
SP
R

A
V

O
D

A
J 

U
N

IV
ER

ZITY KOMENSKÉHO VYCHÁDZA O
D

 R
O

K
U

 1
9

5
5

FEBRUÁR 2015

Vymenovanie rektora a dekanov 

 Študent biológie,
 ktorý fotografuje

Slovenskí študenti  
na českých školách

Neandertálci na Hornej Nitre  
lovili kone i nosorožce

Fakulty privítali stredoškolákov

Rozhovor so súdnym lekárom



2

E D I T O R I Á L

Zvykne sa hovoriť, že mladí 
sú naša budúcnosť. Z vlast-
nej skúsenosti viem, že to 

nie sú len prázdne slová, ale rea-
lita. V univerzitnom prostredí som 
kontinuálne strávil celý svoj život, 
či už priamo alebo nepriamo, 
a to nielen na Slovensku, ale aj 
v Spojených štátoch amerických. 
Oblasť vysokého školstva a vzde-
lávania je mi totiž mimoriadne 
blízka. Na Univerzite vo Virgínii 
som nielen riadil výskumné laboratórium, ale som aj vyučoval, 
a na Slovensku ako predseda správnej rady najstaršej uni-
verzity v krajine mám šancu prispievať k rozvoju vzdelávania 
mladých ľudí. Je pre mňa cťou byť predsedom Správnej rady 
Univerzity Komenského – univerzity, ktorá je aktívna na Slo-
vensku už 95 rokov. Okrem toho, že je najvyššie hodnotenou 
univerzitou v krajine, ako jediná slovenská škola sa dostala do 
svetového rebríčka 767 najlepších vysokých škôl, a to na 440. 
miesto. Vyznať sa v množstve informácií a ponúk a vybrať si 
vzdelávaciu aktivitu skutočne „šitú na mieru“ je mimoriadne 
dôležité pre mladých ľudí, ktorí si hľadajú svoje miesto na 
trhu práce. Presviedčam sa o tom každý deň ako generálny 
riaditeľ SARIO, v ktorej pracujeme s globálnymi zahraničnými 
investormi, ako aj s podnikateľským prostredím na Slovensku. 
Hoci naša krajina disponuje vzdelanou a kvalitnou pracovnou 
silou, kritickým bodom pre konkurencieschopnosť Slovenska 
bude práve boj o ľudské zdroje. Už teraz vieme, že bude viac 
než dôležité zosúladiť potreby praxe s odbornou prípravou. 
Výhodu máme vo vysokej efektivite a produktivite práce, kto-
rá je u nás najvyššia zo všetkých krajín strednej a východnej 
Európy. Vysoká úroveň produktivity, ale aj vysoké manažérske 
schopnosti sú kľúčové ukazovatele pre investorov v rozhodo-
vacom procese. Vidíme totiž potreby trhu v budúcnosti – Slo-
vensku bude musieť dominovať nielen výroba, ale aj veda a vý-
skum, z čoho vyplýva, že úloha vysokých škôl bude ešte viac 
narastať. Aj preto musíme byť nápomocní nastaviť programy 
na univerzitách a vysokých školách tak, aby sa spojili potre-
by školstva a podnikateľského sektoru. Moderné ekonomiky 
sa momentálne zameriavajú najmä na pritiahnutie investícií 
s vysokou pridanou hodnotou. Na Slovensku udáva v tomto 
smere trend sektor informačno-komunikačných technológií, 
ale aj ďalšie nové technológie. Podpora mladých inovatívnych 
firiem a aj start-upov bude cestou, ako umožniť transfer know-
-how, technológií a kapitálu a pritiahnuť high-tech investície na 
Slovensko. V SARIO máme napríklad za sebou veľmi úspešné 
start-upové programy v mekke nových technológií priemyslu 
Silicon Valley, ktoré dokázali inovačnú schopnosť slovenských 
mozgov, pričom prispeli k rozvoju mechanizmu na podporu 
a pritiahnutie investorov na Slovensko najmä do oblasti high-
-tech. Rád by som preto využil svoju pozíciu predsedu správ-
nej rady a cez jasné stanovenie podporného rozvoja univerzity 
napomohol Slovensku naďalej zvyšovať svoju konkurencie-
schopnosť vo svete. Je mojím želaním, aby každý člen správ-
nej rady podporil rozvoj UK v oblasti, v ktorej je odborníkom. 
Spoločne s vedením UK je potrebné nastaviť stratégiu sme-
rovania tak, aby univerzita kráčala s dobou. A to nielen v kva-
lite ponúkaných programov, ale aj v snahe pritiahnuť záujem 
tých najschopnejších kandidátov na štúdium na najstaršej 
a najprestížnejšej univerzite na Slovensku. Želám si, aby sa 
Univerzita Komenského rozvíjala ďalej, keďže má na to všetky 
predpoklady. Jednoducho povedané, aby v čase, keď bude 
oslavovať 100 rokov od svojho založenia, zaujímala v renomo-
vaných rebríčkoch čo možno najvyššie pozície.

