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V čase, keď sa vám do rúk dostáva 
toto číslo Našej univerzity, sú asi naj-
častejšie spomínané v slovenskom 
vysokoškolskom priestore dve slová 
– komplexná akreditácia. Sú spomína-
né v dobrom i zlom, dokonca občas aj 
s obavou. Univerzita Komenského musí 
totiž odovzdať do 2. júna 2014 Akredi-
tačnej komisii kritický pohľad na seba 
v zrkadle, teda autoevaluáciu všetkých 
stránok svojej činnosti – pedagogickej, 
vedeckej, výskumnej, umeleckej, ale aj 
ďalšej tvorivej činnosti za obdobie ro-
kov 2008 až 2013. Podľa zákona „kom-

plexná akreditácia činností vysokej školy v nadväznosti na jej 
dlhodobý zámer je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia 
komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, 
umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy, ako aj personál-
ne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto 
činnosť uskutočňuje, a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o 
akreditáciu všetkých študijných programov a o akreditáciu všet-
kých habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov, 
v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce prá-
va“. Pokúsme sa teraz preniesť tieto strohé slová do normálneho 
jazyka, aby nám bolo jasné, čo všetko musíme urobiť. 

Základným hodnotením, z ktorého sa odvádza všetko ďalšie, 
je hodnotenie vedeckej, výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti. Odráža všetko, čo sme v týchto činnostiach za hod-
notené obdobie dokázali. Každý študijný odbor patrí do jednej 
oblasti výskumu. Naša univerzita poskytuje vzdelávanie v študij-
ných odboroch, ktoré sú zaradené do pätnástich oblastí výsku-
mu z celkového počtu 25. V tomto hodnotení sa berú do úvahy 
tri atribúty – výstupy výskumu, prostredie pre výskum a ocene-
nie výsledkov výskumu. Každá fakulta získa v každej z oblastí 
výskumu, v ktorých poskytuje alebo chce poskytovať študijné 
programy, hodnotenie na desaťstupňovej stupnici od A po D 
(vrátane plusov a mínusov pri písmene). 

Ťažiskom akreditácie bude akreditácia študijných programov. 
Kritériá sú orientované na úroveň vedeckej, výskumnej či ume-
leckej činnosti (napríklad doktorandský študijný program môže-
me poskytovať len v prípade, že hodnotenie fakulty v príslušnom 
odbore výskumu nebolo horšie než B-), materiálne, technické, 
informatické a personálne zabezpečenie výučby. V kritériách 
akreditácie študijných programov sa v porovnaní s predošlým 
obdobím zvýšil dôraz najmä na personálne zabezpečenie študij-
ných programov. Sprísnili sa kritériá na garanta najmä v pracov-
noprávnych otázkach. Okrem garanta musia študijný program 
zabezpečovať najmenej traja učitelia vo funkcii profesor alebo 
docent, ktorí pracujú na plný úväzok. Pritom jeden učiteľ môže 
zabezpečovať v každom stupni a forme len jeden študijný 
program. Osobne vidím práve v tomto kritériu nástroj na zníženie 
počtu študijných programov najmä na menej kvalitných školách. 

V študijných odboroch, v ktorých má fakulta doktorandský 
študijný program a hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti bolo 
aspoň B, môže žiadať o akreditáciu habilitačného konania a ko-
nania na vymenúvanie profesorov, čo by malo byť prejavom naj-
vyššieho stupňa kvality pôsobenia univerzity v danom odbore.

Na základe výsledkov hodnotenia úrovne vedeckovýskumnej 
činnosti, výstupov výskumu študentov a absolventov doktorand-
ského štúdia a podielu oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola 
poskytuje aj doktorandské štúdium, potom akreditačná komisia 
rozhodne, či vysoká škola bude zaradená medzi univerzitné vy-
soké školy.

Komplexná akreditácia vyžaduje veľké množstvo práce. Na-
šťastie, všetko len v elektronickej podobe, nákladné auto spisov 
už je minulosťou.

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.,
prorektor UK pre študijné veci
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Univerzita Komenského prijala 14 576 prihlášok na bakalársky 
alebo spojený stupeň štúdia v akademickom roku 2014/2015. 
Najviac stredoškolákov sa hlási na Lekársku fakultu UK, a to 
2700. Druhý najväčší počet prihlášok – 2516 – prijala Filozofická 
fakulta UK. Tretí najväčší záujem je o Prírodovedeckú fakultu UK, 
ktorá zaevidovala 1946 prihlášok.

Všeobecné lekárstvo na oboch našich lekárskych fakultách 
v Bratislave i v Martine je najpopulárnejším študijným programom 
na UK. LF UK prijala 2139 prihlášok na tento študijný program 
a JLF UK v Martine 1485. Medzi najviac žiadané programy patrí aj 
právo (819), biológia (691), farmácia (603) a psychológia (585). 

Väčšina fakúlt UK uzatvorila prijímanie prihlášok na štúdium dňa 
28. februára. Dlhší čas na podanie prihlášky do 31. marca mali Fa-
kulta managementu UK, Fakulty sociálnych a ekonomických vied 
UK, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 
a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. Výnimkou sú tiež anglic-
ké študijné programy, druhý stupeň štúdia a externá forma štúdia, 
kedy je termín podania prihlášky neskorší.

redakcia
Údaje sú aktuálne k 21. marcu 2014.

Hlási sa k nám takmer 15-tisíc študentov

Strecha historickej Auly UK v hlavnej budove Univerzity Komen-
ského na Šafárikovom námestí sa bude v letných mesiacoch re-
konštruovať. Predbežne sa ráta s rekonštrukciou po ukončení pro-
mócií od 21. júla do konca októbra 2014. Momentálne prebieha 
verejné obstarávanie na dodávateľa.

Rekonštrukciu si vyžiadalo dlhodobé zatekanie cez presklenú časť 
strechy nad aulou. Vzhľad budovy sa nezmení, nová konštrukcia 
bude mať rovnaký tvar a rozmery.

Nanovo bude realizovaná oceľová konštrukcia prekrytia s osade-
ním lexanových platní s ochranou proti UV žiareniu. Dodávateľ očistí, 
zakonzervuje a bezpečnostnou fóliou opatrí sklenené tabule stropu 
a oboch čiel auly. Zachovanie pôvodných výplní stropu je podmien-
kou Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, ktorý bude vykoná-
vať dohľad nad celou rekonštrukciou strechy auly.

redakcia
Autor vizualizácie: Ing. Jaroslav Ficek, VPU DECO Bratislava

V lete nás čaká rekonštrukcia Auly UK

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) 
sa stala súčasťou Univerzitnej agentúry fran-
kofónie (U. A. F.), ktorej poslaním je podpo-
ra a šírenie frankofónnej spolupráce medzi 
študentmi, pedagógmi a administratívnymi 
pracovníkmi členských univerzít a podpora 
ich mobility, publikačnej činnosti či vedecko-
-výskumnej aktivity.

„Univerzitná agentúra frankofónie združuje 
vyše 800 univerzitných zariadení vo viac ako 
40 krajinách sveta. Byť súčasťou takejto sku-
piny je pre najstaršiu a najväčšiu univerzitu na 
Slovensku značným prínosom,“ povedal rek-
tor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Pri príležitosti vstupu UK do Univerzitnej 
agentúry frankofónie zorganizoval Rektorát 

UK v spolupráci s Francúzskym inštitútom 
na Slovensku dňa 19. marca 2014 informač-
ný a slávnostný deň v Auditóriu Maximum a 
v Moyzesovej sieni za účasti predstaviteľov 
univerzity i Francúzskeho veľvyslanectva na 
Slovensku.

Pre Univerzitu Komenského, ktorá sa stala 
oficiálnou súčasťou U. A. F. od začiatku roka 
2014, sa otvorili nové možnosti účasti na vý-
znamných vedeckých konferenciách či mo-
bility študentov a pedagógov s cieľom výme-
ny poznatkov a skúseností vo frankofónnych 
krajinách. Vstup UK do U. A. F. prispeje tiež 
k ďalšiemu rozvoju troch frankofónnych štu-
dijných programov, ktoré Univerzita Komen-
ského ponúka – na Pedagogickej fakulte 
UK, Filozofickej fakulte UK a Fakulte mana-
gementu UK. 

Eduard Csudai
Foto: Vladimír Kuric

UK súčasťou Univerzitnej agentúry frankofónie

Počet prijatých prihlášok na I., resp. spojený I. a II. stupeň štúdia

LF  
UK

PraF 
UK

FiF 
UK

PriF 
UK

PdF 
UK

FaF 
UK

FTVŠ 
UK

JLF 
UK

FMFI 
UK

RKCMBF 
UK

EBF 
UK

FM 
UK

FSEV 
UK

2700 819 2516 1946 1399 630 624 1843 740 21 20 415 923
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3. 3. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., viedol zasad-
nutie Vedeckej rady UK.

- Zúčastnil sa na stretnutí zástupcov UK v Rade vysokých škôl SR.

4. 3. – Prijal pozvanie na slávnostnú inauguráciu nového rektora 
Univerzity Karlovej v Prahe prof. Tomáša Zimu.

5. 3. – So zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku rokoval o novom Platovom poriadku UK 
a Kolektívnej zmluve UK na rok 2014.

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

6. 3. – So zástupcami lekárskych fakúlt UK a riaditeľmi nemoc-
níc rokoval o znení Zmluvy o praktickej výučbe na špecializova-
nom výučbovom pracovisku. 

7. 3. – Zúčastnil sa na 66. zasadnutí Slovenskej rektorskej kon-
ferencie v Trenčíne.

10. 3. – Rektor UK prijal na pôde UK mimoriadneho a splno-
mocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej 
republike Richarda van Rijssena. Diskutovalo sa nielen o výmen-
ných pobytoch výskumníkov, vedcov a pedagógov, ale aj o vý-
mene skúseností s riadením a financovaním univerzít.

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

- Prijal pozvanie na slávnostnú inauguráciu nového rektora Mende-
lovej univerzity v Brne prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc.

12. – 14. 3. – Zúčastnil sa na výjazdovom zasadnutí Slovenskej 
rektorskej konferencie v Bruseli.

19. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave.

- Pri príležitosti medzinárodného dňa frankofónie rektor UK sláv-
nostne otvoril podujatie pod názvom „Informačný a slávnostný 
deň“ v Auditóriu Maximum. (Viac na strane 3.)

- Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK v Aule UK.

20. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Prešovskej 
univerzity v Prešove.

21. 3. – Podpísal zmluvu o praktickej výučbe na špecializova-
nom výučbovom pracovisku medzi Lekárskou fakultou UK, Uni-
verzitnou nemocnicou Bratislava a Detskou fakultnou nemocni-
cou s poliklinikou Bratislava. (Viac na strane 4.)

24. 3. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora UK.

25. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Komisie pre technologický 
rozvoj a inovácie v Národnej rade SR.

26. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej 
akadémie vied.

28. 3. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach.

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

Foto: OVV RUK

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

Zmluva o praxi medikov v nemocniciach podpísaná 
Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Univerzitná nemoc-

nica Bratislava (UNB) a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
Bratislava (DFNsP) podpísali dňa 21. marca 2014 zmluvu o prak-
tickej výučbe na špecializovanom výučbovom pracovisku.

Za Univerzitu Komenského zmluvu podpísali rektor prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD., a dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. 
Peter Labaš, PhD., za UNB riaditeľ MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., 
MPH., a za DFNsP riaditeľ doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc. 
Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Martinská fakul-

ta – Jesseniova lekárska fakulta UK – podpísala zmluvu s nemoc-
ničným zariadením dňa 17. marca 2014. 

„Aktuálna zmluva o praktickej výučbe na špecializovanom vý-
učbovom pracovisku spresňuje postavenie a zodpovednosti 
prednostov kliník ako vedúcich pracovísk. Som veľmi rád, že po 
niekoľkomesačnom úsilí a intenzívnych rokovaniach sme dospeli 
k výsledku, ktorý je akceptovateľný všetkými zúčastnenými strana-
mi,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Michal Jurina

›

›

S P R A V O D A J S T V O
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Dňa 27. marca 2014 v Pálffyho paláci v Bratislave dostal prof. 
RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a 
informatiky UK ocenenie Zlatý biatec za rok 2013.

Za účasti významných osobností XIII. valného zhromaždenia In-
formal Economic forum – Economic club Slovak Republic členovia 
združenia a oslovené osobnosti udelili ocenenie profesorovi Jozefo-
vi Masarikovi za vedecko-výskumnú činnosť a jej výsledky v oblasti 

jadrovej a subjadrovej fyziky, za pedagogickú činnosť a príkladnú 
reprezentáciu v zahraničí. 

Zlatý biatec od svojho založenia v roku 1993 je najvyššou poctou 
členov združenia za počiny hospodárstva, spoločenské, vedecké, 
školské, kultúrne, zdravotnícke a športové v SR, ale aj za príkladné 
konanie v záujme mierového života a pokroku v kvalite vzťahov medzi 
národmi a ich štátmi. 

NUNU

Len v Európe trpí ochorením mozgu spôsobujúcim epileptické 
záchvaty 6 miliónov ľudí a ročne ich pribúda v niekoľko stotisíco-
vých číslach*. Výskum v oblasti liečby epilepsie je preto stále ak-
tuálny. Na pôde Univerzity Komenského sa podaril v tomto smere 
úspech, ktorý môže mať celosvetový dosah. 

Liečivá na epilepsiu sú na farmaceutickom trhu dobre známe. 
Predpokladá sa však nástup takzvaných antiepileptík tretej generá-
cie. 

Výskum z Univerzity Komenského prináša technológiu prípravy 
„Z izomérov na báze hydrozínkarboxamidu“. Technológia predstavu-
je chemickú zlúčeninu, ktorá môže byť využitá pri príprave konkrét-
nych liekov. „Keďže predmetom vynálezu je postup prípravy, a nie 
samotná účinná látka, zavedenie novej technológie výroby nemu-
sí prechádzať schvaľovacím procesom a certifikácii medicínskych 
agentúr v takom rozsahu, ako je to pri kvalite a účinnosti lieku,“ hovo-
rí pôvodca technológie profesor Anton Gáplovský z Prírodovedeckej 
fakulty UK.

V súvislosti s ochranou takéhoto predmetu duševného vlastníctva 
sa otvárajú nové možnosti. Trh s antiepileptikami sa totiž v súčas-
nosti zameria práve na výrobcov ich generík. Teda liekov s rovnakým 
kvalitatívnym a kvantitatívnym zložením, ako majú originálne lieky. 
Dôvodom takejto reakcie trhu je vypršanie patentovej ochrany pre 
väčšinu doterajších originálnych liečiv.

V prípade technológie „Z – izomérov“ bol v spolupráci s Centrom 
podpory transferu technológií Univerzity Komenského a Centrom 
transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR) vypracovaný 

odhad komerčného potenciálu technológie a tiež slovenská paten-
tová prihláška. „V súčasnosti zisťujeme, kam by bolo vhodné roz-
šíriť patentovú ochranu, pričom zároveň vyhľadávame partnera pre 
udelenie licencie. Odpovede na tieto otázky nám dajú aj prebieha-
júce analýzy medzinárodných trhov,“ konkretizuje Jaroslav Noskovič 
z CTT pri CVTI SR. 

Ochrana tejto technológie ako duševného vlastníctva a tiež jej ko-
mercializácia sa realizuje vďaka projektu CVTI SR Národná infraš-
truktúra pre podporu transferu na Slovensku – NITT SK, ktorého 
cieľom je budovanie infraštruktúry pre podporu prenosu výsledkov 
výskumu do hospodárskej a spoločenskej praxe. 

*pozn.: Údaje v úvode článku o počte epileptikov v Európe sú zís-
kané z dokumentu: Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 15. sep-
tembra 2011 o epilepsii.

Mgr. Eva Vašková, CVTI
Foto: © sudok1/Fotky&Foto

Zlatý biatec pre dekana FMFI UK

Profesor Dolník  
ocenený ministrom

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič odo-
vzdal dňa 28. marca 2014 Veľkú medailu Sv. Gorazda prof. PhDr. 
Jurajovi Dolníkovi, DrSc., z Katedry slovenského jazyka FiF UK za 
celoživotné pedagogické pôsobenie a vedecký prínos v oblasti slo-
venskej lingvistiky, lingvokulturológie a slovakistiky.

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil desiatky úspešných pedagógov 
a ďalšie osobnosti z oblasti základného, stredného i vysokého škol-
stva. Ocenení si prevzali Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakov-
né listy. Ocenenia nesúce meno sv. Gorazda udeľujú ministri školstva 
pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom, ale 
aj pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života už od roku 
1999. 

redakcia
Zdroj foto: spravy.pravda.sk

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

Výskumníci z UK vyvinuli 
technológiu využiteľnú  
pri liečbe epilepsie
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Unikátny herbár
Knižnica Farmaceutickej fakulty UK opatruje unikát z obdobia no-

voveku. Exemplár s názvom „Iacobi Theodori Tabernaemontani New 
vollkommen Kräuter-Buch“ bol vydaný v roku 1664 v Bazileji, ilustrá-
cie sú nekolorované. Autorom je Jacob Theodor Tabernaemontanus 
(1522 – 1590), vlastným menom Jacob Dittrich. „Už ako veľmi mladý 
sa začal venovať výskumu rastlín a liečivých zdrojov. Jeho majstrom 
bol uznávaný nemecký botanik Hieronymus Bock. Po získaní uni-
verzitného vzdelania sa ďalej venoval štúdiu liečivých rastlín, písaniu 
odborných kníh a pôsobil aj ako dvorný lekár zweibrückenského kur-
firstu,“ informuje PharmDr. Tünde Ambrus, PhD., z Farmaceutickej 
fakulty UK.

Herbár „New Kräuterbuch“ je jeho vrcholným botanickým dielom. 
Prvýkrát bol vydaný v roku 1588 vo Frankfurte nad Mohanom. Dielo 
má takmer 1600 strán a obsahuje okolo 3000 drevorytín znázorňu-
júcich rôzne liečivé rastliny a ich detaily (plody, kvety a pod.) Drevo-
rytiny sú v niektorých vydaniach kolorované. Nemecký text diela je 
doplnený o viacjazyčný register názvov rastlín, medzi nimi je aj index 
v češtine. Do roku 1731 bolo dielo vydané celkom osemkrát, na jeho 
prepracovaní a doplnení sa podieľali aj ďalší významní odborníci. 

V knižnici sú aj knihy
  staré 350 rokov

 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK uchováva vo svojom fonde kom-
pletné Weimarské vydanie Lutherových spisov z rokov 1885 – 1927.

Herbár New Kräuterbuch bol vydaný v roku 1664 v Bazileji. Opatruje ho  
knižnica Farmaceutickej fakulty UK

„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.  
Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ 

Ján Amos Komenský

Lutherove spisy

Knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK uchováva komplet-
né Weimarské vydanie Lutherových spisov Luthers Werke, ktorých 
prvé zväzky sú z roku 1885, posledné z roku 1927. Ako v jedinej 
knižnici na Slovensku tam môžeme nájsť aj 13-zväzkovú encyklopé-
diu Religion Past and Present (2007 – 2013) či 15-zväzkové nové 
vydanie Encyclopedie of Religion (2005).

redakcia

Tradícia marca ako mesiaca knihy existuje v našich podmienkach už od roku 1955, preto-
že v tomto roku bol mesiac vyhlásený na počesť slovenského buditeľa Mateja Hrebendu. V ča-
soch, keď bol Matej Hrebenda už úplne slepý, zbieral a zachraňoval množstvo kníh a medzi vlastencov 
a vzdelancov šíril najmä slovenské publikácie. Marec bol mesiacom jeho narodenia i úmrtia a už odmalička 
pociťoval lásku ku knihám. 

Po smrti Mateja Hrebendu prebrali funkciu šírenia vzdelanosti a poznania knižnice. Každý čitateľ má možnosť prístupu ku knihám 
počas celého roka, ale práve v marci všetky knižnice aktivizujú svoju činnosť a nabádajú ľudí k čítaniu a vzdelávaniu. Univerzita Komen-
ského v Bratislave má tiež prostredníctvom Akademickej knižnice UK a jednotlivých fakultných knižníc k dispozícií viacero zaujímavých 
titulov.

S P R A V O D A J S T V O S6
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Šafárikovo námestie dostane čoskoro nový šat. Zmeny sa budú 
týkať predovšetkým dopravy.

Nová dvojkoľajná električková trať povedie zo Štúrovej ulice cez 
Šafárikovo námestie, z toho jedna koľaj bude pokračovať pôvodným 
smerom na Vajanského nábrežie a druhá pôjde do Petržalky cez 
Starý most. Ďalšou dopravnou zmenou je zjednosmernenie Štúrovej 
ulice smerom k Dunaju.

