka možno až tak 
nezaujme svojou skromnosťou . A čo ich vek? 
Má možnosť vidieť „staré“ i tie celkom „mla-
dučké“ – časové rozpätie vzniku vystavených 
dokumentov je obdobie rokov 1111 – 1992 . 
Výber dokumentov na výstavu robili samotné 
archívy ako spolutvorcovia celého projektu . 
Na jeho realizácii začali pracovať štátne ar-
chívy pred takmer poldruha rokom, verejné 
špecializované archívy dostali možnosť partici-
pácie na uvedenom projekte až 10 . júna 2013 
s tým, že na zaslanie požadovaných podkla-
dov sme mali čas „až“ do 21 . júna 2013 . 

Na základe nich na tento účel zriadená 
komisia pri MV SR mala rozhodnúť, ktoré 
z archivármi navrhovaných dokumentov sa 
dostanú do výstavných priestorov na Brati-
slavský hrad a ktoré z priestorových dôvodov 
síce nemôžu byť vystavené, no budú spolu 
s ostatnými publikované v reprezentatívnej 
publikácii Klenoty slovenských archívov . 

Vedeli sme, že nech by sme z našich fondov 
a zbierok vybrali akýkoľvek skvost, ktorý ucho-
vávame, ťažko by obstál v štátnych archívoch 
opatrovanej „stredovekej konkurencii“ bohato 

iluminovanej, zdobenej zlatom a striebrom, 
spečatenej pečaťami najrôznejších tvarov 
a materiálov, čo lahodí nielen oku profesioná-
la, ale predovšetkým laickej verejnosti . Načo 
sa teda trápiť, keď ich aj tak nikto neuvidí? 
Odradiť mohol aj „šibeničný“ termín – veď 
najviac času vždy zaberie písanie expertíz . No 
zároveň sme to celé vnímali ako výzvu: skúsiť 
vybrať také štyri dokumenty (maximálny počet 
za každý archív), ktoré by reprezentovali istý 
typologický okruh písomností vydávaných uni-
verzitou a ktoré by mali najväčšiu šancu zaradiť 
sa medzi klenoty, možnosť na celoslovenskej 
úrovni predstaviť takýmto spôsobom náš ar-
chív i skúsiť čo najlepšie obstáť v konkurencii 
s archívnymi dokumentmi ostatných verejných 
špecializovaných archívov a napokon zmerať 
si sám so sebou sily, vedomosti, štylistiku či 
rýchlosť splniť úlohu pri písaní expertíz na kaž-
dý zo štyroch dokumentov . 

Rozhodli sme sa pre štyri diplomy zo 
Zbierky historických diplomov – dva cudzej 
proveniencie a dva vydané Univerzitou Ko-
menského v Bratislave . Išlo o diplom magistra 
chirurgie Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity 
z roku 1775, diplom doktora politických vied 
Fakulty právnych a politických vied Bratislav-
skej uhorskej univerzity z roku 1921, diplom 
doktora práv vydaného Právnickou fakultou 
Univerzity Komenského v Bratislave v roku 
1927 a diplom doktora práv Právnickej fa-
kulty Slovenskej univerzity v Bratislave z roku 
1942 . Dva z nich sa skutočne zaradili medzi 
klenoty slovenských archívov, boli zapísané 
na Ministerstve vnútra SR – odbore archívov 
a registratúr do osobitnej evidencie a nájde-
me ich v reprezentatívnej publikácii Klenoty 
slovenských archívov : Jewels of the Slovak 
archives z vydavateľstva VEDA zostavovateľov 
Lenky Pavlíkovej a Ladislava Vrteľa . 

Táto práca predstavuje prvých 108 archív-
nych dokumentov – klenotov – z rokov 1111 
až 1992 uložených v slovenských archívoch . 
Vzhľadom na to, že súčasne platná archív-
na legislatíva nepozná archívne dokumenty 
ako kultúrne pamiatky a národné kultúrne 
pamiatky tak, ako ich definoval zákon SNR 
č . 149/1975 Zb . o archívnictve, ide o ne-
formálnu kategóriu archívnych dokumentov, 
ktoré samotní archivári považujú za to najvzác-
nejšie vo svojich archívoch, či už kvôli svojmu 
obsahu alebo formálnej kráse . K vybraným 
vyobrazeným dokumentom pripravilo sprie-
vodné texty odôvodňujúce ich výnimočnosť 
52 autorov – archivárov i historikov . Odbornej 
i laickej domácej i zahraničnej verejnosti (v an-
glickom jazyku) tak predstavujú výnimočné ar-
chívne dokumenty 2 štátne ústredné archívy, 
7 štátnych archívov s regionálnou územnou 
pôsobnosťou a ich 22 pobočiek, 5 verejných 
špecializovaných archívov, 1 mestský a 2 

cirkevné archívy, Heinz Museum v USA i sa-
motné MV SR, ktoré deponuje 2 dokumenty 
zaradené do tejto knižky . 

Pod signatúrou KSA/2013-083 nájde zá-
ujemca na stranách 148-149 vyobrazenie 
a sprievodný text k diplomu magistra chirur-
gie vydaný po 6 . apríli 1775 na Lekárskej 
fakulte Trnavskej univerzity, najstaršiemu 
zachovanému diplomu tohto typu na území 
bývalého Uhorska z trnavského obdobia (do 
roku 1777) a pod signatúrou KSA/2013-107 
na stranách 204-205 vyobrazenie a prehľad-
né informácie o diplome doktora práv vyda-
nom Právnickou fakultou Univerzity Komen-
ského v Bratislave v januári 1927 Eliášovi 
Martinovi Ráthovi, ktorý je najstarším v origi-
náli zachovaným diplomom v tomto odbore 
uloženom v Archíve UK . Laika „neoslní“ svo-
jou krásou, no my vidíme celú genézu vývoja 
univerzitných diplomov od formy stredovekej 
listiny po formu modernej verejnej listiny, kto-
rá sa aj v priebehu existencie UK niekoľko ráz 
zmenila . 

Zoznam „klenotov“ však nie je týmto ukon-
čený a veríme, že podobnou formou bude 
môcť náš archív aj v budúcnosti predstaviť 
ďalšie výnimočné archívne dokumenty trvalo 
uchovávané vo veľmi biednych podmienkach 
našich depozitárov, ktoré si označenie klenot 
slovenských archívov rozhodne zaslúžia .

Mária Grófová, Archív UK

Archív Univerzity Komenského 
má svoje prvé dva „klenoty“
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Evanjelická bohoslovecká fakulta UK je 
najmenšou fakultou Univerzity Komenské-
ho a v súčasnosti má okolo 130 študentov. 
Štúdium teológie zahŕňa okrem cirkev-
ných dejín a hudby aj štúdium jazykov ako 
hebrejčina a gréčtina. Oslovili sme ThDr. 
Dávida Benku, PhD., ktorý je prodekanom 
pre vedu, zahraničné styky a rozvoj na EBF 
UK. V súčasnosti pôsobí na Katedre Starej 
zmluvy. Vyučuje predmety ako Biblospyt 
Starej zmluvy, Dejiny Izraela a Hebrejčina.

Aké študijné odbory ponúka študentom 
vaša fakulta?

Sú tri oblasti, v ktorých môžu študenti 
študovať . Jedna z nich je evanjelická teoló-
gia ako študijný odbor, ktorú možno chápať 
ako prípravu na kňazské povolanie, ale tiež 
ju možno študovať ako akademický smer . 
Druhou oblasťou je evanjelická teológia so 
zameraním na diakonickú službu, tam pat-
ria dva študijné programy – bakalársky, tu 
ide o evanjelickú teológiu so zameraním na 
sociálnu pomoc a dvojročné magisterské 
štúdium – evanjelická teológia so zame-
raním na riadenie sociálnej pomoci . Tento 
magisterský program prebieha v spolupráci 
s Fakultou managementu UK . Tretia oblasť 
je učiteľstvo náboženstva, ktorá sa realizuje 
v kombinácii s nejakým iným predmetom, 
ako napr . jazyky alebo história v spolupráci 
s Pedagogickou fakultou UK . Doktorandský 
program je len v oblasti evanjelickej teológie .

Majú študenti EBF UK možnosť študovať 
v zahraničí?

Áno, v súčasnosti máme približne desať 
stálych partnerov . Najčastejšie chodia študo-
vať do Prahy, ale majú možnosť študovať aj 
v Budapešti, vo Viedni, aj v Nemecku na via-
cerých miestach, v Nórsku či v Dánsku . Pro-
stredníctvom cirkevných štipendií chodia na 
praktiká aj do Spojených štátov amerických 
do Slovenskej synody Sion, ktorú tvoria Ame-
ričania – evanjelici slovenského pôvodu . Naši 
študenti majú možnosť vypomáhať miestnym 
farárom počas leta, je to akoby stáž . Aj v Ríme 
boli študenti na protestantskej fakulte .

Akí študenti k vám prichádzajú, sú aj takí, 
ktorí si túto školu zvolili len tak, lebo inde 
sa nedostali?

Osadenstvo je veľmi pestré, máme štu-
dentov, ktorí boli odmalička vychovávaní k 
viere a berú štúdium ako súčasť ich povo-
lania a životnej cesty . Ale máme aj študen-
tov, ktorí sa s cirkvou stretli neskoro alebo 
okrajovo a majú záujem sa o tom niečo do-
zvedieť . Teda stretávame sa so študentmi, 

pre ktorých naša fakulta bola druhou alebo 
treťou voľbou, ale tiež s mnohými, ktorí tento 
výber chápu ako svoje životné povolanie . 

Koľkí študenti sa potom uplatnia v teológii?

Uplatnenie pre teológov je v cirkvi ako farári 
a kňazi, potom ako učitelia na školách, sociál-
ni pracovníci v diakonických a sociálnych za-
riadeniach, v treťom sektore . Čo sa týka teo-
lógov, nezamestnanosť je veľmi nízka . Sme 
malá fakulta, poslucháčov je relatívne málo, 
takže si nájdu miesta . Veľakrát u nás študujú 
ľudia, ktorí už sú zamestnaní, napríklad pracu-
jú v oblasti sociálnych služieb . 

Je podľa vás ľahké alebo ťažké vyštudo-
vať na vašej fakulte a prečo?

Odpoveď je v tom, aké požiadavky si štu-
dent kladie sám na seba . Ak štúdium vníma 
formálne a minimalisticky, tak môže preplá-
vať, ale nie je to ľahké preto, lebo štúdium 
teológie v sebe zahŕňa veľkú šírku rôznych 
odborov . Obsahuje štúdium jazykov ako 
hebrejčina a gréčtina, štúdium cirkevných 
dejín . Je zamerané tiež na prácu s ľuďmi, čo 
je veľakrát veľmi náročné, vyžaduje si schop-
nosť empatie, vcítenie sa do druhých ľudí . U 
mnohých zohráva výraznú úlohu viera a to, 
že svoje štúdium chápu ako Božie povola-
nie, a preto všetky tieto činnosti chcú brať 
čo najzodpovednejšie . Je to náročné, ale aj 
pekné štúdium, štúdium v istej zodpoved-
nosti pred Pánom Bohom . Ďalšou oblasťou 
je aj hudba, musia vedieť spievať, je tam veľa 
rôznych znalostí, ktoré by mali zvládnuť, a ak 
nie, o to majú štúdium náročnejšie . 

Aké aktivity ponúka fakulta študentom 
okrem samotného štúdia? Majú študenti 
vlastný spolok?

Áno, spolok Jozefa Miloslava Hurbana . Je 
to študentský spolok, ktorý si riadia a spra-
vujú študenti sami . Organizujú svoje podu-
jatia, služby pre študentov, vydávajú svoj 
časopis . Organizujú akcie, šachový turnaj, 
študentský ples a podobne . 

Vypomáhajú vaši študenti počas štúdia 
v kostoloch?

Keď sa pripravujú na kňazské povolanie, 
tak majú okrem bežných predmetov úlohy 
navyše . Jedna z týchto úloh je výpomoc 
alebo vedenie služieb Božích . V štvrtom a 
piatom ročníku, počas veľkonočných a via-
nočných sviatkov chodia vypomáhať po ce-
lom Slovensku . Na internáte pod vedením 
študentských farárov si organizujú ranné 
a večerné zamyslenia alebo iné duchovné 
akcie . To je možno aj špecifikum fakulty, že 
naším poslaním je nielen akademický život, 
ale život v duchovnom spoločenstve . 

Čo je ešte špecifické pre vašu fakultu?

Pravidelne organizujeme celofakultné 
prednášky, prichádzajú ľudia zo zahraničia, 
aj z iných odborov ako je teológia, napríklad 
lekári – napríklad s témou o ľuďoch postih-
nutých závislosťami . Navštívil nás predseda 
Zväzu židovských náboženských obcí, ktorý 
hovoril o spolužití Židov a kresťanov, ale aj 
historika, ktorý robil doktorát o Štefánikovi vo 
Francúzsku . 

Zapájajú sa študenti do dobročinných 
akcií?

Každú stredu sú bohoslužby, na ktorých je 
zbierka, napríklad na podporu rôznych orga-
nizácií, viacerí študenti sú aktívni v diakonic-
kých zariadeniach . 

Majú študenti aj nejaké spevokoly?

Akademický spevácky zbor – Ichthys . Vy-
dávajú teraz vlastné CD, spievajú aj na univer-
zitných, fakultných a cirkevných podujatiach . 
Študenti sa počas semestra venujú aj hudbe, 
spevokol reprezentuje aj fakultu, aj univerzi-
tu . Napríklad nás reprezentovali v Nemecku 
na Kirchentagu . Táto práca je náročná, pre-
tože študenti sa menia, každý rok môže mať 
spevokol iné zloženie a potom je náročnejšie 
nacvičovať . 

Daniela Čistá, študentka FiF UK
Foto: Tomáš Jahelka

Od štúdia k životnému poslaniu
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Spomedzi trinástich fakúlt Univerzity 
Komenského sme navštívili aj Evanjelic-
kú bohosloveckú fakultu UK, aby sme sa 
dozvedeli niečo viac o aktivitách a peda-
gógoch tejto fakulty. Oslovili sme aj býva-
lého dekana Mgr. Ondreja Prostredníka, 
PhD., ktorý pôsobí ako odborný asistent 
na Katedre Novej zmluvy EBF UK. Venu-
je sa najmä štúdiu synoptických evanjelií 
a vzťahom medzi kresťanskými cirkvami, 
ako aj vzťahom medzi náboženstvami. Zá-
roveň od roku 2012 pôsobí ako šéfredak-
tor odborného časopisu evanjelickej cirkvi 
Cirkevné listy. 

Periodikum, kde pôsobíte ako šéfredak-
tor má názov Cirkevné listy. Súvisí ich 
„dobové“ pomenovanie s nejakou kon-
krétnou historickou udalosťou? 

Vznik časopisu Cirkevné listy, ktorý v roku 
1863 založil Jozef Miloslav Hurban, súvi-
sí s veľkým jubileom vierozvestcov Cyrila 
a Metoda . Možno povedať, že vlastne ide 
o najstaršie slovenské evanjelické periodi-
kum . Pod Hurbanovým vedením vychádzali 
do roku 1875 . Neskôr vydávanie časopisu 
s rovnakým názvom spustil v roku 1887 Jur 
Janoška . Odvtedy vychádzajú až dodnes . Je 
to časopis s veľmi dlhou tradíciou, vznikol 
v prostredí evanjelickej cirkvi, ale v rôznych 
fázach svojho vývoja plnil aj úlohu celospo-
ločenského periodika, hlavne v jeho začiat-
koch . V súčasnosti je to periodikum, ktorého 
cieľovou skupinou sú farári evanjelickej cirkvi 
a členovia evanjelickej cirkvi, ktorí majú záu-
jem o odborné pohľady na aktuálne témy . 

Prispievajú do mesačníka – Cirkevných 
listov aj študenti a učitelia EBF UK?

Áno, snažíme sa vytvárať priestor aj pre na-
šich doktorandov, občas aj študentov . Množ-
stvo príspevkov je aj od pracovníkov našej 

fakulty . V našej redakčnej rade sa snažíme 
získavať prispievateľov aj zo širšej odbornej 
verejnosti . Ide nám o to, aby náš časopis 
nebol prísne teologický . Naše aktuálne číslo 
sa napríklad venuje téme etika podnikania a 
máme tam príspevky ekonómov, ktorí sa za-
mýšľajú nad etikou v hospodárení . 

Keď už sme pri témach, aké iné témy ča-
sopis Cirkevné listy ponúka?

Každé číslo sa snažíme tematicky zame-
rať . Zvolenú tému rozvíjame formou rozho-
voru s odborníkom, prinášame tiež jednu či 
dve odborné štúdie a zvyšok čísla dopĺňajú 
príspevky na iné významné témy . Často nám 
práve naši doktorandi spracúvajú aj recen-
zie aktuálnych publikácií . Z tém, ktorým sme 
sa venovali, môžem z nedávneho obdobia 
spomenúť napríklad prezentáciu cirkvi v mé-
diách, vnímanie zomierania a smrti v evanje-
lickej cirkvi, migrácia a vzťah k migrantom, 
rozvod a sobáš rozvedených či financovanie 
cirkvi . Záleží nám na tom, aby sme otvára-
li diskusiu na témy, ktoré premosťujú život 
cirkvi so životom v spoločnosti . 

Publikujú Cirkevné listy aj výstupy z ve-
deckého výskumu?

Cirkevné listy sú odborným časopisom 
určeným širšej odbornej verejnosti a nepri-
nášajú úzko zamerané príspevky vedecké-
ho výskumu . Tejto úlohe sa venuje časopis 
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Testi-
monia Theologica . Vychádza elektronicky a 
je prístupný cez webovú stránku fakulty . Tam 
sa publikujú predovšetkým práce našich ko-
legov z fakulty . Časopis je veľmi mladý . Bol 
založený v roku 2007 . V prvých rokoch to 
bola platforma pre pracovníkov fakulty, v sú-
časnosti sa nám darí získavať príspevky aj od 
kolegov zo spolupracujúcich teologických 
fakúlt na Slovensku alebo v zahraničí . Šéfre-
daktorom je doktor Dávid Benka . 

Aj EBF UK sa stará o svoj vedecký dorast 
vo forme doktorandského štúdia. Koľkí 
doktorandi v súčasnosti na fakulte štu-
dujú?

V tomto akademickom roku máme na fa-
kulte 9 interných doktorandov a 4 externých . 
Zatiaľ čo v minulých rokoch sa nám vcelku 
darilo obsadzovať dve až tri doktorandské 
miesta ročne, v aktuálnom akademickom 
roku sme vzhľadom na obmedzené finanč-
né prostriedky vyčlenené ministerstvom 
školstva na doktorandské štipendiá mohli 
ponúknuť len jedno nové miesto pre denné 
doktorandské štúdium . Optimálny počet pre 
potreby fakulty boli dvaja až traja ročne . 

Vychádzajú na EBF UK aj iné periodiká?
Áno, existuje aj študentský časopis Evan-

jelicky teológ . Je to časopis, ktorý zostavujú 

študenti v spolku Jozefa Miloslava Hurbana . 
Tvoria redakčnú radu a organizujú si príspev-
ky . Tento časopis je veľmi dobrým priesto-
rom, v ktorom sa formujú redaktorské a au-
torské osobnosti . Ak by sme sa pozreli na 
širší horizont evanjelickej cirkvi, tak môžeme 
povedať, že v jej prostredí popri historickom 
týždenníku Evanjelický posol spod Tatier 
a spomínanom mesačníku Cirkevné listy vy-
chádza množstvo ďalších časopisov zamera-
ných na užšie záujmové skupiny . Napríklad 
časopis Služba Slova venovaný rozvoju ho-
miletickej práce kazateľov . Časopis Cestou 
svetla venovaný misijnej práci v cirkvi . Časo-
pis Evanjelickej diakonie ECAV na Sloven-
sku – Diakonia .sk, ktorý je venovaný chari-
tatívnej práci . Nedávno bol obnovený veľmi 
úspešný mesačník Evanjelický východ, ktorý 
má podobný profil ako Cirkevné listy . 