Ing. Róbert Šimončič, CSc., predseda Správnej rady UK
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S P R A V O D A J S T V O

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdal dňa 26. januára 2015 v Rektorskej sieni UK vymenúvacie dekréty 
novým dekanom a Pamätné medaily UK končiacim dekanom fakúlt. 

Noví dekani so štvorročným funkčným obdobím nastúpili dňa 1. 
februára 2015 s výnimkou dekana Fakulty managementu UK, ktorý 
nastupuje dňa 1. marca 2015, a dekanky Fakulty sociálnych a eko-
nomických vied UK, ktorá je vo funkcii od 14. novembra 2014. Šiesti 
dekani pokračujú vo funkcii už druhé funkčné obdobie.

Pamätné medaily odovzdal rektor UK: 
•	 prof. PaedDr. Miroslavovi Holienkovi, PhD., dekanovi Fakulty 

telesnej výchovy a športu fakulty UK, 
•	 prof. JUDr. Pavlovi Kubíčkovi, CSc., dekanovi Právnickej fakulty UK, 
•	 prof. MUDr. Petrovi Labašovi, CSc., dekanovi Lekárskej fakulty 

UK a 
•	 prof. PhDr. Silvii Mihálikovej, PhD., bývalej dekanke Fakulty so-

ciálnych a ekonomických vied UK.
„O kvalite značky UK niet pochýb a som presvedčený, že na „uni-

verzitnej burze“ by dosiahla mimoriadne vysokú hodnotu. Predovšet-
kým vďaka vám, našim špičkovým pedagógom, vedcom a výskumní-
kom, ktorým chcem aj na tomto mieste poďakovať za erudovanosť, 
entuziazmus a kvalitnú študijnú aj vedeckú prípravu našich študen-
tov,“ prihovoril sa rektor UK.

Na slávnosti si vymenúvacie dekréty prevzali:
•	 prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., nový dekan Lekárskej fakulty 

UK,
•	 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., nový dekan Právnickej fakulty 

UK,
•	 prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., pokračujúci dekan Filozofic-

kej fakulty UK,
•	 doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., pokračujúci dekan Prírodove-

deckej fakulty UK,
•	 prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., pokračujúca dekanka Peda-

gogickej fakulty UK,

•	 doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., nový dekan Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK,

•	 prof. MUDr. Ján Danko , PhD., pokračujúci dekan Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK v Martine,

•	 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., pokračujúci dekan Fakulty ma-
tematiky, fyziky a informatiky UK,

•	 prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., pokračujúci dekan Fakulty 
managementu UK,

•	 doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka Fakulty sociál-
nych a ekonomických vied UK.