Profil Šafárikovho námestia sa však nezmení, informuje Ing. Tibor 
Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier z Magistrátu hl. mesta 
SR Bratislava. Úprava parku nie je súčasťou projektu, mal by zostať 
v pôvodnom stave. Magistrát avizuje diskusiu s občanmi o konečnej 
úprave povrchov na Štúrovej ulici.

Nové miesto si na Šafárikovom námestí nájdu zastávky MHD. 
Obojstranná zastávka pre električky sa bude nachádzať pri parku 
pred vyústením Štúrovej na námestie. „Plán pre zastávky však ešte 
nie je finálny,“ hovorí dopravný inžinier Tibor Schlosser.

Na Šafárikovom námestí sídli historická budova UK s Rektorá-
tom UK, Právnickou fakultou UK a niektorými katedrami Filozofickej 
fakulty UK, zároveň je z neho prístup na Gondovu ulicu, kde sídli 
Filozofická fakulta UK. Počas výstavby budú musieť študenti a za-
mestnanci UK strpieť obmedzenia nielen vo forme zvýšenej prašnosti 
a hlučnosti.

Obmedzenia na dva roky
Na Vajanského nábreží medzi budovou Filozofickej fakulty UK na 

Gondovej ul. a budovou UK na Šafárikovom námestí boli umiestnené 
provizórne priechody pre chodcov opatrené svetelnou signalizáciou 
približne 30 metrov smerom na západ od pôvodných nateraz zru-
šených priechodov. Chodníky z jednej strany Štúrovej na druhú sú 
prepojené v dvoch miestach. Zvyšná časť Štúrovej je ohradená.

Zmeny sa budú týkať aj priechodov smerom na nákupné centrum 
Eurovea, kde sa zmení signálny plán pre hlavné smery. Rekonštruk-
cia potrvá minimálne do septembra 2015, niektoré obmedzenia 
budú trvať do konca roka 2015.

Postupné uzatváranie Šafárikovho námestia a Štúrovej ulice sa za-
čalo 20. januára 2014 a pokračovalo 30. marca 2014. Najprv bola 
vylúčená všetka doprava vrátane mestskej hromadnej. V druhej fáze 
sa zúžila priechodnosť pre automobilovú dopravu a MHD z Dostojev-
ského radu na Vajanského nábrežie na jeden jazdný pruh v oboch 
smeroch.

Prístup pre automobilovú dopravu bude len pre zásobovanie, a to 
na bývalom výstupišti a nástupišti MHD pri Kačacej fontáne. Dob-
rovičová a Tobrucká ulica budú zaslepené. Muzejná bude ústiť na 
Vajanského nábrežie.

Nový Starý most
Električka na zastávku Bosáková v Petržalke povedie cez zrekon-

štruovaný Starý most. Podobne premávala ešte za prvej Česko-slo-
venskej republiky. Prvýkrát vyrazila po trati Bratislava – Viedeň pred 
sto rokmi dňa 1. februára 1914. Trať mala tri časti – viedenskú, me-
dzimestskú medzi Schwechatom a Kopčanmi a bratislavskú mestskú 
časť. V roku 1938, keď si Nemci pričlenili Petržalku ako Engerau, 
električka prestáva jazdiť do centra Bratislavy. Úplne dojazdila v roku 
1945, keď sa blížil front a nemeckí vojaci vyhodili Starý most do po-
vetria, aby zabránili postupu oslobodeneckých vojsk.

Po rozobratí konštrukcie mosta poputujú niektoré architektonicky 
zaujímavé časti do múzea. Oceľové časti využijú v štyroch obciach 
pri Vranove nad Topľou na obnovu mostov. Zhrdzavené vyše 60 ro-
kov staré časti konštrukcie budú zošrotované.

Nový most bude čo najvernejšie pripomínať ten historický. Mestskí 
poslanci na konci marca odsúhlasili zeleno-sivú farbu mosta, ktorú 
vybralo 2500 hlasujúcich v internetovej ankete.

Lenka Miller

„Šafko“ budúcnosti a pred sto rokmi

Električka pred vládnou budovou, dnes Filozofická fakulta UK. Snímka pochádza 
z fondu Petra Martinka.

Autor vizualizácií: © Občianska iniciatíva Lepšia doprava / Marek Antoniaci
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Študentský web Katedry etickej a občianskej výchovy PdF UK každý 
mesiac uskutočňuje rozhovory s učiteľmi zo svojej katedry. Avšak teraz 
sme urobili výnimku a oslovili sme zaujímavého, originálneho a nezabud-
nuteľného učiteľa z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského – Mgr. 
et PaedDr. Pavla Tománeka, PhD.

Ako sa máte? 

Úprimne? Môj deň má akoby dve verzie. 
Pracovnú a rodinnú. V tej pracovnej verzii 
mi začal tzv. deňblbec. Ráno som si prinie-
sol 40 G hard disk. Vieš? A odišiel mi. Išiel 
som si stiahnuť aktualizácie a všetky údaje, 
ktoré tam boli, nie sú. A technik mi s pohľa-
dom Angličana povedal, že ten hard disk 
odišiel, jednoducho dovŕšil vek dôchodcu. 
Chápeš? A čo sa týka rodinnej verzie: Hurá, 
teším sa na svoje tri princezničky!

Mne sa niečo podobné stalo v auguste 
– dva počítače naraz.

Ty so mnou súcitíš? Neuveriteľné. Už 
som si myslel, že dobrí ľudia vymreli. Naj-
horšie na tom je to, že na disku som mal 
údaje, ku ktorým sa už nedostanem.

Treba zálohovať dvakrát. 

Hej? Ja to mám na USBčku, bohu vďaka, 
ale ten hard disk bol pre mňa „posvätným 
miestom“. Nedá sa.

Veľmi často o vás hovoria, že ste, citu-
jem: ľudský, empatický, zábavný/vtip-
ný, sčítaný, úžasný človek, so srdcom 
na správnom mieste, skvelý a úžasný 
učiteľ, učiteľský vzor, veľká osobnosť 
s ešte väčším srdcom a mnohé ďalšie 
superlatívy (žiaden negatívny komentár 
zo stránky www.pindex.sk). Ako sa ale 
vnímate vy osobne, či už ako človek ale-
bo ako učiteľ? 

Ako sa vnímam? Ako normálny človek. 
Podľa mňa niektorí študenti vo svojich výro-
koch preháňajú a ešte nevedia používať su-
perlatívy. Ešte nevedia, o kom rozprávajú, 
takže... Isto, beriem to s rezervou. Vnímam 
sa ako človek, ktorý vie, čo robí, s kým robí, 
aký „materiál“ a potenciál má pred sebou a 
aké „diagnózy“ má pred sebou. Pretože, aj 
ja sám som nejakou diagnózou pre iných, 
aj študenti musia mňa jednoducho prijať 
takého, aký som, aby sme dobre vychádza-
li. A väčšinou zo spätných informácií viem, 
že si rozumieme – jedna aj druhá strana, 
že sme na rovnakej frekvencii. Myslím si, 
že byť na rovnakej frekvencii, je začiatkom 

úspechu každého, tak učiteľa, ako aj štu-
denta. Ak za mnou príde študent, ktorý má 
problém (a chodia za mnou viacerí, lebo sa 
dozvedeli, že som robil výchovného porad-
cu na základnej škole, kde som učil vyše 8 
rokov), vítam ho s radosťou. Mnohí sa cítia 
nepochopení, zranení, znechutení, „špina-
ví“. Vtedy im hovorím, že aj zašpinená min-
ca má svoju hodnotu. Keď príde za mnou 
študent, je to pre mňa výzva odovzdať kus 
toho, čo žijem, čo som sa naučil, v čo ve-
rím, čo milujem.

Ale ako je možné, že nemáte žiaden ne-
gatívny ohlas? 

Hovorím, podľa mňa sa pomýlili. Každý 
človek má nejaké chyby a možnože ich ešte 
nenašli. Keď som unavený, som výbušný, 
bývam nervózny, podráždený, nadávam. 
Čo ma mrzí, je fakt, že niekedy si vyčerpám 
slovnú zásobu v školskom prostredí a po-
tom prídem domov a niekedy si to odnesú 
tí najbližší.

Prezraďte nám, prečo ste sa rozhodli 
učiť? Čo vás motivovalo?

V živote som nechcel ísť učiť. Naozaj, 
byť učiteľom bolo pre mňa nelákavým re-
meslom. Chcel som byť murárom, smetia-
rom, predavačom a nič... Ja som vôbec 
nechcel ísť na vysokú školu, ale učil som 
sa dobre, takisto mama dala taký impulz, že 
treba vyskúšať vysokú školu. No a potom, 
ako som sa dostal na vysokú školu, nejako 
sa mi to zapáčilo. V podstate, sčasti som 
aj murárom – staviam nové domy, životy 
študentov, som aj smetiarom – v poraden-
stve sa snažím ľuďom poradiť, že smeti sa 
nachádzajú v našich životoch, no treba ich 
vedieť upratať a v podstate som aj preda-
vačom, pretože odovzdávam, „predávam 
ďalej“ to, čo som dostal od svojich učiteľov. 
Viete, učiteľ žije len dovtedy, pokým žije 
jeho žiak. Po skončení vysokej školy som 
išiel učiť na základnú, a to ma veľmi bavilo 
a nebyť ponuky z vysokej školy, tak by som 
sa na vysokú školu ani nebral. Je vhodné, 
aby študent po ukončení magisterského 
štúdia, išiel učiť na ZŠ alebo SŠ. Lebo, ak 

ide študent plynulo z Bc. štúdia do Mgr. štú-
dia a potom hneď na PhD. štúdium, poviem 
ti, je vidieť veľkosť osobnosti týchto otitulo-
vaných ľudí, často arogantných a bez pra-
xe. Potom rozprávajú študentom na fakulte 
o niečom, čo sami nemajú zažité z praxe.

Chcel som byť murárom, smetiarom, 
predavačom... a som učiteľ

R O Z H O V O R

Vizitka
18. mája 1982 – narodil sa 
v Skalici

2004 – vyštudoval Pedagogickú 
fakultu a Filozofickú fakultu 
Trnavskej univerzity v Trnave

2005 – získal titul PaedDr.

2008 – získal titul PhD. na FiF UK

2011 – vyštudoval 
Rímskokatolícku cyrilometodskú 
bohosloveckú fakultu UK

2013 – získal ocenenie Najlepší 
učiteľ v rámci projektu UniValue

Je autorom 9 monografií a vyše 
140-tich vedeckých, odborných, 
ale aj populárno-náučných 
článkov. Spolupracuje s OZ 
HELPER, HCPT Slovakia. 
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Ako ste sa dostali na Pedagogickú fa-
kultu UK?

To bolo tak, skončil som jednu vysokú 
školu, učil som na základných školách 8 
rokov a počas toho som si robil doktorát. 
Potom som začal študovať druhú vysokú 
školu a tu som sa spoznal s pani docentkou 
Fulkovou. Keď zistila, že mám doktorát, za-
volala ma do tímu. Ale stále mi je tak úzko 
za deťmi, ktoré som na základnej škole ne-
chal, aj za kolegami, pretože sme boli veľmi 
dobrý kolektív.

Ako dlho ste už na fakulte?

Od roku 2011. Práve sa začal tretí rok.

Akú radu by ste dali budúcim učiteľom, 
ktorých pripravujete? 

Vždy dávam rady zo života do života. 
Nech idú do praxe čím skôr. Nech sledu-
jú, nech sa pýtajú, nech tam nesedia ako 
kvargle na hodinách, nech sledujú, nech 
sú naozaj smädní po informáciách, pretože 
veľakrát sa stáva, že učitelia, ktorí skončia 
bakalára a magistra, automaticky namiesto 
toho, aby išli do praxe, podajú si prihlášku 
na rigorózne konanie, alebo si dajú automa-
ticky prihlášku na doktorandské štúdium. 
Považujem to za najväčší hendikep v súčas-
nej dobe, pretože tomuto človeku niekedy 
uniká realita. Nech ide aspoň na rok, na dva 
do praxe, do bežného života, aby poznal aj 
otázky manažmentu, nech si zvykne na by-
rokratickú administratívu, aby zistil, o čom 
život učiteľa je. Možno potom budú ich kva-
lifikačné práce o niečom.

Na stránke www.pindex.sk doslova „kra-
ľujete“ v rebríčku ako najlepšie hodno-
tený učiteľ. Čím to podľa vás je, že na 
rozdiel od svojich kolegov máte také 
pozitívne ohlasy? Čím ste odlišný?

Moji kolegovia, myslím si, učia rovnako 
dobre, možno lepšie ako ja. To, prečo to tak 
je, je aj pre mňa milé prekvapenie. Viem, že 
svojich študentov na hodinách vždy oslovím 
práve zážitkami z praxe. Ak vysvetľujem ne-
jakú teóriu, vždy poviem, ako to v praxi fun-
guje, resp. nefunguje. Dávam im doslova 
ohmatať náuku, ktorú učím. Ale opakujem, 
nehovoril by som, že som najlepší. Myslím 
si, že kolegovia učia rovnakým spôsobom, 
keď nie lepším, len možno sa o nich ešte 
nedozvedeli tak, ako vy o mne.

Vo svojich publikáciách, aj na hodinách 
sa venujete najmä témam ako andrago-
gika, voľný čas, manželstvo, legalizova-
né partnerstvá, rodina, vplyv výchovy 
atď. Čo vás ovplyvnilo pri voľbe vašej 
špecializácie?

Som zástanca toho, že všetky dobré 
vlastnosti a hodnoty, celá osobnosť člove-
ka vychádza z rodiny. Sme zvyknutí, že sa 
hovorí „z akej rodiny?“, keď rodina je v krí-
ze. Študentom hovorím, že niekedy treba 

ísť od Adama a že ani nie 
tak rodina ako manželstvo 
je v kríze. Mladí nevstupu-
jú do manželstva. Existuje 
kohabitácia (konkubinát, 
voľné zväzky, partnerstvá). 
Potom príde dieťa. Ak prí-
de dieťa, je vychovávané 
často buď jedným, dvomi 
rodičmi alebo ďalšími part-
nermi, ktorí prichádzajú do 
rodiny. Je to rozbité. No 
a ja som si povedal, že toto 
bude moja oblasť skúma-
nia – nielen zistiť a opísať 
situáciu, ale aj pomôcť ro-
dinám. Rodinu považujem 
za základ hodnotového 
rebríčka a tak by to malo 
zostať. Ako hovorím, kaž-
dá rodina má svoje chyby, 
ale to neznamená, že všet-
ky rodiny sú chybné. Sám 
som vyrastal v rodine, kde 
sa človek mohol stretnúť 
s hocičím a nebyť rodiny, 
neviem, kde by som bol. 
Študentom dávam nielen 
svoj názor na manželstvo 
a rodinu, ale vždy im po-
skytujem fakty z výsku-
mov. Som toho názoru, že 
nedá sa mať na všetko ná-
zor.  Pretože, ak je niečo 
biele, a niekto povie, že je to čierne, tak ja 
si o ňom pomyslím, že okej, si hlupák a život 
ide ďalej. Ale ak je niečo faktom, už ťa to 
predsa nepustí.

V decembri 2013 vám vyšla nová kniha 
„Diabol: Božie stvorenie? Nástrahy v sú-
časnej spoločnosti a rodine“, ktorej už 
samotný názov znie zaujímavo. Povedz-
te o nej niečo.

To je taký pracovný názov, ktorý mal x-
-krát rôzne úpravy. Ide o to, že v knihe, i 
keď je to možno provokatívny názov alebo 
pre niekoho automaticky lákavý, rozoberám 
okultnú symboliku medzi mladými ľuďmi. 
Veľa mladých ľudí súčasným symbolom ne-
rozumie a niektoré, ktoré považujú za mo-
derné, v podstate moderné nie sú a majú 
už dvetisíc až tritisícročnú históriu. Symbol 
chápu často v pozitívnom slova zmysle, ale 
význam symbolu na počiatku bol úplne ne-
gatívny. Hovorím o satanizme, o veciach, 
ktoré s tým súvisia, a podávam ich prijateľ-
ným spôsobom, pretože som to písal pre 
všetkých, nielen pre akademikov. V knihe 
je rozoberaných asi 18 alebo 20 symbolov, 
ale momentálne mám už pripravenú ďalšiu 
verziu, kde je už vyše 70 symbolov. Do pol-
roka teda bude ďalšia kniha. Prečo názov 
Diabol: Božie stvorenie? Práve preto, lebo 
diabol vo svojom preklade zo slova „diabo-
los“ znamená vlastne Boží odporca. Tema-
tika diabla nie je rezervovaná jednej cirkvi, 

ale je rezervovaná pre všetky cirkvi, ktoré 
máme na Slovensku alebo vo svete. Pod-
statu diabla poznajú všade. Diabol preto, 
lebo sa symbolizoval a charakterizoval ako 
pôvodca zla. V mnohých náboženstvách sa 
môže zlo definovať aj inak. A prečo Božie 
stvorenie? Lebo z Biblie a z iných dokumen-
tov sa dozvedáme, že diabol je naozaj Bo-
žím stvorením, aj keď to trocha divne znie, 
je stvorením, ale nie je stvoriteľom.

Akým spôsobom ste hľadali tieto sym-
boly?

Bolo to vtedy, keď som pracoval na zá-
kladnej škole. Pracoval som súčasne na 
štátnej, aj na cirkevnej základnej škole. Bol 
som aj výchovný poradca. Prišli študenti, 
mali nejaký problém, rozprávali sme o tom 
a postupne som si zhromažďoval informá-
cie. Medzičasom sme sa začali venovať aj 
tejto symbolike. Nevedeli si s tým poradiť, 
ja som ešte nevedel poradiť. A tak som za-
čal tieto veci študovať a získavať informácie. 
Potom sme medzi študentmi diskutovali 
o rôznych symboloch, či ich poznajú, ako 
si ich vysvetľujú a debatovali sme o tom, či 
je to správna alebo nesprávna interpretácia 
a do akej miery a podobne. Veľa výskumov, 
ktoré vo svojich článkoch alebo aj v mono-
grafiách publikujem, pochádza práve z ob-
dobia, keď som učil na základných školách. 

Gabriela Šarmírová, študentka PdF UK

R O Z H O V O R S
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Sociálna práca
Výskumné projekty doktorandov pokrýva-

jú dve dimenzie aplikovanej sociálnej práce 
– mikrosociálnu úroveň (výskyt syndrómu 
vyhorenia, problematika dysfunkčných ro-
dín, alternatívy sociálnej starostlivosti o ľudí 
s duševnou chorobou, zvyšovanie kvality 
života detí s fetálnym alkoholovým syndró-
mom, alkoholové závislosti u mladistvých, 
adaptácia cudzincov v slovenskom pros-
tredí, fenomén bezdomovectva) a makro-
sociálnu úroveň (porovnávanie sociálnych 
aspektov dlhodobej nezamestnanosti v ČR 
a v SR). Výskum sa viaže na konceptualizá-
ciu sociálnej práce (historická a kultúrna de-
terminácia sociálnej práce, moc v teóriách 
a praxi sociálnej práce). 

Špeciálna pedagogika
Výskum doktorandov sa orientuje na 

analýzu výskytu špecifických vývinových 
porúch učenia u študentov v stredných 

školách v súvzťažnosti s ich edukačnými 
a sekundárnymi problémami, na inkluzívnu 
edukáciu žiakov s ľahkým stupňom men-
tálneho postihnutia a možnosti jej zefek-
tívnenia prostredníctvom rovesníckeho 
učenia, ďalej na špecifiká edukácie pro-
stredníctvom informačno-komunikačných 
technológií u žiakov s detskou mozgovou 
obrnou, ako aj s ľahkým stupňom mentál-
neho postihnutia. Pozornosť sa tiež venuje 
výskumu žiakov so sluchovým postihnutím 
so zreteľom na ich písomnú komunikáciu 
v školách pre sluchovo postihnutých, ale 
aj výskumu žiakov vzdelávaných v integro-
vanom prostredí a na kvalitu osvojeného 
jazyka. Výskum reflektuje aj dejiny starost-
livosti o zrakovo/sluchovo postihnutých 
na Slovensku. Za zmienku stojí aj výskum 
počujúcich detí nepočujúcich rodičov (tzv. 
CODA detí), ktorého cieľom je zistiť, aké 
oblasti ich života ovplyvňuje ťažká strata 
sluchu rodičov.

Logopédia
Výskum PhD. študentov sa sústreďuje 

na oblasť narušeného vývinu reči, na ob-
lasť kognitívnych a jazykových predpokla-
dov, ktoré sú nevyhnutné pre učenie sa 
čítať a písať v slovenčine v mladšom škol-
skom veku. Výskum sa ďalej orientuje na 
získané poruchy písania a čítania u sloven-
sky hovoriacich dospelých s mozgovým 
poškodením, ako aj na tzv. nehovoriacu 
dospelú populáciu a na použitie augmenta-
tívnej a alternatívnej komunikácie u pacien-
tov, ktorí sa kvôli mozgovému poškodeniu 
nedokážu dorozumievať hovorenou rečou.