Ako a kde si môže záujemca objednať 
alebo kúpiť Cirkevné listy? 

Distribúciu nášho časopisu robí vydavateľ-
stvo Tranoscius a je možné si ho predplatiť 
prostredníctvom webovej stránky vydavateľ-
stva . Máme aj facebookovú prezentáciu ča-
sopisu s informáciami o témach jednotlivých 
príspevkov, samozrejme, aj s údajmi o mož-
nostiach predplatenia . Už asi rok funguje 
aj elektronická forma časopisu cez službu 
Floowie .com, kde online platbou získate 
prístup k časopisu online . Ďalej je možné 
získať časopis v predajniach vydavateľstva, 
no a najsilnejším a tradičným distribútorom 
sú evanjelické farské úrady . V súčasnosti 
máme náklad 700 kusov .

Daniela Čistá, študentka FiF UK

Aj cirkevné témy musia byť aktuálne
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Právnická fakulta Univerzity Komenské-
ho v súčasnosti ponúka doktorandské štú-
dium v šiestich akreditovaných odboroch . 
Staronovými sú v tomto akademickom roku 
občianske právo a trestné právo . V ex-
ternej i dennej forme študuje spolu 119 
slovenských a zahraničných študentov 
doktorandského štúdia . PraF UK ponúka 
možnosť študovať aj v anglickom jazyku . 

Výučba predmetov sa realizuje formou 
prednášok a individuálnych konzultácií . 
Štandardná dĺžka doktorandského progra-
mu v dennej forme štúdia sú 3 akademické 
roky a v externej forme štúdia 5 akademic-
kých rokov . 

V dennej forme majú doktorandi najväč-
ší záujem o obchodné a finančné právo 
a v externej forme o ústavné právo . Oproti 
koncu 90 . rokov 20 . storočia, kedy prevlá-
dala externá forma štúdia, je to v posled-
ných rokoch práve naopak, študenti dávajú 
prednosť dennej forme štúdia, čo je aj v zá-
ujme PraF UK . 

V súčasnosti sa študenti doktorandské-
ho štúdia podieľajú na grantoch LEIG, Jean 

Monet Chair, Jean Monet Module, VEGA, 
KEGA, APVV a UK . Cieľom fakulty je, aby 
sa všetci doktorandi prvého a druhého roč-
níka zapojili do riešenia grantov UK, resp . 
participovali na ďalších zahraničných a do-
mácich grantoch riešených na príslušnej 
katedre . Pre ilustráciu, v roku 2006 bolo 
zapojených do vedeckého výskumu UK päť 
študentov doktorandského štúdia, v roku 
2010 už štrnásť a v roku 2013 to bolo je-
denásť . 

Doktorandi sa zúčastňujú aj na študent-
skej mobilite (štúdium/stáž) v rámci progra-

mu LLP/Erasmus . Napríklad v akademic-
kom roku 2009/2010 vycestovali traja 
na štúdium, 2011/2012 dvaja na štúdium 
a dvaja na stáž, v tomto akademickom roku 
jeden na štúdium .

Rôznorodosť tém dizertačných prác vy-
plýva z úloh komplexne pokryť teoretické 
a praktické potreby právnej vedy, resp . 
potreby vedeckého výskumu jednotlivých 
katedier . Zo širokej palety právnických tém 
dizertačných prác našich doktorandov sme 
vybrali šesť, ktoré bližšie predstavíme, spo-
lu s predstavením aktivít ich autorov . 

Právnická fakulta UK predstavuje svojich 
doktorandov

Mgr. Marta Rajková
denná doktorandka na Katedre 
právnych dejín PraF UK 
v študijnom odbore teória a dejiny 
štátu a práva

Téma dizertačnej práce: Právna konti-
nuita uhorskej ústavy
Školiteľ: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Na doktorandské štúdium som nastúpila 
v roku 2011 . Problematike právnej kontinui-
ty sa naša katedra hlbšie venuje už od roku 
2010 v rámci grantu APVV 0607-10 s ná-
zvom Kontinuita a diskontinuita práva a jej 
vplyv na vývoj právneho poriadku SR v 20. 
storočí, ktorého riešiteľkou som sa stala aj 
ja .

Uhorská ústava je súbor explicitne ne-
vymedzených fundamentálnych zákonov, 
obyčajového práva a právnych princípov . 
Uhorská ústava bola tzv . nepísanou ústa-
vou, a práve to robí jej skúmanie, jej časové 
a obsahové vymedzenie zložitým . Centrál-
nym elementom historickej uhorskej ústavy 
bola náuka o svätej korune (známej tiež ako 
svätoštefanská koruna) . Samotná koruna je 
relevantná ako hmotný predmet (bola nevy-
hnutným prostriedkom legitímnej korunová-
cie kráľa), aj ako predmet nehmotný (kvôli 
spomínanej právnej doktríne, ktorá sa okolo 
nej vytvorila) . Náuka chápe korunu ako práv-

nickú osobu, prameň štátnej moci stojacej 
ako najvyšší suverén nad kráľom a ľudom 
– politickým národom . V zmysle organickej 
teórie štátu sú potom kráľ ako hlava a ľud 
ako členovia akoby rovnocenné údy koruny 
– celého tela . 

Mojím cieľom je prostredníctvom historic-
koprávnych prameňov objasniť vznik a vývoj 
náuky o svätej korune a najmä to, ako sa 
v jednotlivých historických obdobiach pre-
javovala, či bola realitou alebo „len“ ideou . 
V práci by som rada poukázala aj na fakt, že 
táto historickoprávna téma je stále aktuálna 
a živá . Svoj výskum chcem preto prepojiť so 
súčasnosťou a analyzovať, čo dnes zname-
najú z hľadiska práva pojmy historická ústa-
va a idea svätej koruny . 

Svätá koruna je momentálne vystave-
ná v maďarskom parlamente v Budapešti . 
Po druhej svetovej vojne však strávila vyše 
tridsať rokov v úschove Spojených štátov 
amerických (vojenská základňa Fort Knox, 
Kentucky) . Aj táto skutočnosť ma inšpiro-
vala, aby som časť svojho výskumu reali-
zovala v Spojených štátoch amerických, 
konkrétne na The University of Michigan 
Law School, Ann Arbor . Na tejto univerzite 
som sa venovala najmä porovnaniu nepísa-
ných ústav Uhorska, Anglicka a USA . Pobyt 
v Spojených štátoch mi okrem toho umož-
nil prístup k množstvu archívneho materiá-
lu, a prebádať tak historické, diplomatické 
a právne aspekty vyvezenia svätej koruny, 
resp . jej návratu z USA do Maďarska v roku 

1978 . V letnom semestri 2012/2013 som 
absolvovala semestrálny študijný pobyt na 
ELTE v Budapešti, kde som pokračovala 
vo svojom výskume . Na jeseň 2013 som 
dostala príležitosť prezentovať výsledky svoj-
ho výskumu – o svätej korune v USA – na 
budapeštianskej ELTE v rámci tamojšieho 
študentského vedeckého krúžku . Za svoj 
úspech však v prvom rade vďačím svoj-
mu školiteľovi prof . JUDr . Jozefovi Beňovi, 
CSc ., ktorý ma aj v mojich zahraničných 
študijných pobytoch vždy podporoval, ako 
aj mojim kolegom z Katedry právnych dejín, 
ktorí sú mi oporou a motiváciou po odbornej 
i osobnej stránke .
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Študijný odbor
Počet doktorandov k 31. 12. 2013

slovenskí zahraniční
denní externí denní externí

Teória a dejiny štátu a práva 14 8 0 2
Ústavné právo 6 5 0 17
Správne právo 12 4 0 1
Obchodné a finančné právo 26 14 0 9
Občianske právo 1 0 0 0

Spolu
59 31 0 29

90 29
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JUDr. Simona Heseková Bojmírová 
denná doktorandka na Katedre 
obchodného, finančného 
a hospodárskeho práva PraF UK 
v študijnom odbore obchodné 
a finančné právo

Téma dizertačnej práce: Finančnoprávna 
úprava činností bánk vo vybraných štátoch 
Európy
Školiteľ: doc. Mykola Sidak, DrSc.

Magisterské štúdium som absolvovala na 
PraF UK v roku 2009 . V roku 2011 som na-
stúpila na denné doktorandské štúdium na 
Katedre obchodného, finančného a hospo-
dárskeho práva PraF UK . V rámci dizertačnej 
práce a doktorandského štúdia sa venujem 
oblasti bankového práva, pričom v oblasti 
bankovníctva pôsobím aj v praxi . 

Dizertačná práca sa venuje problematike 
finančnoprávnej úpravy bánk a ich činností 
vo vybraných štátoch Európy, medzi ktoré 
patrí Slovenská republika, Ruská federácia 
a Veľká Británia . 

Otázka finančnoprávnej úpravy bánk a ich 
činností predstavuje aktuálnu problemati-
ku, ktorá prekračuje geografické hranice 
štátov, ako aj ich právne úpravy . Existencia 
bánk a postupné zmeny v ich oprávneniach 
a činnostiach v sebe už odpradávna odrážali 
spoločenské aj ekonomické zmeny a cel-

kovú geopolitickú situáciu, v ktorej sa štáty 
nachádzali . V súvislosti s postupnými integ-
račnými procesmi a nevyhnutnou spoluprá-
cou štátov sa právne úpravy krajín k sebe ne-
ustále približovali, čo vyústilo až do súčasnej 
legislatívy, tak v rámci Európskej únie, ako 
aj v rámci vnútorných právnych poriadkov 
jednotlivých štátov . Na prvý pohľad by sa 
mohlo zdať, že pri problematike bánk a ich 
činností, ktoré sú zásadné najmä z hľadiska 
spolupráce štátov v oblasti medzinárodného 
obchodu, ale aj v ostatných oblastiach kaž-
dodenného života, by mohlo dôjsť k prelína-
niu právnych poriadkov a takmer k totožným 
právnym úpravám . Rozdielne ekonomické 
podmienky, odlišná spoločenská situácia a 
aj historické faktory však spôsobili pomerne 
významné odlišnosti v jednotlivých právnych 
úpravách, ktorými dané štáty reagovali na 
aktuálnu ekonomickú situáciu . 

Na jednotlivé rozdiely sa koncentruje di-
zertačná práca založená na súbežnej kom-
parácii právnych poriadkov Veľkej Británie, 
Ruskej federácie s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky . Výber štátov bol pod-
mienený ich hospodárskym, ekonomickým 
a geopolitickým postavením, pričom vybrané 
štáty predstavujú štáty Európskej únie, ktoré 
prijali či neprijali euro, ako aj štáty mimo Eu-
rópskej únie . Dizertačná práca sa zameriava 
aj na analýzu rozdielnych prístupov v rámci 
bankového systému, a to najmä z dôvodu, 

že bankový sektor predstavuje sféru, kto-
rá citlivo reflektuje zmeny v ekonomických 
a trhových podmienkach . Tie sa následne 
recipročne prejavujú v legislatívnych ten-
denciách, ktoré majú široký dopad na kaž-
dodenný život . Súčasná hospodárska kríza 
tak kladie vysoké požiadavky na legislatívy 
jednotlivých krajín s cieľom vysporiadať sa 
s aktuálnymi otázkami, ktoré priniesla, ako 
aj s cieľom dosiahnuť výsledky, spočívajúce 
v stabilite bankového sektora . Práve rozdiel-
ne prístupy k jednotlivým otázkam v rámci 
bankového systému môžu znamenať prínos 
v riešení problémov, ktorým musia štáty čeliť 
aj v súčasnej dobe . 

JUDr. Andrea Slezáková, LL.M.
externá doktorandka na Katedre 
obchodného, finančného 
a hospodárskeho práva PraF UK 
v študijnom odbore obchodné 
a finančné právo

Téma dizertačnej práce: Právna úprava 
finančného sprostredkovania a finanč-
ného poradenstva vo vybraných štátoch 
Európy
Školiteľ: doc. Mykola Sidak, DrSc.

V zimnom semestri akademického roku 
2011/2012 som sa stala poslucháč-
kou doktorandského štúdia . Vo svojej 
dizertačnej práci sa zaoberám právnou 
úpravou finančného sprostredkovania 
a finančného poradenstva . Ide o proble-
matiku, ktorá si zasluhuje našu pozornosť . 
Nastavenie regulácie v tomto segmente 
finančného trhu je nesporne citlivou zále-
žitosťou . Je to preto, že v „bežnom živote“ 
sa s činnosťou finančných agentov alebo 
finančných poradcov stretávajú fyzické 
osoby (laici), využívajúc ich služby pri roz-
hodovaní sa pre konkrétny produkt finanč-
nej inštitúcie . Práve v situácii, keď klient 

nedisponuje dostatočným množstvom 
informácií, je potrebné, aby zákonodarca 
zakotvil v právnych normách požiadavky 
na výkon predmetných činností na vysokej 
úrovni . Preto do svojej dizertačnej práce 
zakomponovávam návrhy de lege feren-
da, ktorých cieľom je posilniť ochranu fi-
nančného spotrebiteľa .

Využívajúc komparatívnu metódu, skú-
mam reguláciu tejto problematiky i vo vy-
braných európskych krajinách – Rakúsku 
a Nemecku s cieľom poukázať na zahra-
ničné právne inštitúty, ktorých inkorporo-
vanie do našej domácej právnej úpravy, sa 
javí ako žiaduce . K téme mojej dizertačnej 
práce sa mi podarilo uverejniť niekoľko 
článkov v odborných časopisoch Zeit-
schrift für Finanzmarktrecht a EASTLEX, 
Recht und Steuern in Mittel und Osteu-
ropa vydávaných v Rakúsku .

Po ukončení magisterského štúdia 
som absolvovala postgraduálny študij-
ný pobyt v Nemecku, a preto sa snažím 
svojou činnosťou prispieť k tomu, aby boli 
informácie o našich právnych inštitútoch 
sprístupnené i kolegom v zahraničí, najmä 
v germanofónnych krajinách . A tak som 

sa napríklad ako jedna z vedúcich autor-
ského kolektívu a prekladateľka podieľala 
na vydaní vysokoškolskej učebnice Die 
Regulierung von Finanzmarktsubjekten 
und die Aufsicht über deren Tätigkeit, 
ktorej publikovanie bolo podporené Na-
dačným fondom Slovenskej sporiteľne 
v Nadácii Pontis . 
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JUDr. Marek Domin
denný doktorand na Katedre 
ústavného práva PraF UK 
v študijnom odbore ústavné právo

Téma dizertačnej práce: Inštitút kontra-
signácie aktov hlavy štátu vo vybraných 
štátoch Európskej únie
Školiteľ: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

Na doktorandské štúdium som nastúpil 
bezprostredne po ukončení magisterské-
ho štúdia v roku 2011 a nadviazal som ním 
na predchádzajúcu študentskú publikačnú 
činnosť, ktorá si našla svoj ohlas v jednom 
z komentárov k Ústave Slovenskej republi-
ky, ako aj v podobe udelenia prestížnej ceny 
Karola Planka v študentskej kategórii .

Za – na prvý pohľad – komplikovaným 
názvom sa skrýva jeden z inštitútov typic-
kých pre parlamentné demokracie, teda 
pre štáty s parlamentnou formou vlády . 
Kontrasignácia spočíva v tom, že vybrané 
akty (rozhodnutia) hlavy štátu musia byť 
schválené iným ústavným orgánom, a to 
najčastejšie predsedom vlády . Toto schva-
ľovanie, ako napovedá aj etymologický pô-
vod slova kontrasignácia, má najčastejšie 
podobu pripojenia podpisu predsedu vlá-
dy k podpisu hlavy štátu . Kontrasignácia 
vyvoláva dva zásadné právne účinky . Po 
prvé, je predpokladom na to, aby sa akt 
hlavy štátu stal platným . Nemenej dôležitý 

účinok však spočíva aj v prechode zodpo-
vednosti za kontrasignovaný akt hlavy štátu 
na vládu . Korene skúmaného inštitútu mož-
no hľadať na prelome 17 . a 18 . storočia vo 
Veľkej Británii, a to v súvislosti s formova-
ním parlamentnej formy vlády, oslabovaním 
postavenia hlavy štátu (monarchu) a posil-
ňovaním postavenia vlády, vrátene formo-
vania jej politickej zodpovednosti .

Jedna z kľúčových otázok, na ktorú ne-
existuje jednotná a jednoznačná odpoveď 
ani v odborných kruhoch, sa týka účelu 
inštitútu kontrasignácie v súčasných ústav-
ných systémoch . Možno sa stretnúť s ná-
zormi, podľa ktorých inštitút kontrasignácie 
dnes predstavuje už len akýsi historický re-
likt udržiavaný tradíciou . Iní autori mu však 
pripisujú reálny význam aj v súčasných 
ústavných systémoch . Jedným z cieľov 
výskumu je preto identifikácia účelu, ktorý 
kontrasignácia v súčasných ústavných sys-
témoch plní, a to za pomoci verifikácie sta-
novených pracovných hypotéz . Nemenej 
významným cieľom výskumu, vychádzajú-
cim z analýzy jednotlivých aspektov skúma-
ného inštitútu vo vybraných štátoch EÚ, je 
pokus o zodpovedanie otázky, či má inšti-
tút kontrasignácie aktov hlavy štátu v ústav-

JUDr. Eva Vranková
denná doktorandka na Katedre teórie 
práva a sociálnych vied PraF UK 
v študijnom odbore teória a dejiny 
štátu a práva

Téma dizertačnej práce: Historickopráv-
ne a teoretickoprávne aspekty inštitútov 
milosti a amnestie
Školiteľ: doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.

Na doktorandské štúdium na Právnickej 
fakulte UK som nastúpila v roku 2010 po ab-
solvovaní magisterského štúdia s vyzname-
naním na našej alma mater . Mojím druhým 
domovom sa stala Katedra teórie práva a 
sociálnych vied, kde som sa stala súčasťou 
veľmi milého kolektívu na čele s vedúcou 
katedry JUDr . Nadeždou Vaculíkovou, PhD . 
Počas troch krásnych rokov doktorandské-
ho štúdia som sa uistila v tom, že pedago-
gické a vedecké pôsobenie na Právnickej 
fakulte UK je to, čo ma baví a čomu sa 
chcem v živote venovať .

V rámci pedagogickej činnosti vyučujem 
primárne povinné predmety Teória práva I . 
a Teória práva II ., zaujíma ma tiež Sociológia 
práva a Filozofia práva . Učiť bolo vždy mojím 
snom a je to niečo, čo ma neskutočne napĺňa . 

Vo svojej vedeckovýskumnej a publi-
kačnej činnosti sa venujem najmä proble-
matike inštitútov milosti a amnestie, ktoré 
tvoria predmet mojej dizertačnej práce . 