Za nových dekanov sa poďakoval dekan Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK v Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý sa za-
myslel nad úlohou dekana: „Dekani nemôžu rozdeľovať fakulty, 
dekani musia byť integrujúcimi osobnosťami, dekani musia vy-
tvárať priestor pre pokojnú prácu každému učiteľovi, vedeckému 
a odbornému pracovníkovi a študentom.“ Okrem toho dekani mu-
sia podľa prof. Danka obhajovať fakulty, razantne presadzovať ich 
záujmy, ako aj vytvárať priestor na primerané ohodnotenie. „Slo-
venská politická reprezentácia vždy pred voľbami ospevuje potreby 
školstva, zdravotníctva, vedy, ale po zvolení do parlamentu dostane 
vzácnu chorobu zvanú amnézia a z priorít sa stane záťaž,“ netajil 
svoje rozčarovanie nad slovenskými pomermi dekan prof. Danko.

Rektor UK odovzdal vymenúvacie 
dekréty novým dekanom

Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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9. 1. – Na stretnutí u štátneho tajomníka Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (MŠVVaŠ SR) PhDr. Vladimíra Kováčika 
rokoval rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD., o príprave riešenia udržateľnosti Uni-
verzitného vedeckého parku UK.

12. 1. – Zúčastnil sa na pracovnom stretnu-
tí na MŠVVaŠ SR k problémovým oblastiam 
vo verejnom obstarávaní v rámci projektu 
Univerzitný vedecký park UK.

15. 1. – Zúčastnil sa na 70. mimoriadnom 
zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 
v Banskej Bystrici.

- Prijal pozvanie na slávnostnú inauguráciu 
rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, 
PhD.

16. 1. – Zúčastnil sa na stretnutí s minis-
trom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Jurajom Draxlerom k aktuálnym otázkam vy-
sokého školstva.

- Na MŠVVaŠ SR sa zúčastnil na pracovnom 
rokovaní k Svetovej výstave EXPO Miláno 
2015.

19. 1. – Zúčastnil sa na úvodnom stretnutí 
k následnej finančnej kontrole Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja k projektu FSEV 
UK.

- Prijal pozvanie na slávnostné zasadnutie 
Vedeckej rady STU pri príležitosti udelenia 
čestného titulu doctor honoris causa prof. 
Dr. Ing. Bjarne W. Olesenovi a prof. Dr. Ing. 
habil. Chuanzeng Zhangovi.

20. 1. – Ako poverený zástupca SRK sa 
zúčastnil na rokovaní Rady vysokých škôl 
SR k Metodike rozpisu dotácií zo štátneho 
rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
2015.

21. 1. – Na pôde UK prijal mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Iránskej is-
lamskej republiky pre SR so sídlom vo Viedni 
Hassana Tajika. Rektorovi tlmočil pozvanie 
rektora dr. Mohammadaliho Barkhordariho 
na návštevu Iránskej univerzity vedy a techni-
ky v Teheráne. Minulý rok univerzitu navštívil 
štátny tajomník dr. Hossein Salar Amoli, kto-
rého zámerom je prispieť k príprave a špe-

cifikácii spolupráce v oblasti vzdelávania, 
výskumu a vedy na bilaterálnej medziuniver-
zitnej úrovni. 

26. 1. – V Rektorskej sieni UK slávnostne 
odovzdal vymenúvacie dekréty novým deka-
nom a Pamätné medaily UK končiacim deka-
nom fakúlt. (Viac na strane 3.)

27. 1. – Spolu s ministrom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom sa 
zúčastnil na stretnutí na Fakulte sociálnych 
a ekonomických vied UK.

28. 1. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedec-
kej rady Slovenskej technickej univerzity.

- Prijal pozvanie na slávnostné otvorenie 
Roka Ľudovíta Štúra, ktoré sa konalo v Hu-
dobnej sieni Bratislavského hradu.