Predškolská a elementárna 
pedagogika
Doktorandské štúdium je tematicky 

orientované predovšetkým na špecializova-
nú didaktickú oblasť jazykového, prírodo-
vedného, spoločenskovedného vzdeláva-
nia, kultúry a umenia, občianskej a etickej 
výchovy, ako aj na rozvoj profesijných vlast-
ností učiteľa predprimárneho a primárneho 
vzdelávania a žiaka v edukačnom procese.

Didaktika cudzích jazykov 
a literatúr
Výskum doktorandov sa sústreďuje na 

lingvistiku a aplikačnú lingvistiku s dôrazom 
na konfrontačné vzťahy medzi angličtinou 
a slovenčinou v oblasti gramatiky a lexikoló-
gie (na počítačovú lingvistiku, transformač-
nú gramatiku a lexikograficko-didaktické as-
pekty jazyka). Ďalšou výskumnou oblasťou 

Pedagogická fakulta UK predstavuje svojich doktorandov

Študijný odbor/program
Počet doktorandov k 31. 12. 2013

slovenskí zahraniční
denní externí denní externí

Sociálna práca 11 2 1 2
Špeciálna pedagogika 17 2 0 2
Logopédia 4 1 0 0
Predškolská a elementárna pedagogika 13 8 0 0
Didaktika cudzích jazykov a literatúr 8 2 0 0
Didaktika výtvarného umenia 9 3 0 1
Cudzie jazyky a kultúry 1 1 1 1

Spolu
63 19 2 6

82 8

Mgr. Mariana 
Kováčová

a výskum výtvarného prejavu 
detí, ktoré prežili traumu

Vysokoškolské štúdium v odbore vychová-
vateľstvo pre osoby vyžadujúce osobitnú sta-
rostlivosť ukončila na PdF UK v roku 1990. 
Už počas písania diplomovej práce sa stretla 
s problematikou týraných, sexuálne zneuží-
vaných detí, ktoré pre poruchy správania 
končili v prevýchovných zariadeniach.

Po ukončení vysokej školy sa ďalej vzde-
lávala predovšetkým v oblasti sociálneho 
poradenstva, supervízie, tréningov v oblasti 
vedenia tímu, manažmentu v sociálnej práci, 
koučingu, mediácie, fundraisingu, krízovej 
intervencie, najmä so zameraním na cieľovú 
skupinu týraných, sexuálne zneužívaných 
detí a obetí domáceho násilia. V súčasnosti 
je doktorandkou 2. ročníka externého štúdia 
v študijnom programe didaktika výtvarné-
ho umenia. Cieľom jej spoločensky i eticky 
naliehavej dizertačnej práce je analýza vý-
tvarných prác detí, ktoré prežili traumu spô-

sobenú predovšetkým týraním, závažným 
zanedbávaním a sexuálnym zneužívaním so 
zreteľom na vyšpecifikovanie opakujúcich 
sa znakov vo výtvarnom prejave detí so syn-
drómom CAN, CSA, ako aj ďalšie využitie 
výtvarného prejavu detí v interdisciplinárnej 
diagnostike a terapii.

Jej zapálenie však neostalo iba na úrov-
ni teoretických poznatkov, po ukončení vy-
sokej školy sa Mariana Kováčová rozhodla 
zriadiť špecializované krízové stredisko pre 
týrané, sexuálne zneužívané deti a pre prácu 
v neziskovom sektore. Už viac ako 23 rokov 
pracuje v oblasti pomoci týraným, zneuží-
vaný deťom a obetiam domáceho násilia. 
Podieľala sa na vzniku viacerých projektov 
zameraných na pomoc tejto cieľovej skupine 
či už vo forme konkrétnej pomoci (projekty: 
Detské krízové centrum, Detská linka zá-
chrany, Krízové centrum pre obete domáce-
ho násilia, Centrum poradenstva prevencie 
a advokácie, Nízkoprahové denné centrum 
pre deti a rodiny, Intervenčné centrum a i.), 
alebo vo forme vzdelávacích programov pre 
pracovníkov pracujúcich s touto cieľovou 
skupinou. Je riaditeľkou neziskovej orga-
nizácie Centrum Slniečko, n. o., so sídlom 

v Nitre, prezidentkou Asociácie krízových 
stredísk na Slovensku a čerstvou nositeľkou 
ceny Krištáľové krídlo za filantropiu za rok 
2013.
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PhDr. Martina 
Čierna

a výskum politiky 
zamestnanosti EÚ

Magisterské štúdium ukončila na Katedre 
sociálnej práce PdF UK, kde momentálne 
pôsobí ako interná doktorandka 4. ročníka. 
Už počas štúdia svoj záujem primárne tema-
ticky orientovala na oblasť trhu práce a politi-
ky zamestnanosti.

Téma jej dizertačnej práce Politika za-
mestnanosti EÚ – výzvy a riziká je zároveň 
snahou o hlbšie preniknutie a pochopenie 
problematiky zamestnanosti v európskom 
priestore s jeho dosahmi na nastavenie 
podmienok sociálnej politiky na Slovensku. 
Nezamestnanosť síce nebýva chápaná ako 
ústredná téma sociálnej práce, napriek tomu 
zasahuje do všetkých jej oblastí. Poukazova-
nie na význam nezamestnanosti v kontexte 
sociálnej práce napomáha identifikovať ino-
vatívne riešenia mnohých sociálnych problé-
mov v praxi. 

Popri oblasti sociálnej politiky sa odbor-
ne profiluje aj v oblasti metód aplikovaného 
sociálneho výskumu a v štatistike. V rokoch 

2012 – 2013 bola spoluriešiteľkou APVV 
projektu Rozvoj spolupráce prostredníc-
tvom prípravy výskumného projektu pre 
porovnanie sociálnych aspektov dlhodobej 
nezamestnanosti vo vybraných regiónoch 
ČR a SR, realizovanom v spolupráci s Uni-
verzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem a zameranom na prípravu výskumu 
v oblasti sociálnych dôsledkov nezamestna-
nosti vo vybraných regiónoch. Výsledkom 
projektu bolo viacero vedeckých publikácií 
komparatívneho charakteru. 

Pravidelne sa zúčastňuje na domácich aj 
zahraničných konferenciách. V roku 2013 
sa predstavila na prestížnej medzinárod-
nej konferencii v oblasti sociálnej práce 3rd 

ENSACT Joint European Conference pod 
názvom Social Action in Europe: Towards 
inclusive policies and practices v Istanbule 
s príspevkom venovaným problematike eko-
nomickej migrácie a jej vplyvu na trh práce. 
Na konte má autorstvo a spoluautorstvo via-
cerých vedeckých článkov a publikácií, ako 
aj recenzií.

je didaktika anglického jazyka a psycholin-
gvistika, osobitne aplikácia komunikatívneho 
prístupu vo výučbe rôznych jazykových pros-
triedkov (napr. na rozvíjanie procedurálnych 
lingvistických vedomostí). Pozornosť sa venu-
je aj analyzovaniu psychologických osobitostí 
ovplyvňujúcich efektívnosť učenia sa cudzích 
jazykov, ako aj využívaniu moderných techno-
lógií a inovatívnych prístupov vo výučbe, ku 
ktorým patrí aj rozvíjanie tzv. multimedia litera-
cy vo vyučovaní cudzích jazykov.

Didaktika výtvarného umenia
Výskum študentov 3. stupňa štúdia sa 

orientuje na tvorbu známok a cenín, ako aj 
na ilustračnú tvorbu, v rámci ktorej sa re-
flektuje nielen osobitý výtvarný prejav kraji-
ny pôvodu a kultúrna vyspelosť národa, ale 
aj náučný či výchovný charakter. Ďalšou 
oblasťou výskumu je premena maľby 20. 
storočia a jej odraz v slovenskom výtvarnom 
umení s dôrazom na verbálnu aj vizuálnu 
komunikáciu a interpretáciu. V rámci artete-
rapie ide o výskum výtvarného prejavu detí 
a mládeže s rôznymi problémami v kognitív-
nej, sociálnej i výchovnej oblasti, doplnený 
o návrhy vhodných postupov zameraných na 
kompenzáciu alebo zmiernenie problému. 
Výskum reflektuje aj problematiku hodnote-
nia súčasných detských kníh či analýzu ani-
mačných programov.

Cudzie jazyky a kultúry
Výskumné projekty sa orientujú na me-

dzijazykové kontakty medzi slovenčinou 
a španielčinou v komunitách slovenských 
imigrantov v Španielsku a na komparáciu le-
xikografických a vedeckých definícií. 

PaedDr. Peter Bojo
a výskum redukovanej syntaxe 

novinových titulkov

Od roku 2012 je študentom doktorand-
ského štúdia v odbore didaktika cudzích 
jazykov a literatúr. Patrí medzi tých študen-
tov doktorandského štúdia, ktorým „uča-
rovala“ lingvistika. V rámci štúdia sa špe-
cializuje na redukovanú syntax novinových 
titulkov. V porovnaní s predchádzajúcimi 
prevažne lexikálne orientovanými výsku-
mami je jeho výskum úzko spätý s rozlič-
nými formami syntaktického krátenia spo-
mínaného druhu textov, a to predovšetkým 
v oblasti slovesných fráz, nadväzujúc na 
Chomského transformačnú gramatiku. Ide 
najmä o komparáciu redukovanej syntaxe 
rôznych typov novinových titulkov, v kto-
rých podľa jeho zistení prevládajú 3 formy 
syntaktického krátenia – infinitívne kon-
denzné formy, particípiá a elipsy, pričom 
v najvyššej miere sa uplatňuje posledná 
spomínaná forma. V súčasnej fáze výsku-
mu používa na overenia korpus vytvorený 
z homogénnej vzorky periodika Financial 
Times, ktorý v nasledujúcej fáze rozšíri aj 
o slovenské novinové titulky. Štúdium vet-
ného charakteru novinových titulkov slo-
venských periodík má na komparatívnom 
základe poukázať na vplyvy nadpisov ang-
lofónnej tlače na skladbu nadpisov sloven-
ských periodík. 

V rámci pedagogicko-výskumnej činnosti 
vedie semináre úvodu do štúdia anglické-
ho jazyka a publikuje články vo vedeckých 
zborníkoch. Prezentoval sa na konferencii 

Hodnotenie kvality vzdelávania – súčasný 
stav a perspektívy organizovanej Národ-
ným ústavom certifikovaných meraní vzde-
lávania v septembri 2013 a v októbri 2013 
na konferencii Cudzie jazyky v premenách 
času, ktorá sa konala na Ekonomickej uni-
verzite v Bratislave. Na oboch podujatiach 
sa predstavil príspevkami o jazykovom kor-
puse a jeho prepojeniach na deskriptory 
Spoločného európskeho referenčného 
rámca. Zároveň organizuje rôzne vzdelá-
vacie semináre a konferencie pre učiteľov 
anglického jazyka zamerané na metodiku 
rozvoja jazykových zručností, vedené reno-
movanými odborníkmi z Cambridgeu.

Spracovala: Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK
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Dňa 24. marca 2014 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave konalo Cezhraničné občianske fórum 
na tému „Ako kríza zmenila Európu?“. Úvodné slovo mal doc. 
JUDr. Peter Vršanský, CSc., riaditeľ Ústavu medzinárodných vzťa-
hov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK, ktorý privítal 
prítomných hostí – podpredsedu Európskej komisie Maroša Šef-
čoviča a poslancov Európskeho parlamentu zo Slovenska, Ma-
ďarska a Rakúska – Annu Záborskú, Zitu Gurmaiovú a Heinza K. 
Beckera. 

Na podujatí, ktoré sa konalo v Auditóriu Maximum na Právnickej fa-
kulte UK, sa zúčastnilo takmer 150 študentov z Rakúska, Maďarska 
a Slovenska. Diskusia v anglickom jazyku prebiehala interaktívnou 
formou, pričom bolo zjavné, že prítomným študentom osud Európy 
nie je ľahostajný a zaujímajú sa o dianie a názory predstaviteľov inšti-
túcii Európskej únie. Podľa podpredsedu Európskej komisie Maroša 
Šefčoviča: „Európska únia si práve počas krízy uvedomila svoju zra-
niteľnosť a to, že musíme hľadať európske riešenia.“ Prítomní hostia 
neopomenuli vyzvať študentov na účasť v blížiacich sa voľbách do 
Európskeho parlamentu. 

Predmetné podujatie bolo spoluorganizované Informačnou kance-
láriou Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s kance-
láriami vo Viedni a Budapešti a Právnickou fakultou UK a Fakultou 
managementu UK. 

Na záver zopakujem výrok Horácia, ktorý veľmi výstižne v súvislosti 
s témou podujatia citoval vo svojom príhovore doc. JUDr. Peter Vr-
šanský, CSc.: „Est modus in rebus, sunt certi denique fines.“ – „Na 
všetko jestvuje spôsob, ale všetko má svoje hranice.“

JUDr. Ondrej Laciak, PhD., prodekan PraF UK
Foto: OVV RUK

Študenti Fakulty sociálnych a ekono-
mických vied UK (FSEV UK) cez skúško-
vé obdobie nezaháľali a pripravovali sa 
na Pražské modelové zasadnutie OSN. 
Pod záštitou UNESCO Centra pre výchovu 
k ľudským právam sídliaceho na FSEV UK 
sa hneď na začiatku semestra v dňoch 16. 
– 20. 2. 2014 vybrali do českej metropo-
ly, aby spolu so svojimi kolegami z celého 
sveta riešili globálne témy a odsúhlasili re-
zolúcie, ktoré majú udávať ďalšie smerova-
nie Spojených národov. 

Čo je to MUN?
Model United Nations je simulovaná kon-

ferencia stredoškolských a vysokoškolských 
študentov z celého sveta, ktorí preberajú 
úlohy delegátov členských štátov OSN vo 
viacerých výboroch. Skúmajú rôzne témy 
z pohľadu krajiny, ktorú reprezentujú, for-
mulujú politické postoje na základe reálneho 
diania vo svete, zlepšujú sa v tímovej práci 
a v schopnostiach viesť ho. Dôležité je pre-
pojenie teoretických znalostí v praxi, kde sa 
ukáže, ako vedia študenti zužitkovať svoje 
znalosti, ktoré nadobudli v škole alebo mimo 
nej na reálnych situáciách. Takáto možnosť 
sa totiž nenaskytuje v študijnom programe 
tak často. 

Model United Nations Prague je nezisková 
organizácia sídliaca na Ekonomickej univer-
zite v Prahe. Ich konferencia bola prvou kon-
ferenciou OSN tohto typu v Českej republike 
a tento rok to bol už tretí ročník. 

Pro a protiamerický tábor
Delegácia Univerzity Komenského sa tento 

rok skladala z troch študentov bakalárskeho 
stupňa a jedného študenta magisterského 
stupňa. Michaela Dénešová a Tomáš Lukačov-
ský neboli kolegovia len v ročníku, ale dokon-
ca i v Ekonomickom a sociálnom výbore. Po 
rozdelení na pro- a proti-americký tábor sa To-
máš ako reprezentant Haiti dostal do výbornej 
pozície pretlačiť svoje návrhy a na záverečnej 
ceremónii mu bola udelená „Special recogni-
tion award“ za druhého najlepšieho delegáta 
z celého výboru so zvláštnym uznaním. 

V Právnom výbore Valného zhromaždenia 
sa s výbornou prípravou presadila aj Dominika 
Filinová, keď sa v odsúhlasených rezolúciách 
na témy „reformy Bezpečnostnej rady“ a „krá-
dež identity“ ocitlo niekoľko častí z jej stano-
vísk. Keďže však reprezentovala Estónsko, 
pri silnej konkurencii krajín ako Čína, Rusko či 
Spojené štáty jej predseda komisie odovzdal 
cenu útechy v podobe zlatej Fidorky. 

Posledným našim delegátom bol Ján Sli-
mák, ktorý zastával po-
zíciu Saudskej Arábie 
v Environmentálnom 
programe OSN dúfa-
júc, že nájde spojencov 
medzi krajinami vyvá-
žajúcimi ropu proti „za-
vedeniu alternatívnych 
zdrojov energie“ na 
úkor ropy a zemného 
plynu. Avšak tu sa uká-

zal nedostatok, ktorý ochromil ďalšie debaty, 
keď sa delegátka Ameriky, ktorá získala cenu 
„Najlepšej delegátky“, zaviazala k podpore 
ekologických zdrojov energie. Saudská Ará-
bia si tak ťažko hľadala spojencov a útechou 
jej ostali iba prívetivé slová predsedu a pod-
predsedu výboru, ktorí konštatovali nereál-
nosť celej situácie.

Všetci štyria študenti to zobrali ako skvelú 
skúsenosť a možnosť spoznať nových ľudí, 
precvičiť si iný typ tímovej práce, na akú sú 
zvyknutí v škole, a možnosť presadiť svoje 
postoje v silnej konkurencii. Tiež vyzdvihli 
fakt, že mali konečne možnosť využiť vedo-
mosti v praxi, a nie len na skúškach či pri 
písaní esejí. Hoci popri rokovaniach im veľa 
času neostalo, snažili sa vychutnať si praž-
skú atmosféru i mesto, či už s kolegami z vý-
borov alebo spoločne ako delegácia. Určite 
chcú túto skúsenosť využiť i v najbližšom 
školskom roku, buď na Erasme, alebo na 
niektorej inej konferencii MUN. 

Mgr. Kristína Janková, doktorandka 
FSEV UK

UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským 
právam je prvá UNESCO katedra na svete, 
ktorá funguje už 21 rokov. Hlavnou úlohou 
centra je propagácia a prispievanie k vytvo-
reniu integrovaného systému vzdelávania, 
výskumu informácií a dokumentov v oblasti 
ľudských práv. 

Ako kríza zmenila Európu?

Naši študenti sa vedia presadiť

A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K12
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Keď sa v roku 2008 zakladala Manage-
ria, víziou bolo vytvoriť priestor, ktorý by 
prispieval k tomu, aby dianie v našej kraji-
ne čo najviac ovplyvňovali šikovní, vzdelaní 
a eticky zmýšľajúci ľudia. Odvtedy sa na jej 
aktivitách zúčastnilo tritisíc vysokoškolských 
študentov. Mali možnosť stretnúť sa s lídrami 
najlepších slovenských firiem z prostredia IT, 
finančníctva, telekomunikácií či priemyslu.

Po šiestich rokoch prichádza zmena. 
Združenie chce rozšíriť pôsobenie aj do 
iných oblastí a zapojiť ešte viac mladých ľudí 
do aktivít po celom Slovensku. Táto zmena 
prináša aj nový názov združenia, ktorý od-
zrkadľuje naše smerovanie. Manageria sa 
mení na Nexteriu: „Transformáciou Mana-
gerie na Nexteriu chceme jasne ukázať, že 
sa už nebudeme zameriavať len na výchovu 
slušných a schopných ľudí pre biznis, ma-
nažérov, ale na výchovu mladých ľudí pre 
všetky oblasti spoločenského života, či už je 

to právo, IT, politika alebo iné oblasti formu-
júce budúcnosť Slovenska,“ hovorí Stanislav 
Boledovič, ktorý stál pri zrode oboch orga-
nizácií. 

Odštartovali sme  
debatou o mladých

Nová organizácia pri príležitosti svojho 
vzniku pripravila diskusiu na tému „Čo môže 
urobiť mladý človek pre zlepšenie svojej 
budúcnosti na Slovensku?“ Podujatie sa 
konalo dňa 18. marca 2014 na Fakulte ma-
nagementu UK. Mladých ľudí, ktorí zavítali 
na besedu, inšpirovali Rasťo Kulich (country 
manager Google Slovensko), spisovateľ Mi-
chal Hvorecký, Stanislav Boledovič (spoluza-
kladateľ o. z. Nexteria) a Monika Ondicová, 
absolventka FM UK pôsobiaca v Nadácii 
Provida. 

Michal Hvorecký pred publikom kládol 
dôraz na dôležitosť kritického prístupu k ve-
ciam okolo seba, ktorý potrebujú nielen or-
ganizácie, ale každý človek, aby mohol rásť: 
„Vzdelanie je cesta k lepšiemu Slovensku. 
Treba ho budovať zospodu. S veľmi malými 
prostriedkami sa dajú dosiahnuť veľké veci. 
Kriticky myslieť zoči-voči svetu, budovať si 
vlastný názor, vlastnú cestu a po nej ísť,” vy-
hlásil Hvorecký.