K napísaniu dizertačnej práce ma viedol 
predovšetkým záujem o otázky súvisiace s 
uplatňovaním týchto inštitútov v podmien-
kach Slovenskej republiky a tiež absencia 
komplexného teoreticko-právneho spraco-
vania tejto problematiky v našej odbornej 
literatúre . Hlavným vedeckým cieľom mojej 
práce je, pretože téma je rozsiahla, poskyt-
núť čo najvýstižnejšie zhrnutie a ucelený po-
hľad na inštitúty milosti a amnestie . K čiast-
kovým cieľom patrí rozsiahle teoretické 
vymedzenie inštitútov milosti a amnestie a 
ďalších s nimi súvisiacich pojmov (abolícia, 
agraciácia, rehabilitácia, kontrasignácia . . .), 
načrtnutie historického vývoja udeľovania 

najmä amnestií na našom území od roku 
1918 až po súčasnosť, vrátane aktuálnych 
amnestií udelených na začiatku roka 2013, 
analýza ústavnej i trestnoprávnej úpravy 
skúmaných inštitútov v právnom poriadku 
Slovenskej republiky s dôrazom na existu-
júcu judikatúru Ústavného súdu Slovenskej 
republiky k čl . 102 ods . 1 písm . j) Ústavy 
Slovenskej republiky . Cenným zdrojom in-
formácií pre môj výskum je tiež judikatúra 
Ústavného súdu Českej republiky, ako aj 
vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre 
ľudské práva, pričom cieľom dizertačnej 
práce je snaha skĺbiť teoretické východiská 
a poznatky s praxou . Venujem sa tiež kom-



15       Ú S P E Š N Í  D O K T O R A N D I  N A  P R Á V N I C K E J  F A K U L T E  U K

Mgr. Matej Mlkvý, LL.M.
denný doktorand na Katedre 
právnych dejín PraF UK v študijnom 
odbore teória a dejiny štátu a práva 

Téma dizertačnej práce: Od poddané-
ho k občanovi – evolučný vývoj právneho 
postavenia obyvateľstva v Anglicku
Školiteľ: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Na doktorandské štúdium som nastúpil 
v roku 2010 po skončení štúdia práva na 
Právnickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave . Vo svojej dizertačnej práci sa 
venujem vývoju osobného stavu slobody 
obyvateľstva v anglickom práve . 

Stav slobody (status libertatis) je jeden 
z troch možných osobných stavov osoby 
v práve podľa rímskoprávnej klasifikácie . 
Podľa tohto kritéria sa osoby delia zásad-
ne na slobodné a neslobodné, pričom nie 
je vylúčené ani vytváranie prechodných 
právnych kategórií . V antických právnych 
systémoch, osobitne v klasickom rímskom 
práve, dichotómia spočívala v rozdelení 
osôb na slobodné a na otrokov . Feudálne 
právne systémy vo väčšine európskych 
štátov nivelizovaním rozdielov právneho 
postavenia pôvodne odlišných kategó-
rií obyvateľstva dospeli tiež k vytvoreniu 
jednotnej kategórie neslobodných osôb, 
označovaných rôznymi právnymi termínmi, 
ale väčšinou ako poddaní či nevoľníci . 

Zánik osobného stavu neslobody bol 
v moderných dejinách uskutočnený najmä 
prostredníctvom zákonodarnej intervencie 
(t . j . revolučne), ktorá s náhradou alebo 
bez náhrady zrušila neslobodný osob-
ný stav (poddanstvo, koloniálne otroctvo 
atď .) . Vznikla taktiež možnosť vytvárania 
majetkových práv, ktorých predmetom 
bola osoba . Proces zániku neslobodného 
stavu bez zákonodarnej intervencie (t . j . 
evolučne) je pomerne zriedkavý . Historic-
ky je preukázaný v prípade zániku antic-
kého otroctva, no nedostatok prameňov 
aplikácie práva nám spravidla neumožňuje 
detailnejšie skúmať právny charakter tejto 
emancipácie . Takéto obmedzenia nie sú 
prítomné v prípade zániku poddanstva v 
Anglicku . Tu poddanstvo zaniklo bez zá-
konodarnej intervencie, pričom dostatok 
normatívnych materiálov, prameňov po-
znania práva (najmä právne knihy) a pra-
meňov aplikácie práva (najmä zazname-
nané súdne rozhodnutia) nám umožňujú 
zrekonštruovať právny charakter zániku .

V práci predostieram argument, že nie 
hmotnoprávna zmena uznaných dôvodov 
emancipácie, ale procesná úprava ich re-
alizácie zohrali kľúčovú úlohu v procese 
zániku poddanského stavu . Vývoj alokácie 

dôkazného bremena v anglickom statu-
sovom spore o slobodu v chronologickej 
analýze jasne preukazuje postupné zvyšo-
vanie dôkazného bremena žalujúcich vlast-
níkov poddaných do tej miery, že realizácia 
ich majetkových práv v osobe poddaného 
je najneskôr v druhej polovici 16 . storočia 
fakticky nemožná, čo motivovalo vlastníkov 
v snahe maximalizovať ekonomický úžitok 
k „dobrovoľným“ manumisiám poddaných 
za odplatu . Tento formálnoprávny vývoj, 
samozrejme, zodpovedá celkovým mate-
riálnym podmienkam života spoločnosti 
v danom priestore a čase, pričom vývoj 
v prípade Anglicka a celkovo západnej 
Európy bol opačný ako vývoj v Uhorsku 
a celkovo vo východnej Európe . V práci 
predkladám možné vysvetlenia tohto javu 
poukázaním na odlišné demografické fak-
tory, inštitucionálne faktory, no najmä na 
rozdielnu ekonomickú optimalitu využitia 
neslobodnej pracovnej sily .

Zaujímavou výskumnou úlohou je aj ana-
lýza pojmového vymedzenia právneho sta-
vu poddanstva v Anglicku . Aj keď v súčas-
nosti správne rozlišujeme pojmy otroctvo a 
poddanstvo, v anglických ranofeudálnych 
súkromných kompiláciách dochádza k ich 
právnemu stotožneniu . Termín servus, 
resp . servi, teda môže odkazovať k pojmu 
otrok, aj k pojmu poddaný . Súvisí to ne-
sporne s fenoménom recepcie rímskeho 
práva v stredoveku a osobitne o zjavnom 
vplyve školy glosátorov na autorov týchto 
zbierok . To práve ďalej podopiera tézu, 
že právne systémy sa spravidla nevyvíjajú 
aspoň v západnom civilizačnom okruhu 
autonómne (ako by predpokladala von 
Savignyho koncepcia Volksgeistu), ale 
preberaním normatívneho materiálu, či 
už vo forme recepcie alebo právnej trans-
plantácie . Práve kontinuita a diskontinuita 
v práve, ktorých je tento proces dôkazom, 
v najširších súvislostiach tvoria dlhodobú 
výskumnú úlohu Katedry ústavného práva .

parácii ústavnej úpravy udeľovania milosti 
a amnestie vo vybraných štátoch, najmä 
Európskej únie, s našou ústavnou úpravou . 
Jedným z kľúčových cieľov môjho výskumu 
je zmapovať problémy súvisiace s udeľova-
ním amnestií a konaním o udelení milosti, 
následným vyhodnotením a určením nedo-
statkov nájsť odpoveď na vzniknuté sporné 
otázky (abolícia, (ne)možnosť zmeny alebo 
zrušenia rozhodnutia o amnestii, ústavné 
limity výkonu právomoci prezidenta repub-
liky udeľovať milosť a amnestiu, miesto mi-
losti a amnestie v modernej demokratickej 
spoločnosti . . .) a podať vlastné návrhy de 
constitutione a lege ferenda . Verím, že 
prínosom do skúmanej problematiky bude 
tiež empirickovýskumná časť práce, kde 
som na vzorke 324 respondentov verifiko-
vala stanovené hypotézy .

Teší ma, že sa moja práca stretáva s pozi-
tívnou odozvou, o čom svedčí aj dvojnásob-
né pridelenie Grantu UK pre doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov . Týmto 
by som chcela poďakovať našej Univerzite 
Komenského v Bratislave za podporu mla-
dých vedcov .

Pokiaľ ide o moje ďalšie vedecké aktivity, 
rada by som spomenula, že od roku 2012 
som tiež spoluorganizátorkou medzinárod-
nej vedeckej konferencie doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov Míľniky 
práva v stredoeurópskom priestore, ktorú 
organizuje naša Právnická fakulta UK každý 
rok koncom marca v Častej-Papierničke . Spracovala: Mgr. Eva Vlková, PraF UK

nom systéme Slovenskej republiky svoje 
miesto . A naopak, či by nebolo vhodné 
tento inštitút z nášho ústavného systému 
vypustiť a nahradiť iným ústavným inštitú-
tom, a to z dôvodu čo „najdokonalejšieho“ 
fungovania celého ústavného systému .

Počas doktorandského štúdia som 
sa zúčastnil na študijnom pobyte na jed-
nej z najstarších európskych univerzít, 
na univerzite v španielskej Salamanke . 
V priebehu tohto pobytu som mal možnosť 
oboznámiť sa so skúmaným inštitútom 
v podmienkach ústavného systému Špa-
nielska . Výskum bol taktiež podporený 
dvoma grantmi Univerzity Komenského 
v Bratislave, určenými pre doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov . Jeho 
čiastkové výsledky boli priebežne publiko-
vané nielen v odborných časopisoch, ale 
aj na domácich i zahraničných vedeckých 
konferenciách . V súčasnosti sa pripravuje 
publikácia odborného článku v renomo-
vanom španielskom odbornom časopise 
venujúcom sa výlučne odvetviu ústavného 
práva .

Doktorandské štúdium ukončím obhajo-
bou dizertačnej prace, ktorá je predbežne 
plánovaná na začiatok leta 2014 .
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Tvrdí, že miluje vybrané slová, výnimky 
z rytmického krátenia a hodiny strávené 
nad prefixami sufixov a sufixami prefixov. 
Mgr. Vladimíra Kašíková pracuje ako jazy-
ková korektorka. V roku 2006 absolvovala 
Filozofickú fakultu UK.

Ako dlho robíš jazykovú korektorku?
Tejto práci sa venujem už sedem rokov . 

Študovala som slovenský jazyk a literatúru na 
Filozofickej fakulte UK a chcela som aj naďa-
lej pôsobiť v tejto oblasti . Začala som sa teda 
profesionálne venovať korektúram . O spo-
luprácu so mnou prejavili záujem rôzne vy-
davateľstvá, firmy, neziskové organizácie 
a v neposlednom rade študenti . Nevenujem 
sa len textovým korektúram, ale aj učeniu 
slovenčiny . Ešte počas univerzitného štú-
dia ma zaujal dvojsemestrálny kurz „Didak-
tika slovenčiny ako cudzieho jazyka“, ktorý 
ponúkala Sekcia slovenčiny ako cudzieho 
jazyka . Prvý semester sme najskôr získali 
teoretické poznatky o tom, ako pristupovať 
k výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka . 
V druhom semestri sme mali možnosť si to 
aj prakticky vyskúšať . Táto práca ma začala 
baviť, lebo nie je jednotvárna, ale poskytu-
je neustály kreatívny kontakt s ľuďmi . Spo-
lupracujem s viacerými jazykovými školami, 
v ktorých vediem skupinové alebo individuál-
ne kurzy slovenčiny pre cudzincov .

Priblíž nám svoju prácu korektorky. 
Jednoducho povedané, moja práca spo-

číva v kontrole textov rôznych typov a žán-
rov . Klient mi pošle text, ktorý prečítam, 
opravím a pošlem mu ho naspäť . Pri jazy-
kovej korektúre však nestačí len perfektne 
ovládať pravopis . Dôležité je vedieť zvoliť čo 
najvhodnejšie jazykové výrazy (slová) podľa 
komunikačnej situácie, cieľovej skupiny, kto-
rej je text určený, zohľadňovať jazykový štýl, 
slovosled vetných konštrukcií, logickú nad-
väznosť atď . Nie sú to len dva kliky myšou, 
ako by si to možno niekto predstavoval . V 
ústnom, hovorovom prejave môžete hovoriť 
akokoľvek, ale spisovný písomný prejav si 

vyžaduje dodržiavanie stanovených grama-
tických pravidiel . 

Prečo je potrebná práca korektorky? 
Lebo prvý dojem nikdy neurobíte dvakrát . 

Preklepy, chyby alebo hrúbky v textoch, 
rovnako ako nevzhľadné dokumenty nikdy 
nevzbudia u čitateľov veľkú dôveru . Kvalitný 
obsah a forma zvyšujú dôveryhodnosť textu .

Je dôležité vedieť spisovne písať?
Áno, je dôležité vedieť spisovne písať . 

Každým dokumentom, ktorý vytvoríte, sa 
prezentujete svojim čitateľom . Je to vaša vi-
zitka . Rovnako ako kontrolujete svoj vzhľad 
pred odchodom na dôležité stretnutie, mali 
by ste tiež dôkladne skontrolovať napísaný 
text, aby ste na čitateľa urobili dobrý dojem . 
Bude vás to stáť nejaký čas a pozornosť . Ak 
si neskontrolujete text, určite sa v ňom nájde 
nejaký preklep alebo chyba . Vždy je lepšie, 
keď svoje chyby objavíte skôr ako druhí . 
Predstavte si situáciu, že si hľadáte novú 
prácu a pošlete životopis s chybami vášmu 
potenciálnemu zamestnávateľovi, ktorý si 
o vás hneď urobí úsudok na základe toho, 
čo ste napísali . Aj taká maličkosť, ako sú 
chyby, môže zavážiť pri rozhodovaní o prijatí 
alebo neprijatí do zamestnania .

Pred pár mesiacmi sa v novinách písalo 
o novootvorenom klientskom centre, ktoré 
malo chybu vo svojom názve „Klientské cen-
trum“ . Niekto si neuvedomil, že pri skloňovaní 
prídavných mien sa dôsledne musí rešpekto-
vať rytmický zákon, čo znamená, že grama-
tická prípona sa musí skrátiť, ak je pred ňou 
dlhá slabika . Pri tých tvaroch, kde je pred 
gramatickou príponou dlhá slabika, sa grama-
tická prípona kráti, napríklad: horúci, budúci, 
sediaci, tisíci atď . Na druhej strane pri pri-
vlastňovacích prídavných menách zvieracích 
sa rytmický zákon ruší, to znamená, že dve 
dlhé slabiky môžu stáť vedľa seba, napríklad: 
páví, vtáčí, kohútí, líščí, motýlí . V prídavnom 
mene „klient-sky“ je prvá slabika dlhá, preto 
musí byť druhá slabika krátka . V slove „klient“ 
(pôvodne cudzie slovo) sa pôvodné spojenie 

hlások ie hodnotilo ako dve samostatné sa-
mohlásky i a e a slovo sa rozdeľovalo na dve 
slabiky: kli-ent . Preto bola v prídavnom mene 
klientský po krátkej slabike ent dlhá prípona 
-ský . Postupným zdomácňovaním slova klient 
sa spojenie hlások ie začalo vyslovovať ako 
dvojhláska a v súčasnosti sa slovo hodnotí 
ako jednoslabičné .

Na akej zaujímavej práci si robila?
Zaujímavá bola určite práca v reklamnej 

agentúre, kde som sa stretla s rôznymi typmi 
textov a kládol sa dôraz na kreativitu . Slo-
venčina vinou neoblomných klientov občas 
dostala na frak . 

Je slovenčina ťažká?
Ako pre koho je ťažká, závisí to od uhla po-

hľadu . Každý jazyk sa dá naučiť . Napríklad 
pri výučbe cudzincov je dôležitá metóda – 
kombinácia zmysluplnej komunikácie a gra-
matiky . Svoju rolu zohráva aj ich materinský 
jazyk a iné cudzie jazyky, ktoré ovládajú .

Aký majú Slováci vzťah k slovenčine?
Občas sa mi zdá, že macošský . Záujem 

o jazyk a jazykovú kultúru je akoby v úzadí . 
Dosvedčuje to aj úroveň hovorených a pí-
somných jazykových prejavov . Dennodenne 
takmer na každom kroku môžeme nájsť prí-
klady, ktoré dokazujú, že niektorým ľuďom 
nezáleží na tom, ako hovoria, čo napíšu . Sta-
čí chodiť s otvorenými očami a ušami a vší-
mať si verejné prejavy (napr . politikov), čítať 
noviny a časopisy, verejné oznamy, informač-
né a propagačné materiály, reklamné texty . 
Niekedy mám pocit, že ani redaktori v televí-
zii alebo v rozhlase neovládajú spisovnú slo-
venčinu . Inak by sa nestalo, že v oficiálnych 
prejavoch používajú nespisovné, slangové, 
subštandardné či nesprávne slová, príp . cu-
dzie slová namiesto domácich, ktoré sú už 
zaužívané . Je to prejav nekultúrnosti . Keďže 
pôsobia ako určité vzory, žiada sa, aby roz-
právali spisovne a bez chýb . Médiá sú nielen 
mienkotvorné, ale aj „jazykotvorné“ . Kedysi 
boli v médiách hlasové pedagogičky, ktoré 

Korektorka, ktorá by rada zrušila ypsilon



Napriek značnému progresu hovorenej 
komunikácie sa aj dnes stretávame so si-
tuáciami, v ktorých sa písané slovo prefe-
ruje . Takýmto prípadom je najmä úradná 
korešpondencia, prostredníctvom ktorej 
sa obraciame na rôzne inštitúcie so svo-
jimi žiadosťami alebo oznámeniami . Nie-
ktoré počítačové programy nám písanie 
administratívnych textov uľahčujú, preto-
že nám ponúkajú pri koncipovaní úradnej 
korešpondencie šablóny, do ktorých len 
vpíšeme potrebné informácie . Ako však 
máme postupovať v prípadoch, keď takú-
to šablónu nemáme k dispozícii a finálna 
úprava písomností je viac-menej v „našich 
rukách“? Úpravu oficiálnych písomností 
podrobne opisuje Slovenská technic-
ká norma STN 01 6910 Pravidlá písa-
nia a úpravy písomností. 
V aktuálnom príspevku by 
sme však chceli zamerať 
na tie aspekty úpravy 
písomností, ktoré môžeme 
využiť aj pri korešpondencii 
s akademickými orgánmi . 

K najdôležitejším prvkom 
úradného listu patrí záhlavie, 
adresa prijímateľa, dátum, 
miesto, podpis pisateľa a predmet listu . 
Záhlavie pozostáva z mena a kompletnej 
adresy odosielateľa . Adresu prijímate-
ľa môžeme umiestniť vľavo alebo vpravo 
hore . V prípade, že list plánujeme vložiť 
do okienkovej obálky, umiestnime adresu 
vpravo . V listoch bez predtlače adresu ad-
resáta zvyčajne píšeme vľavo a od rovnakej 
zvislice ako text . Adresu píšeme rovnakým 
druhom písma a s identickou veľkosťou . 
Ak náš list adresujeme konkrétnej osobe, 
adresu začíname oslovením (Vážený pán/
Vážená pani) . V riadku pod oslovením uvá-
dzame celé meno a priezvisko adresáta 
vrátane titulov . Ak vieme, uvádzame aj funk-
ciu daného človeka v rámci organizácie . 
V prípade, že list nie je určený konkrétnej 
osobe, adresu tvorí úplný názov inštitúcie a 
prípadne aj jej organizačnej zložky . Násled-
ne uvádzame miesto dodania, ktoré pozo-
stáva z presného názvu ulice a čísla domu . 
V riadku pod názvom ulice umiestňujeme 
poštové smerovacie číslo (medzi trojčíslim 
a dvojčíslim PSČ sa vynecháva medzera), 
za ním nasleduje názov mesta alebo obce . 
V mestách s viacerými poštami sa pripája aj 
číslo dodávacej pošty . 