29. 1. – S ministrom školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Jurajom Draxlerom sa 
zúčastnil na stretnutí na Filozofickej fakulte 
UK, kde sa stretol s doktorandmi. (Viac na 
strane 20.)

- Prezident SR Ing. Andrej Kiska vymenoval 
rektora UK a súčasne ďalších štyroch rekto-
rov slovenských vysokých škôl. (Viac na tejto 
strane.)

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK

Foto: OVV RUK
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Okrem rektora UK prezident vymenoval 
aj rektorov Ekonomickej univerzity v Brati-
slave, Univerzity veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach, Vysokej školy výtvar-
ných umení a Vysokej školy medzinárodné-
ho podnikania ISM Slovakia v Prešove. 

Prezident SR novovymenovaným rek-
torom zaželal veľa úspechov pri napĺňaní 
ich poslania. „Želám vám odvahu pravdivo 
pomenovať nedostatky a dostatok vôle ich 
naprávať. Želám školám, ktoré vediete, aby 
ich ocenili nielen vaši študenti a pedagó-
govia, ale aj budúci zamestnávatelia vašich 
absolventov. Očakávam od vás, že pre vaše 
školy sami nastavíte latku tak prísne, aby sa 
nedala podliezť. Že využijete svoj vplyv, aby 
sa nedal prehliadnuť. A že váš hlas bude 
taký silný, aby sa nedal prepočuť,“ uviedol 
Andrej Kiska. 

V mene vymenovaných rektorov sa na 
slávnosti prihovoril rektor UK prof. Karol 
Mičieta: „Voľba rektorov, vedení vysokých 
škôl a fakúlt akademickými senátmi je asi 
najreprezentatívnejším prejavom získaných 
akademických slobôd, ku ktorým patrí aj 
sloboda vzdelávania a sloboda výskumu. 
Vymenúvacie dekréty sú pre nás mimoriad-

nym záväzkom nielen voči našim alma ma-
ter, ale aj voči Slovensku a jeho občanom.“ 
Ako ďalej dodal: „Aj pri dnešnej slávnostnej 
príležitosti musíme konštatovať nevyhnut-
nosť reformy vzdelávania na Slovensku a v 
jej rámci zvýšenie sociálneho statusu peda-
góga. Apelujeme na slovenskú spoločnosť 
a slovenské autority, aby sa s potrebnou 
invenciou a adekvátnym úsilím snažili do-

siahnuť životné a pracovné podmienky eli-
minujúce únik mozgov a motivujúce našich 
odborníkov v zahraničí k návratu domov.“

Rektor UK zastáva druhé funkčné ob-
dobie od 1. februára 2015 do 31. januára 
2019.

Andrea Földváryová
Foto: Vladimír Kuric

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

Prezident SR vymenoval rektora UK
Prezident SR Ing. Andrej Kiska vymenoval dňa 29. januára 2015 rektorov piatich vysokých škôl, medzi nimi aj rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.



Neandertálci na Hornej Nitre lovili kone i nosorožce. 
Chutil im aj špik

Kone a pravdepodobne aj nosorožce spolu s ďalšími väčšími kopytníkmi (bizóny, pratury, jelene) boli hlavnými zdrojmi obživy 
pre neandertálcov na Slovensku. Vyplýva to z unikátneho výskumu doktoranda Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Tomáša 
Čeklovského pod vedením doc. Mgr. Martina Sabola, PhD. K zaujímavostiam určite patrí aj to, že už neandertálci mali radi špik z kostí. 