Mentorom a podporovateľom nástupníc-
kej organizácie po Managerii zostáva absol-

vent Harvardu Rasťo Kulich, podľa ktorého 
má človek viacero vlastností zdedených, no 
mnoho sa dá natrénovať a naučiť. „Pokiaľ 
ste ľudia, ktorí sa chcú v živote učiť a meniť 
veci k lepšiemu, tak Nexteria je práve jed-
ným z najlepších miest, kde to môžete robiť, 
alebo kde s tým môžete začať. Je tu množ-
stvo veľmi šikovných ľudí so skúsenosťami z 
praxe. Sú ochotní vám pomôcť vyhľadať prí-
ležitosti, pri ktorých môžete nájsť svoj vlastný 
príbeh,“ poveda Kulich pri vzniku Nexterie.

Každý študent, ktorý sa chce učiť od 
úspešných ľudí a realizovať svoju víziu, sa 
môže do 30. apríla 2014 hlásiť do Nexteria 
Leadership Academy.

Nexteria

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

Manageria sa mení na Nexteriu

Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV 
UK) ponúklo kurzy cudzích jazykov, ale aj 
iných zručností návštevníkom piateho pra-
covného veľtrhu Profesia days, ktorý sa 
konal 5. až 6. marca 2014 v Inchebe Expo 
Bratislava. Organizátor predstavil v tomto 
roku nový koncept v podobe vytvorenia sa-
mostatných zón. CĎV UK predstavilo svoje 
aktivity v jednej z nových sekcií – Vzdelá-
vanie. Celkovo tu záujemcovia mohli nájsť 
135 slovenských a zahraničných zamest-
návateľov.

Návštevníci stánku CĎV UK prejavili zá-
ujem najmä o intenzívne kurzy angličtiny 
a nemčiny, keďže znalosť cudzieho jazyka 
je jedným z najdôležitejších predpokladov 
získania pracovného miesta v nadnárodnej 
spoločnosti. Ďalej sa návštevníci zaujíma-
li o komunikačné zručnosti, tréning „Ako 
uspieť na pracovnom pohovore“ a tiež od-
borný seminár „Výpoveď dohodou nejestvu-
je“. Stánok CĎV UK navštívili aj naši absol-
venti, ktorí majú záujem ďalej sa vzdelávať 
a rozširovať portfólio svojich zručností tak, 

aby sa stali atraktívnejšími pre svojho aktuál-
neho alebo potenciálneho zamestnávateľa. 

Nový koncept organizácie pracovného 
veľtrhu so sebou priniesol množstvo zaují-
mavostí. Priestory výstaviska boli rozdelené 
do jednotlivých sekcií: Všeobecná zóna, 
Absolventi, iTswarm, Maminkovo, Fun zóna, 
Medical, Kariérové poradenstvo od Graftonu 

a sekcia Vzdelávanie. Na svoje si prišli všetci 
návštevníci od študentov, ktorí získali rady, 
ako sa úspešne predať v konkurenčnom 
prostredí pracovného trhu, až po rodičov, 
ktorí sa snažia vrátiť po materskej dovolenke 
späť do pracovného života. 

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Centrum ďalšieho vzdelávania pomáha pri zaradení  
do práce
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V dňoch 11. – 13. marca 2014 sa 
v priestoroch hotela Viktória v Marti-
ne konalo v poradí už VI. Slovenské 
biofyzikálne sympózium organizova-
né Ústavom lekárskej biofyziky Jes-
seniovej lekárskej fakulty UK v Mar-
tine v spolupráci so Slovenskou 
biofyzikálnou spoločnosťou (SKBS). 
Sympózium prebiehalo pod záštitou 

dekana JLF UK v Martine prof. MUDr. Jána Danka, CSc. 
Podujatie pripravil a organizačne zabezpečil tím pod ve-
dením prof. MUDr. Jána Jakuša, DrSc.

V Martine sa zišli biofyzici z Bratislavy, Martina a Košíc z takmer 
všetkých významných vedeckých inštitúcií, ktorých výskum a vzde-
lávanie sú zamerané na biofyziku, a to UK, SAV v Bratislave i v Ko-
šiciach, UPJŠ v Košiciach, ale aj Medzinárodné laserové centrum 
v Bratislave.

Na sympóziu boli prednesené 4 tutoriálne prednášky venované 
60-tinám prof. MUDr. Jána Jakuša, DrSc., výkonného predsedu 
spoločnosti. Počas sympózia odznelo množstvo krátkych pred-
nášok z rôznych oblastí biofyziky, ako napr. štruktúra a stabilita 
proteínov, membránové systémy a transportné procesy, moderné 
mikroskopické a spektroskopické techniky a iné. 

Slovenská biofyzikálna spoločnosť tradične na sympóziu udeli-
la cenu SKBS pre mladých vedeckých pracovníkov za vynikajúce 
výsledky v biofyzike a cenu za najlepší prezentovaný poster. Vzhľa-
dom na excelentné výsledky nominovaných mladých vedcov sa 

výbor SKBS rozhodol výnimočne udeliť dve ceny. RNDr. Katarína 
Šipošová, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach 
získala cenu za výskum molekulárnych mechanizmov amyloidnej 
agregácie poly/peptidov, hlavne Aβ peptidu, inzulínu a lyzozýmu, 
ktoré sú spojené s mnohými závažnými ochoreniami ako Alzhei-
merova choroba, diabetes typu II a systémové amyloidózy. RNDr. 
Zuzana Jurašeková, PhD., z Katedry biofyziky ÚFV PF UPJŠ v Koši-
ciach bola ocenená za výskum v oblasti metód Ramanovho rozpty-
lu, ako sú štúdium fyzikálno-chemických charakteristík liečiv, ich 
interakcií s biomakromolekulami, vývoj selektívnych nanosenzorov 
pre detekciu polutantov, liečiv a farbív. Obe ocenené predniesli 
v úvode sympózia prednášky, kde podrobnejšie predstavili svoj 
výskum a ukázali, že biofyzika na Slovensku má nastupujúcu „mla-
dú“ generáciu plnohodnotných biofyzikov. Na sympóziu nechý-
bala ani bohatá posterová sekcia, kde si cenu SKBS za najlepší 
prezentovaný poster odniesla Mgr. Zuzana Bednáriková z Ústavu 
experimentálnej fyziky SAV v Košiciach za kolektívnu prácu: PLA 
nanoparticles are able to destroy insulin amyloid aggregates.

Organizátori tohtoročného sympózia ďakujú výboru SKBS za 
možnosť uskutočniť podujatie po prvýkrát v Martine, dekanovi Já-
novi Dankovi a vedeniu JLF UK v Martine za podporu podujatia, 
ako aj Kancelárii európskych a národných projektov a ostatným 
sponzorom za sponzorské dary.

Michal Šimera, JLF UK

O biofyzike v Martine

Slovenská biofyzikálna spoločnosť bola založená v roku 2001 
z iniciatívy prof. Tibora Hianika a prof. Pavla Miškovského. V roku 
2004 sa stala plnohodnotným členom Európskej asociácie bio-
fyzikálnych spoločností. V súčasnosti má SKBS 101 registrova-
ných členov. Členom sa môže stať každý záujemca o biofyziku, 
stačí vyplniť prihlášku na stránke www.skbs.fmph.uniba.sk. 
K výhodám členstva patrí bezplatný prístup k časopisu European 
Biophysical Journal, finančná podpora účasti na vedeckých pod-
ujatiach organizovaných EBSA, SKBS a RBC. Sympóziá SKBS 
sa konajú pravidelne každé dva roky.

V dňoch 15. – 20. 5. 2014 usporiada SKBS Regionálnu biofy-
zikálnu konferenciu na Smolenickom zámku.

        A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K14

N
U

14
0

4
/01



15A K T I V I T Y  N A Š I C H  P R A C O V Í S K

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 
privítala dňa 24. februára 2014 vzácnych 
hostí – Inge Magistad, veľvyslankyňu Nór-
skeho kráľovstva na Slovensku, a Františka 
Kašického, veľvyslanca SR v Nórskom krá-
ľovstve a v Islandskej republike. 

Inge Magistad je veľvyslankyňou Nórske-
ho kráľovstva na Slovensku od marca 2013, 
kedy odovzdala svoje poverovacie listiny 
prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi. Veľ-
vyslankyňa má bohaté skúsenosti v oblasti 
medzinárodných vzťahov, v minulosti pôsobi-
la na nórskych veľvyslanectvách na Filipínach 
a v Portugalsku. 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
SR v Nórskom kráľovstve a v Islandskej re-
publike František Kašický odovzdal poverova-
cie listiny do rúk nórskeho kráľa Haralda V. 
dňa 18. apríla 2013 a prezidentovi Islandskej 
republiky Ólafurovi Ragnarovi Grímsonovi dňa 
2. októbra 2013. Pred svojím menovaním za-
stával dôležité štátne funkcie.

Obaja veľvyslanci sa od svojho nástupu do 
funkcie zaujímali o život nórskych a island-
ských študentov, ktorých študuje v súčasnos-
ti na fakulte vyše 500.

Iniciátorom návštevy bol dekan Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. 
Ján Danko, CSc. Po úvodnom privítaní a spo-

Dňa 7. marca 2014 sa v priestoroch 
Kongresového centra Družba v Bratisla-
ve konal ďalší ročník podujatia s názvom 
Kolokvium mladých logopédov: Aktuál-
ne otázky logopedickej teórie a praxe II. 
Usporiadateľmi tohto podujatia boli čle-
novia a doktorandky Katedry logopédie, 
Ústavu psychologických a logopedických 
štúdií, Pedagogickej fakulty UK spolu so 
Slovenskou asociáciou logopédov. Tohto-
ročné podujatie sa konalo pri príležitosti 
Európskeho dňa logopédie, ktorý si pripo-
míname 6. marca.

Podujatie bolo určené pre všetkých absol-
ventov logopédie, ktorí sa chceli dozvedieť 
najnovšie poznatky o vybraných druhoch na-
rušenej komunikačnej schopnosti a zároveň 

sa mohli stretnúť so svoj-
imi bývalými spolužiakmi, 
pedagógmi a kolegami, s 
ktorými si mohli počas ce-
lého dňa vymeniť odborné 
skúsenosti z logopedickej 
praxe. 

Program podujatia 
bol naozaj pestrý a skladal sa z príspevkov 
z rôznych oblastí logopedickej teórie a pra-
xe. Prednášajúci boli nielen logopédi, kto-
rí sa venujú výskumu, ale taktiež logopédi 
z praxe. S publikom sa podelili s výsledkami 
svojej klinickej práce, klinickými pozorovania-
mi, skúsenosťami s využívaním rôznych diag-
nostických a terapeutických metód alebo 
s nepublikovanými výsledkami výskumov, kto-
ré boli realizované v rámci záverečných prác.

Celkovo odznelo 13 výborných príspev-
kov z problematiky narušeného vývinu reči, 
dyslálie, porúch hlasu a afázie, ale taktiež 
bola do programu zaradená aj psycholo-
gicky orientovaná prednáška Bc. Szabovej 
a Bc. Peťkovej s praktickými radami, ako 
spolupracovať s nespolupracujúcim dieťa-
ťom, čo ocenili najmä logopédi pracujúci 

Kolokvium  
mladých logopédov

s detskou klientelou raného veku. Na podujatí 
boli predstavené nové diagnostické možnosti: 
Mgr. Vajdíková predstavila počítačovú analýzu 
fonologických procesov, ktorú vyvinula pre 
uľahčenie a zrýchlenie diagnostického hod-
notenia výslovnosti, Mgr. Krasňanová predlo-
žila návrh novej metodiky logopedickej diag-
nostiky porúch hlasu a Mgr. Hrubá priblížila 
multimodálny skríningový test pre pacientov 
s afáziou, obzvlášť využiteľný pri pacientoch 
s ťažkým stupňom afázie. Okrem toho boli 
odprezentované aj nové terapeutické mate-
riály: Mgr. Macáková priblížila proces tvorby 
pútavého terapeutického materiálu na korek-
ciu dyslálie určenú pre deti a PhDr. Veronika 
Šteňová, PhD., zas kognitívny tréning určený 
pre dospelých so získanou narušenou komu-
nikačnou schopnosťou. 

Celé podujatie sa nieslo v príjemnej a uvoľ-
nenej atmosfére. Dúfame, že toto podujatie, 
ktoré sa teší čoraz väčšej obľube u mladých lo-
gopédov, sa stane pravidelnou akciou a o dva 
roky budeme v tejto tradícii pokračovať.

PhDr. Ivana Miklošová,  
doktorandka PdF UK

Veľvyslanci navštívili Martin
ločnej diskusii s člen-
mi vedenia, počas 
ktorej dekan predsta-
vil fakultu a oboznámil 
hostí s plánmi jej ďal-
šieho rozvoja, navští-
vili hostia vybrané teo-
retické ústavy a nové 
priestory fakulty ako 
Aula Magna, akade-
mická knižnica a au-
diovizuálne stredisko, 
kde si so záujmom 
prezreli simulačné vý-
učbové centrum vyba-
vené najmodernejšími 
modelmi simulujúcimi fyziologické a chorob-
né stavy v medicíne. Veľvyslanci si aj sami 
vyskúšali niektoré simulačné programy a 
ocenili ich hodnovernosť a výhody. Násled-
ne sa hostia presunuli do areálu Univerzitnej 
nemocnice v Martine a prezreli si nedávno 
dobudovaný chirurgický pavilón. 

Počas návštevy mali veľvyslanci možnosť 
porozprávať sa s nórskymi a islandskými 
študentmi takmer všetkých ročníkov a získať 
takpovediac z prvej ruky informácie o ich 
pohľade na štúdium, ako aj na spoločenský 
život na fakulte a v meste Martin. 

Nórski študenti tvoria dnes už neodmys-

liteľnú súčasť mesta a obohacujú jeho ži-
vot o nový kultúrny aspekt, preto súčasťou 
programu bola aj návšteva Mestského úradu 
v Martine a prijatie primátorom mesta Andre-
jom Hrnčiarom.

Návšteva veľvyslancov na JLF UK v Marti-
ne a predovšetkým možnosť osobných roz-
hovorov prispeli k prehĺbeniu už existujúcej 
kooperácie a k navrhnutiu nových spoloč-
ných aktivít pre nadchádzajúce obdobie.

doc. MUDr. Erika Halašová, PhD., 
JLF UK

Foto: M. Šulov
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Tohtoročný 7. reprezentačný ples FTVŠ 
UK sa konal, tak ako tri predchádzajúce, 
v Inchebe. Priestory haly „C“ sú v Bratisla-
ve asi jediné, v ktorých je možné usadiť 
650 účastníkov, má dostatočne veľký ta-
nečný parket a vyhovujúce javisko. Tak ako 
aj predchádzajúce plesy, aj tohtoročný mal 
ústredný motív, ktorý sa tiahol otvorením 
plesu, programom i výzdobou. Tento rok 
sme sa zamerali na pripomenutie si vlaňaj-
šieho 150. výročia narodenia zakladateľa 
novodobých olympijských hier Pierre de 
Coubertina a končiacich sa 22. zimných 
olympijských hier v Soči. 

Návštevníkov pri vstupe vítali okrem de-
kana fakulty aj hostesky v antickom odeve, 
ktoré ich usádzali na miesta. Otvorenie sa 
začalo zapálením olympijského ohňa, pre-
behnutím štafety po hale a príjazdom de-
kana na antickom vozíku ťahanom párom 
bielych koní. Po uvítacom prejave dekana 
nasledovalo vystúpenie študentov FTVŠ 

UK v štýle „cheerleaders“. Do tanca hrala 
ľudová hudba folklórneho súboru FTVŠ UK 
Gymnik, hudobné skupiny v štýle „rock and 
roll“ a latinskoamerických tancov. Prestávky 
medzi ich vystúpeniami výborne vypĺňal DJ 
L.co. Svojím vystúpením zaujala aj muziká-
lová speváčka M. Partlová. Bola prekvapená 
búrlivou odozvou návštevníkov plesu, až na-
koniec musela dať „prídavok“ bez hudobné-
ho sprievodu.

V hlavnom programe, ktorý s Vysokoškol-
ským športovým klubom FTVŠ UK Lafranconi 
pripravil náš učiteľ Mgr. Peter Olej, PhD., sa 
bolo opäť na čo pozerať – striedali sa tanec, 
akrobacia so športovým majstrovstvom a vy-
sokým umeleckým zážitkom. Samostatnou 
časťou programu bolo vystúpenie nášho ab-
solventa, v súčasnosti doktoranda na praž-
skej FTVŠ UK, Tomáša Pintera. Jeho cviče-
nia na zavesenom lane, resp. s partnerkou 
doslova vyrážali dych a niekedy sa zdalo, že 
idú za hranice fyzikálnych zákonov. V progra-
me vystúpili aj tanečníci, študent FTVŠ UK 

J. Oboňa s tanečnou partnerkou, ktorí 
uchvátili úvodným valčíkom. Výbornú úro-
veň malo aj vystúpenie študentiek Hudobnej 
a tanečnej fakulty VŠMU pod vedením Mgr. 
Art. D. Beňákovej, ktoré spolupracujú s na-
ším VŠK. Plynulý priebeh plesu zabezpečo-
vali hostesky z VŠK a organizátori plesu P. 
Olej, A. Lednický, R. Matoušek, K. Péliová. 
Aj tento rok sa v tombole hralo o hodnotné 
a zaujímavé ceny. Ďakujeme všetkým pod-
porovateľom za pomoc a podporu.

Aj na tomto plese sa zúčastnilo veľa študen-
tov fakulty, ktorí ples vítajú ako možnosť dobrej 
spoločenskej zábavy. Bolo ich viac ako polovi-
ca účastníkov. Sme radi, že ples má aj svojich 
stálych „mimofakultných“ návštevníkov, ktorí 
potvrdzujú slová dekana fakulty: „Na reprezen-
tačný ples FTVŠ UK sa chodiť oplatí.“

Fotografie a video z plesu sú prístupné na 
www.fsport.uniba.sk.

Anton Lednický, organizačný výbor  
7. reprezentačného plesu FTVŠ UK

V Múzeu Jána Cikkera v Bratislave 
sa v deň nedožitých 85. narodenín 
barda slovenskej poézie Milana Rú-
fusa uskutočnilo slávnostné stretnutie 
milovníkov jeho poézie. Účastníkov 
bolo viacej ako šesť desiatok, a to 
nielen z Bratislavy. Stretnutie zorgani-
zovali Klub Sapientia LF UK, Múzeum 
Jána Cikkera a Akadémia vzdelávania 
v Bratislave.

Stretnutie moderoval Michal Valent. Osob-
nosť básnika, svojho učiteľa, vyzdvihla do-
centka PhDr. Anna Fischerová, CSc. 

Milan Rúfus sa narodil dňa 10. decem-
bra 1928 v Závažnej Porube. Absolvoval 
Filozofickú fakultu UK (1952). Až do roku 

1989 pôsobil na Katedre slovenskej 
literatúry FiF UK. Prednášal teóriu li-
teratúry a českú literatúru. Postupne 
vydal 15 básnických zbierok, 5 kníh 
veršov k fotografiám a kresbám i 9 
kníh pre deti. Popri poézii sa zúčast-
ňoval na kultúrnom a spoločenskom 
živote publikovaním početných esejí 
a interview. Svojou poéziou význam-
ne zviditeľnil slovenskú poéziu doma 
a v medzinárodnom kontexte. Získal 
množstvo ocenení vrátane dvoch titu-
lov doctor honoris causa.

Nasledujúce stretnutie priateľov 
poézie Milana Rúfusa sa bude konať 
v júni 2014.

Michal Valent,  
emeritný profesor LF UK

Stretnutie na pamiatku Milana Rúfusa

Príhovor doc. PhDr. Anny Fischerovej, CSc.  
Foto: doc. L. Horník 
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Súčasťou doktorandského štúdia na ume-
lecky zameraných katedrách pedagogických 
fakúlt sú výstavy. Vlastná tvorba. A keď nikto tú 
tvorbu nevidí, akoby nebola. Preto ju treba vy-
staviť. Prezentovať. A počúvať pri nej druhých, 
čo si myslia. Lebo byť lepší je životom človeka. 
A to sa nedá v konečnom dôsledku krátkodo-
bým úspechom, o ktorom píše svetová literatúra 
a ktorý prežívame (ak vôbec prežívame) v divo-
kých filmoch. 

Počúvať znamená prijať, pretransformovať 
a pracovať ďalej. Lebo aj menšie chyby sú lep-
šie ako chyby veľké.

Výstava doktorandov na prelome februára 
a marca 2014 predstavila umelcov z Katedry 
výtvarnej výchovy PdF UK. Vanda Kráľovičová, 
Katarína Kuková, Miroslava Repiská, Barbora 
Okasová, Jana Grešová, Zoli Boráros, Andrej 
Frič, Miloš Kmeť. Predstavili sa dospelí, a teda 
oficiálne v slovenskom umeleckom živote začí-
najúci výtvarníci. Prezentovali cesty, ktorými sa 
budú uberať. Niektoré kolekcie boli presvedčivé 
v naznačenej ceste. Iné sú na začiatku. Treba, 
aby mal mladý umelec podnet, myšlienku. Aby 
na vernisáže prišli spolužiaci i z iných katedier. 
I pedagógovia. Aj hostia a návštevníci. 