Záväznosť listu potvrdzujeme uvedením 
dátumu a určením miesta . Tieto údaje zvyk-
neme písať do nového riadka so zarovna-
ním vpravo a po vynechaní dvoch riadkov 
od posledného riadka adresy . Najprefero-
vanejším poradím údajov je mesto, deň, 
mesiac, rok, pričom medzi informáciami 
nepíšeme čiarku (napr . Bratislava 16. 12. 
2013) . Deň a mesiac zaznačujeme dvoma 

radovými číslovkami vzostupne (01 – 31 
v prípade dní, 01 – 12 v prípade mesia-
cov), rok základnou číslovkou . Rok zvyčaj-
ne uvádzame štyrmi číslicami, v skrátenom 
tvare môžeme napísať len posledné dvoj-
číslie roka . Jednotlivé údaje sa oddeľujú 
medzerou (napr . 28. 05. 2013) . V prípa-
de potreby, napr . z nedostatku priestoru, 
sa môžu medzery v dátume vynechať . Vo 
vetnej súvislosti však odporúčame zacho-
vávať písanie dátumu s medzerami . Dátum 
môžeme vyjadriť aj slovno-číselným spôso-
bom a deň uviesť radovou číslovkou bez 
nuly na začiatku, mesiac slovom a rok zá-
kladnou číslovkou Pri slovno-číselnom vy-
jadrení dátumu sa preferuje písanie názvu 
mesiaca v genitíve, ale možno ho napísať 
aj v nominatíve (teda 2. júla 2013 ale aj 2. 

júl 2013). 
Súčasťou úradnej koreš-

pondencie je tiež stručné 
uvedenie predmetu listu, 
ktoré adresátovi urýchli vy-
bavenie listu bez toho, aby 
musel čítať celý jeho text . 
Predmet listu sa zaznačí 
po vynechaní dvoch prázd-
nych riadkov pod dátumom 

a miestom . V niektorých písomnostiach 
sa zvykne uvádzať predmet listu za slovo 
Vec . Písanie slova Vec nie je povinné . Ak 
však slovo Vec ponecháme, predmet listu 
napíšeme pod toto slovo . Predmet listu je 
možné zvýrazniť podčiarknutím, tučným 
písmom alebo ich kombináciou, pričom ho 
píšeme s veľkým začiatočným písmenom 
a situujeme ho zľava . Predmet listu neu-
končujeme interpunkčným znamienkom . 
Medzi predmetom a textom listu vynechá-
me dva prázdne riadky . Jadro listu môže-
me v nadväznosti na jeho obsah členiť na 
odseky . Záver listu ukončíme pozdravom 
(napr . S pozdravom, S úctou), ktorý sa 
považuje za posledný odsek textu . Preto 
sa píše po vynechaní jedného prázdneho 
riadka od rovnakej zvislice ako predchá-
dzajúce odseky a píše sa bez interpunkč-
ného znamienka, pretože nasledujúci 
podpis sa považuje za jeho obsahové 
pokračovanie . Dôležitou súčasťou listu je 
spomínaný podpis, ktorý sa umiestňuje v 
pravej polovici písomnosti nad počítačom 
vypísaným menom a priezviskom . Na vlast-
noručný podpis sa musí vynechať dosta-
tok miesta (pribl . tri prázdne riadky), preto 
počítačom predtlačené meno a priezvisko 
umiestňujeme aspoň šesť riadkov pod text 
(v prípade, že list doplníme aj pečiatkou, 
je potrebné vynechať ešte viac miesta) . 
Vlastnoručný podpis by nemal prekrývať 
počítačom napísané meno . 

Mgr. Zuzana Popovičová 
Sedláčková, PhD.,

 Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Ako napísať oficiálny list
učili moderátorov a redaktorov správne pre-
zentovať text a vyvarovať sa bežným chybám 
(napr . príliš rýchlej reči, falošnej melódii, ne-
dodržiavaniu dôrazov, princípov spodobova-
nia atď .) . Dnes už to nie je samozrejmosť . 

S čím mávajú Slováci problém?
Často majú problém so základnými vecami, 

ktoré by mal ovládať každý absolvent základ-
nej a strednej školy . Nevedia napríklad, že 
v lokáli (6 . pád) podstatných mien rovnako 
ako ani v datíve (3 . pád) nikdy nemôže byť 
na konci tvrdé y (napr . v hoteli, riaditeľovi), 
takisto v tvare nominatívu (1 . pád) množného 
čísla prídavných mien, ak stoja pri životnom 
podstatnom mene mužského rodu (manažé-
ri), môže byť v pádovej prípone iba mäkké í 
(i) (napr . bezočiví manažéri), dodržiavanie 
správneho vykania tiež nie je bezproblémové 
[(Pani, vy ste sa pomýlili (nie pomýlila) . Pán 
Kováč, boli ste tam? (nie bol ste)] atď .

Osobitnú kapitolu tvoria preklady z cudzích 
jazykov, pri ktorých sa zabúda na rozdiel-
nosť jazykov na rôznych rovinách . V sloven-
skom preklade som sa neraz stretla s angli-
cizmami v podobe používania anglických 
predložkových a syntaktických väzieb (napr .: 
„pre použitie“ miesto „na použitie“) .

Aký máš názor na to, že niektorí ľudia by 
radi zrušili ypsilon?

Keby to bolo možné, tiež by som ho rada 
zrušila . Pre školákov by potom pravdepodob-
ne prestala byť slovenčina strašiakom . Možno 
vás bude zaujímať, že po r . 1945 chceli slo-
venskí jazykovedci (predovšetkým Ľ . Novák) 
uskutočniť radikálnu reformu slovenského 
pravopisu . Usilovali sa najmä o odstránenie 
písmena y zo slovenského pravopisu, odvo-
lávajúc sa na pravopisný systém A . Bernoláka 
a Ľ . Štúra . Podľa ich názoru ypsilon robí náš 
pravopis ťažkým . Vtedajšia ideológia zabráni-
la prijatiu reformy .

Máš rada vybrané slová?
Áno, ja som s nimi nikdy nemala veľký 

problém . Dôvodom je asi aj to, že už od ma-
lička ma rodičia viedli k čítaniu kníh . V súčas-
nosti sa už čítanie kníh veľmi nenosí, čo je 
veľká škoda . Určite ma ovplyvnila aj učiteľka 
na základnej škole, ktorá ma dokázala veľmi 
dobre motivovať .

Lenka Miller

Vlaďka hovorí, prečo je 
dobré nechať si urobiť 

korektúru textu:
•	vaša sekretárka píše, ako počuje
•	v jazykovednom ústave majú 

v jednom kuse obsadené
•	spolupracujete s klientom posad-

nutým gramatikou
•	neznášate ypsilony na neočaká-

vaných miestach
•	viete, že dôležitý je nielen obsah, 

ale aj forma



Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave 
sa dňa 20. novembra 2013 konala medzi-
národná vedecká konferencia na tému 
Osoby so zdravotným znevýhodnením 
v kontexte súčasnej špeciálnej pedago-
giky a súvzťažných vied. Pod záštitou de-
kanky fakulty prof. PaedDr. Alice Vančovej, 
CSc., konferenciu zorganizovali členovia 
Ústavu špeciálno-pedagogických štúdií 
a Katedry špeciálnej pedagogiky PdF UK 
v spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. 
Odbornú garanciu konferencie zabezpe-
čili okrem slovenských a českých kolegov 
aj kolegovia z Ukrajiny, Poľska, Nemecka 
a USA.

Konferencia bola zameraná na niekoľko 
samostatných oblastí teórie a praxe špeciál-
nej pedagogiky s cieľom prezentovať inová-
cie v špeciálnoedukačnej praxi, analyzo-
vať stav a problémy prepájania teórie a praxe 
špeciálnej výchovy a vzdelávania vo vzťahu 
k moderným vyučovacím koncep ciám . Po-
zornosť sa venovala tiež komparácii našich 
poznatkov a skúseností s ďalšími krajinami 
EÚ a USA . Súčasťou konferencie bola aj 
verejná diskusná platforma na tému Je na-
vrhovaná „systémová zmena“ A variantu 
ŠZŠ naozaj „systémová“? Cieľom tejto 
verejnej diskusnej platformy bolo reagovať 
na aktuálne zmeny týkajúce sa špeciál nych 
základných škôl .

Účastníkov konferencie privítala vedú-
ca Katedry špeciálnej pedagogiky doc . 
PaedDr . Terézia Harčaríková, PhD ., s prí-
hovorom ďalej vystúpila dekanka pedago-
gickej fakulty prof . PaedDr . Alica Vančová, 
CSc . Slávnostné otvorenie konferencie 
umocnil kultúrny program študentov z Ka-
tedry hudobnej výchovy PdF UK . Súčasťou 
programu úvodnej časti konferencie bolo aj 
udelenie Ceny Josefa Zemana, ceny deka-
na Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec 
Králové, za celoživotný prínos v odbore 
špeciálna pedagogika a starostlivosť o ľudí 
s postihnutím . Laureátkou uvedenej ceny sa 
stala doc . PhDr . Ema Kollárová, CSc . Cenu 
dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Hra-
dec Králové doc . PhDr . Pavla Vacka, PhD ., 
odovzdal v zastúpení doc . PhDr . Tibor Vojt-
ko, PhD .

V rámci rokovania v pléne odzneli hlav-
né referáty prof . PhDr . Ladislava Požára, 
CSc ., prof . PhDr . Pavla Mühlpachra, PhD ., 
a MUDr . Davida Bayera . 

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila 
okrem iných vzácnych hostí aj riaditeľka 
sekcie špeciálnych škôl, špeciálnych vý-
chovných zariadení MŠVVaŠ SR PaedDr . 
Mária Tekelová .

Prezentácie príspevkov boli realizované 
podľa ich zamerania vo viacerých sekciách . 

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PdF UK
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Konferencia o zdravotnom 
znevýhodnení

Docentka Kollárová ocenená za celoživotný prínos

Doc. PhDr. Ema Kollárová, CSc.
Je jednou z popredných osobností slo-

venskej špeciálnej pedagogiky . Je zakla-
dateľkou slovenskej somatopédie . Počas 
svojej mnohoročnej pedagogickej činnosti 
participovala na príprave odborníkov v tejto 
oblasti na Slovensku; významne sa podie-
ľala na tvorbe koncepcie, obsahu pedago-
gickej dokumentácie a organizácie nielen 
vysokoškolského štúdia somatopédie, ale 
aj štúdia na školách a zariadeniach pre te-
lesne postihnutých, chorých a zdravotne 
oslabených . Uznanie si zasluhuje aj to, že 
sa intenzívne venovala tvorbe chýbajúcej 
študijnej literatúry v odbore somatopédie . 
Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zame-
riavala jednak na špeciálnopedagogickú 
problematiku telesne postihnutých detí 
predškolského a školského veku a jednak 
na problematiku vzdelávania špeciálnych 
pedagógov .

Nezamestnanosť 
mladých ľudí v EÚ – jeden 
z najvážnejších problémov
Európska únia kladie veľký dôraz na napĺňanie cieľov Straté-

gie Európa 2020. Ekonomickými nástrojmi podporuje aktivity 
súvisiace s odstraňovaním nezamestnanosti. Významné podu-
jatie o politike nezamestnanosti sa konalo na Univerzite Istvána 
Széchenyiho v Györi dňa 11. 11. 2013.

Podujatie bolo organizované pod záštitou Informačnej kance-
lárie Európskeho parlamentu na Slovensku, v Rakúsku a v Ma-
ďarsku . Stretnutiu predsedali poslankyne Európskeho parlamentu 
Edit Bauer, Katarína Neveďalová a Lívia Jaróko . Na podujatí sa zú-
častnili študenti Fakulty managementu UK . Témou podujatia bola 
nezamestnanosť v EÚ a spôsoby, ako s ňou Únia bojuje . Euro-
poslankyne sa zhodli na tom, že nezamestnanosť a predovšetkým 
nezamestnanosť mladých ľudí predstavuje jeden z najvážnejších 
problémov Únie ako celku . Akademický reprezentant Univerzity 
Istvána Széchenyiho v Györi vo svojom prejave na úvod stretnutia 
zdôraznil, že zamestnanosť nie je len o peniazoch a príjmoch, ale 
o možnosti vytvárania a formovania hodnôt v celej spoločnosti .

Diskutovalo sa predovšetkým o nedostatku pracovných miest 

pre mladých ľudí, nedostatočne kvalifikovanej práce pre absolven-
tov univerzít, nesúlade medzi ponúkanými pracovnými miestami a 
odbormi štúdia preferovanými zo strany študentov . 

Europoslankyne preto predstavili nástroje, ktoré EÚ uplatňuje pri 
odstraňovaní týchto problémov . Ide predovšetkým o program Era-
smus Plus, ktorý nahradí súčasné programy vzdelávania . Do roku 
2020 tak umožní až 4 miliónom mladých ľudí študovať, stážovať 
či pracovať ako dobrovoľník v zahraničí . Zahraničná mobilita a s 
ňou spojená jazyková vybavenosť mladých ľudí totiž výrazne zvyšu-
je ich šance na trhu práce . Ďalším nástrojom EÚ je fond „Záruka 
pre mládež“, ktorý ponúka mladým ľuďom z EÚ možnosť pracovať 
alebo sa zapojiť do vzdelávania či odbornej prípravy na dobu štyroch 
mesiacov počas nezamestnanosti po skončení štúdia . 

Europoslankyne tiež ponúkli študentom tieto konkrétne typy pre 
lepšiu prípravu na trh práce: „Premýšľajte nad tým, ako môžete čo 
najlepšie využiť 5 rokov strávených na univerzite na získanie čo 
najlepších skúseností . Využívajte možnosti dobrovoľníckych stáží 
a pripravte sa na celoživotné vzdelávanie .“

Zúčastnení študenti FM UK sa na stretnutí aktívne zapojili prostred-
níctvom svojich otázok v anglickom jazyku, ktoré sa pýtali buď priamo 
počas diskusie, alebo ich zaslali vopred vo forme videootázok .

Všetci prednášajúci sa však súčasne zhodli na fakte, že kľúčo-
vým predpokladom pre štart úspešnej kariéry je kvalitné vzdelanie, 
ktoré mnohonásobne zvyšuje šance mladých ľudí na získanie vy-
snívanej práce . 

Mgr. Gabriela Urbanová, doktorandka FM UK

 Zľava: prof. Vančová, doc. Kollárová, prof. Požár.  
Foto: Peter Krajčí
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V mikulášsky piatok sa v Simulačnom 
výučbovom centre JLF UK v Martine ko-
nala po dlhšom čase Pedagogická konfe-
rencia. Programovo bola zameraná na tri 
hlavné témy: 
•	Kurikulum medicínskeho vzdelávania – 

quo vadis? 
•	Nové technológie v medicínskom vzde-

lávaní 
•	Profil učiteľa na lekárskych fakultách

Konferenciu otvoril dekan JLF UK prof . 
MUDr . Ján Danko, CSc ., ktorý sa vo svo-
jom príspevku venoval ceste k excelencii 
v medicínskom vzdelávaní . I keď je JLF UK 
dlhodobo lídrom rebríčka medicínsky orien-
tovaných fakúlt v rankingu ARRA, zdôraznil, 
že držať krok s najvyspelejšími univerzitami 
je potrebné nielen vo vede, ale aj v pedago-
gike . Dekan vo svojom príspevku tiež zdôraz-
nil, že blížiaca sa akreditácia je príležitosťou 
na zásadnejšie zmeny v kurikule, v súlade 
so zameraním na problémovo-orientovanú 
výučbu, osvojovanie si zručností a využíva-
nie najmodernejších technológií a metód 
učenia . 

Práve integrované kurikulum bolo predme-
tom pozvanej prednášky . Prof . Peters, riadi-
teľ centra medicínskeho vzdelávania na le-
kárskej fakulte Charité v Berlíne, prezentoval 
transformáciu ich kurikula na integrované . 
Zdôraznil postupnosť krokov, dlhodobé 
plánovanie a prípravu, ale aj nevyhnutnosť 
podpory zo strany manažmentu . V nasledu-
júcej prezentácii sa prof . Hanáček venoval 
charakteristike súčasného kurikula JLF UK 

a otázke, či jeho súčasný model je adekvát-
ny pre prípravu lekárov novej éry . Kvalitné 
kurikulum totiž musí spĺňať organizačné, ob-
sahové a metodologické kritériá, musí mať 
jasne stanovený spôsob hodnotenia študen-
tov obsahujúci nielen sumatívnu, ale aj for-
matívnu zložku . 

V časti venovanej novým technológiám vo 
výučbe medicíny sa predstavili všeobecné 
možnosti a úlohy simulačnej výučby, ako aj 
jej aktuálne postavenie a pozíciu digitálneho 
vzdelávania na JLF UK . Na záver tejto sekcie 
vystúpila Mgr . Antošová, vedúca Kancelárie 
národných a európskych projektov JLF UK, 
ktorá zhrnula prínosy, pozitíva i negatíva rie-
šených projektov z EÚ a potrebu ďalšej in-
tenzívnej práce v tejto oblasti . 

Súčasťou konferencie bola aj praktická 
prezentácia nových metód do výučby pred-
metov . Pracovníci Kliniky anestéziológie 
a intenzívnej medicíny predstavili ukážky vyu-
čovacej hodiny Urgentnej medicíny využitím 
celotelového simulátora MetiMan . Napriek 
tomu, že simulátory poskytujú mnohé mož-
nosti na skvalitnenie praktickej výučby, je 
potrebné, aby bol učiteľ schopný ich správ-
ne načasovať, využiť, prípadne upraviť . Záro-
veň treba zabezpečiť priestor pre praktický 
nácvik študentov a ich aktívne zapojenie sa 
do výučbového procesu . Druhú praktickú 
ukážku predstavila doc . Plevková, vedúca 
Simulačného výučbového centra . Účastníci 
konferencie participovali na seminári s využi-
tím auskultačného simulátora Harvey a špe-
ciálneho softvéru U-Medic na výučbe patolo-
gickej fyziológie chlopňových chýb .

Posledná časť konferencie bola zamera-
ná na profil učiteľa na lekárskych fakultách 
a hľadanie možností ich ďalšieho pedagogic-
kého vzdelávania . Nechýbal ani študentský 
pohľad na kvalitného učiteľa, ktorý predstavil 
predseda študentskej časti Akademického 
senátu JLF UK Ivan Majling . 

Všetky prezentácie je možné nájsť na strán-
ke http://pedagogika .jfmed .uniba .sk v časti 
„Na stiahnutie“ . V januári je plánované „bra-
instormingové“ stretnutie riešiteľov projektu 
a účastníkov konferencie, na ktorom sa budú 
formulovať závery tohto podujatia s odporúča-
niami na ich postupnú implementáciu do pre-
graduálneho vzdelávania na JLF UK v Martine .

Pedagogická konferencia sa konala 
s podporou projektu „Virtuálna a simulač-
ná výučba ako nová forma vzdelávania 
na JLF UK v Martine“ (ITMS kód Projektu: 
26110230071) a projektov „KEGA 055UK-
4/2012“ a „KEGA 071UK-4/2013“.

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., JLF UK, 
zodpovedný za realizáciu projektu ESF

Foto: Milan Šulov

V Martine chcú držať krok aj v pedagogike
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Jedným z najnovších trendov v podnika-
teľskom vzdelávaní na univerzitnej pôde 
je využívanie interdisciplinárneho prístu-
pu. Je založený na prepájaní študentov 
z rôznych odborov, ktorí tak majú možnosť 
spájať svoju odbornosť, schopnosti a zruč-
nosti v zmiešaných tímoch. V nich potom 
dokážu tvoriť a rozvíjať nové a netradičné 
podnikateľské nápady. Učia sa spolupra-
covať a prepájať rozličné poznatky a uhly 
pohľadu, čím sú lepšie pripravení pre po-
treby súčasnej podnikateľskej, ale aj za-
mestnaneckej praxe.