Pri skúmaní vyše 11 500 zvieracích kostí 
a zubov (ako aj ich úlomkov) z Prepoštskej 
jaskyne v Bojniciach (z obdobia približne 
pred 40 000 rokmi) Mgr. Tomáš Čeklovský, 
študent doktorandského stupňa paleonto-
lógie Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK), 
zistil v spolupráci s ďalšími odborníkmi, že 
hlavnou lovnou zverou neandertálcov na 
Slovensku boli kone divé (Equus cf. ger-
manicus), ale i nosorožce srstnaté (Coelo-
donta antiquitatis), bizóny (Bison priscus), 
pratury (Bos primigenius), jelene obrovské 
(Megaloceros giganteus), soby (Rangifer 
tarandus) a vzácnejšie aj mamuty srstnaté 
(Mammuthus primigenius). Zaujímavý je aj 
výskyt leva jaskynného a medveďa. K ďal-
ším nájdeným zvieratám patrili lasicovité 
mäsožravce a zajace, spolu s hlodavcami, 
vtákmi, hadmi a žabami. 

Hlavným spôsobom obživy neandertál-
cov bol organizovaný lov. Súviselo to s roz-
vojom ľudskej spoločnosti, s celkovým 
rozumovým vývojom človeka, ktorý viedol 
k zdokonaleniu výroby kamennej industrie 
a praktickejšiemu využívaniu ohňa. Stávali 
sa vo väčšej miere závislými od výsledkov 
lovu, pričom významnú zložku získavania 
obživy tvoril aj zber korienkov, rastlín a ich 
plodov. Táboriská neboli vyberané náhod-
ne, ale s istým zámerom vychádzajúcim 
zo znalosti terénu a priestoru, v ktorom sa 
skupiny lovcov a zberačov pohybovali. 

Na kostiach sú nájdené zásahy po ľud-
skej činnosti v podobe početných zárezov 
a obíjaní. Mnohé kosti sa našli aj spálené. 
Najčastejšie sa tieto zásahy vyskytovali na 
kostiach veľkých zvierat, ako sú mamut, 

nosorožec, pratur, bizón a kôň. „Neander-
tálci odrezávali z kostí časti mäsa a zámer-
ne rozbíjali dlhé kosti za účelom získania 
kostnej drene (špiku). Spálenie kostí doka-
zuje, že mäso si mohli aj čiastočne tepelne 
upravovať,“ vysvetľuje Tomáš Čeklovský 
z PriF UK.

Zaujímavé je aj to, že na niektorých kos-
tiach sa našli stopy po aktivite predátorov, 
resp. zdochlinožravcov v podobe stôp po 
ohryzoch a odhryznutí. Hlavným pôvodcom 
týchto stôp sú hyeny, no nie je vylúčená ani 
aktivita iných mäsožravcov, napr. vlkov. 

Prepoštská jaskyňa v Bojniciach repre-

zentuje paleolitické osídlenie na území 
Hornej Nitry. Lokalitu tvorí mohutný jaskyn-
ný previs s 8 m dlhým jaskynným priesto-
rom v rámci travertínovej kopy, na ktorej 
dnes stojí Bojnický zámok. Ide o jedno z 
najvýznamnejších neandertálskych osíd-
lení s micoquienskou kultúrou na území 
Slovenska. 

Prepoštskú jaskyňu používali neandertál-
ci ako prechodné sídlisko, pričom ju mohli 
sezónne využívať rôzne tlupy lovcov a zbe-
račov, ktorí sa museli adaptovať na lokálne 
podmienky. Osídlenia boli krátkodobé a v 
období neprítomnosti človeka jaskyňa slú-
žila pravdepodobne ako hyení brloh.

„Som rád, že naši doktorandi sú úspešní 
vo svojom výskume a prispievajú nielen k 
poznaniu ľudstva, ale súčasne aj k šíreniu 
dobrého mena našej alma mater,“ hovorí 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Michal Jurina

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

Graf znázorňujúci celkový počet nájdených kostí 
zvierat. Autor: Tomáš Čeklovský

Kosti koňa divého (stopy po činnosti človeka: 1a – 
stopy po tlčení, 1b – stopy po rezaní, 2 – stopy po 
tlčení), stopy po činnosti predátorov: 3a – stopy po za-
hryznutí, 4 – stopy po ohryzovaní) a abiotické činitele: 
5 – mangánové povlaky, 3b – atypické drsnatiny)

Študenti si myslia,  
že UK má dobrú povesť

Študenti sa opäť zapojili do európskeho dotazníka spokojnosti s vysokoškolským 
štúdiom trendence Graduate Barometer realizovaného počas novembra 2013 – marca 
2014. Zúčastnilo sa na ňom 300-tisíc študentov z 24 krajín. Slováci tvorili 3,5 %.