Vystaviť svoje práce je veľmi potrebné. Bez 
odozvy sa bude vystavovať stále to isté.

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Doktorandi – umelci

Inter arma (non) silent musae
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK spolu s Ústavom umelecko-edukačných štúdií zorgani-

zovali vo februári 2014 taký projekt, ktorý by mal byť nie ojedinelou, ale prirodzenou súčas-
ťou výchovno-vzdelávacieho procesu na každej katedre. Mal by byť. 

Umelkyňa a pedagogička, zakladateľka arteterapie profesorka Jaroslava Šicková predná-
šala zaujímavo o vzťahu umenia a ľudí, ktorí ho tvoria. A tiež o jej účasti spolu s manželom 
na ďalšom z renomovaných sympózií v Južnej Kórei. Na obrázkoch dokumentovala medzi-
ľudské vzťahy. Zhlboka ich otvorila, aby záverečný dojem nechala na divákoch. Málokto 
pozná túto umelkyňu a pedagogičku ako svetovú sochárku, monumentalistku. Jej diela, 
ktoré vznikli v Južnej Kórei, ale aj na iných miestach sveta, nielen reprezentujú jej osobnosť 
a krajinu, odkiaľ pochádza. Sú najsilnejšou reprezentáciou schopností človeka dať prírode 
život. Taký, aby sa ľudia tešili. To je hodnota a prínos.

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
Foto: Petra Bošanská. Zdroj: zena.sme.sk

Originálna výstava  
na Prírodovedeckej fakulte UK

Počas prvých troch mesiacov tohto 
roka sa konala v prezentačnom centre Prí-
rodovedeckej fakulty Univerzity Komen-
ského výstava fotografií doc. Ing. Karola 
Jesenáka, CSc., z Katedry anorganickej 
chémie PriF UK. Išlo o multitematickú vý-
stavu: do zbierky vystavovaných fotografií 
boli zaradené portréty najbližších spolu-
pracovníkov autora, širšieho okruhu za-
mestnancov Prírodovedeckej fakulty UK, 
členov rodiny autora, prírodné scenérie, 
abstraktné motívy, ako aj malý súbor fo-
tografií z obdobia „Vstupu armád Varšav-
skej zmluvy“ z roku 1968. Vystavovaná 
zbierka, z hľadiska technickej realizácie 
a formátu, obsahovala fotografie veľmi 
rôznorodého charakteru: farebné a čier-
nobiele, snímky zhotovené klasickou 
fotochemickou technikou, ako aj rôzne 
typy digitálnych fotografií. Najstaršie foto-
grafie mali približne päťdesiat rokov; naj-
novšie snímky boli z decembra minulého 

roku. Niektoré fotografie boli doplnené 
o recesistické komentáre. Podobný cha-
rakter mala aj „umelecká charakteristika 
autora“, ktorú (podľa samotného autora) 
si musel napísať sám z dôvodu neochoty 
jeho najbližších spolupracovníkov vyjadriť 
o ňom akúkoľvek pozitívnu mienku. Táto 
charakteristika autora, je spolu s niektorý-
mi fotografiami z výstavy, stále k dispozícii 
na facebookových stránkach Univerzity 
Komenského (www.facebook.com/Co-
menius.University) pod názvom „Veda 
trochu inak“.

„Výstava je veľmi svojská, podobne 
ako jej autor. Snímky veľmi dobre za-
chytávajú originálny zmysel pre humor, 
keď sa napríklad vedľa seba ocitnú pyk-
nometer a oravská slanina alebo teniska 
s vodným roztokom fluoresceínu,“ pove-
dala nám návštevníčka výstavy Andrea.

redakcia

Vedecká práca v karentovanom časopise (vľavo) a vedecká práca v paradajkovej omáčke.

7. reprezentačný ples FTVŠ UK
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Andrea Kováčová je profesionálna 
vojačka, víťazka tanečnej súťaže Miss 
Dance SR 2013, choreografka, fitnes 
trénerka a popri tom všetkom študuje 
na Pedagogickej fakulte UK. Ako sa 
jej darí, čo ju inšpiruje do života a ako 
zvláda mimoriadne náročnú úlohu 
profesionálnej vojačky v spojení s tan-
com a štúdiom, nám prezradí v rozho-
vore pre Našu univerzitu.

Nedávno ste zvládli náročné prijímacie 
testy do armády, kde teraz pôsobíte ako 
strelkyňa. Kedy sa vo vás zrodil záujem 
o armádu? 

Po strednej škole som sa rozhodla, že 
skúsim štúdium na Akadémii ozbrojených síl 
Generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mi-
kuláši, kde ma však pre veľký záujem nevzali 
aj napriek tomu, že som úspešne absolvo-
vala prijímacie skúšky. Pokúšala som sa tiež 
dostať na Vysokú školu múzických umení 
v Bratislave, kde som chcela študovať odbor 
choreografia, žiaľ, ani tu som neuspela hlav-
ne pre veľký záujem a nedostatok miesta. 
Rozhodla som sa ale nezanevrieť na armá-
du a snažila som sa dopracovať do armády 
SR a stať sa tak profesionálnym vojakom. Po 
prvom roku skúšania a niekoľkých zamiet-
nutých žiadostiach ma to neodradilo, práve 
naopak, viac ma to „nakoplo“ a skúšala som 
to aj naďalej. Mám za sebou šesť výbero-
vých konaní a aj napriek dlhému čakaniu 
som rada, že som sa stala profesionálnou 
vojačkou. Oplatilo sa čakať a moja vytrvalosť 
opäť zvíťazila. 
Čo vás viedlo k zabojovaniu práve o po-
zíciu strelkyne?

Pozíciu som si nevyberala sama a ani 
mesto, v ktorom budem po absolvovaní 

výcviku slúžiť. Táto funkcia strelkyne 
mi bola pridelená. Keďže som 

akčný typ, som veľmi spokoj-
ná so svojou funkciou. 

Ako ste zvládli fyzickú záťaž a prípravu 
na náročné prijímacie testy?

Keďže kondičku si formujem stále a som 
certifikovaná trénerka, lektorka a choreo-
grafka tanca, a k tomu ešte aj certifikovaná 
fitnes trénerka, až taký veľký problém som 
s tým nemala. No keď mi oznámili, že ma po 
dvoch rokoch skúšania vzali do Ozbrojených 
síl SR (OSSR), tréningy som zdvojnásobila. 
Aj keď musím priznať, že kvôli niektorým ve-
ciam na výcviku ohľadom kondičky, fyzičky 
som musela siahnuť až na dno svojich síl. 
Čo kolegovia? Asi ste obklopená len 
mužmi...

Kolegovia na výcviku boli super. Boli sme 
tam veľká partia, no stále mi pripomínali, že 
mám také isté podmienky ako oni a ja som ich 
názor rešpektovala, lebo som nechcela, aby 
ma brali za slabý článok našej partie. Mala 
som však medzi sebou aj kolegyne a musím 
sa priznať, že viac som si rozumela s chlapmi. 
Bola som vyhlásená za najlepšieho vojaka zo 
155 vojakov a v histórii som prvá žena, ktorá 
bola tvrdšia ako chlapi, ale chalani boli gentle-
mani a tak či tak mi zablahoželali a vystískali 
ma. Momentálne sa na útvare, kde slúžim, iba 
zoznamujem, ale vzali ma medzi seba veľmi 
dobre a so všetkým mi pomáhajú. 
Vieme, že tanec a choreografia je vašou 
vášňou od piatich rokov. V roku 2013 ste 
v Prešove získali titul Miss Dance 2013. 
Ako vám táto skúsenosť zmenila život?

Táto skúsenosť MISS DANCE SR 2013 
mi veľmi pozitívne zmenila život. Lepšie som 
spoznala našu krajinu, ktorá je naozaj veľmi 
krásna, a som rada, že týmto titulom môžem 
reprezentovať Slovensko. Titul MISS DANCE 
SR mi otvoril veľa možností do života, spozna-
la som mnoho zaujímavých a známych ľudí. 
Samozrejme, že som si to musela vybojovať 
sama. Som veľmi cieľavedomá a do všetkého 
sa púšťam na 100 %. V mojom voľnom čase 
sa venujem aj modelingovým ponukám a, sa-
mozrejme, lektorovaniu viacerých tanečných 
skupín na Slovensku. Tieto moje záujmy ma 
dokážu odreagovať od môjho povolania pro-
fesionálnej vojačky.
Čo sa aktuálne deje vo vašom „taneč-
nom“ živote?

Aktuálne si zvykám na moje nové povola-
nie. Po pracovnej dobe sa však aj naďalej ve-
nujem tancu, ktorého by som sa v žiadnom 
prípade nikdy nevzdala. V dôchodku rozmýš-
ľam o otvorení svojej tanečnej školy, v ktorej 
budú len tí najlepší lektori tanca, to je však 
ešte naozaj veľmi ďaleko. 
Napriek pestrému profesionálnemu živo-
tu ste sa rozhodli študovať, a to u nás na 
Univerzite Komenského. Prečo?

Na OSSR som čakala naozaj veľmi dlho 
a pri skúšaní dostať sa tam som nemohla 
len tak čakať! Preto som sa rozhodla, že 
začnem externe študovať a popritom čakať 
na rozhodnutie, či sa nakoniec stanem ale-

bo nestanem profesionálnou vojačkou. Môj 
pestrý život som si chcela vysokou školou 
ešte viac spestriť a mať v živote akú-takú is-
totu, ak by mi náhodou armáda nevyšla a pri 
tancovaní si nie ste istý, kedy vám „odíde“ 
koleno, chrbtica a pod. V dnešnej dobe je 
naozaj veľmi dobré mať vysokú školu s dob-
rým zameraním do budúcna. 
Na Pedagogickej fakulte UK študujete 
externe psychológiu a angličtinu. Čím 
vás bavia tieto odbory?

Som obklopená ľuďmi, ktorým vždy veľmi 
rada pomôžem, ak viem a môžem pomôcť. 
Psychológia mi, myslím si, dopomôže viac 
vidieť do ľudí, a to ma na tom asi tak najviac 
fascinuje. Angličtinu som si vybrala kvôli 
zlepšeniu jazyka, ktorý je v dnešnej dobe 
veľmi dôležitý. Študujem na pedagogickej 
fakulte, k deťom mám totiž veľmi blízko. V 15 
rokoch som začala tanec vyučovať, takže 
s deťmi a mládežou mám veľa skúseností. 
Prezraďte, ako viete skĺbiť už teraz po-
volanie „strelkyne“ v armáde SR so štú-
diom?

Po 9-týždňovom výcviku mimo civilizácie 
v Martine, kde som o veciach, čo sa dejú 
na škole, nemala ani poňatia, mám teraz čo 
robiť, aby som sa opäť „nakopla“. Zvykám 
si na nové zamestnanie, nové bývanie, ľudí 
a mesto, v ktorom slúžim. Moji spolužiaci mi 
veľmi pomáhajú s materiálom a tiež by som 
chcela veľmi poďakovať pani Zuzane Me-
dovičovej, ktorá mi ochotne veľmi pomáha. 
Škola je pre mňa dôležitá, a preto sa budem 
snažiť, ako najlepšie viem, a prezradím, že 
už som nazrela aj do knihy. 

Eduard Csudai

Vojačka, ktorá tancuje



Študovala som v Prahe, 
teraz som doktorandka 
v Bratislave

Pred dvomi rokmi som ukončila magisterské štúdium na 
Univerzite Karlovej v Prahe v odbore etnológia. Teraz už 
druhý rok pokračujem denným doktorandským štúdiom 
na Univerzite Komenského v Bratislave na Katedre etnoló-
gie a muzeológie. Zaujímavé je poznávať rôzne prostredia, 
kde sa človek každý deň snaží získať užitočné informácie 
pre svoj profesijný rozvoj a postup. V oboch prípadoch ide 
o metropolitné univerzity, avšak čo som už stihla spoznať, sú 
medzi nimi rozdiely. 

Verejne je známe, že viac slovenských študentov odchádza do 
Českej republiky, než českých prichádza na Slovensko. Hlavné 
dôvody neviem. Možno preto, že Česko je väčšia krajina a mladí 
ľudia si často myslia, že bez prekonania jazykovej bariéry a prípad-
ne aj kultúrneho šoku získajú viacej možností, ako by to bolo doma 
na Slovensku. V mojom prípade to bolo naopak. Odbor etnológia, 
národopis je na Slovensku viac verejne známy a jeho úroveň tomu 
aj zodpovedá. Počas môjho štúdia v Českej republike som sa 
často stretávala len s nechápavými pohľadmi a pýtaním: „Etno- čo? 
O čom to je? A čo z teba môže byť?“. Odbor je teda málo zná-
my a čo je ešte horšie, nedostáva sa mu ani dostatočné uznanie. 
Pravda je, že pre spoločnosť nie je vyslovene najdôležitejší, ako na-
príklad takzvané tvrdé odbory. Ale bez neho sú ľudia ochudobnení, 
lebo ide o spoločnosť, spôsoby života, z toho vyplývajúce nepre-
berné množstvo poznatkov a informácií, aj ich efektívne nakladanie 
v budúcnosti.

UK versus UK
Univerzita Karlova má zvučné meno doma aj v zahraničí. Potešilo 

ma kladné vyjadrenie po prijímacích skúškach. Niektoré základné 
veci však nemá príliš vhodne vyriešené, čo je veľmi znepokojujúce. 
Univerzita má od študentov veľký odstup. Na bratislavskej UK som 
veľmi rýchlo poznala mená všetkých dôležitých osôb z Filozofickej 
fakulty UK. V Prahe som nemala možnosť verejne sa s takými ľuďmi 
stretnúť. Keď sa tak stalo, často som nevedela, že ide o nejakú 
dôležitú osobu. Na slovenskej UK mi je sympatické, že prorektori, 
dekani a prodekani sú osoby známe, ktoré bez problémov komuni-
kujú s ostatnými.

V Prahe mi chýbali aj odborné stretnutia rôzneho druhu, týkajúce 
sa praktického výkonu mojej profesie pod supervíziou vyučujúcich, 
študentské konferencie, výstavy alebo debatné večery. To všetko 
sa v takom duchu ako v Bratislave v Prahe príliš netradovalo. Aj 
na pražskej UK prebiehali stretnutia rôzneho druhu, ale väčšinou 
neosobného charakteru. Pri účasti na nich som zistila, že účastníci 
sa navzájom nepoznali. V takom prípade debaty a iné nadviazania 
kontaktov sú problematickejšie. Dôvod je iste aj ten, že pražská 
UK je väčšia ako bratislavská. Mne však vyhovuje menej zaplnená 
atmosféra.

Na Univerzite Komenského som sa prvýkrát ocitla ako študentka 
2. stupňa vysokoškolského štúdia, kedy som tu zažila jeden se-
mester prostredníctvom programu CEEPUS. Preto v tomto ohľade 
nemôžem príliš porovnávať. Doktorandské štúdium je už o niečom 
inom, lebo študent pôsobí skôr ako zamestnanec fakulty než objekt 
vzdelávania.

Praha versus Bratislava
Pražská UK má dlhú históriu a je situovaná do veľmi malebného 

mesta. Dokonca moja fakulta (filozofická) sídli priamo v centre mes-
ta. Takže keď sa človek prederie pomedzi turistov, môže si naplno 
užívať historické Staré Mesto. Bratislavská Filozofická fakulta UK, 
kde pôsobím, je tiež v úplnom centre mesta, ale popri nej vedie 
hlavný cestný ťah, takže je tam podstatne rušnejšie. Moje prvé doj-
my zo slovenskej metropoly boli zmiešané. Na jednej strane sa mi 
vždy páčil Bratislavský hrad a Dunaj, na strane druhej som bola ne-
milo prekvapená stavom ciest a niektorých budov. Viaceré v mojich 
očiach vyzerali ako dávno nefunkčné, ale sú často sídlom dôleži-
tých štátnych orgánov a inštitúcií. 

Pôvodom pochádzam z Moravy, kde sú ľudia k sebe bližší ako 
rodení Pražania. S tým som sa nikdy za päť rokov v Prahe nezžila. 
Anonymita mi na jednej strane viacej vyhovovala ako spoločenská 
kontrola ľuďmi z malého mesta. Ale keď som zažila polroka života 
v Bratislave, kde som bola prekvapená, ako sa môže môj odbor 
vyučovať, a zároveň som, i za taký krátky čas, zažila mnoho príjem-
ných zážitkov s úplne cudzími ľuďmi slovenského pôvodu, ťažko sa 
mi nato vracalo do Prahy.

Niektorí neznalí ľudia v Českej republike sa domnievajú, že štú-
dium na Slovensku je nižšej kvality. Väčšinou ide o ľudí nemajúcich 
bohaté skúsenosti ani s úrovňou vzdelávania českých vysokých 
škôl. Som si vedomá toho, že niektoré odbory sú zrejme v ČR lep-
šie, ale zároveň niektorými zasa dominuje SR. Pre mňa sú však 
veľmi dôležité prístup a možnosti poskytované rôznymi univerzita-
mi. To je pre môj profesijný rast dôležité a v tomto ohľade som 
s Univerzitou Komenského spokojná. Preto ďakujem, že som 
dostala možnosť na nej študovať a postupne si osvojovať 
skutočnú vedeckú prácu.

Mgr. Veronika Macková, doktorandka FiF UK
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V dňoch 10. – 13. marca 2014 prebiehal na Farmaceutickej fa-
kulte UK piaty ročník Týždňa farmaceutického vzdelávania a ka-
riéry (TyFaVKa).

Hneď v pondelok sa konala akcia Buď fit! v spolupráci so Slo-
venskou lekárnickou komorou (SleK) a KTVŠ FaF UK. Cieľom bolo 
meranie hladiny glukózy, cholesterolu a tlaku študentom, učiteľom 
aj náhodným okoloidúcim (približne 80 účastníkov). Časť meraní sa 
konala aj v telocvični FaF UK, kde si naši „pacienti“ mohli zahádzať 
na kôš, zabehať, zaskákať cez švihadlo a urobiť pár „brušákov“. 
Workshop „Motivácia“ mal ukázať našim študentom, ako sa namo-
tivovať na štúdium a poukázať na ich prednosti. Poobedie bolo od-
štartované minuloročnou novinkou Clinical Skills Event, ktorá počas 
kvízu a dvoch zadaní preskúšala účastníkov z klinickej farmakológie 
a farmakoterapie. Zvíťazili Antónia Koplíková, Lucia Kovačovičová, 
Mária Ondrejičková, na druhom a treťom mieste skončili piatacke 
tímy Biely plášť a Jeden kilometer. Odbornú stránku mala na staros-
ti prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., z Katedry farmakológie 
a toxikológie, kvíz a organizačnú časť Slovenský spolok študentov 
farmácie (SSŠF), grafické podklady boli prevzaté od PharmDr. Jany 
Schweigertovej.

V stredu ráno prebiehala Kvapka krvi v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou a Fakultou managementu UK s účasťou približ-
ne 40 darcov. V posledný deň TyFaVKy prebiehali aj Majstrovstvá 
v lekárenskej komunikácii v priestoroch Fakultnej lekárne FaF UK. 
Podstatou tejto akcie bolo otestovať sa naživo v lekárenskom pro-
stredí, teda, ako by sme dokázali zvládnuť stresovú situáciu priamo 
na bojisku. Ako pacienti vystupovali študenti herectva VŠMU. Odbor-
nú porotu tvorili PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., prof. MUDr. 
Pavel Švec, DrSc., PharmDr. Adela Lagin, PharmDr. Peter Stanko, 
na prvých troch miestach sa umiestnili zostupne Tomáš Habovštiak, 
Veronika Ondrejová a Martin Dušička. Partnerom podujatia bol ADC 
číselník. Vo štvrtok prebiehal aj deň otvorených dverí pre uchádza-
čov o štúdium, ktorých študenti zo SSŠF ochotne previedli školou, 
a štvrtkový program uzavrela Študentská vedecká konferencia (ŠVČ) 
pod organizačným dohľadom PharmDr. Andrey Balážovej, PhD., 
z FaF UK. Prvé miesta získali: PharmDr. Jana Gališinová v dokto-
randskej sekcii, Lucia Riapošová v biologickej sekcii, Pavol Choma-
nič v chemickej sekcii a Zuzana Haramiová v sekcii ďalších farma-
ceutických vied.