Tento trend vo vzdelávaní rozvíja aj Fa-
kulta managementu UK . V zimnom semes-
tri v rámci voliteľného predmetu umožnila 
svojim študentom zapojiť sa do projektu i .e . 
Smart . Projekt prebieha v siedmich európ-
skych metropolách (v Bratislave ho zastrešu-
je Hlavné mesto SR Bratislava a Euractiv .sk), 
kde spája mladých ľudí z oblastí kreatívy, IT 
a technológií, ako aj ekonómie a manažmen-
tu s cieľom rozvíjať ich schopnosti v oblasti 

podnikania a inovácií . Počas niekoľkých týž-
dňov študenti v kreatívnom prostredí Smart 
Point Bratislava v priestoroch coworkingo-
vého centra Connect pod vedením trénerov 
a mentorov absolvovali intenzívne praktické 
workshopy a v zmiešaných tímoch rozpra-
covali niekoľko podnikateľských konceptov . 
Študenti FM UK v interdisciplinárnych tí-
moch prezentovali veľmi dobre svoje schop-
nosti, výsledkom čoho je celkové hodnote-
nie, v rámci ktorého mala fakulta zastúpenie 
v dvoch zo štyroch postupujúcich tímov . 
Prvým tímom, ktorý sa zároveň stal celko-
vým víťazom, je projekt ISON, kde študenti 
fakulty spolu s priemyslovými dizajnérmi vy-
tvorili koncept interaktívneho a úsporného 
riadenia verejného LED osvetlenia . Druhým 
je tím, ktorý získal špeciálnu cenu trénerov 
kurzu s nápadom online platformy CityBud-
dy, ktorá spája lokálnych sprievodcov s ces-
tovateľmi, ktorí chcú stráviť čas v neznámom 
meste pdľa svojich záujmov . (Nielen) našim 
študentským tímom tak budeme držať palce 
v medzinárodnom finále, kde skonfrontu-

jú svoje nápady s tímami z ďalších šiestich 
krajín .

FM UK aj naďalej plánuje pokračovať 
v rozvíjaní nových trendov v podnikateľskom 
vzdelávaní . O rok je pripravené pokračova-
nie voliteľného predmetu rozvíjajúceho in-
terdisciplinárne tímy, ktorý je otvorený pre 
študentov všetkých fakúlt Univerzity Komen-
ského v Bratislave . V letnom semestri tiež fa-
kulta pripravuje voliteľný predmet, kde budú 
podnikateľské nápady v medzigeneračných 
tímoch tvoriť a rozvíjať študenti fakulty spolu 
s poslucháčmi Univerzity tretieho veku CĎV 
UK .

Mgr. Marian Holienka, PhD., FM UK

Študenti manažmentu preukázali svoje 
schopnosti v interdisciplinárnych tímoch



Lektorát slovinského jazyka a kultúry na Katedre slovanských 
filológií Filozofickej fakulty UK oslávil na konci roka 2013 20. výro-
čie začiatku kontinuálnej a systematickej činnosti. Pri tejto príleži-
tosti usporiadal dve podujatia.

Dňa 15 . novembra 2013 sa v priestoroch Veľvyslanectva Slovin-
skej republiky v Bratislave uskutočnilo predstavenie monodrámy 
slovinského dramatika, režiséra, básnika a herca Andreja Rozmana 
– Rozu . V hre s názvom Už znovu návšteva humorne pobavil, ale aj 
priblížil pôvod, zmýšľanie a povahu Slovincov i osobitosti slovinského 
jazyka, vtipne a presvedčivo ozrejmil fakty o vzniku sveta, človeka 
a všetkého na Zemi . Legenda súčasného slovinského humoru An-
drej Rozman – Roza sa v inscenácii vlastnej monodrámy a pri pred-
nese básní s hudobným sprievodom ukázal ako naozaj jedinečný 
a všestranný umelec .

Na predstavení sa zúčastnilo okolo 60 divákov, medzi ktorými 
nechýbala ani veľvyslankyňa Slovinskej republiky na Slovensku Ber-
narda Gradišnik .

O päť dní neskôr sa tiež na veľvyslanectve uskutočnilo stretnutie 
zástupcov veľvyslanectva na čele s veľvyslankyňou Bernardou Gra-
dišnik, pedagógov z Filozofickej fakulty UK a súčasných i bývalých 
študentov lektorátu, ako aj ostatných priaznivcov a priateľov slovin-
skej kultúry . 

Veľvyslankyňa Bernarda Gradišnik vyzdvihla dôležitosť činnosti 
lektorátu slovinského jazyka na akademickej pôde a zdôraznila po-
trebu rozvíjania a upevňovania vzťahov medzi Slovinskom a Sloven-
skom . Vedúca Katedry slovanských filológií FiF UK doc . PhDr . Mária 
Dobríková, CSc ., ocenila doterajšie pôsobenie lektorov slovinského 
jazyka na FiF UK a taktiež poďakovala súčasnej lektorke dr . Saši Voj-
techovej Poklač za jej úsilie pokračovať v práci svojich bývalých ko-

legov a odovzdávať ďalšie cenné vedomosti študentom, ktorí sa roz-
hodli študovať slovinský jazyk a kultúru . Dr . Saša Vojtechová Poklač 
zároveň prebrala záštitu nad programom podujatia, na ktorom bola 
uvedená a predstavená antológia Nahliadnutia do súčasnej slovin-
skej prózy, ktorá vyšla vo Vydavateľstve UK . Táto kniha vznikla vďaka 
úsiliu kolektívu prekladateľov . Cieľom knihy bolo priblížiť slovenskej 
verejnosti texty desiatich súčasných slovinských autoriek P . Glavan, 
M . Kumerdej, V . Lemaić, B . Smole a autorov A . Čara, N . Gazvodu, V . 
Möderndorfera, P . Rezmana, G . Vojnovića a V . Žabota . 

Študenti FiF UK pod vedením študentky Dominiky Uhlárovej 
prezentovali vybrané texty antológie vo forme scénického čítania . 
Program bol tiež doplnený o pôsobivé hudobné vystúpenie študen-
tov Márie Strakovej a Andreja Horského . 

Andrea Kapráliková, Martina Bezáková, študentky FiF UK
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Lektorát slovinského jazyka vzdeláva už 20 rokov

Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV 
UK) privítalo v závere roka takmer 80 detí 
a 20 pedagogických zamestnancov – po-
tomkov Slovákov žijúcich v Ukrajine, Ru-
munsku, Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku 
a Poľsku. Počas 4. – 7. decembra 2013 
zorganizovalo naše centrum pod záštitou 
MŠVVaŠ SR v poradí druhý ročník poduja-
tia „Vianoce v Bratislave“.

S deťmi sme 5 . decembra navštívili Ma-
lokarpatské múzeum v Pezinku . V priebehu 
prehliadky hľadali deti spoločné symboly na 
prešoch, sudoch, prostredníctvom tajničiek 
skladali názvy náradia potrebného na starost-
livosť o vinohrad . Po prehliadke múzea na-
vštívili žiaci centrum Pezinka a oboznámili sa 
s históriou vinárskeho mesta a s najvýznam-
nejšími kultúrnymi a historickými pamiatkami . 
Naša cesta ďalej smerovala do Schaubma-
rovho mlyna, ktorý je považovaný za najväčší 
vodný mlyn na Slovensku a jeden z najväč-
ších mlynov svojho druhu v Európe . Deti tu 
absolvovali tvorivé dielne a kreatívne hry . 

Pedagógov privítali na akademickej pôde 
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy 
prof . RNDr . Ing . Ľudomír Šlahor, CSc ., ve-
dúca Oddelenia medzinárodných vzťahov 
RUK Mgr . Magdaléna Belková a riaditeľka 

CĎV UK PaedDr . Janka Chládecká, PhD . 
Predstavitelia univerzity priblížili pedagó-
gom – krajanom históriu a súčasnosť uni-
verzity .

Večer predviedli deti zo Základnej ume-
leckej školy v Modre našim krajanom hru 
na keyboarde, harmonike, flaute a niekoľko 
krátkych divadelných scénok . Bábkoherec-
ké vystúpenie Mgr . Martina Žáka pobavilo 
doslova celé publikum . V závere programu 
prekvapil a obdaroval deti Mikuláš . 

Na druhý deň sme spoločne vyrazili na 
hrad Červený kameň . Okrem histórie hradu 
sa deťom posťažovala pánska slúžka Žofia, 
že ju Mikuláš obdaroval uhlím a cibuľou . Na 
dcéru hradných pánov nečakalo žiadne pre-
kvapenie, a to aj napriek tomu, že jej Žofia 
vyčistila a pripravila hneď niekoľko párov 
topánok . Popoludní sme navštívili Medziná-
rodný dom umenia Bibiana . Nemohli sme, 
samozrejme, obísť ani vianočné trhy v cen-
tre Bratislavy . Dni plné zážitkov a prekvape-
ní sme zavŕšili predstavením „Čáry – Máry 
– Fuk alebo kúzelnícka rozprávka“ v Mest-
skom divadle P . O . Hviezdoslava . 

V týchto dňoch naše centrum pripravuje 
plán vzdelávacích podujatí pre krajanov na 
tento rok . 

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Deti krajanov zažili Mikuláša po slovensky
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Dňa 7. septembra 2013 sa v Ladzianskeho posluchárni na LF 
UK v Bratislave stretli lekári promočného ročníka 1953 vtedy LF 
Slovenskej univerzity v Bratislave. Po 60 rokoch od promócie sa 
stretli necelé tri desiatky absolventov. Sympózium pod záštitou 
dekana fakulty prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., venovali pamiat-
ke 90. narodenín svojho vzácneho učiteľa Univ. profesora MUDr. 
Emila Kmetyho, DrSc. (1923 – 2003), vedúceho Ústavu epide-
miológie LF UK v Bratislave.

Prítomných v mene dekana pozdravila prodekanka fakulty doc . 
MUDr . Eliška Kubíková, PhD . Informovala prítomných o niektorých 
aktuálnych otázkach a problémoch na fakulte . 

Emeritný profesor MUDr . Pavol Bakoss, DrSc ., zhodnotil a pred-
niesol spomienku na život a dielo profesora Kmetyho, zanechal roz-
siahle vedecké dielo, ktoré je nadčasové a inšpirujúce . Bol uznávaný 
vysokoškolský pedagóg, vedec, teoretik epidemiológie, preventív-
nych medicínskych a zdravotníckych odborov . Mal vysoké medziná-
rodné renomé . Patril k tým učiteľom, ktorí zasvätili svoj život výchove, 
vede a organizačnej práci .

Prof . Kmety sa celý svoj aktívny život venoval štúdiu leptospiróz 
a iných ochorení prenášaných zo zvierat na ľudí . Jeho zásluhy v tejto 
vedeckej oblasti boli uznané, ocenené aj pomenovaním špeciálneho 
kmeňa Leptospira kmetyi .

Slovo na úvod predniesla docentka MUDr . Marta Hájková-Mis-
tríková, CSc . Priblížila nám roky štúdia na fakulte a zážitky z letnej 
praxe v nemocniciach po celom Slovensku . Hovorila o našich pra-
covných úspechoch .

MUDr . Pavol Demeš, kronikár ročníka, informoval, že v roku 1948 
sa do prvého ročníka zapísalo 426 poslucháčov . V decembri roku 
1953 nás promovalo 188 – 138 mužov a 50 žien . V ročníku je 1  
akademik, 7 profesorov, 9 docentov, 9 DrSc . a 13 CSc .

Potom nasledovala panelová diskusia: moderátor M . Valent, čle-
novia – Marta Hájková, Terézia Suchalová, Michal Horňák, Pavol 
Demeš, Július Hájek, Jozef Barát, Pavel Langer a Ladislav Čekovský .

Záverom môžeme konštatovať, že sme boli lekárskou generáciou 
s významnými ľudskými kvalitami . Lekársku prax sme vykonávali bez 
medicínskej technológie, zodpovedne sme plnili úlohy, každý kde 

bol zaradený . Dodržiavali sme Hippokratovu prísahu, čo sme pri pro-
mócii sľubovali . Nikto sa nesťažoval na plné poradne, čakárne a na 
množstvo roboty . Dnes sa nám zdá, že vďaka pokroku a technickým 
vymoženostiam sa pomaly stráca bližší, osobný kontakt a záujem 
o pacienta . V úcte mame našich učiteľov, našu alma mater – fakultu 
a univerzitu – spomíname a ďakujeme .

Z našich učiteľov boli prítomní dvaja – prof . MUDr . Karol Kapel-
ler, DrSc ., a prof . MUDr . Vladislav Zikmund . Prof . Zikmund uviedol: 
„Vaša generácia plnila poslanie klasickej medicíny, bez technológie, 
neboli ste kontaktovaní alternatívnou ani naturálnou medicínou . Lie-
čili ste chorého človeka, zachraňovali životy a prinavracali ohrozené 
zdravie . V súčasnosti sme svedkami, že mladý lekár niekedy skôr 
lieči diagnózu ako chorého . Sublimuje, stráca sa empatia, vžitie sa 
do situácie toho, kto hľadá pochopenie, pomoc, vyliečenie alebo 
úpravu zdravotného stavu . Teraz sú v zdravotníctve iné pravidlá, ktoré 
zdôrazňujú najmä finančné ocenenie profesionality, a ako „mierka“ 
odbornosti sa používa impact faktor .“ Záverečné slovo povedal koor-
dinátor sympózia Michal Valent . 

Nakoniec sme si dali záväzok, že sa v sobotu 6 . septembra 2014 
opäť stretneme – tí, ktorí dožijeme . 

Michal Valent, emeritný profesor, LF UK
MUDr. Pavol Demeš, Vráble

Ročník medikov 1953 
usporiadal sympózium

Docentka M. Háková a profesor M. Valent. Foto: E. Juhász

Martinskí medici sa svojim spolužiakom, 
pedagógom, rodičom, ale aj verejnosti pred-
stavili v novom svetle . Adventný koncert zor-
ganizovaný pod taktovkou Michala Ševčíka, 
študenta 4 . ročníka Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK, začiatkom decembra v priesto-
roch klubu MYS v Martine mal pre pozitívne 
ohlasy a veľký záujem svoju reprízu posledný 
predvianočný štvrtok . Počas dvoch večerov 
sa študentom podarilo na chvíľu zastaviť čas 
a vianočnými a gospelovými melódiami roz-
tlieskať a rozospievať desiatky prítomných 
hostí . V takmer dvadsiatke slovenských 
a svetových melódií predviedli spev, hru na 
gitaru, flautu, husle a klavír . Svetlá sviečok, 
vkusné kostýmy účinkujúcich a ponuka 
vlastnoručne pripraveného pečiva podčiarkli 
atmosféru blížiacich sa sviatkov, pripome-
nuli posolstvo Vianoc a urobili z podujatia 
nezabudnuteľný zážitok . A to všetko v čase 
plného študijného nasadenia, za čo im patrí 
obrovské Áčko .

Andrea Čalkovská, JLF UK
Foto: Ľ. Mušák

Vianočné medické soirée v Martine
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Po stáži na Ministerstve zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR som na 
základe kladného hodnotenia pridelené-
ho garanta dostala možnosť absolvovania 
stáže na ktoromkoľvek zastupiteľskom 
úrade SR v zahraničí. Neuveríte mi, ale 
v tom momente som v mojom rozhod-
nutí mala jasno! Krajina ryžových polí, le-
nivého medvedíka pandy, Veľkého čínske-
ho múru, Zakázaného mesta či terakotovej 
armády bola cieľom môjho záujmu už od 
útleho detstva. 

 
Môj prvý oficiálny deň stáže sa niesol 

v znamení stretnutia s pánom veľvyslancom . 
Zastupiteľský úrad (ZÚ) Peking mi pripravil 
vlastnú kanceláriu, stôl, ktorý sa postupne 
začal plniť čínskou dennou tlačou a právnic-
kou literatúrou . Pôsobila som predovšetkým 
na politickom úseku, kde som sa oboznámila 
s aktuálnymi aspektmi vnútornej a zahraničnej 
politiky ČĽR a Mongolska . Vďaka každoden-
nej dávke novín The China Daily a The Global 
Times som prenikla do problematiky regionál-
nych združení Ázijsko-tichomorskej spoluprá-
ce a tiež Združenia národov juhovýchodnej 
Ázie, ciest najvyšších čínskych predstaviteľov 
po juhovýchodnej Ázii . Keďže práca na ZÚ 
Peking bola veľmi rôznorodá, okrem monito-
rovania politickej situácie som sa mala mož-
nosť oboznámiť s právnym systémom ČĽR a 
príslušnými právnymi predpismi, čo som ako 
študentka práva veľmi ocenila . 

Týmto by som rada poďakovala pani PhDr . 
Tatiane Kučovej a Mgr . Petre Uličnej, PhD ., 
z Katedry právnej komunikácie, telovýchovy 
a športu PraF UK, ktorých hodiny právnej 
anglickej terminológie som dostatočne zužit-
kovala . V rámci činnosti na konzulárnom úse-
ku som sa oboznámila s matričnou, vízovou 
či notárskou agendou . Vďaka absolvovaným 
hodinám medzinárodného práva súkromné-
ho a procesného som sa na tomto úseku ZÚ 
Peking cítila ako doma a pojmy superlegali-
zácia či apostila, doručovanie súdnych a mi-
mosúdnych písomností, právna pomoc styku 
s cudzinou mi neboli neznámymi . Na zákla-
de konzulkinej úlohy som si vyskúšala, ako 
sa píše verbálna nóta so žiadosťou o práv-
nu pomoc v trestnej veci a taktiež som bola 

oboznámená so zápisom manželstva medzi 
slovenskými a čínskymi štátnymi príslušníkmi 
do Osobitnej matriky MV SR . 

Zaujímavá bola i účasť na Charitatívnom 
bazári organizovanom Ministerstvom zahra-
ničných vecí ČĽR v spolupráci s diplomatic-
kým zborom s názvom „Love Knows No Bor-
ders“ s cieľom vyzbierať peniaze na výstavbu 
vodných nádrží v chudobných horských 
oblastiach . Samozrejme, maličké Slovensko 
sa taktiež nesmelo nechať zahanbiť! Spolu 
s konzulkou a sekretárkou pána veľvyslanca 
sme kričali ako pravé babizne na trhu so sna-
hou predať čo najviac slovenského krištáľu 
a kvalitného slovenského vínka, a tým vy-
zbierať čo najviac peňazí . 

Okrem pracovnej príležitosti som využila 
každú voľnú sekundu na spoznávanie tejto 
očarujúcej krajiny, zvykov, kultúry, jedla či 
budhizmu . Najlákavejšou turistickou atrak-
ciou je predovšetkým Veľký čínsky múr, 
ktorý meria okolo 6700 km a pôvodne bol 
budovaný ako ochrana pred vpádmi Mon-
golov . Lepší čas ako babie leto plné pestro-
farebných listov na návštevu tohto gigantic-
kého draka si ani neviem predstaviť . Ďalším 
unikátom mesta, ktoré kedysi nemohol na-kedysi nemohol na-
vštíviť prostý človek a dnes je najvyhľadá-
vanejším objektom tisícok turistov denne, 
je Zakázané mesto . Mesto bývalo sídlom 
cisárskej rodiny a dvora počas dynastií Ming 
a Čching v rozmedzí 500 rokov . 

Čína patrí takisto aj medzi gurmánsky ob-ob-
ľúbené krajiny . Špecialitami, ktoré treba v 
Číne jednoznačne ochutnať, sú typická pe-
kinská pečená kačica, kung-pao, tofu, ktoré 
smrdelo na každom kroku, typické knedličky 
plnené mäsom či zeleninou . Používajú de-
siatky korenín, ktoré jedlu dodávajú tú správ-
nu chuť . Na každom kúte ponúkajú čerstvé 
šťavy či typické čínske „Tanghulu“ – malinké 
jabĺčka či mandarínky napichnuté na palič-
ke obliate karamelom . Budúcim turistickým 
nadšencom odporúčam navštíviť Wangfujing 
Street, jednu z najznámejších obchodných 
ulíc v Pekingu, konkrétne miesto so stánka-
mi, v ktorých ponúkajú rozličné delikatesy 
v podobe obrovských stonožiek, švábov, 
škorpiónov, pavúkov a iných špecialít na-
pichnutých na paličkách . Pýtate sa, či som 
mala toľkej odvahy? Zvieral sa mi žalúdok už 
v momente, keď som videla ostatných turis-
tov, s akým apetítom sa do toho pustili . 