Univerzita Komenského výborne obstála 
v oblasti akademickej povesti a reputácie 
vysokej školy medzi zamestnávateľmi, ako 
aj dobrej polohy. Pohoreli sme naopak na 
spolupráci vysokej školy so spoločnosťa-
mi, IT vybavení či administratíve. V celkovej 
spokojnosti študentov s univerzitou sme 
v Európe priemer, najmenej spokojní sú Ta-
liani a Španieli.

V záujme ukončiť 2. stupeň vysokoškol-

ského štúdia v zahraničí sú Slováci druhí 
najmenej entuziastickí. Horšie sú na tom 
už iba Česi. Zatiaľ čo európsky priemer je 
59,9 % študentov, len 41,6 % Slovákov má 
túto ambíciu. Študenti UK sú však na tom 
o čosi lepšie – 49 % z nich uvažuje o štúdiu 
v zahraničí v 2. stupni štúdia.

Pri hľadaní práce sú naši študenti celkom 
optimistickí. Oproti európskemu priemeru 
6,3 mesiacov potrebných na nájdenie prá-

ce, si študenti UK myslia, že to stihnú za 
4,9 mesiacov. Podobne sú na tom s poč-
tom predpokladaných žiadostí o zamest-
nanie. Európania očakávajú zaslanie 34,5 
žiadostí, kým si nájdu prvú prácu, absol-
venti UK len 24,5. Naproti iným európskym 
študentom sú však ochotní pracovať viac 
hodín denne a za menší plat.

Lenka Miller
Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric
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Deň otvorených dverí sneh  
a vietor neprekazil

Záujem návštevníkov, predovšetkým tých 
so zelenými stužkami, opäť potvrdil zmysel 
takého podujatia. Mať dostatok informácií 
o možnostiach štúdia, obsahu študijných 
programov, ako aj možnostiach uplatnenia 
je dobrým základom pre kvalifikované roz-
hodnutie študenta. To sa pozitívne prejaví 
vo vhodnej voľbe študijného programu, 
v súlade so záujmami, očakávaniami a pred-
pokladmi študenta. Priaznivo to ovplyvňuje 
aj jeho motiváciu ku štúdiu, ktorej posilne-
nie je zase prínosom pre fakultu. Príležitosť 
bližšie sa zoznámiť s ponukou študijných 
programov a podmienkami štúdia na fakulte 
využilo okolo 600 až 700 návštevníkov, naj-
mä na stretnutí s vedením fakulty v Moyzeso-
vej sieni. Nielen skupinky mladých ľudí, ale 
často aj sprevádzajúci rodičia či starí rodičia 
sa živo zaujímali aj o ponuku štúdia na 31 ka-
tedrách fakulty. 

Filozofická fakulta UK je čo do počtu štu-
dentov a širokej škály ponúkaných študij-
ných programov jednou z najväčších fakúlt 

na Slovensku. Vo svojej dnes už takmer 
100-ročnej histórii vychovala niekoľko ge-
nerácií odborníkov, z ktorých mnohí sa stali 
významnými osobnosťami spoločenského, 
kultúrneho a vedeckého života slovenskej 
spoločnosti v jej novodobej histórii. Budúci 
študenti a absolventi majú na čo nadväzovať 
a z čoho sa inšpirovať.