Odborný program prednášok partnerov Kariérnych dní farmace-
utov (KDF) počas 11. a 12. marca otvoril prodekan FaF UK doc. 
PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. Prvý vstup bol venovaný téme 
„Ako po skončení štúdia postupovať pri zápise do registra farmaceu-
tov“ od SleK. Nasledovala farmaceutická spoločnosť Novartis, ktorá 
predstavila kariérne možnosti absolventov v ich prostredí, a spoloč-
nosť GlaxoSmithKline, ktorá zároveň ponúkla aj náhľad do vlastných 

projektov (napr. očkovanie proti malárii v Afrike). Spoločnosť Vitaba-
lans predstavila predovšetkým svoje portfólio. Do utorkového progra-
mu prispela aj sieť lekární Dr.Max s témou o možnostiach uplatne-
nia a kariérneho rastu v lekárňach Dr.Max a SUNPHARMA GROUP, 
ktorá predstavila vlastný koncept a kariérne možnosti. Najdôležitej-
šie udalosti späté s liekovou legislatívou (napr. paralelný reexport) 
vysvetlila Dr. Mgr. Jana Glodžáková z Asociácie dodávateľov liekov 
a zdravotníckych pomôcok (ADL). Bodku za odbornými prednáškami 
urobila sieť lekární Dr.Max, ktorá prezentovala farmakoterapiu ocho-
rení urogenitálneho traktu. Študenti zo SSŠF predstavili činnosti 
spolku, tohtoročnou novinkou bola aj Recepcia SSŠF určená pre 
partnerov KDF, pedagógov FaF UK a študentov s cieľom poskytnúť 
im priestor lepšie sa spoznať a utužiť tak vzťahy v neformálnom pro-
stredí živej hudby.

V stredu FaF UK privítala približne 40 študentov z Veterinárnej a 
farmaceutickej univerzity v Brne. Farmaceutická spoločnosť TEVA 
predstavila pracovné možnosti, ktoré ponúka absolventom. Na-
sledujúca prezentácia priblížila koncept interného vzdelávacieho 
systému Akadémia Dr.Max. České lekárne skupiny BENU prezen-
tovali kariérne možnosti nielen v Českej republike, ale napríklad aj 
vo Švajčiarsku. V popoludňajších hodinách hľadala spoločnosť Gla-
xoSmithKline odpoveď na otázku, či sa dá vo farmaceutickej firme 
pracovať v súlade s etikou a v poradí šiesta prednáška od farma-
ceutickej spoločnosti Servier bola koncipovaná na tému regulač-
ných a registračných procesov, ktoré musí spoločnosť splniť. Nové 
trendy v poradenskej a konzultačnej činnosti v lekárňach predstavila 
ADL. Súčasťou programu bola aj prezentácia vzdelávacieho softvéru 
Pharma Academy. Nie prednášajúcim, ale partnerom KDF bola aj 
farmaceutická spoločnosť CSC Angelini. Odborný program predná-
šok uzavrel PharmDr. Peter Stanko prezentujúci Slovenskú lekárnic-
kú komoru a aj jej záujem o rozšírenie možnosti očkovania vo verej-
ných lekárňach.

Pred aulou FaF UK prebiehala expozícia jednotlivých partnerov. 
Spoločnosť Curaprox poskytovala praktické poradenstvo v oblasti 
zubnej hygieny, nezávislé odborné poradkyne Mary Kay zase sta-
rostlivosť o pleť a líčenie. Súčasťou TyFaVKy boli aj pohovory na 
stáž v spoločnosti GlaxoSmithKline, možnosť stáže od spoločnosti 
Servier či každoročná výstava obrazov detí s autizmom z centra AN-
DREAS. Knihy do CSE, PCE a Buď fit! venovalo odborné internetové 
kníhkupectvo Uniknihy.sk a SSŠF.

Organizátorom TyFaVKy 2014 bol Slovenský spolok študentov far-
mácie a Farmaceutická fakulta UK v spolupráci so Slovenskou lekár-
nickou komorou a Asociáciou dodávateľov liekov a zdravotníckych 
pomôcok. Ďakujeme partnerom KDF za ich aktívnu účasť a všetkým 
študentom, ktorí pri ich organizácii pomohli!

Amália Jakabová, Lucia Rišiaňová, študentky FaF UK
Foto: Ján Štrba

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry 

Prezentácie spoločností na Kariérnych dňoch  
farmaceutov prebiehali v čitárni na FaF UK

 Študentská vedecká konferencia
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Päť študentiek Právnickej fakulty UK 
(PraF UK) smeruje v apríli na prestížnu 
medzinárodnú súťaž do USA, kde si zme-
rajú vedomosti a argumentačné zručnosti 
s tímami z viac než 80 krajín sveta. Tím 
Právnickej fakulty UK bude reprezentovať 
Univerzitu Komenského ako exhibičný tím 
na súťaži v simulácii sporov z medzinárod-
ného práva s názvom „Philip C. Jessup In-
ternational Law Moot Court Competition“. 

PraF UK ponúka študentom možnosť pre-
cvičiť si nadobudnuté vedomosti a získať 
nové aj prostredníctvom rôznych simulova-
ných súdnych sporov. Jedným z nich je simu-
lovaný súdny spor z oblasti medzinárodného 
práva, a to Phillip C. Jessup International 
Law Moot Court Competition, označovaný 
skrátene ako „JESSUP“. Súťaž sa koná pod 
záštitou medzinárodnej študentskej asociá-
cie International Law Student Association a 
je najrozšírenejšou súťažou simulovaných 
sporov. V podstate ide o fiktívny spor me-
dzi štátmi pred Medzinárodným súdnym 
dvorom ako súdnym orgánom Organizácie 
Spojených národov. Študenti musia zvládnuť 
prípravu písomných podaní argumentov, tzv. 
memoriálov, ktoré potom prezentujú pred 
panelom sudcov. Nevyhnutnými podmien-
kami participácie na JESSUP sú rozsiahle 
vedomosti z oblasti medzinárodného práva, 
ako aj veľmi dobrá znalosť anglického jazy-
ka, keďže celá súťaž prebieha v angličtine. 

Príprava reprezentácie na JESSUP pre-

bieha na PraF UK prostredníctvom predme-
tu International Law Moot Court Competi-
tion. V akademickom roku 2013/2014 sa na 
národnom kole súťaže zúčastnili študentky 
4. a 5. ročníka PraF UK: Martina Činčárová, 
Daniela Slaninová, Klaudia Bederková, Lidia 
Lehkar a Barbora Benčurová. V úlohe kou-
čov vystupujú Gabriela Augustínyová, LL.M, 
a JUDr. Michaela Rišová, LL.M. Aktivitu rea-
lizuje PraF UK v rámci projektu „Cudzoja-
zyčný magisterský študijný program“ (Law 
of European Integration and Globalization), 
ktorý je spolufinancovaný z Európskeho so-
ciálneho fondu v rámci operačného progra-
mu Vzdelávanie. 

JESSUP, ako aj iné simulované súdne spo-
ry, sa skladá z písomného a ústneho kola. 
V septembri bol zverejnený Compromis ob-
sahujúci skutkovú podstatu súdneho sporu 
a žalobné nároky strán. Tento rok sa prípad 

týkal štyroch oblastí medzinárodného práva, 
a to zodpovednosti štátu, záchrany potope-
ného vraku lode, prenasledovania páchateľa 
a trestnej jurisdikcie v medzinárodnom prá-
ve. Ústna časť národného kola JESSUP sa 
konala 17. februára 2014 na akademickej 
pôde Paneurópskej vysokej školy a stretli sa 
v ňom tím z PraF UK proti tímu z PEVŠ. Ako 
sudcovia sa predstavili slovenskí odborníci na 
medzinárodné právo. Pri vyhlasovaní výsled-
kov sudcovia zhodnotili vynikajúcu znalosť 
angličtiny, ako aj medzinárodného práva, pre-
zentačné schopnosti a celkovú profesionálnu 
úroveň vystupovania účastníkov národného 
kola. Tím PraF UK prehral najtesnejším roz-
dielom v slovenskej histórii tejto súťaže, a to 
len o 2 % z celkového počtu získaných bo-
dov. Organizátori však pozvali tím PraF UK do 
medzinárodného kola vo Washingtone ako 
exhibičný tím. 

Sme vďačné, že nám naša alma mater po-
skytla možnosť získať praktické skúsenosti, 
naučiť sa vystupovať a argumentovať v cu-
dzom jazyku a taktiež tímovo pracovať. Oča-
kávame, že medzinárodné kolo vo Washing-
tone bude veľkým zážitkom a tešíme sa naň. 
Zároveň chceme motivovať ostatných štu-
dentov, aby využili možnosti, ktoré PraF UK 
ponúka, a nadobudli tak cenné skúsenosti a 
krásne zážitky. 

Martina Činčárová, Daniela Slaninová, 
študentky PraF UK

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloč-
nosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

        A K T I V I T Y  N A Š I C H  Š T U D E N T O V

Študentky reprezentujú UK vo Washingtone

Dňa 4. marca 2014 sa na Fakulte mana-
gementu UK uskutočnilo podujatie s ná-
zvom Movie Night FMUK, na ktorom sa zú-
častnilo vyše 200 študentov! Projekt Movie 
Night FMUK je zatiaľ len prvou lastovičkou, 
ale ukázal, že má potenciál rozvíjať sa aj do 
budúcna. Myšlienkou tohto projektu je po-
núknuť študentom nový, interaktívny spôsob 
vzdelávania pomocou využitia dokumentár-
nych filmov. Cieľom je prepojenie vzdeláva-
cieho a spoločenského podujatia, kde sa 
študenti majú možnosť stretnúť, zabaviť sa 
a popritom sa niečo nové naučiť a zlepšiť 
si cudzie jazyky nenútenou formou. Iniciatí-
va zorganizovania takéhoto podujatia vzišla 
práve z radov študentov a vďaka veľkej pod-
pore zo strany Fakulty managementu UK sa 
Movie Night FMUK stala skutočnosťou. 

Podujatie otvoril v aule dekan FM UK prof. 
RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

Študenti si mohli vybrať jeden zo štyroch 
ponúkaných dokumentárnych filmov, kto-
ré boli simultánne odprezentované priamo 
v prednáškových miestnostiach! Na výber 
boli dva anglické, jedna francúzska a jedna 
nemecká alternatíva. Popritom každý film 
zastrešoval jeden pedagóg, ktorý následne 
po premietaní filmu viedol odbornú diskusiu 
k danej téme. Pre oživenie diskusie boli na 
jednotlivých filmov prítomní aj tzv. Guest spe-
akri z praxe. 

Premietali sa dokumenty Buy Buy Euro-
pe (EN) – pedagóg: Mgr. Ján Janać, PhD., 
Science of Steroids (EN) – pedagóg: Mgr. 
Ľudmila Mitková, PhD., Poudres et potions 
de l‘industrie alimentaire (FR) – pedagóg: 
Dr. Frederick Dellaneuville a Die Macht der 
Manager (DE) – pedagóg: Mgr. Petra Milo-
šovičová, PhD. Okrem toho účastníkov ča-
kal ešte dokument Surprise Movie.

Na záver sa uskutočnila tombola, do ktorej 
hlavnú cenu SOL REPUBLIC slúchadlá Master 
Tracks XC – Calvin Harris venovala spoločnosť 
iStores. Pripravená bola taktiež aj cena útechy, 
tzv. Set pre mladú gazdinku, plný užitočných 
surovín na pečenie. Podujatie podporili PwC, 

iStores, Apple Premium Reseller, Y-motions 
International, Fitmagazín a MIVA.

Movie Night FMUK ukázala, že študent-
skej iniciatíve sa medze nekladú a že projekt 
s dobrou myšlienkou a pridanou hodnotou 
má šancu na úspech. Vďaka pozitívnym 
ohlasom zo strany študentov, ale aj všet-
kých, ktorí podujatie podporili je zjavné, 
že pôda pre ďalšie ročníky Movie Night je 
pripravená a môže to byť inšpirácia etablo-
vať tento projekt aj na iných fakultách našej 
univerzity.
Viac na www.movie-night-fmuk.com.

Gabriel Okasa,  
študent FM UK, organizátor
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Úryvky z konceptov pripravovaných 
knižných publikácií k výročiu UK, auto-
ri Dušan Meško, Pavol Demeš.

Úvodom
Všetci stojíme na jednom javisku veľké-

ho sveta a čokoľvek sa tu koná, dotýka sa 
všetkých.

(Ján Amos Komenský: Jedného je 
potreba, 1668) 

V júni 2014 oslávi 95. narodeniny prvá v ja-
zyku slovenskom vzdelávajúca vysoká škola na 
Slovensku, Univerzita Komenského. Vznikala 
v turbulentnom období končiacej c. k. monar-
chie. Jej narodeniu predchádzalo naakumu-
lovanie kritického množstva odvahy, preziera-
vosti, kultúrnej a akademickej vízie učených 
jednotlivcov z Čiech a Slovenska a politikov 
Československej republiky.

Univerzity – miesta učenosti, vzdelanosti, 
vedy, výskumu, invencií. Tvorili a posúvali de-
jiny ľudstva. Zakladané pápežmi, cisármi, kráľ-
mi. Univerzity klasické (najprv pod názvom stu-
dium generale, neskôr universitas) s fakultami 
artistickou (predchodca filozofickej), teologic-
kou, lekárskou a právnickou. Ale stačila aj jed-
na fakulta. Vznikali už dávno, od 11. storočia 
– Salerno, Bologna, Paríž, Modena, Vicenza, 
Cambridge, Salamanca, Padova, Praha, Kra-
kov, Viedeň. Ich predchodcami boli školy typu 
akadémia, lýceum, rétorické školy z obdobia 
antiky, následne kláštorné a dómové školy od 
8. storočia. Nie je dôležité poradie, dôležité je 
poslanie, misia, šírenie kultúry a vzdelanosti. 

V roku 1919 sa o slovo prihlásila prvá uni-
verzita na území Slovenska, ktorá poskytovala 
možnosť získať univerzitné vzdelanie v rod-
nom slovenskom jazyku – Univerzita Komen-
ského. Mala preto mimoriadny význam pre 
rozvoj vzdelanosti, kultúry, vedy pre Slovákov. 
Českí profesori Karlo-Ferdinandovej univer-
zity v Prahe (dnes Karlova univerzita) vedení 
lekárom Kristianom Hynkom opustili svoje 
pracovné miesta, bydliská, kolektívy a vybrali 
sa do Bratislavy budovať Univerzitu Komen-

ského. Nie pobočku pražskej univerzity, ale 
samostatnú Československú štátnu univerzi-
tu v Bratislave (založená zákonom z 27. júna 
1919, premenovaná 11. novembra 1919 na 
Univerzitu Komenského). 

Príbeh sa mohol začať po donosení myš-
lienky, aby Slováci mali svoju vlastnú univerzit-
nú vzdelávaciu inštitúciu. Kto počal myšlienku 
založiť slovenskú univerzitu, to už asi dnes 
presne nezistíme. Určite však vtedy dozrel 
čas a spriaznenie okolností pre vznik a budo-
vanie vlastnej, slovenskej vzdelanosti. Sym-
bolicky na začiatku jej histórie bola zriadená 
lekárska fakulta, postupne potom v krátkom 
čase právnická, filozofická a neskôr prírodo-
vedecká fakulta. Slovákov v učiteľských zbo-
roch fakúlt bolo zo začiatku pomenej, jedno-
ducho ich nebolo. Ale v celom období prvých 
desaťročí boli skvele motivovaní najmä český-
mi kolegami, a preto sa aj slovenskí učitelia 
rýchlo a úspešne graduovali až na profeso-
rov. Českí vyslanci, aj nedobrovoľne, museli 
postupne opustiť univerzitu najmä po vzniku 
prvej Slovenskej republiky. 

V roku 1939 bola univerzita premenovaná 
na Slovenskú univerzitu a v roku 1954 opäť 
na Univerzitu Komenského. Až do roku 1989 
na univerzitu vplývalo búrlivé a chvíľami kom-
plikované spoločenské prostredie, ktoré ale 
akademickú pôdu Univerzity Komenského 
dramaticky nezmenilo a nezlikvidovalo a uni-
verzita napriek všetkým okolnostiam ďalej 
rástla a rozvíjala sa. Do jej vienka prichádzali 
nové fakulty, výskumná činnosť napredovala. 
Aj napriek turbulenciám a osobným príbehom 
na univerzite ako celku vždy prevládalo aka-
demično. 

Rok 1989 umožnil univerzite európsky ná-
dych, súčasne s tým univerzita prijala výzvu 
renomovaných univerzít k rastu, ku kvalite 
a ku kompetícii v oblasti vzdelávania, vedy, 
výskumu, ale aj akademickej kultúry v európ-
skom i svetovom priestore. 95 rokov univerzi-
ty, to je pôsobenie univerzity v troch štátnych 
útvaroch, pôsobenie v piatich politických sys-
témoch československého štátu a následne 
v Slovenskej republike, pôsobenie a postave-

nie univerzity, jej organizácia, činnosť, práva 
a povinnosti postupne upravené ôsmimi zá-
konmi (súbory zákonov či právnych noriem). 
Univerzita Komenského – to je aj 43 rektorov, 
115 čestných doktorov UK, vyše 200 000 ab-
solventov všetkých druhov a stupňov štúdia, 
viac ako 245 800 publikácií všetkých typov, 
viac ako 18 400 karentovaných publikácií, 
viac ako 280 200 ohlasov.

Zrod univerzity  
na zelenej lúke

Prvé nitky jej vzniku sa spriadali medzi slo-
venskými, ale aj českými učencami i politikmi 
začiatkom roku 1919. V máji 1919 prvýkrát 
navštívila skupina siedmich profesorov praž-
skej Karlovej univerzity Bratislavu, aby si na 
mieste pozreli situáciu. Realisticky opisovali 
svoju cestu. Po príchode skoro nepočuli slo-
venské slovo, v meste vládol ešte cudzí duch, 
vôňa exotiky. Na ministerstve v pracovni Dr. 
Hálka stála pri okne strojová puška, namiere-
ná na most, vedľa nej debnička s muníciou. 
Zvláštne prostredie, nie veľmi vhodné na dis-
kusiu o takej vážnej historickej a kultúrnej 
otázke, akou je zriadenie univerzity.

Kto všetko sa zaslúžil o vznik Univerzity Ko-
menského? Jednotlivec to nebol, skôr to bola 
priaznivá a šťastná súhra viacerých činiteľov 
a nadšencov. Dejiny zaznamenali, že medzi 
nich patrili napríklad – Milan Hodža (predkla-
dal zákon o založení univerzity v Národnom 
zhromaždení, NZ); doktor Kristián Hynek 
(nadšene sa s tímom kolegov z pražskej 
Karlo-Ferdinandovej univerzity, dnes Karlo-
va Univerzita, oduševnili pre prvú slovenskú 
univerzitu vzdelávajúcu v jazyku slovenskom; 
sám Hynek vravieval, aby univerzita „poslo-
venčila Slovákov“); dr. Mareš a dr. Srdínko 
(školský výbor NZ: „Keďže Prešporok, teraz 
Bratislava, bol mierovou konferenciou pripo-
jený k našej republike, je povinnosťou zaistiť 
Slovákom univerzitu. A uvidíme, že dôsledky 
toho pre celý prospech republiky budú ďa-
lekosiahle a ohromné. Drahí bratia Slováci! 

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

Univerzita Komenského v Bratislave 
95-ročná
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Republika vám dáva to, čo je jej povinnos-
ťou, dáva vám tento nový zákon a pošle vám 
najlepších profesorov, akých v Prahe či Brne 
máme.“). Ďalšou osobnosťou bol prof. Vlček 
(inicioval kontakty a aktivizoval skupinu okolo 
dr. Hyneka) a mnoho ďalších. 

Dňa 12. mája 1919 bol v československom 
Národnom zhromaždení podaný návrh, aby 
bol vydaný zákon o novej univerzite. Požia-
davku vyslovili slovenskí poslanci NZ, aby aj 
Slovensko malo čo najskôr vlastnú univerzitu. 
Keďže Slovensko a Prešporok boli mierovou 
konferenciou pričlenené k Československej 
republike, v Prahe si uvedomili povinnosť za-
istiť Slovákom zákonom vlastnú univerzitu. 

Poslanci Národného zhromaždenia Česko-
slovenskej republiky (ČSR) napokon schvá-
lili dňa 27. 6. 1919 zákon č. 375/1919 Zb. 
z. a n., ktorým sa zriadila Česko-slovenská 
štátna univerzita v Bratislave s prvými štyrmi 
fakultami – právnickou, lekárskou, filozofic-
kou a prírodovedeckou. V tej chvíli všetci za-
interesovaní vedeli, že bol položený základný 
kameň rozvoja slovenskej univerzitnej vzde-
lanosti, vedy a kultúry. Boli položené silné 
základy pre všestranný rozvoj slovenského 
národa. 