Keďže som počas štúdia na Právnickej 
fakulte UK prejavila záujem o medzinárodné 
právo a takisto ma oslovila problematika me-
dzinárodných vzťahov, bola stáž na ZÚ Peking 
výbornou skúsenosťou a najmä veľkým príno-
som . Moja úprimná vďaka za tento obrovský 
zážitok plný nezabudnuteľných spomienok 
patrí Katedre medzinárodného práva a európ-
skeho práva PraF UK, ktorá si vybrala práve 
mňa ako kandidátku na absolvovanie stáže na 
MZVaEZ SR, za možnosť reprezentácie našej 
alma mater, za všetky nadobudnuté vedo-
mosti, za zaujímavé hodiny medzinárodného 
práva, rovnako ako zahraničnej služby, práva 
medzinárodných organizácií, humanitárnych 
ľudských práv a iných . 

Na záver by som vás všetkých rada popro-
sila, aby ste si začali vážiť čerstvý vzduch, 
ktorý dýchate všade navôkol, a pitnú vodu, 
ktorú si na litre môžete dennodenne nabrať 
do pohára . Možno vám to príde ako otre-
pané klišé, ale po každodenných správach 
typu zhoršujúceho sa stavu ovzdušia a stále 
narastajúceho počtu pacientov s diagnosti-
kovanou rakovinou pľúc v Číne si človek zač-
ne vážiť veci, ktoré sú preňho bežnou súčas-
ťou života . 

Bc. Natália Jurášová, študentka PraF UK

My Chinese Dream



Pozvanie zúčastniť sa na novembro-
vom seminári o čínskych otázkach pre 13 
účastníkov z krajín strednej a východnej 
Európy sponzorovaného Chinese Acade-
my of Governance prišlo týždeň pred jeho 
plánovaným začiatkom. Stihnúť schvále-
nie nominácie v Pekingu, zabezpečiť le-
tenku a vybaviť víza v rekordne krátkom 
čase sa tak trochu podobalo na sci-fi, voči 
ktorému sa javí aj decembrové pristátie 
čínskej lunárnej sondy Čchang-e 3 s au-
tomatickým vozidlom Nefritový králik na 
Mesiaci ako bežná rutina (v skutočnosti 
je, samozrejme, veľkou technologickou 
výzvou, s ktorou sa Čína dokázala vyspo-
riadať ako tretia krajina sveta). Keď som 
sa s uznaním vyjadril o rýchlosti, s ktorou 
pozývajúca čínska strana zvládla komplex-
né zabezpečenie cesty aj pobytu, reakcia 
na Čínskej ambasáde znela: „Všetko sa dá, 
keď sa chce.“ 

Mal som možnosť si tieto slová viackrát 
pripomenúť počas mojej čínskej odysey, 
ktorá pozostávala okrem pekinského po-
bytu aj z návštevy jedného z ekonomických 
čínskych zázrakov odohrávajúceho sa v pro-
vincii Shandong . A prispeli aj k porozume-
niu čínskeho sna, ktorý sníva v najľudnatej-
šej a rozlohou tretej najväčšej krajine sveta 
takmer 1,4 miliardy obyvateľov, pričom ich 
počet sa každoročne zvyšuje . Profesori Pe-
kinskej univerzity, Univerzity zahraničných 
štúdií a vládnej akadémie nám poskytli nielen 
zasvätený prehľad s informáciami o čínskych 
reáliách, ale podelili sa s nami aj o ich osob-
né názory a skúsenosti . Na ich zanietenom 
záujme o diskusie bolo snáď najviac poznať, 
ako si užívajú otváranie sa svojej krajiny sve-
tu, prítomnosť zahraničných hostí a možnosť 
diskutovať o záležitostiach domácej a zahra-
ničnej politiky . 

Čína sa sťahuje do miest
Čína ako druhá najväčšia svetová ekonomi-

ka neochvejne mieri na prvé miesto svetového 
ekonomického rebríčka prechodom k trhovej 
ekonomike a reformami . Čínska ekonomika 
rástla posledné tri desaťročia medziročne 
o 10 % . Od roku 1978 do 2010 skočil čínsky 

HDP 109-násobne . Aj Čína má svoju „straté-
giu 2020“, ktorú reprezentuje zámer vytvára-
nia komplexnej blahobytnej spoločnosti . 

Nárast mestskej populácie v posledných 
troch dekádach po prvý raz prekonal hranicu 
50 % v roku 2012 a podľa Čínskej akadémie 
spoločenských vied predpokladaná miera 
urbanizácie prekročí hranicu 60 % do roku 
2018 . Pritom ešte do roku 1975 žilo v mes-
tách len 15 % obyvateľov . Urbanizačná refor-
ma podporuje každoročný pohyb a presídlenie 
13 miliónov obyvateľov z vidieka do miest, 
teda ide o každoročný presun 1 % obyvateľov 
Číny! Dnes je v krajine desať miest s viac ako 
10 miliónmi obyvateľov – najväčšie mestá sú 
Čchung-čching s 29 miliónmi, Šanghaj má 23 
a Peking 22 miliónov obyvateľov, pričom v 45 
mestách žije viac ako 2,5 milióna obyvateľov . 

Kvôli nezvládnuteľnému nárastu počtu 
automobilov vysoko prekračujúceho kapa-
citu cestnej infraštruktúry je Peking jediným 
mestom v Číne, kde systémom lotérie vyžre-
bujú každý mesiac 25 000 šťastných výher-
cov z pomedzi takmer 3 miliónov záujemcov 
o kúpu auta . 

Školstvo a veda
Čína má bezplatný vzdelávací systém iba 

pre žiakov do 15 rokov, systém nepozná 
a neposkytuje žiadne garancie v rámci pra-
covného miesta, ani sociálne či zdravotné 
zabezpečenie . Podľa profesorky Xiaofang Ma 
z Chinese Academy of Governance, keďže 
ľudia nemajú žiadnu sociálnu záštitu, snažia 
sa čo najviac šetriť: na ubytovanie, na platenie 
školného a štúdium detí aj na neskoršie časy 
a svoju starobu . 

Jedným zo symbolov čínskeho ekonomic-
kého zázraku, ktorý sme mali možnosť počas 
pobytu navštíviť, je aj čínske Sillicon Valley – 
Zhongguancunský vedecký/technologický 
park známy od roku 1999 ako „Technická 
a vedecká zóna Zhongguancun“ . Profituje 
predovšetkým z blízkosti a aktívneho zapoje-
nia sa najprestížnejších čínskych univerzít – 
Pekinskej univerzity, Tsinghuaskej univerzity 
a Renmim univerzity – ako aj Čínskej akadé-
mie vied . Medzi najznámejšie skupiny, ktoré 
vyrástli na pôde tohto parku, patrí aj Lenovo, 
ale viaceré moderné technologické spoloč-
nosti ako napr . Google, Motorola, Sony a 
ďalšie si tu vybudovali vedecké centrá . 

Londýn v Číne?
Už samotné cestovanie rýchlovlakom 

z Pekingu do Jinanu a potom do Qingdao 
vyráža dych . Ten si však treba šetriť aj na pô-
sobivú modernú architektúru, ktorej história 
sa v Qingdao píše iba 20 rokov . Zostáva iba 
čudovať sa, ako môže aj regionálne mesto 
provincie pripomínať napr . Londýn alebo 
New York . Predseda miestnej Chinese Aca-
demy of Governance Huy Yang v hlavnom 
meste Jinan provincie Shandong priblížil 
toto významné centrum ekonomického čín-

skeho zázraku . Hospodársky rozvoj a bo-
hatstvo priniesli moderné sofistikované IT 
technológie . Ak by sa táto čínska provincia 
nachádzala v Európe, bola by s počtom 98 
miliónov obyvateľov najľudnatejšou krajinou 
na našom kontinente a Jinan s takmer 9 mi-
liónmi obyvateľov by sa dal veľkosťou prirov-
nať k Londýnu . 

Technologické zázemie najsofistikovanej-
ších inovatívnych riešení vytvárajú univerzity 
s 250 000 študentmi, 250 výskumnými cen-
trami a 12 štátnymi laboratóriami . 

Možnosti štúdia
Záujem dynamicky sa rozvíjajúcej sveto-

vej veľmoci o krajiny strednej a východnej 
Európy nám môže lichotiť, ale je aj výzvou, 
aby sme ho adekvátne opätovali a vedeli 
efektívne využiť pre náš vzájomný prospech . 
Nie náhodou sa práve v čase konania se-
minára Chinese Academy of Governence 
uskutočnil aj summit čínskych predstaviteľov 
a zástupcov 16 krajín strednej a východnej 
Európy v rumunskej Bukurešti . Napr . podiel 
obchodného objemu medzi Čínou a stred-
nou a východnou Európou tvorí len desatinu 
celkového čínsko-európskeho obchodu . Po-
tenciál pre rozšírenie spolupráce je obrovský 
a je aj na nás, či ho využijeme najmä v rozho-
dujúcej oblasti vzdelávania, vedy a výskumu . 

Preto ma potešila napr . informácia o čín-
skom vládnom programe sponzorujúcom 
štúdium zahraničných študentov/doktoran-
dov, na ktorom by sa mohla podieľať aj naša 
Univerzita Komenského v Bratislave . Verím, 
že k rozvoju vzájomnej spolupráce prispejú 
tiež novovytvorené kontakty s profesormi z 
čínskych univerzít participujúcimi na novem-
brovom seminári o čínskych otázkach .

Na prelome januára a februára nastupuje 
nový Rok Koňa, ktorý podľa čínskeho horo-
skopu priaznivo ovplyvňuje oblasť vzdelania, 
z čoho by mali profitovať učitelia aj študenti . 
Dúfajme, že tomu tak bude nielen v Číne, ale 
aj u nás – všetko sa dá, keď sa chce.

PhDr. Mgr. Branislav Slyško, 
Rektorát UK
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Na prvý pohľad nie sú títo mladí ľudia ni-
čím zvláštni . Možno žijú aj vo vašom okolí a vy 
o tom ani netušíte . Ako ich odhaliť? Na otáz-
ku, či vedia po čínsky, najskôr zareagujú: „Wo 
Zhi Hui Shuo Yi Dian Han Yu”, čo v preklade 
znamená: „Trochu hovorím po čínsky .“ Sú to 
študenti zo Sinologického oddelenia Katedry 
východoázijských štúdií FiF UK, ktoré je jedi-
ným pracoviskom na Slovensku, kde sa dá 
tento odbor študovať . Ale akí teda naozaj sú? 
Mala som tú česť navštíviť hodinu s jazykovou 
lektorkou Yan Xiaolin, M . A . 

Dvere sa zatvorili a do učebne vošla kreh-
ká žena so širokým úsmevom na tvári a zdra-
ví sa prítomným študentom „Ni hao!“ Snažím 
sa tiež odpovedať a z úst mi vyjde čosi ako 
„Ni ao!“ . Potom si všetci otvoria prazvláštne 
učebnice plné znakov, ktoré som videla len v 
komikse mladšieho brata . Sinológovia rad za 
radom začali nahlas čítať . „Kde sme teraz?“ 
pýtala som sa stále spolusediacej, ktorá sa 
na mne poriadne zabávala . V tej spleti zvu-
kov, ktoré mi pripomínali tajnú reč tropických 
papagájov, sa totiž laik nevie orientovať . 
Vzhľadom na to, že je to jazyk úplne odlišný 
od tých európskych, nedajú sa nájsť opor-
né slová, ktoré by boli podobné tým sloven-
ským . Je to jednoducho iný svet . Potom pri-
šiel v čítaní rad aj na mňa . „You can try it,“ 
usmiala sa Yan Xiaolin . Tak som to skúsila: 
„Ťun, ťan, chuan, jue, je (jar, rieka, mesiac, 
noc) .“ Dostala som pochvalu za odvahu a 
išlo sa ďalej .

Po hodine som sa stretla so študentkami 
druhého ročníka bakalárskeho stupňa Ľu-
bomírou Bodnárovou a Eunikou Rejtovou, 
ktoré mi ochotne pomohli pochopiť sinoló-
giu ako takú ešte viac do hĺbky, pretože som 
bola síce očarená, ale zároveň som mala 
plnú hlavu otázok .

Ako reagovali ľudia na to, že si si vybrala 
tento odbor? 

Ľuba: Buď sa na mňa pozerajú ako na 

blázna, alebo je tu tá druhá skupina ľudí, 
ktorá je z toho nadšená a tvrdí, že je to dobrá 
vec do budúcnosti . Niektorí ani nevedeli, že 
sa to dá na Slovensku študovať a Univerzita 
Komenského v Bratislave je skutočne jedi-
ná, ktorá túto možnosť ponúka .

Eunika: Veľa ľudí sa tiež pýta, či je to vô-
bec možné naučiť sa tento jazyk, možno aj 
preto, že im tak čudne znie . Myslia si, že je 
veľmi ťažký, ale v skutočnosti je gramatika 
ešte jednoduchšia, ako tá naša . Možno zo 
začiatku bol problém naučiť sa veľmi špeci-
fickú výslovnosť a problematické sú aj znaky 
a ich prepis, ale keď sa tým človek prelúska, 
tak myslím, že sa to dá zvládnuť . 

A prečo si si ho vybrala ty?
Ľuba: To je dobrá otázka . Videla som, 

že ju otvárajú, a tak som to išla skúsiť . Stále 
počúvam, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si 
človekom a je to dobrý pocit, vedieť vyjadriť 
svoje myšlienky v rôznych jazykoch .

Eunika: Ja som bola vždy tak trochu orien-
tovaná na Áziu . Začalo to japončinou, tú som 
sa učila ako prvú, ale až tak ma to nechytilo . 
Potom som sa trošku venovala kórejčine, ale 
prišla som na to, že sa mi čínština páči naj-
viac zo všetkých týchto jazykov . Je pekná na 
počúvanie kvôli melódii . Teším sa na to, keď 
raz budem vedieť pekne rozprávať .

Venuješ sa „Číne“ aj vo voľnom čase?
Ľuba: Zatiaľ sa tomu venujem málo, čo 

ma mrzí . Ale už som začala pozerať seriály, 
požičala som si dvojjazyčnú knižku a mám 
predsavzatie, že sa budem stretávať s Čí-
ňanmi . Zatiaľ mám v Číne len pár známych, 
s ktorými sa dorozumiem po anglicky, ale po 
čínsky si ešte určite netrúfam . 

Eunika: Je to zároveň aj moje hobby, tak-
že určite áno . Snažím sa pozerať programy, 
napríklad Love Around, tam vystupujú popu-
lárne taiwanské celebrity . Počúvam tiež hud-
bu a snažím sa komunikovať jednak s tými, 

pre ktorých je to materinský jazyk (cez inter-
net), alebo s tými, čo žijú na Slovensku a po-
tom s ľuďmi, ktorí môj odbor študujú . Tým, 
že ešte úplne neovládam jazyk, hovoríme 
kombinovane, ale sú chvíle, keď si povieme, 
že odteraz len po čínsky a vtedy mi oni po-
máhajú a ja sa snažím . To si na nich veľmi 
cením . 

A plánuješ vycestovať ešte počas štúdia?
Ľuba: Pokiaľ sa to podarí, tak už budúci 

rok . Bez toho nie je možné jazyk ovládať .
Eunika: Je to môj cieľ, keďže sa chcem 

naučiť hovoriť plynule . Chcela by som ísť do 
Taiwanu . Jednoducho mi učaroval . Aj k čín-
štine som sa dostala cez taiwanskú modernú 
kultúru .

Akú máš profesijnú víziu po skončení 
školy?

Ľuba: Asi to vidím na prekladateľstvo a 
tlmočníctvo . Ďalšou alternatívou je humani-
tárna pomoc prisťahovalcom . 

Eunika: Ja sa ešte stále hľadám, ale mám 
ešte štyri roky . Potom sa rozhodnem, či sa 
budem sinológii venovať akademicky alebo 
v praxi . Každopádne chcem ostať v tomto 
odbore . 

Ľuba a Eunika odišli na ďalšiu hodinu a ne-Eunika odišli na ďalšiu hodinu a ne-
chali ma s dojmami a novými frázami v čínšti-
ne, zapísanými v poznámkach . Zjavne to nie 
je vôbec taký jednoduchý odbor, aj napriek 
tomu, že znie veľmi atraktívne a exoticky . Pre 
študentov iných odborov však Filozofická 
fakulta UK každý rok ponúka predmet čínšti-
na pre nesinológov, čo je príležitosť naučiť 
sa aspoň základy . Keď pôjdem nabudúce 
do čínskej reštaurácie, už sa budem vedieť 
slušne poďakovať, aj rozlúčiť s personálom . 
Naučila som sa totižto čarovné slovíčka: Xie 
xie, zai tian. (Ďakujem a dovidenia) .

Veronika Rajničová, študentka FiF UK

Slováci, čo milujú krajinu ryže
Čo skutočne zaujíma študentov sinológie na Filozofickej fakulte UK.
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Krasokorčuliar z UK  
uspel na univerziáde

Na Svetovej zimnej univerziáde 2013 v talianskom Trentine sa zú-
častnil a UK úspešne reprezentoval študent Prírodovedeckej fakulty 
UK Lukáš Csölley, ktorý so svojou partnerkou Federicou Testou súťažil 
v krasokorčuľovaní v kategórii tance na ľade . Vo veľmi silnej konkuren-
cii 16 účastníkov z 9 štátov sveta obsadili 4 . miesto a od medaily ich 
delil necelý bod . 

Federica Testa, rodáčka z Milána, je čerstvou občiankou SR a účasť 
na univerziáde bola podmienená udelením slovenského občianstva . 
Mladí reprezentanti sú prví náhradníci na ZOH medzi krajinami, ktoré 
majú kvalifikovaných zástupcov na ZOH v Sochi . Momentálne sa pripra-
vujú v stredisku v Miláne a Slovensko budú reprezentovať na Majstrov-
stvách Európy v Budapešti v januári 2014 a na Majstrovstvách sveta 
v Japonsku v marci 2014 .

redakcia

Dňa 4 . 12 . 2013  sa uskutočnil vianočný bazár Vysokoškolského 
internátu Družba 2013 . V príjemnej predmikulášskej atmosfére mohli 
študenti potešiť seba aj svojich blízkych malým darčekom zakúpeným 
v bazári . 

Študenti mohli celý november nosiť všetko, čoho boli ochotní sa 
vzdať, čoho výsledkom bolo veľa zaujímavých vecí v podobe plyšových 
medvedíkov, keramických drobností, náušníc, kníh, cédečiek, plagá-
tov, tričiek, hrnčekov . . . Samotný predaj organizovaný predsedníčkou 
študentskej samosprávy v spolupráci s vedením VI Družba UK sa konal 
vo vestibule budovy, kde si študenti mohli vyberať z pestrého tovaru pre 
veľký záujem až do neskorého večera . Pre podporu dobrej myšlienky 
a aj vďaka vianočnej atmosfére, ktorá vládla počas celého predaja, sa 
podaril vyzbierať pekný peňažný príspevok, ktorý bude venovaný det-
skému hospicu Plamienok . 

Vianoce sú krajším obdobím roka aj preto, lebo vtedy mnohí ľudia 
rozdávajú viac radosti a aj naši študenti preukázali, že ľudskosť a ocho-
ta pomôcť iným nie je ani v tejto uponáhľanej dobe vôbec klišé .