Fakulta prijíma každý rok viac ako 2000 
uchádzačov na všetky stupne štúdia a jej 
brány opúšťa každoročne okolo 1000 ab-
solventov. Pre študijné zameranie fakulty je 
typická široká škála ponúkaných študijných 
programov, ktoré zahŕňajú umenovedné, hu-
manitné, historické, spoločenskovedné, pe-
dagogické a filologické. V jazykovej oblasti fa-
kulta ponúka okrem klasických a moderných 
európskych jazykov (klasické jazyky, anglisti-
ka, germánske, románske, slovanské i ugro-
fínske jazyky) aj čínštinu, japončinu, kórejské 
štúdiá a študijný program stredo európske 
štúdiá, ktorý sa poskytuje v anglickom jazyku.

V súčasnosti má akreditovaných takmer 
200 študijných programov a špecializácií na 
všetkých stupňoch štúdia a dbá o udržanie 
ich kontinuity. Z akreditovaných programov 
a špecializácií otvára každoročne niekoľ-
ko desiatok študijných programov na ba-
kalárskom a magisterskom stupni štúdia. 
Niektoré, najmä jednoodborové programy 
sú otvárané pravidelne, študijné programy 

prekladateľstva a tlmočníctva a učiteľské-
ho štúdia otvára v odlišných kombináciách 
špecializácií. V aktuálnej ponuke pre budúci 
rok bude okrem iného štúdium arabského 
a japonského jazyka. V akademickom roku 
2015/2016 budeme celkovo na bakalár-
skom stupni štúdia otvárať 75 študijných 
programov. V magisterskom štúdiu ponúk-
neme takmer 60 študijných programov 
v nadväznosti programov a špecializácií z ba-
kalárskeho stupňa. 

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

Foto: doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.

Stredoškoláci preskúmali možnosti 
štúdia i priestory fakulty

Ako je už dobrým zvykom a tradíciou, aj v tomto roku sa na Prírodovedeckej fakulte 
UK konal Deň otvorených dverí (DOD) určený pre študentov stredných škôl a ich 
pedagógov. Prírodovedci otvorili bránu svojej fakulty všetkým zvedavým budúcim 
študentom v piatok 23. januára. 

Program DOD tradične otvoril dekan fakulty 
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., krátkym uvíta-
cím príhovorom a študijná prodekanka prof. 
RNDr. Marta Kollárová, DrSc., ktorá stredo-
školákov oboznámila s podmienkami prijí-
macieho konania a dôležitými termínmi, ale 
aj s možnosťami štúdia na PriF UK. Otázok 
padlo neúrekom a po intenzívnej diskusii boli 
pre študentov pripravené zaujímavé, pútavé 
a inšpiratívne prednášky profesorky RNDr. 
Miriamy Fendekovej, CSc. ‒ Voda v príro-
de, krajine a spoločnosti a docentky RNDr. 

Jany Kordulákovej, PhD., o Achillovej päte 
Kochovho bacila. 

Po spoločných prednáškach sa študenti 
podľa svojich preferencií rozdelili do skupín, 
ktoré boli zamerané podľa jednotlivých sek-
cií fakulty – biologickej, chemickej, envi-
ronmentálnej, geografickej a geologickej. 
Mali tak možnosť oboznámiť sa so špecifi-
kami a systémom výučby jednotlivých štu-
dijných odborov a programov, ktoré pod ne 
spadajú. Stredoškoláci mali tiež jedineč-
nú príležitosť voľne a nezáväzne si pozrieť 

a preskúmať priestory fakulty. Zamestnanci 
a doktorandi jednotlivých katedier neváhali, 
zobrali študentov priamo na svoje pracovis-
ká, kde im ukázali učebne, v ktorých raz 
možno budú čerpať množstvo vedomostí 
i vynikajúco vybavené moderné laboratóriá, 
kde budú neúnavne bádať, skúmať a riešiť 
svoje vedecké otázky a úlohy. Stredoškoláci 
túto možnosť naplno využili. 