Keď 31. 7. 1919 menoval prezident repub-
liky T. G. Masaryk prvých sedem riadnych 
profesorov novozriadenej univerzity, bolo 
všetko pripravené na prvé dni a začiatok 
riadneho fungovania akademického prostre-
dia. Menujme tých prvých: MUDr. Jiří Brdlík, 
MUDr. Kristián Hynek, MUDr. Roman Kad-
lický, MUDr. Stanislav Kostlivý, MUDr. Anton 
Spilka, MUDr. Gustáv Müller, MUDr. Zdeněk 
Mysliveček. Na návrh prof. Františka Drtinu 
bola 11. novembra 1919 univerzita vládnym 
nariadením číslo 595/1919 Sb. pomenovaná 
po významnom pedagógovi svetového mena 
Jánovi Amosovi Komenskom na Univerzitu 
Komenského. 

Slávnostným príhovorom ministra pre sprá-
vu Slovenska lekára Vavra Šrobára 9. 12. 
1919 v aule na Kapitulskej ulici bola Univer-
zita Komenského slávnostne otvorená. Za 
prvého rektora bol zvolený profesor internej 
medicíny MUDr. Kristián Hynek. Rektor Hy-
nek dal do vienka univerzity milé prirovnanie: 
„Láska je určite vyšší motív ako hlad, jedno-
ducho preto, že slúži k udržaniu celku druhu, 
a nie iba jednotlivca. A naša univerzita vznikla 
z lásky, nie z hladu.“ Aj rektor prof. Kostlivý 
rád vravieval, že hoci univerzita bola založe-
ná ako „vysoká škola československá, má 
a musí býti především školou Slovenska a pro 
Slovensko.“ Životaschopnosť univerzity doku-
mentujú aj prvé promócie prvého absolventa 
s diplomom Univerzity Komenského číslo je-
den, ktorý bol odovzdaný na slávnostnej pro-
mócii 28. 2. 1920. V uvedený deň bol promo-
vaný ako jediný za doktora všetkého lekárstva 
Pavel Halaša z Turčianskeho svätého Martina.

Českí kolegovia prinášajú so sebou do 
Bratislavy tradície Karlovej univerzity, čo malo 
nesmierny význam pre rozvoj a uplatňovanie 
akademických slobôd na UK, ktorá bola od 
začiatku budovaná ako najvyššia vedecká a 
vzdelávacia inštitúcia. Prejavilo sa to aj nad-
väzovaním vedeckých kontaktov, výmenou 

publikácií so zahraničnými vysokými školami 
a vedeckými inštitúciami (Francúzsko, Veľká 
Británia, USA, Nemecko, Rakúsko, Talian-
sko, ZSSR, Poľsko, Juhoslávia, Holandsko, 
Belgicko, Španielsko, Maďarsko, Švédsko, 
Kanada, Japonsko, Čína). Na UK prichádza-
jú na študijné a prednáškové pobyty viacerí 
profesori z Francúzska, Anglicka, Nemecka, 
USA i zo štátov Malej dohody, s ktorými uni-
verzita udržiavala živé kontakty.

Prví slovenskí absolventi Univerzity Komen-
ského tvorili prvú vysokoškolsky vzdelanú ge-
neráciu, ktorá študovala na slovenskej univer-
zite a významne prispela k rozvoju duchovnej 
kultúry Slovákov.

Neľahké začiatky budovania Univerzity Ko-
menského opisuje farbisto prof. MUDr. Karel 
Přerovský, DrSc., (1897 – 1975; promo-
val na UK v Bratislave v roku 1923) v knihe 
Gaudeamus igitur! (pôvodne nepublikovaný 
rukopis 1949; knižne do tlače pripravil prof. 
MUDr. Ivan Hulín, DrSc., vyšlo v roku 1995; 
úryvky z knihy uvádzame s láskavým súhla-
som prof. Hulína): „Píše se podzim roku 1919 
(pozn. 20. 9. 1919). Na Wilsonově nádraží 
před československým Orient expresem sto-
jí skupina mužů. Řekl bys, že jedou na výlet 
někam za Hodkovičky nebo nejvýše na Brda. 
Ve středu skupiny vévodí složené batohy. V 
úboru převládají patinované pumpky a staré 
čepice. Jen Spilka usoudil, že na tento výlet 
je vhodná černá pláštěnka s kapucí, plyšový 
zelený klobouk. Benjamin výpravy Brdlík sta-
rostlivě obíhá vozy. Hledá vhodné umístění 
asi pro 10 mužů se zasklenými okny. Je po 
válce a většině vozů okna scházejí, nebo jsou 
nahrazena prkenným bedněním. Netrpělivě 
a zamračeně přechází kol vozů Müller a po-
vzbuzován suchými šlehy Myslivečkovými pod 
vousy hromuje a láteří „Tedy ty sakramentský 
železničáři tedy. Hromský tedy cestování. A 
Hynek tedy ještě tady tedy není!“ Jen Spil-
ka s klidem filosofa stojí opodál se zrakem 
opřeným na pohozený kousek novin a dumá 
o svých koloniích bakterií, které nyní opouš-
tí. Ze svého dumání byl vyrušen hlasem zvon-
ce: „Rychlík do Kolína, České Třebové, Brna, 
Břeclavi, Bratislavy nastupovat.“ S elánem –
eti letých mladíků uchopené batohy a kufříky 
a v okamžiku octly se všechny propriety naši 
výhradně mužské společnosti v drátěnkách 
nad sedadly. V poslední chvíli přiklusal Hy-
nek s lístky a velkou aktovkou pod paží. Ještě 
se ani všichni řádně neuvelebili na svých 
místech, když po několikamocném trhnutí dal 
se vlak do pohybu směrem na východ. „S Bo-
hem, Praho“ – povzdechnul si Brdlík, „jede 
se do neznáma“. Es tam tam tam, es tam tam 
tam pomalu, drkotavě a nejistě šine se expres 
Praha – Bratislava k východu. Pojede se 14 
hodin, když to půjde dobře. Ale je zcela mož-
né, že to potrvá 18 i 20 hodin podle toho, jak 
železniční správa a Bůh dopustí. Vlak minul 
Ouvaly, když Hynek vytáhl ze své aktovky ba-
lík spisů a slavnostně prohlásil, že v tomto ne-
zvyklém prostředí zahajuje prvé sedění pro-
fesorského sboru lékařské fakulty University 
Komenského, která právě byla konstituována. 
„Ja, mládenci, ale byla to fuška, než jsem to 
dostal takhle dohromady,“ prohodil Hynek a 

mocným rozmachem vykřísl ze zapalovače 
jiskru, která zapálila jeho proslulou faguli a 
od té cigaretu. „Když jsem poprvé sdělil své 
přesvědčení, že bratislavská universita musí 
být slovenská a ne maďarská slovenským 
politikům, nechtěli s touto otázkou nic mít. 
Luďákům je dodnes universita zcela lhostej-
nou věcí. Šrobár a Dula dali se přesvědčit, 
Dérer s Markovičem to pochopili hned. Ale 
teprve po dvou slyšeních u prezidenta Masa-
ryka, když jsem jej získal pro svůj návrh, dalo 
se vše rychleji do pohybu. S vámi, mládenci, 
už to šlo snadněji. Tak tuhle mám pro vás jme-
novací dekrety. Brdlík má dětské, Spilka pato-
logickou anatomii a bakteriologii, Mysliveček 
nervové a duševní, Růžička hygienu, Polák 
farmakologii, Müller porodnictví a ženské, 
Prokop soudní, Kadlický oční a na mne zbyla 
interna. V Brně přisedne k nám ještě Kostlivý, 
který dostal chirurgii. Experimentální patolo-
gii budeme zatím suplovat. O kožním vyjed-
návám s Reinsbergem z Olomouce." V Brně 
přistoupil Kostlivý a začaly se porady o tom, 
jak se provede obsazení fakulty. Vědelo se 
sice, že někteří maďarští profesoři opustili již 
bratislavskou universitu, ale stejně dobře bylo 
známo, že interna a chirurgie pevně se drží. 
Půjde se tedy nejprv k Šrobárovi, který sídlil 
v ministerské budově na břehu Dunaje. Vyžá-
dá se ouřední asistence a dosavadní držitelé 
postaví se před hotovou věc. A co když to ne-
půjde po dobrém? Zde měl Spilka pohotový 
výklad o výpravě Roberta Kocha do německé 
střední Afriky. Důkladně svým spolucestujícím 
vyložil, co všechno dal Kaisr k disposici své-
mu vědci k zaručení bezpečnosti, kolik děl a 
kulometů. A my teď tady jdeme zabírat uni-
versitu s ouředním lejstrem a holýma rukama. 
Utišil se teprve tehdy, když mu Hynek vyložil, 
že toho času má pan ministr Šrobár v budově 
ministerské v každém okně kulomet, namíře-
ný přes Dunaj (a to byla pravda), že most přes 
Dunaj je zabarikádován ostnatým drátem (což 
byla rovněž pravda) a že konečně nemocnice 
stojí daleko od břehu Dunaje ve stínu kostela 
a mírumilovných vinařských věchýtků. Převze-
tí ústavu šlo celkem hladce. Internista, jak už 
bývá v jejich povaze, byl nevýbojný a s klidem 
předal kliniku do rukou československých zá-
stupců. Chirurg učinil tak stejně, jen s poně-
kud husarským postojem. Ale to by nebyl 
chirurg.“

Zdroje
Univerzita Komenského v Bratislave: 90 ro-

kov vysokoškolského vzdelávania a vedy na 
Slovensku. Vydavateľstvo UK, 2009, ISBN 
9788022326582.

Univerzita Komenského v Bratislave: História 
a súčasnosť Univerzity Komenského v Bratisla-
ve 1919 – 2000. Vydavateľstvo E&J, Bratislava, 
2000, ISBN 8096841904.

Ročenka University Komenského za první pě-
tiletí 1919 – 1924. Vydal Akademický senát UK, 
1925. (dostupné na www.uniba.sk/index.ph-
p?id=3894).

Přerovský, K.: Gaudeamus Igitur! Rozmarné 
čtení o tom, jak bratislavská universita se zrodila 
a jak její lékařská fakulta své dětství prožívala. (do 
tlače pripravil Hulín I.), SAP 1995, 82 s. ISBN 
8085665468.

Zdroj fotografie: Archív UK
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Anaforické odkazovanie je vskutku dômy-
selný jazykový nástroj na úsporu energie, 
ktorú vynakladáme na artikuláciu. Využíva-
me ho denne, prakticky stále: pomocou 
anafory šikovne odkazujeme na niečo zná-
me z predošlého kontextu. Tak napríklad vo 
vete Milan vstúpil do triedy, ale nikto si ho 
nevšimol odkazujeme pomocou zámena 
„ho“ na Milana. Ako vidíme, ide skutočne 
o jazykovú samozrejmosť, ktorej zvyčajne 
nevenujeme pozornosť. Prax však ukazuje, 
že v niektorých prípadoch samozrejmé, ne-
reflektované používanie anaforických od-
kazov oslabuje „čitateľnosť“ našich textov. 
Zatiaľ čo nezrovnalosti v hovorenom preja-
ve obvykle ošetríme dodatočnými upresňu-
júcimi poznámkami, neprehľadne napísaný 
text ostane tým, čím je – neprehľadným 
textom – a tak by sme mali práve pri písaní 
dbať na to, aby mohol čitateľ poľahky dešif-
rovať význam našich slov.

Neprehľadné anaforické odkazovanie 
má viacero podôb, ktoré rozhodne ne-
možno pokladať za rovnako problémové. 
Všimnime si nasledovný príklad: Milan 
spoznal Petra na oslave jeho narode-
nín. Hoci autor uvedenej vety iste vie, čo 
svojimi slovami mienil, my, čitatelia, máme 
problém určiť, kto bol v skutočnosti oslá-
vencom. Podobnú dvojznačnosť obsahuje 
nasledovná veta: Peter sa dohodol s Mila-
nom, že o poriadok v kuchyni sa postará 
on (prípadne: ...že sa postará o poriadok 
v kuchyni.). Opäť sme v rozpakoch, preto-
že nevieme, ako sa tí dvaja vlastne dohodli. 
Mohli by sme povedať, že v podobných prí-
padoch ide o absolútnu dvojznačnosť.

Všimnime si teraz iný príklad: Štefan I. 
bol korunovaný kráľovskou korunou 
v Ríme, kde sa vtedy okrem pápeža Sil-
vestra II. zdržiaval aj cisár Oto III. Oni spo-
lu rozhodli o udelení kráľovskej hodnosti 
jemu a jeho nástupcom. V tomto prípade 
nás text zvádza k interpretácii, podľa ktorej 
o kráľovskej korune rozhodovali všetci traja 
spomínaní muži, a až vzápätí prichádzame 
k záveru, že výraz „oni“ odkazuje iba k Sil-
vestrovi II. a k Otovi III. Uvedený úryvok je 
nekorektný v tom zmysle, že čitateľovi zby-
točne komplikuje cestu k pomerne jedno-
duchému faktu. Podobne je tomu v nasle-
dujúcom prípade: Život sa s nami niekedy 
skutočne nemazná. Počas premiérovho 
pobytu v zahraničí ho trikrát zadržala po-
lícia, aj preto bol následne ostro kritizova-
ný. V tejto súvislosti sa môžeme oprávnene 

pýtať, či bol kritizovaný premiér, alebo pre-
miérov pobyt v zahraničí. Precizovať vlastný 
jazykový prejav znamená potrpieť si na po-
dobné detaily. Avšak v našom prípade nej-
de len o uvedenú dvojznačnosť. Všimnime 
si, že ak náš úryvok nie je len nepatrične 
vytrhnutý z kontextu, výraz „ho“ fakticky 
nemá na čo odkazovať. Samozrejme, autor 
píše o premiérovi, problém je v tom, že v 
snahe o stručnosť ho takpovediac zabudol 
uviesť na scénu. Ostáva teda na pleciach 
čitateľa, aby si premiéra ako subjekt vý-
povede dodatočne skonštruoval. O tom, 
že je takéto konštruovanie potrebné a že 
výraz „ho“ v pôvodnej vete akoby visel vo 
vzduchu, sa presvedčíme, ak uvedený text 
doplníme o nový subjekt: Život sa s nami 
niekedy skutočne nemazná. Súčasný mi-
nister pôdohospodárstva by nám o tom 
mohol porozprávať. Počas premiérovho 
pobytu v zahraničí ho trikrát zadržala po-
lícia, aj preto bol následne ostro kritizo-
vaný. Tu vidíme, že pôvodná anafora si au-
tomaticky nachádza subjekt odkazovania, 
ktorým však nie je premiér, ale minister. 

V tomto prípade, ktorý je anaforicky korekt-
ný, nemusíme už nič konštruovať.

V závere pripomeňme, že anaforické od-
kazovanie môže spôsobiť čitateľom prob-
lémy aj vtedy, ak je subjekt odkazovania 
príliš ďaleko. Uveďme ešte jeden príklad: 
Predseda študentského parlamentu na-
vrhol efektívne inštitucionálne zmeny, 
ktoré môžu výrazným spôsobom uľahčiť 
život nielen študentom, ale taktiež peda-
gógom. Podľa ministra školstva sa tu črtá 
riešenie, ako zjednodušiť ťažkopádnu ad-
ministratívnu agendu, ktorá sa doposiaľ 
javila ako nevyhnutné zlo. Sľúbil, že urobí 
všetko pre to, aby v blízkej budúcnosti do-
šlo k ich schváleniu. Ako čitatelia cítime, 
že tu niečo škrípe. Aj keď sa zrejme všetci 
skôr či neskôr dovtípime, že v poslednej 
vete je reč o inštitucionálnych zmenách, 
prídeme na to až po opätovnom prečítaní. 
V takýchto prípadoch je vhodnejšie, keď 
znova explicitne uvedieme, o čom je reč, 
a to aj za tú cenu, že sa budeme opakovať.

Problém nejasného anaforického od-
kazovania je zaujímavý tým, že je poľahky 
odstrániteľný. Nemusíme sa učiť naspamäť 
zložité pravidlá, stačí, ak vieme, čo nemá-
me podceniť, a ak si vlastné texty po sebe 
vždy aspoň raz prečítame. 

Mgr. Marek Mikušiak,  
Katedra slovenského jazyka FiF UK

J A Z Y K O V É  O K I E N K O

Anaforické odkazovanie

LISTUJEME V STARÝCH ČÍSLACH
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Miesto narodenia: Rožňava
Vek: 37 

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Samozrejme policajt, hasič, 

prípadne smetiar. 

Čo ste študovali a prečo prá-
ve tento odbor?
Absolvoval som Pedagogickú 

fakultu Univerzity Komenské-
ho. Manažment som študoval na 
Nottingham Trent University, 
Business School. Od malička ma 
bavila práca s ľuďmi a s čís-
lami.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Anglický, maďarský aktívne, 

španielsky a v ruštine som po-
kročilý.

Čo vám napadne, keď sa povie 
„práca“?

Zábava, výzva, snaha a mož-
nosť meniť veci.

Ako rád trávite voľný čas?
Spoznávanie a vzdelávanie. 

Rád čítam, učím sa a cestujem.

Uprednostňujete televíziu 
alebo knihy? Prečo?
Jednoznačne knihu! Ponoriť 

sa do dejovej línie v kva-
litnom literárnom príbehu je 
neporovnateľným zážitkom, aj 
keď priznávam, že v klasickej 
kinematografii nájdem niekto-
ré kvalitné skvosty, ktoré je 
možné občas zameniť za knihu.

Prezradíte niečo o svojej ro-
dine?
Mám malého dvojmesačného 

synčeka Marcusa.

Čo vás dokáže zarmútiť?
Neplnenie dohôd a pravidiel, 

neschopnosť 
odlíšiť zrno 
od pliev.

Čo vás do-
káže rozo-
smiať?
Teraz je to 

určite Mar-
cus, inak Hlava XXII v každo-
dennom prevedení.

Máte obľúbenú osobnosť?
A. Hopkins, Al Pacino, T. 

Mann, H. Hesse, Jesse Owens, 
M. Jordan...

Máte nejaký skrytý talent?
Nie, žiaľ, nie.

Aké hodnoty sú pre vás v živo-
te najdôležitejšie?
Zdravie, vzdelanie, rodina – 

bez poradia.

P R E Z R A D I L I  S T E  N Á M  O  S E B E

Mgr. Róbert Gula
riaditeľ Vysokoškolského mesta  Ľ. Štúra – Mlyny

K R Í Ž O V K A

Správne znenie krížov-
ky posielajte na adresu 
nasa.univerzita@rec.uni-
ba.sk do 10. mája 2014 
a vyhrajte hrnček UK. 
Spomedzi správnych 
odpovedí vyžrebujeme 
výhercu, ktorého meno 
uverejníme v budúcom 
čísle Našej univerzity. 
Vyhodnotenie z minulé-
ho čísla: William Arthur 
Ward: „Obyčajný učiteľ... 
TAJNIČKA 1: učí, dob-
rý učiteľ... TAJNIČKA 
2: vysvetľuje, vynikajúci 
učiteľ... TAJNIČKA 3: de-
monštruje, veľký učiteľ... 
TAJNIČKA 4: inšpiruje.“ 
Správnu odpoveď posla-
la aj Eva Selveková.
 Srdečne blahoželáme!

Clarence W. Hall: „Veľká noc hovorí, že: ... (tajnička).“

RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
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Prof. PhDr. Jela Labudová, PhD., sa vý-
znamne podieľala na rozvoji telesnej vý-
chovy pre všetkých, za čo bola viacnásob-
ne ocenená. Tento rok sa dožíva okrúhleho 
70. jubilea.

Po štúdiu učiteľstva telesnej výchovy a ma-
tematiky na Inštitúte telesnej výchovy a športu 
začala pôsobiť vo výskume na výber talentov 
pre športovú gymnastiku. Neskôr na Katedre 
pedagogiky, didaktiky telesnej výchovy a špor-
tu odborne, metodicky a vedecky rozvíjala 
nový študijný predmet, teóriu a didaktiku zdra-
votnej telesnej výchovy. Výrazne sa zaslúžila aj 
o rozvoj teórie a didaktiky športu pre všetkých, 
výsledkom čoho bolo otvorenie aj súčasného 
študijného programu šport a zdravie.

Postupne si vytvárala odborný rešpekt nie-
len doma, ale aj v zahraničí. Dokumentuje 
to jej rozsiahla publikačná (577 záznamov, 
z toho 12 vedeckých monografií či kapitol vo 
vedeckých monografiách a 8 učebníc), lek-
torská a prednášková činnosť. Počas dlho-
ročnej pedagogickej činnosti viedla vyše 180 
diplomových, záverečných a bakalárskych 
prác. Vyškolila aj 13 domácich a zahranič-
ných doktorandov.