Dominika Chovancová,  
predsedníčka študentskej samosprávy VI Družba

AntiAIDS kampaň, Beánia farmaceutov  
    a ka lčetový  turnaj

Prišiel čas beánií a tá naša farmaceutická 
v ňom, samozrejme, nemohla chýbať . Ko-
nala sa 13 . novembra v klube Loft . Večerný 
program otvoril dekan Farmaceutickej fa-
kulty UK (FaF UK) prof . PharmDr . Pavel Mu-
čaji, PhD ., príhovorom a privítaním prvákov, 
nasledovala ukážka spoločenských tancov 
v podaní štvrtáčky Petry Víťazkovej a na ľudo-
vú nôtu nám zahrali ĽH FS Karpaty . Úžasnú 
rock´n´rollovú atmosféru a plný parket za-
bezpečili skupiny The Cellmates a The Roc-
kefellas . Nechýbala ani tombola a príjemnou 
novinkou tohtoročnej beánie bolo podávanie 
večere . O tých, ktorým sa tanca ešte stále 
málilo (veď beánia je tu len raz do roka a tre-
ba si ju poriadne užiť), sa postarali DJ Jancco 
& DJ Payo, a zábava tak trvala až do skorých 
ranných hodín . Organizátorom Beánie farma-
ceutov 2013 bol Slovenský spolok študentov 
farmácie (SSŠF) a FaF UK v spolupráci s Aso-
ciáciou dodávateľov liekov a zdravotníckych 
pomôcok, generálnym partnerom podujatia 
bola sieť lekární Dr . Max, hlavným partnerom 
farmaceutická spoločnosť Servier, partnermi 
klub LOFT, mc2, GS poďnamasáž, nezávis-

lé poradkyne krásy Mary Kay a Red Monkey 
Group .

Keďže vysoká škola nie je len o učení, ale 
aj o odreagovaní sa, SSŠF, Študentský par-
lament a Vysokoškolský klub ELAM vymysleli 
jeden z najlepších spôsobov „resetu“ hlavy: 
kalčetový turnaj . Celkovo sa 18 . novembra 
pod exkluzívnymi názvami tímov zapojilo do 
turnaja 14 dvojíc z farmaceutickej, ale aj iných 
fakúlt UK . Počas celého večera vládla perfekt-
ná atmosféra, vzrušenie spojené s nervozitou 
a radosťou z dosiahnutých výsledkov . Skrátka, 
zážitok pre všetkých prítomných . Hráči bojo-
vali o vecné ceny a na prvom mieste nakoniec 
skončil tím Boromat v zložení Boris Kubinec a 
Martin Marcin .

V duchu AntiAIDS kampane sa niesol 
27 . november . Hlavným cieľom bolo zvýšiť 
povedomie o riziku nákazy pohlavne prenos-
ným ochorením AIDS . Cieľovou skupinou boli 
študenti, a práve preto sa aj samotná kampaň 
konala vo vestibule vysokoškolského internátu 
Mlyny . V spolupráci s Bratislavským spolkom 

medikov sa rozdávali červené stužky a vare-
né víno, premietali sa videá o AIDS a každý 
zúčastnený mal možnosť vyplniť anketu, ktorá 
sledovala úroveň jeho informovanosti o prob-
lematike, a z ktorej sa následne žrebovala 
tombola . Sponzorom cien do tomboly boli 
Pepino a Uniknihy .sk, celé podujatie prebehlo 
za spoluúčasti Chillibeat rádia a študentskej 
televízie mc2 .

Michaela Barkociová, Amália Jakabová, 
Peter Šišovský, študenti FaF UK

Vianočný bazár vysokoškolského 
internátu Družba
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Doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA
Fakulta managementu UK

Miesto narodenia: Nitra
Vek: 60

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Znie to síce neuveriteľne, ale odmalička som chce-

la byť učiteľkou. Keď som chodila do materskej ško-
ly, moje prvé žiačky boli moje bábiky, na ktorých 
som si trénovala to, čo som odpozorovala v škôlke od 
pani (vtedy súdružky) učiteľky. Keď som už bola väč-
šia školáčka a môj mladší brat začal chodiť do ško-
ly, tak on bol „obeť“ môjho vyučovania. A veru som 
bola veľmi prísna najmä na slovenský jazyk: jedna 
hrúbka znamenala nedostatočnú. Vyučovanie končilo 
prevažne rovnako: žiak fyzicky napadol svoju uči-
teľku, až to skončilo na rozhodcovskom súde našich 
rodičov. Na základnej škole sa formovalo i moje det-
ské presvedčenie, čím som nechcela byť – tým, čím 
bol môj otec: ekonómom na štátnom majetku – teda mať 
sedavé zamestnanie v administratíve. 
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Študovala som na Vysokej škole ekonomickej v Bra-

tislave (dnešnej Ekonomickej univerzite) na Fakulte 
ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (FERVO). Výber 
fakulty bol skôr determinovaný tým, čo ma zaujíma-
lo – podnik a jeho fungovanie. Po zmene režimu už 
ako docentka som sa rozhodla doplniť svoje vedomosti 
o fungovanie a riadenie firiem v podmienkach trhovej 
ekonomiky. V roku 1991 som šla študovať na US Bu-
siness School in Prague prvý americký MBA program, 
ktorý v bývalej Československej republike organizoval 
v Prahe Rochester Institute of Technology (RIT). 
Aké cudzie jazyky ovládate?
V súčasnosti najlepšie ovládam angličtinu. Zámer-

ne hovorím v súčasnosti, lebo pred rokom 1989 som 
výborne ovládala ruštinu. Písala som v nej dokonca 
články, študovala ruskú odbornú literatúru. Avšak od 
roku 1991 som aktívne začala využívať angličtinu, 
a to v rámci MBA štúdia, ročného pobytu v USA, ako aj 
v rámci môjho pôsobenia v banke. Okrem toho sa cel-
kom slušne dohovorím slovinsky a takisto písané slovo 
a hovorený text v poľštine mi nerobí problém.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
„Za žiadnu statočne vykonanú prácu sa netreba han-

biť. Kradnúť je hanba.“ To je výrok našej mamy, ktorá 
nás v tomto duchu viedla, aby sme si vážili každú 
prácu a takisto aj ovládali fyzické práce na našom 
malom hospodárstve na dedine. Ďalej, čo mi napadne, 
je, že práca, za ktorú ma odmeňovali v mojich dote-
rajších zamestnaniach, ma bavila, napĺňala. Považu-
jem to za šťastie. Veľmi som sa tešila, keď som ešte 
ako študentka dostala od môjho prvého šéfa ponuku po 
skončení vysokej školy pracovať na katedre. To bolo 
naplnenie toho môjho detského sna. Mojím pôsobením 
v banke som zasa skúsila aj tú prácu, ktorej som sa 
ako dieťa zdráhala – v administratíve a riadení. Ale 
tiež som si v určitej etape môjho pôsobenia v banke 
uvedomila, že predsa práca, ktorá ma najviac baví, 
je študovať, skúmať, analyzovať, robiť závery a odo-
vzdávať poznatky. 
Ako rada trávite voľný čas?
S voľným časom je to dosť problematické a moje zá-

ľuby musím prispôsobovať mojim rodinným povinnostiam 
a potrebám. Dosť voľného času trávim prácou v zá-
hrade na dedine, kde pestujeme zeleninu. Máme tiež 
ovocné stromy a pestujeme aj drobné ovocie. V lete 
dosť veľa času venujem zaváraniu, vareniu džemov či 
zamrazovaniu ovocia a zeleniny. Z chovateľskej časti 
nášho hospodárstva zostali už iba sliepky a mačky. 
Rada tiež pečiem a skúšam nové recepty. Veľmi obľu-
bujem stretnutia s mojimi kamarátmi a kamarátkami. 

No a pokiaľ mi to povinnosti do-
volia, voľný čas rada trávim aj 
oddychovaním v Piešťanoch.
Uprednostňujete televíziu alebo 
knihy? Prečo?
Musím sa priznať, že televíziu 

prevažne používam ako kulisu po-
pri iných aktivitách. Najčastej-
šie si pozriem správy alebo kvôli 
angličtine mám pustené BBC alebo 
iný anglický program. Prečo? Je-
den dôvod je, že nemám čas len tak si sadnúť a po-
zerať televíziu. No a druhý dôvod je, že málokedy si 
viem vybrať z programov niečo, čo by stálo za to, aby 
som obetovala svoj voľný čas jeho sledovaniu. Z toh-
to hľadiska, ak si mám vybrať v rámci disponibilného 
času, uprednostňujem knihu.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Nie som vydatá, ale stále som dieťa. Mám ešte oboch 

rodičov, čo považujem za veľký dar a šťastie. Ocko 
má 92 rokov a maminka 85. Mám tiež brata, ktorý je 
ženatý a má dve dcéry – moje neterky Katarínku a Han-
ku. Mám tiež krstného syna Paľka, aj krstnú dcéru 
Naďku a ďalších príbuzných, s ktorými udržujeme dosť 
úzke väzby. V súčasnosti väčšinu svojho voľného času 
venujem svojím rodičom, ktorí žijú neďaleko Nitry. 
Čo vás dokáže zarmútiť?
Ako každého iného človeka – najmä ľudské utrpenie 

v akejkoľvek podobe. V pracovnej rovine – ľudia, 
ktorí bezhlavo, mnohokrát využívajúc nepravdivé ar-
gumenty, idú za svojimi osobnými cieľmi, obetujú aj 
dlhoročné priateľstvá a neváhajú ísť až tak ďaleko, 
že riskujú ohrozenie budúcnosti firiem, život a osudy 
ďalších ľudí a ich rodín. Pýcha a namyslenosť ich 
stavia do pozície tých, ktorí všetko dokážu a nepo-
trebujú sa s nikým radiť. Problém je vždy v iných 
ľuďoch a nikdy nie v nich samých... 
Čo vás dokáže rozosmiať?
Niektoré výroky môjho otca. Jeho pamäť je adekvát-

na 92-ročnému človeku, ale niektoré jeho výroky sú 
veľmi vtipné, zábavné a nezabudnuteľné. No a potom 
sú tu niektoré moje kamarátky, ktoré sršia energiou 
a majú vždy naporúdzi množstvo veselých príhod z ich 
života, ktoré je možné počúvať donekonečna. A, sa-
mozrejme, mnohokrát aj moji študenti, hlavne, keď 
si nenaštudujú, čo mali, a potom sa snažia vymýšľať 
nové teórie.
Máte obľúbenú osobnosť?
Tí ľudia, ku ktorých myšlienkam sa dlhodobo vra-

ciame a podľa nich sa dokonca snažíme žiť, sú pre 
mňa osobnosťami. Takými osobnosťami sú pre mňa na-
príklad moji rodičia, ale aj pán farár, ktorý ma 
učil náboženstvo, a mnohé jeho myšlienky a názory 
si doteraz temer po polstoročí držím v pamäti. Ne-
pochybne k týmto osobnostiam patrí aj môj prvý šéf 
katedry, ktorého prístup k mladým učiteľom a schop-
nosť riskovať aj vlastnú kariéru za správnu vec, sú 
stále pre mňa výzvami. Počas mojej bankovej praxe ma 
tiež zaujali viaceré osobnosti z tohto sveta a dnes 
niektorých z nich prezentujem svojim študentom ako 
modely strategických lídrov. 
Máte nejaký skrytý talent?
Bohužiaľ, nie. Ale viem, na čo nemám talent vôbec: 

maľovanie, kreslenie, rysovanie. A čestne povedané, 
ani nemám k týmto aktivitám vzťah.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Za ľudské hodnoty, ktoré sú v osobnom živote pre 

mňa najdôležitejšie, považujem lásku, priateľstvo 
a zdravie. V pracovných vzťahoch sú pre mňa dôležité 
také hodnoty, ako sú spravodlivosť, férovosť, otvo-
renosť, rešpekt a dôvera. 

26
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Mnohé nepočujúce deti v dôsledku straty 
sluchu nikdy nezažijú úplné čaro rozprávok . 
Na Slovensku je zjednodušovanie textov ur-
čených pre tieto deti málo rozšírené, v dô-
sledku čoho jestvuje málo možností, aby si 
dieťa prečítalo verziu, ktorej by úplne rozu-
melo . Táto skutočnosť viedla vybraných od-
borníkov z Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského a jej Ústavu špeciálnopeda-
gogických štúdií k hľadaniu možností, ako 
svet knihy priblížiť aj tejto skupine detí . Na 
základe zahraničných skúseností sa pod 
vedením prof . PaedDr . Dariny Tarcsiovej, 
PhD ., vytvorila metodika na zjednodušova-
nie literárnych textov pre deti a žiakov so 
sluchovým postihnutím, pomocou ktorej už 
bolo niekoľko textov pre potreby vyučova-
nia vytvorených . 

Študentka pedagogiky sluchovo postih-
nutých a pedagogiky zrakovo postihnutých 
Terézia Grešnerová si zvolila tému baka-
lárskej práce, ktorej cieľom bolo zjedno-
dušenie knihy Jozefa Cígera Hronského 
Tri múdre kozliatka, ktorá sa nachádza 
v zozname odporúčanej mimočítankovej 
literatúry pre žiakov tretieho ročníka základ-

ných škôl . Uvedená záverečná práca 
bola ocenená Cenou dekanky PdF 
UK ako najlepšia záverečná práca 
v akademickom roku 2010/2011 .

Pri gramatickej úprave textu zvo-
lila autorka intuitívny prístup . Z le-
xikálneho hľadiska sa zamerala na 
vysvetlenie synoným (z oblasti nárečových 
slov, hovorových slov a málo frekventova-
ných slov, frazeologizmov) . Ako pridanú 
hodnotu, ktorú autorka vniesla do pôvod-
nej publikácie, možno označiť koncept 
„minislovníka“, ktorý sa objavuje pred kaž-
dou rozprávkou a vysvetľuje výrazy, ktoré 
by mohli nepočujúcim deťom spôsobovať 
problémy s porozumením . Kniha je oboha-
tená príťažlivými ilustráciami, ktoré sprevá-
dzajú detského čitateľa celým príbehom . V 
pracovnom zošite sa nachádzajú cvičenia 
na krúžkovanie správnych odpovedí, otvore-
né otázky, vymaľovanky, cvičenia na spája-
nie slovných spojení, zoraďovanie viet a tiež 
tajničky, o ktorých sa vie, že sú aj u detí so 
stratou sluchu veľmi obľúbené .

Študentka získala bezplatne od dedič-
ky autorských práv pani Márie Macúľovej 

právo na vydanie 100 ks zjednodušenej 
publikácie . Ku knižke bol vydaný aj pracov-
ný zošit, vytvorený samotnou študentkou, 
v ktorom každej rozprávke prináleží jeden 
pracovný list . Pracovný zošit vyšiel v počte 
500 ks . Obe publikácie budú zaslané na 
základné školy pre žiakov so sluchovým po-
stihnutím . Na ich vydanie finančne prispel 
nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis . 
Táto kniha spolu s pracovným zošitom 
bude mať u adresáta, ktorým je jednak žiak 
so stratou sluchu, jednak špeciálny peda-
góg, určite pozitívny ohlas, pretože poslúži 
ako vhodná edukačná pomôcka a sprístup-
ní nepočujúcim deťom a žiakom svet kníh .

Mgr. Erika Dobišová, Mgr. Katarína 
Priesterová, doktorandky PdF UK

Tri múdre kozliatka pre sluchovo 
postihnuté deti

K R Í Ž O V K A

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk a vyhrajte hrnček UK. Vyhodnotenie uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity.
Vyhodnotenie z minulého čísla: Harlan Miller: „Dôvodom, prečo podstupujeme ten predvianočný chaos sprevádzaný nekonečným nakupovaním často bláznivých darče-
kov, je pravdepodobne to, že... TAJNIČKA: nevieme, ako vyjadriť svoju lásku slovami.“
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Anton Pavlovič Čechov: „(tajnička).“
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Dňa 5. decembra 2013 sme si pripomenuli 90. vý-
ročie narodenia prof. RNDr. Štefana Veisa, DrSc., 
zakladateľa a prvého vedúceho Katedry experimen-
tálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty UK, a zaklada-
teľa, resp. skutočného otca odboru „fyzika plazmy“ 
na Slovensku, ktorý zohral významnú úlohu v rozvoji 
slovenskej fyziky po 2. svetovej vojne. Bol mimoriad-
ne zapálený pre dobro a prosperitu celej slovenskej 
fyziky. Na PriF UK vytvoril základné predpoklady pre 
zrod a všestranný rozvoj fyzikálnych pracovísk. Mal 
v sebe nielen ambície vedca – fyzika, ale aj vidiny 
vzniku veľkých experimentálnych fyzikálnych la-
boratórií na našej univerzite. Týmto ideám a víziám 
nezištne zasvätil celý svoj relatívne krátky život, keď 
náhle zomrel pri plnení pracovných povinností dňa 
22. apríla 1981.

Prof . Veis sa narodil v dedinke Ilija pri Banskej Štiavnici . Pochá-
dzal z baníckej rodiny a mal dve sestry . V roku 1949 absolvoval 
matematiku a fyziku na PriF UK . Už počas posledného semestra 
sa stal pomocným asistentom a po absolvovaní riadnym asisten-
tom prof . Viléma Kunzla z Prahy, ktorý svojím vedeckým zameraním 
ovplyvnil výskum nielen študenta Veisa, ale aj ostatných členov ka-Veisa, ale aj ostatných členov ka-
tedry . Prof . Veis sa najprv venoval vákuovej fyzike – meraniu níz-
kych tlakov plynov tepelnými vákuometrami, neskôr ionizačnými vá-
kuometrami a vypracoval experimentálnu rigoróznu prácu na tému 
použitia transformátorového oleja vo vývevách . 

Viedol základné fyzikálne praktiká a prednášal z molekulovej fyzi-
ky, termodynamiky i štatistickej fyziky . Jeho príprava na prednášky 
i praktiká bola veľmi dôsledná, čo ovplyvnilo aj jeho vedeckú prá-
cu . Prvá publikovaná práca z fyziky plazmy v roku 1958 sa týkala 
spresnenia Sahovej rovnice pre zmes plynov . Experimentálne zák-
lady fyziky plazmy realizoval najprv cez diplomové práce zamerané 
na ionizačné vákuometre a vysokofrekvenčné výboje v plynoch . 
Neskôr tieto práce a aj ašpirantské práce zameriaval tak, aby sa 
na katedre získala skúsenosť i nové poznatky z viacerých diagnos-
tických metód rôznych typov elektrických výbojov, resp . termickej 
plazmy . Prof . Veis vyškolil viac ako 30 diplomantov a 17 vedeckých 
ašpirantov . Vďaka nemu sa na katedre sformovala a vytvorila vedec-
ká a medzinárodne uznávaná bratislavská škola z elementárnych 
procesov v nízkoteplotnej plazme . Pravidelne od roku 1975 sa v 
dvojročných intervaloch konajú sympóziá o elementárnych proce-
soch a chemických reakciách v nízkoteplotnej plazme – EPCRLTP 
s medzinárodnou účasťou, neskôr premenované na sympóziá o 
aplikáciách plazmových procesoch – SAPP . Dvakrát sa uskutočnila 
európska konferencia ESCAMPIG .

Prof . Veis pôsobil ako vedúci Katedry experimentálnej fyziky 
15 rokov (1961 – 1976) . Od svojho vzniku sa katedra delila na 
oddelenia, z ktorých sa postupne vytvárali a vyčleňovali samostatné 
katedry . Avšak až 1 . 9 . 1989 sa vytvorila aj ním vysnívaná 
Katedra fyziky plazmy, ktorá existovala do 1 . 7 . 2004, kedy sa 
znovu vytvorila Katedra experimentálnej fyziky zlúčením štyroch 
existujúcich katedier . 