S jej menom je spojené koncipovanie 
a overovanie viacerých učebných osnov škol-
skej telesnej výchovy a zdravotnej telesnej 
výchovy. Za túto dobrovoľnú prácu získala 
v roku 2007 pamätnú medailu Štátneho pe-
dagogického ústavu.

Je nositeľka majstrovskej triedy v športo-
vej gymnastike a neskôr bola aj extraligová 
hráčka volejbalu (TJ Vinohrady BSP Bratisla-
va). Výrazným podielom sa zaslúžila (od roku 
1980) o rozvoj zdravotnej telesnej výchovy 
a športu pre všetkých v telovýchovnom hnutí. 
V rokoch 1992 – 2000 pôsobila ako pred-
sedníčka komisie športu pre všetkých pri Slo-
venskom olympijskom výbore (SOV). Bola ini-
ciátorkou založenia tradície Dni športu v SR. 
Za to jej SOV olympijský výbor v roku 2008 
udelil vyznamenanie Bronzové kruhy SOV.

Dlhé roky pôsobila vo výbore Slovenského 
hnutia špeciálnych olympiád. Aktívne pracuje 
aj v Medzinárodnej federácii telesnej výcho-
vy (FIEP). Za prácu v tejto organizácii dostala 
v roku 2013 ocenenie Thulin Award.

Podporu rozvoja športu pre všetkých pre-
ukázala aj ako národná koordinátorka priority 
zvýšenia pohybovej aktivity obyvateľstva v Ná-
rodnom programe podpory zdravia SR (1995 
– 2002) či ako členka výkonného výboru 
Európskej federácie šport a zdravie (CESS). 
Stále pôsobí (od roku 1980) ako predsedníč-
ka Programovo-metodickej rady Slovenského 
zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu. 
Stala sa propagátorkou a odborníčkou cviče-
nia vo vode, za čo dostala v USA v roku 1992 
Tom Cureton Award. V roku 1998 jej bolo 
udelené International CESS Award za projekt 
Pohybové aktivity ako súčasť kvality života. Vý-

znamným vedeckým krokom v roku 1996 bol 
jej podiel na koncipovaní a schválení systému 
Vied o športe, za čo dostala v roku 2006 Bron-
zovú medailu FTVŠ UK v Bratislave.

K charakteristike rozsiahlej a systematickej 
vedecko-výskumnej činnosti prof. Labudovej 
patrí aj úspešné vyriešenie 6 projektov VEGA, 
2 projektov KEGA a 3 zahraničných projektov 
podporovaných Európskou úniou so zamera-
ním na šport zdravotne oslabených a aktivity 
staršieho veku.

Ad multos annos!
František Seman, FTVŠ UK

J U B I L E Á

•	 narodila sa 9. 2. 1944 v Pezinku

•	 1962 – 1967 – študovala na ITVŠ 
UK (FTVŠ UK)

•	 1968 – 1971 – interná ašpirantúra 
na FTVŠ UK

•	 1972 – získala titul CSc.

•	 1972 – dodnes – pôsobí na Kated-
re športovej edukológie a športovej 
humanistiky FTVŠ UK

•	 1981 – habilitovala sa v odbore teó-
ria a metodika telesnej výchovy

•	 1994 – 1996 a 2003 – 2006 – 
prodekanka pre vedu a výskum, dok-
torandské štúdium, zahraničné styky 
a rozvoj FTVŠ UK

•	 2000 – získala titul profesorka v od-
bore športová edukológia

Činná v mnohých domácich aj zahranič-
ných organizáciách

Prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc., 
pracovala na Právnickej fakulte UK 36 
rokov (1963 – 1999). Bola nositeľkou 
prestížneho titulu Európskej komisie – 
Jean Monnet Chair. Bohaté vedomos-
ti a skúsenosti z pedagogickej a ve-
deckej práce pretavila do rozsiahlej 
publikačnej činnosti. 

Niekoľko rokov bola rozhodkyňou 
medzinárodného Rozhodcovského 
súdu Československej obchodnej 
a priemyselnej komory v Prahe, bola 
zapísaná v zozname rozhodcov Roz-
hodcovského súdu Spolkovej komory 

živnostenského hospodárstva vo Viedni, bola vedeckou tajomníčkou 
Rady československej odbočky Združenia pre medzinárodné právo 
pri ČSAV v Prahe, členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre medzi-
národné právo pri SAV, podpredsedníčkou výboru česko-slovenskej 
odbočky Združenia pre medzinárodné právo (ILA).

Docent JUDr. Peter Vršanský, CSc., v bratislavskom krematóriu 
5. marca 2014 takto spomínal: „Vierku som prvý raz spoznal v roku 

1968, keď som ako študent druhého ročníka denného štúdia začal 
pracovať na Katedre medzinárodného práva a politiky ako vedecká 
pomocná sila. Nuž, čakal som vtedy skromne pred miestnosťou vedú-
ceho katedry na prijatie, keď tu zrazu chodbu na 3. poschodí starej 
budovy zaplavil zvonivý smiech a vrava dvojice mladých asistentov. Pr-
vou z dvojice bola nádherná, vysoká, štíhla, šarmantná plavovláska 
Viera Strážnická a druhým z dvojice bol usmievajúci sa Zoltán Valen-
tovič. Milo ma prijali ako študenta a neskôr ako mladšieho kolegu. Bol 
som poctený ich dlhoročným priateľstvom.

Vierka bola skutočnou vlastenkou, milovala Slovensko a vzorne 
ho reprezentovala. Jej renomé v odborných kruhoch v Rade Európy 
i v rámci rezortu zahraničia bolo vysoké pre jej odbornosť, schopnosť 
komunikovať v štyroch jazykoch a vidieť problémy z tých demokratic-
kých a humánnych princípov, na ktorých bola vybudovaná Rada Eu-
rópy.

Dôstojne a s vysokou erudovanosťou sa zhostila aj významnej funk-
cie sudkyne ESĽP. Vystupovala v konaní ako nezávislý sudca riadiaci 
sa predmetom a účelom Európskeho dohovoru o ľudských právach 
a protokolov k nemu a vlastným svedomím. Viaceré rozhodnutia se-
nátov, v ktorých bola sudkyňou, boli prelomové a doteraz slúžia ako 
judikatúra odporúčaná stranám v konaní pred týmto súdom.

Vierka bola priama a nekompromisná pri obhajobe svojej životnej 

Iniciátorka telesnej výchovy  
zdravotne oslabených oslavuje

L Ú Č I M E  S A

Zomrela bývalá prorektorka UK

L Ú Č I M E  S A
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V tomto roku sa dožíva druhého vý-
znamného životného jubilea RNDr. Anna 
Totková, PhD., uznávaná humánna para-
zitologička, odborná zamestnankyňa vo 
výskume v Ústave lekárskej biológie, ge-
netiky a klinickej genetiky LF UK a UNB 
v Bratislave. V odbore pôsobí plných 19 ro-
kov, je známa a vyhľadávaná odborníčka. 
Aktívne spolupracuje najmä s pediatrami, 
ženskými lekármi, dermatovenerológmi, 
imunológmi – alergiológmi.

Anna Totková sa narodila dňa 28. marca 
1954 v Trenčíne. Pochádza z rodiny, kde 
zdravotnícke povolanie nebolo vzácnosťou. 
Po strednej škole pracovala v ÚNZ Hygienic-
ká stanica hl. m. Bratislava (HS ÚNZ). V roku 
1984 maturovala v nadstavbovom odbore 
asistent hygienickej služby v SZŠ MUDr. 
Ivana Hálka v Bratislave. Pracovala v odbore 
hygiena detí a dorastu. V roku 1987 získala 
špecializačnou skúškou atestáciu I. stupňa 
a stala sa odbornou asistentkou hygienickej 
služby. Diaľkovo pokračovala v štúdiu na Prí-
rodovedeckej fakulte UK v Bratislave v štu-
dijnom odbore biológia so špecializáciou 
humánna parazitológia. Štúdium úspešne 
ukončila obhajobou diplomovej práce „Črev-
né parazity u detí predškolského a školské-
ho veku“ v roku 1995. 

Vo funkcii odbornej pracovníčky vo výsku-
me nastúpila do Parazitologického ústavu LF 
UK v Bratislave 1. 12. 1995, kde plne vyu-
žívala svoje pracovné skúsenosti získané v 
HS ÚNZ. Ďalej pokračovala v štúdiu výsky-
tu črevných parazitov u detí predškolského 

a školského veku v Bratislave a v prímestskej 
oblasti. Kvalifikáciu si zvyšovala externým 
doktorandským štúdiom v Parazitologickom 
ústave SAV v Košiciach. V doktorandskej 
dizertácii sledovala výskyt črevných parazi-
tov u detí, školákov, rodinných príslušníkov 
a zamestnancov sledovaných zariadení. 
Monitorovala parazitologickú neškodnosť 
vôd školských, plaveckých a rehabilitačných 
bazénov, výskyt propagačných štádií črev-
ných parazitov v detských pieskoviskách 
MŠ a skúmala výskyt vajíčok Toxocara canis 
a Toxocara cati v životnom prostredí. 

V roku 2000 jubilantka získala titul RNDr., 
v roku 2003 získala titul PhD. Doktorka Totko-
vá bola zodpovednou riešiteľkou vedeckého 
projektu VEGA a spoluriešiteľkou viacerých 
ďalších. Všetky granty boli úspešne obhájené. 
Výsledky pravidelne prednáša a uverejňuje vo 
vedecko-odborných publikáciách doma aj za 
hranicami. Od roku 2008, po zrušení Parazi-
tologického ústavu LF UK, pracuje na Ústave 
lekárskej biológie a genetiky LF UK. Prednáša 
a vedie workshopy z tropickej parazitológie, in-
fektológie, lekárskej biológie a genetiky už 19 
rokov. Podieľa sa na vedení diplomových prác 
poslucháčov LF UK. Vysoko hodnotená je jej 
konzultačná liečebno-preventívna činnosť.

Osobitne treba vyzdvihnúť jej knižnú pub-
likáciu v spoluautorstve „Lekárska parazito-
lógia“ z roku 2008, ktorá bola recenzentmi 
a odbornou verejnosťou vysoko ohodnotená 
ako naša prvá pôvodná vysokoškolská učeb-
nica humánnej parazitológie. V roku 2009 
získala ocenenie „Certifikát a Zlatú medailu 
SLOVAK GOLD“. 

Treba vyzdvihnúť aj jej propagáciu vedec-
kých poznatkov v médiách a v Centre vedec-
ko-technických informácií SR. Je členkou 
Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri 
SAV a Slovenskej spoločnosti pre infekčné 
choroby pri SLS.

V krátkej laudácii nemožno opísať všetky 
rozsiahle a úspešné aktivity jubilantky, kto-
rým sa nezištne venuje bez ohľadu na pra-
covný čas. Vždy sú na prvom mieste študenti 
a pacienti, ktorí ju potrebujú.

Ctená jubilantka, milá naša spolupra-
covníčka, do ďalších desaťročí Vám praje-
me veľa tvorivej invencie, ďalšie úspechy 
v osobnom a rodinnom živote. Prajeme Vám, 
aby ste dlho pomáhali tým, ktorí sú na Vašu 
pomoc odkázaní. Prajeme Vám, aby ste na-
ďalej využívali svoje pedagogické danosti pri 
výchove budúcich lekárov, prípadne parazi-
tológov. Prajeme Vám pevné zdravie, aby ste 
sa po mnohé dlhé roky tešili zo svojho syna, 
nádejného ženského lekára a jeho budúcej 
rodiny. Nech sa Vám darí! 

Milan Klobušický, Michal Valent,  
LF UK

•	 28. 12. 1942 – narodila sa v Bratislave 
•	 1964 – absolvovala Právnickú fakultu UK 
•	 1968 – získala titul JUDr. 
•	 1978 – získala titul CSc. 
•	 1986 – vymenovaná za docentku
•	 1990/1991 – vedúca Katedry medzinárodného práva PraF 

UK 
•	 1991/1992 – prorektorka Univerzity Komenského v Bra-

tislave
•	 1992 – sudkyňa Ústavného súdu Českej a Slovenskej fe-

deratívnej republiky
•	 1993 – 1994 – poradkyňa Ústavného súdu SR 
•	 1994 – habilitovala sa prácou Právne problémy integrácie 

európskych štátov
•	 1994 – 1998 – vedúca Stálej misie SR, veľvyslankyňa pri 

Rade Európy v Štrasburgu 
•	 1998 – 2004 – sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské prá-

va pri Rade Európy
•	 2005 – vymenovaná za profesorku ústavného práva 
•	 2005 – 2008 – prorektorka a profesorka medzinárodného 

a európskeho práva na Bratislavskej vysokej škole práva
•	 27. 2. 2014 – zomrela v Bratislave

filozofie a hodnôt, v ktoré verila. Neváhala ísť do stretu s tými, ktorí sa 
spreneverili ideálom slobody, humanizmu, práva, spravodlivosti alebo 
obyčajnej ľudskej slušnosti. Zostala pevná aj vo chvíľach, keď ju obko-
lesovala závisť a nežičlivosť zo strany tých menej úspešných a menej 
schopných.

Vierka bola vášnivá športovkyňa, milovala tenis a krížnym backhan-
dom privádzala do zúrivosti porazených tenisových profesionálov z fa-
kulty. Nesmierne rada lyžovala a všetci, čo sme pravidelne chodili ako 
pedagogický dozor na vtedy povinné zimné lyžiarske sústredenia štu-
dentov, nezabudneme, s akou bravúrnosťou zdolávala svahy Chopku, 
Čertovice či Soliska.

Ak platí fyzikálny zákon o tom, že energia sa nestráca, len sa mení 
z jednej formy na druhú formu, a ak platí, že myšlienka je formou ener-
gie, tak potom nezanikajú a sú večné všetky pozitívne myšlienky, ktoré 
Vierka emitovala na našu adresu počas jej krásneho, plnohodnotné-
ho, hoci na záver bolestného, pozemského života. Tieto myšlienky sa 
stávajú súčasťou večnej energie, ktorej poslaním je premeniť náš svet 
na lepší svet a nás ľudí na lepších ľudí. 

Nech sa na takúto večnú energiu premenia aj naše pozitívne myš-
lienky upriamené na prof. JUDr. Vieru Strážnickú, CSc., s ktorou sa 
dnes tak bolestne, ale hádam nie navždy, lúčime.

Milá Vierka, odpočívaj v pokoji!“

Mgr. Eva Vlková, PraF UK

L Ú Č I M E  S A

Humánna parazitologička  
sa dožíva jubilea
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CU Received 15 Thousand Applications
Comenius University (CU) received 14,576 
applications for bachelor’s or joint bach-
elor’s and master’s level of studies. The Fa-
culty of Medicine of CU received the most 
applications of all Faculties – 2700. Pg 3

Summer Renovation of Assembly Hall
The roof of the Assembly Hall of CU needs 
renovation as it has been water damaged 
recently. The renovation will start on 21 July 
and will last till October 2014. Pg 3

CU Member of Francophone University 
Association
Our University became a member of Fran-
cophone University Association which 
spreads francophone cooperation among 
students and teachers and supports their 
research. An information day took place at 
the Rectorate of CU on 19 March. Pg 3

From the Rector’s Program
– The Rector of CU, Professor Karol 
Mičieta, hosted the Ambassador of the 
Netherlands, Richard van Rijssen, on 10 
March. Pg 4

Contracts on Student Practice Signed
On 21 March, the Rector of CU signed a 
contract on practical education of medical 
students among CU, the Faculty of Medi-
cine of CU, the University Hospital Bratisla-
va and the Children’s Faculty Hospital. The 
contract for medical students in the Jes-
senius Faculty of Medicine of CU in Martin 
was signed on 17 March. Pg 4

Scientists Developed Technology for 
Treating Epilepsy 

Scientists from CU developed a techno-
logy – chemical combination – which can 
be useful in preparation of new medicine 
for epileptic patients. The invention will be 
protected by a patent and a licence. Pg 5

Golden Biatec for Dean
The Dean of the Faculty of Mathematics, 
Physics and Informatics of CU, Professor 
Jozef Masarik, received the Golden Biatec 
for 2013 for his scientific and research ac-
tivity and results in nuclear and sub-nuclear 
physics on 27 March. Pg 5

Professor Dolník Awarded
The Minister of Education of SR, Dušan 
Čaplovič, awarded significant teachers on 
the occasion of Teachers Day on 28 March. 
Professor Juraj Dolník from the Department 
of Slovak Language of CU was honoured 
for his life-long educating and scientific 
contribution in Slovak linguistics. Pg 5

Library Holds 350-Year Old Books
The Academic Library of CU preserves se-
veral unique books in its fund, e.g. a herba-

rium named “New vollkommen Kräuter-Bu-
ch” by Jacob Theodor Tabernaemontanus 
from 1664 printed in Basel and a complete 
Weimar edition of Luther Script from 1885 
– 1927. Pg 6

Šafárik Square’s Renovation
The Šafárik Square, which is the location 
of the University, is undergoing a complete 
renovation lasting till the end of 2015. Two 
tram tracks from Štúrova Street will cross 
the square – one going along the banks of 
the Danube, one crossing the Old Bridge to 
Petržalka. Pg 7

How Crisis Changed Europe?
On 24 March, the Faculty of Law of CU 
organized a forum in English language on 
what crisis has done to Europe. “The Eu-
ropean Union has realized its vulnerability 
and the fact that we must look for European 
solutions,” said Maroš Šefčovič, the Vice-
Chairman of the European Commission. Pg 
12

Our Students Simulated United Nations
Students from the Faculty of Social and 
Economic Sciences of CU attended a mo-
del hearing of the United Nations in Prague 
during 16 and 20 February. They either 
worked in Bodies of UN or as countries of 
UN. Pg 12

Manageria Transformed into Nexteria
A civic association of students of the Fa-
culty of Management of CU, Manageria, 
changed its name to Nexteria. The first 
lecture on what a young person can do to 
improve his/her future took place on 18 
March. Pg 13

Centre for Continuing Education Helps 
Find Job
The Centre for Continuing Education of CU 
presented their courses of foreign langua-
ges and other courses at a job fair “Profesia 
days” during 5 and 6 March. Pg 13

In Martin on Biophysics
The 6th Slovak Biophysical Symposium took 
place in Martin during 11 and 13 March. 
Topics such as “Structure and Stability of 
Proteins”, “Membrane Systems and Tran-
sport Processes” or “Modern Microscopic 
and Spectroscopic Technics” were pre-
sented. Pg 14

Ambassadors Visited Martin
Inge Magistad, the Ambassador of Norway 
in Slovakia, and František Kašický, the Am-
bassador of Slovakia in Norway and Island, 
visited the Jessenius Faculty of Medicine 
of CU and on 24 February. They met with 
students from Norway and Island who had 
been successfully studying at the Faculty 
for several years. Pg 15

Colloquium of Young Logopaeds
An event for speech therapists who gradua-
ted from the Faculty of Education of CU took 
place on 7 March. Presentations consisted 
of topics: disrupted speech development, 
dislaly, damage of voice and aphasy or co-
operation with non-cooperating child. Pg 15

7th Ball
The Faculty of Physical Education and 
Sports of CU organized a ball in February. 
The 150th anniversary of Pierre de Couber-
tine’s birthday who was a founder of the 
Olympic Games was the theme of this an-
nual. 650 visitors enjoyed a very rich pro-
gram. Pg 16

Meeting for Milan Rúfus
A Club Sapientia from the Faculty of Medi-
cine of CU arranged a meeting of admirers 
of a Slovak writer, Milan Rúfus, who used to 
teach at CU. Pg 16

PhD Students – Artists
A postgradual study of fine art at the Fa culty 
of Education of CU also consists of students’ 
own art creation. Their art pieces were exhibi-
ted in February and March. Pg 17

Art-Therapist Jaroslava Šicková’s Exhi-
bition
An artist and teacher, Jaroslava Šicková, 
from the Faculty of Education of CU shared 
her art on interpersonal relations in Feb-
ruary. Pg 17

Original Exhibition
Assoc. Prof. Karol Jesenák from the Fa-
culty of Natural Sciences of CU exhibited 
his original photography on his views of sci-
ence in life, nature and abstract motives. 
Pg 17

Week of Pharmaceutical Education and 
Carrier
Pharmacy students and the Faculty of Phar-
macy of CU organized a traditional event 
of communication and clinical skills, car-
rier and science. Students donated blood, 
atten ded various lectures on pharmacy and 
hosted students from the Czech Republic. 
Pg 20

Students Represent in Washington
Five law students from CU, who won the 
second place in the national round of simu-
lated moot court competition, will represent 
CU in Washington, where the international 
round is taking place in April. Pg 21

Movie Night
Students from the Faculty of Management 
of CU arranged a movie night on 4 March. 
200 visitors watched four documentary 
movies and discussed them afterwards 
with their teachers. Pg 21                    
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