Prof . Veis sa po roku 1961 stal prodekanom PriF UK a v rokoch 
1961 – 1965 bol jedným z niekoľkých funkcionárov, ktorí sa veľmi 
podstatnou mierou zaslúžili o výstavbu nových (súčasných) pavi-
lónov FMFI UK a PriF UK v Mlynskej doline . Vykonal veľa lobistic-
kej práce pre ich výstavbu v tvare nízkopodlažných pavilónov pre 

každý prírodovedný odbor zvlášť . Je aj jeho zásluha, že sa najprv 
začali stavať pavilóny matematiky s fyzikou, a to územne oddelené 
od pavilónov chémie, biológie a geológie . Tým sa vytvorili priesto-
rové predpoklady pre vznik Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, čo 
sa zrealizovalo až 1 . 9 . 1980 . Súčasná existencia a umiestnenie 
katedier fyziky v jej pavilónoch len čiastočne zodpovedá plánova-
nému stavu .

Nezmazateľnú úlohu prof . Veisa v rozvoji fyziky plazmy i vo výcho-
ve mladých plazmatikov si uvedomovali a vážili všetci jeho študenti . 
Mnohí z nich to aj verejne deklarovali a zdôrazňovali, že výrazne 
ovplyvnil ich vedeckú orientáciu a často dal podnet na spôsob rie-
šenia problémov .

Prof . Veis bol dlhoročným členom kolégia fyziky ČSAV i SAV a 
členom Rady programov štátnych vedeckých úloh, čím značne 
ovplyvnil rozvoj celej fyziky na Slovensku . Dve desaťročia bol zod-
povedným riešiteľom hlavnej úlohy, spočiatku ako jedinej na slo-
venských vysokých školách . Bol členom redakčnej rady viacerých 
fyzikálnych časopisov .

Prof . Veis nezištne venoval všetky svoje sily, pohodlie i čas roz-
voju slovenskej fyziky a najmä fyziky plazmy na úkor svojho zdravia, 
osobného života i vedeckého rastu . Za to všetko mu patrí veľmi 
veľká vďaka, veľmi hlboká úcta, česť i sláva .

prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc., emeritný profesor, FMFI UK

Fyzike plazmy obetoval všetko
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Dňa 10 . septembra 2013 sme sa rozlú-
čili v mene všetkých členov Katedry fyzikál-
nej a teoretickej chémie a v mene vedenia 
Prírodovedeckej fakulty UK s dlhoročným 
učiteľom prof . RNDr . Vladislavom Holbom, 
DrSc . 

Na PriF UK začal študovať v roku 1952 . 
Už ako študent chémie preukázal výni-
močné schopnosti, ktoré ho predurčili 
k vedeckej dráhe . Po skončení štúdia sa 
stal členom kolektívu Katedry anorganickej 
a fyzikálnej chémie, kde v roku 1963 ob-
hájil kandidátsku dizertačnú prácu . O rok 
neskôr stál pri zrode Katedry fyzikálnej 
chémie, ktorá sa stala jeho celoživotným 
pôsobiskom a miestom našich spoločných 
stretnutí, diskusií a spolupráce . V roku 
1967 habilitoval na Karlovej Univerzite 
v Prahe s prácou „Príspevok k štúdiu kine-
tiky a mechanizmu substitučných reakcií 
chromitých komplexov“ . Po habilitácii sa 
zameral na štúdium vplyvu prostredia na 
kinetiku a mechanizmus homogénnych 
reakcií v roztoku . V roku 1986 obhájil titul 
„doktor vied“ a už o tri roky na to úspešne 
inauguroval na profesora fyzikálnej ché-
mie . V posledných rokoch sa venoval aj 
štúdiu periodickej precipitácie v gélovom 
prostredí . Na katedre pôsobil až do roku 
2003, neskôr až do svojho skonu ako 
emeritný profesor .

Vedecká kariéra profesora Holbu bola 
veľmi plodná – publikoval vyše stovky pô-
vodných prác sprevádzaných významným 
citačným ohlasom . Okrem vedeckých 
prác sa autorsky podieľal na vydaní niekoľ-
kých vysokoškolských skrípt a učebníc, z 
ktorých si získala obľubu a uznanie aj na 
susedných fakultách a vysokých školách 
vysokoškolská učebnica Fyzikálno-che-
mické vlastnosti atómov a molekúl (SPN, 
Bratislava 1980) . Tieto učebné texty sa 
stali významnou pomôckou v pedagogic-
kom procese výchovy ďalších generácií fy-
zikálnych chemikov, ktorého sa sám veľmi 
aktívne zúčastnil . Okrem toho úspešne vy-
choval celý rad diplomantov a doktorandov 
a často zasadal v komisiách pre obhajoby 
kandidátskych a doktorandských prác v 
odbore fyzikálna chémia . Navyše bol dlho-
ročným členom medzinárodnej chemickej 
spoločnosti IUPAC a v ostatných rokoch 
bol členom jej Komisie pre fyzikálno-che-
mické jednotky, symboly a názvoslovie . 
Jeho pedagogická a vedecká práca bola 
ocenená viacerými uznaniami a medailami .

Jeho študenti si vždy veľmi cenili jeho 
výnimočné pedagogické schopnosti, jeho 
trpezlivosť a precíznosť, rovnako ako aj 
jeho dôkladnosť, s akou si pripravoval všet-
ky prednášky . Necenili si ich však iba štu-
denti, ale aj jeho spolupracovníci . O jeho 
svedomitosti vypovedá najjasnejšie fakt, že 

počas celého pôsobenia na našej fakulte 
nevynechal jedinú prednášku . 

V mene všetkých kolegov, všetkých štu-
dentov, ktorých roky formoval, a všetkých, 
ktorí mali príležitosť s ním spolupracovať, 
chceme ešte raz poďakovať za jeho prá-
cu na poli vedeckom aj pedagogickom, za 
jeho zásluhy a prínos pre našu fakultu a za 
nezmazateľnú stopu, ktorú v nás zanechal . 
Uchovávame si spomienku na jeho osob-
nosť a tá v našich srdciach aj myšlienkach 
zostane navždy .

Česť jeho pamiatke!

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., 
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie 

PriF UK

L Ú Č I M E  S AS P O M Í N A M E

Zomrel profesor fyzikálnej chémie
11. 3. 1933 – narodil sa v Ilave

1952 – maturoval na Hodžovom 
gymnáziu v Liptovskom Mikuláši

1957 – absolvoval Prírodovedeckú 
fakultu Univerzity Komenského

1957 – začal pracovať na Katedre 
anorganickej a fyzikálnej chémie

1963 – obhájil kandidátsku 
dizertačnú prácu a získal titul CSc.

1967 – habilitoval sa na Karlovej 
Univerzite v Prahe 

1986 – dosiahol hodnosť DrSc. 

1989 – inauguroval sa na profesora 
fyzikálnej chémie 

1957 – 2003 – pracoval na 
Katedre fyzikálnej, resp. fyzikálnej 
a teoretickej chémie

2004 – 2013 – emeritný profesor

26. 8. 2013 – zomrel v Bratislave

Naša univerzita, apríl 1960, č. 8

LISTUJEME V STARÝCH ČÍSLACH NAŠEJ UNIVERZITY
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Atletike sa hovorí, že je kráľovnou športov, patrí medzi najstar-
šie športy a telovýchovné činnosti ľudstva. Jej atraktivitu diváci 
vidia v rozmanitosti atletických disciplín, objektivite merania a po-
rovnávaniu výsledkov v minulosti a súčasnosti a porovnávaniu vý-
konov mužov a žien. 

V roku 2003 začali atletickí nadšenci, na čele s bývalým atletickým 
reprezentantom v hode diskom Imrichom Ozorákom, na základe via-
cerých podnetov zo škôl organizovať v Bratislave seriál pretekov „Zo 
školských lavíc do atletickej haly Elán“, ktorý si pochvaľovali žiaci, 
učitelia aj tréneri . Cieľom organizátorov bolo, aby si atmosféru pre-
tekov vyskúšal čo najväčší počet žiakov vo veku 10 – 18 rokov . Pri 
tomto športovom podujatí by nemalo ísť len o atletiku, ale o vytvore-
nie veľkolepého zážitku, ktorý by dieťa pritiahol k športu . Preteky sa 
realizujú v ideálnych podmienkach jedinej atletickej haly na Sloven-
sku, po osem v každom školskom roku – 4 v jesenných a zimných 
mesiacoch a 4 v jarných mesiacoch . 

Športovci súťažia v behu na 60 m, 400 m, 
600 m, 800 m, 1000 m, v štafetovom behu 
4 x 200 m, v skoku do diaľky, skoku do výšky 
a vrhu guľou v kategóriách chlapcov i dievčat . 
Bežecké disciplíny vytrvalostného charakteru 
sa pravidelne striedajú a v štafetách sa behá 
i v koedukovaných družstvách . Rozhoduje sa 
podľa atletických pravidiel a deti si tak osvo-
jujú ich základy . 

Tieto podujatia organizačne zabezpeču-
je Katedra atletiky FTVŠ UK s atletickým oddielom bratislavskej Slávie 
UK . Záštitu nad podujatím v roku 2006 prevzala manželka prezidenta 
SR, pani Silvia Gašparovičová, ktorá konštatovala, že „zapojením čím 
väčšieho počtu žiakov do športových aktivít sa môže zlepšiť terajšia zlá 
situácia v telesnej zdatnosti, pohybovej výkonnosti a zdravom vývine detí 
a mladých ľudí“ . Finančnú podporu čerpali doteraz organizátori z Minis-
terstva školstva SR . V súčasnom období už 11 . ročník nepokračuje . Je 
to zapríčinené finančným nepodporovaním tohto atletického seriálu . 

Školy nemajú podmienky na atletiku

Ťažko hovoriť o príčinách, ktoré viedli k tomu, že tento sviatok atle-
tiky na Slovensku možno zanikne . Pritom organizátori konštatujú, že 
na každé podujatie prichádzalo 400 – 700 žiakov vo veku 10 – 18 
rokov nielen z Bratislavy . Doteraz sa na pretekoch zúčastnilo viac 
ako 150 základných a stredných škôl a organizátori privítali aj deti zo 
vzdialenejších kútov Slovenska . 

Pozitívum tohto seriálu je v troch rovinách . V prvej rovine – žiaci na-
dobúdajú športové zručnosti . Deti si môžu „vybehnúť“ zo štartových 
blokov, preskočiť „reálnu“ latku v skoku do výšky, vrhnúť „skutočnou 
guľou“ z vrhačského kruhu, alebo sa rozbehnúť v sektore skoku do 
diaľky . Na tieto základné disciplíny totiž väčšina škôl nemá vytvorené 
optimálne podmienky . 

Druhý význam spočíva v tom, že rozhodcovia, ktorí na pretekoch 
pomáhajú, sa pripravujú na rozhodcovskú dráhu . Na týchto poduja-
tiach väčšinou rozhodujú študenti FTVŠ UK, ktorí si tu plnia kreditové 
požiadavky z predmetov Rozhodovanie v atletike, Odbornej peda-
gogickej praxe alebo rozhodujú študenti i doktorandi, ktorí už tieto 
predmety absolvovali . Ako rozhodcovia participujú na pretekoch aj 
bývalí a súčasní učitelia z katedry atletiky, ktorí tento predmet vyu-
čujú alebo ako skúsení rozhodcovia zabezpečujú s organizátormi 
celý priebeh pretekov . Medzi najskúsenejších rozhodcov určite pat-
ria doc . PhDr . J . Koštial, PhD ., doc . PhDr . J . Šimonek, PhD ., doc . 
PhDr . B . Rusina, PhD ., ďalej Mgr . I . Cihová, PhD ., doc . PaedDr . A . 
Lednický, PhD . a PaedDr . L . Doležajová, PhD . 

Tretí rozmer vidia organizátori v tom, že do haly žiaci prichádzajú 
s učiteľmi, ktorí v predchádzajúcom období pomáhali ako rozhodco-
via na tomto podujatí, a tak vyrástla ďalšia generácia mladých ľudí so 
vzťahom k atletike a športu vôbec . 

Máme žiakov, ktorí neurobia kotúľ

Za všetkých učiteľov, ktorí sa pravidelne 
objavujú v hale Elán, uvádzame vyjadre-
nie dvoch učiteliek . Bývalá úspešná atlét-
ka PaedDr . Anna Butkovská, ktorá učí na 
Spojenej škole Tilgnerova 14 v Bratislave, 
hovorí: „Na škole podmienky pre výučbu 
atletiky nemáme žiadne . V hale Elán dávam 
možnosť deťom od 10 do 18 rokov, aby 

si tu vyskúšali atmosféru pretekov na najvyššej úrovni . Chodíme na 
šesť kôl z ôsmich a prihlasujem 25 až 30 žiakov . Za rok si v hale 
Elán zasúťaží viacej ako sto našich žiakov . Po pretekoch dávame na 
nástenku ich najlepšie výsledky v sezóne, aby sa mohli navzájom po-
rovnávať . Nejde mi len o orientáciu na atletiku, záleží mi na tom, aby 
sa v deťoch vypestoval vzťah k akémukoľvek športu . Dnešná mládež 
má iné priority, ako sme mali my . Myslím si, že fyzická pripravenosť 
súčasných detí je oveľa horšia, ako to bolo v mojich mladých ča-
soch . Máme aj žiakov, ktorí neurobia kotúľ alebo sa nezmôžu ani na 
jedno posilňovacie cvičenie .“

Učiteľka Mgr . Helena Hrabčáková zo ZŠ na Šmeralovej ulici v Pre-
šove uviedla: „Na toto podujatie sa deti veľmi tešia a ja nemám prob-
lém obsadiť celý autobus . Naposledy sme priviezli 10 detí, ktoré ne-
videli nikdy väčšie preteky . Môžem povedať, že zo súťaží v hale Elán 
mali obrovský zážitok a výsledky neboli dôležité . Najúžasnejšie boli 
štafetové behy, ktoré deti trénujú najradšej . Moje dlhoročné skúse-
nosti s atletikou hovoria, že fyzický fond mládeže sa zhoršil . Preteky 
v atraktívnom prostredí vzbudzujú záujem o šport . Obdivujem organi-
zátorov, že v takom krátkom čase dokážu zorganizovať plynulý prie-
beh všetkých disciplín tak, aby boli všetky deti spokojné .“

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD., FTVŠ UK

STOP
atletike?
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The President of Slovakia Honoured 
Personalities

The President of the Slovak Republic 
granted national distinctions to 16 persona-persona-
lities on the occasion of the 21st anniversary 
of the formation of the Slovak Republic on 
7 January 2014 . Assoc Prof M . Činovský 
and Prof J . Mistrík are from Comenius Uni-
versity in Bratislava (CU) . Pg 3

UK Has Three Student Personalities
CU students: Juraj Sokol, Matúš Peško 

and Richard Varga become student per-
sonalities of the year . Pg 3 

Team Awarded by Minister
The team of Prof Peter Moczo from the 

Faculty of Mathematics, Physics and Infor-
matics of CU received an award in the ca-ca-
tegory “Scientific and technical team of the 
year” on 14 November 2013 . Pg 3

From the Rector’s Program
- The Rector of CU, Prof Karol Mičieta, 

invited employees of the Rectorate of CU 
for traditional Christmas cabbage soup, on 
18 December, and thanked them for their 
work in 2013 .

- The Rector of CU and the Union signed 
the Collective contract for 2014, on 19 De-
cember .

- The Rector of CU welcomed the aca-
demic staff to a Christmas concert on 19 
December . Pg 4

Armenian Minister Visited CU
On 5 December, the Armenian Minister 

of Education and Science, Armen Asho-
tyan, visited CU with a lecture on Euro-inte-
gration by education . Pg 4

Biomedical Centre will Grow up in 
Martin

The Jessenius Faculty of Medicine of CU 
will have its own Centre for Biomedicine 
with a budget of 26 Million Euros . The new 
centre will focus on neuroscience, molecu-
lar medicine, oncology and respirology . Pg 
5

Biological Clock Important Factor for 
Treating Cancer 

Scientists from the Department of Animal 
Physiology and Ethology of the Faculty of 
Natural Sciences of CU revealed coheren-
ce between the biological clock in human 
organisms and cancer of the colon and 
rectum . Pg 6

Scientist Who Paints
Prof Fedor Šimko, a scientist from the 

Faculty of Medicine of CU, opened an ex-
position of his paintings on 12 December . 
Pg 6

Principles of Surgery III
A very important medical book, Prin-

ciples of Surgery III, was baptized by the 
Prime Minister of Slovakia, Robert Fico on 
9 December . Pg 6

Profile of CU
CU had its global profile done by a com-

pany Thomson-Reuters, which was research-
ing information - such as the ratio of academic 
employees to students, a reputation of edu-
cation quality or the impact factor . Pg 7

Imrich Karvaš Received Golden Med-
al of CU

An economist, scientist and teacher at 
the Faculty of Law of CU received a Golden 
Medal of CU, which was given to his son 
Milan Karvaš by the Rector of CU on 11 No-
vember . Pg 8

Treasures from Archives of CU
A Diploma from the Medical Faculty of 

Trnava University from 1775 and a Diploma 
from the Faculty of Law of Comenius Uni-
versity from 1927 became parts of a trea-trea-
sure collection from Slovak archives . Pg 9

Conference on Health Disabilities
The Faculty of Education of CU orga-orga-

nized an international conference on peo- an international conference on peo-
ple with disabilities on 20 November . A 
Prize for lifelong contribution in a field of 
special pedagogy and care for people with 
disabilities was given to Assoc Prof Ema 
Kollárová . Pg 18

Unemployment of Young People in EU
Students of the Faculty of Management 

of CU attended a conference on unemploy-
ment and ways in which the EU is fighting 
against this . Pg 18

How to Teach Medicine
A pedagogical conference took place at 

the Jessenius Faculty of Medicine of CU on 
6 December . According to the Dean, Prof 
J . Danko, it is important to be great not only 
in science but also in teaching . Pg 19

Management Students Represented CU
Students of the Faculty of Management 

of CU in interdisciplinary teams presented 
the University at the competition of crea-
tive business concepts . Two teams with 
our students progressed to an international 
finale . Pg 19

20 Years of Lectorate of Slovenian 
Language

The Lectorate of Slovenian Language 
and Culture at the Department of Slavic 
Philologists of CU was celebrating 20th an-
niversary . There were two events dedica-dedica-
ted to the anniversary: a monodrama of A . 
Rozman and a meeting of members of the 
Slovenian Embassy and the Faculty of Arts 
of CU . Pg 20

Expats Experienced St. Nicolaus Day
The Centre for Continuing Education of 

CU welcomed expats – around 80 children 
and 20 teachers – from 6 different coun-
tries . They experienced Slovak Christmas 
traditions and visited the university . Pg 20

Medics from 1953 Organized Sympo-
sium

Graduates of the Faculty of Medicine of 
CU in 1953 met at a symposium dedicated 
to Prof Emil Kmety on 7 September . Pg 21

Christmas soirée
A student of the Jessenius Faculty of 

Medicine of CU, M . Ševčík, organized a 
Christmas event for all teachers, students 
and parents in the beginning of December . 
Pg 21

Figure Skater Succeeded at Univer-
sity Olympics

A student of the Faculty of Natural 
Science of CU, L . Csölley, succeeded in 
figure skating in dancing on ice at University 
Olympics and won 4th place . Pg 25

Christmas Flee Market
Students organized a Christmas flee mar-

ket at dormitories, on 4 December, to sup-
port a children hospice, Plamienok . Pg 25

AntiAIDS campaign, ball and table 
football

Students of the Faculty of Pharmacy of 
CU organized a dancing ball on 13 Novem-
ber, table football for students on 18 No-
vember and an anti-AIDS campaign on 27 
November . Pg 25

Eduard Csudai, Lenka Miller
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