Získali užitočné informácie nielen o sa-
motnom štúdiu a úskaliach i pozitívach, 
ktoré prináša, ale i o spolupráci katedier 
s domácimi a zahraničnými inštitúciami či 
o uplatnení absolventov daného študijného 
programu v praxi. Na DOD prišlo vyše 300 
záujemcov o štúdium prírodných vied nielen 
z Bratislavy a blízkeho okolia, ale takmer 
z každého kúta Slovenska, dokonca aj zo 
zahraničia – Srbska. Veríme, že návštevní-
kom DOD, ktorým sa na PriF UK zapáčilo 
a rozhodnú sa u nás študovať, sa počas štú-
dia splnia všetky očakávania.

RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD., 
PriF UK

Maturanti mohli navštíviť jednotlivé katedry ponúkajú-
ce umenovedné, humanitné, historické, spoločensko-
vedné, pedagogické a filologické programy.

Filozofická fakulta našej univerzity organizovala v sobotu 24. januára 2015 
v priestoroch fakulty a jej jednotlivých katedier Deň otvorených dverí. Toto podujatie 
sa stalo už fakultnou tradíciou, tento rok sme mali „otvorené dvere“ už po šiestykrát. 
Napriek sychravému januárovému počasiu sa sobotňajšia akcia vydarila. 
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Na stretnutí s uchádzačmi o štúdium sa zú-
častnili zástupcovia všetkých katedier fakulty, 
študentskej komory a študijného oddelenia. 
Každá katedra pripravila pre uchádzačov vlast-

né informačné materiály a zviditeľnila sa aj for-
mou prezentácie premietanej na veľkoplošné 
plátno počas celej akcie. Príjemným spestre-
ním Dňa otvorených dverí bolo hudobné vy-

Pedagogická fakulta UK dňa 24. januára 2015 zorganizovala Deň otvorených dverí. 
Akcia prebehla v priestoroch dekanátu na Račianskej 59 v Bratislave a fakultu 
navštívilo viac ako 300 záujemcov o štúdium. 

Aj napriek nepriaznivému počasiu bola dobrá účasť
V piatok 30. januára 2015 v Bratislave už od rána husto snežilo a kolabovala doprava – ako vždy, v zime nič nové. Zdalo sa, že 
tohtoročný deň otvorených dverí bude, pokiaľ ide o účasť uchádzačov o štúdium telesnej výchovy a športu, ohrozený a že ich 
príde sotva niekoľko, ktorí bývajú niekde v bezprostrednej blízkosti Lafranconi. K ničomu podobnému našťastie nedošlo, aj keď 
nevylučujeme, že viacerí to možno cestou do Bratislavy vzdali.

stúpenie študentov katedry hudobnej výchovy 
a výstava prác absolventov katedry výtvarnej vý-
chovy. Všetci návštevníci mali možnosť komuni-
kovať priamo s pedagógmi jednotlivých katedier, 
ktorí im ochotne vysvetlili špecifiká štúdia na ich 
katedre. Študijné oddelenie dalo odpovede na 
všetky otázky týkajúce sa podmienok prijíma-
cieho konania. Návštevníci využili možnosť ne-
formálnej komunikácie so zástupcami študentov 
– členov študentskej komory a získali celkový 
obraz o štúdiu.

V rámci podpory Dňa otvorených dverí pracov-
níci študijného oddelenia písomne oslovili s po-
nukou štúdia pre akademický rok 2015/2016 
vybrané stredné školy na celom Slovensku, čím 
sa táto vydarená akcia preniesla aj ďaleko za 
hranice Bratislavy.

Mgr. Michaela Hroncová, PdF UK
Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric

Záujemcovia o pedagogické  
štúdium na fakulte

Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK 
(FTVŠ UK) organizujeme deň otvorených dverí 
na dvakrát – skoré dopoludnie je vyhradené pre 
uchádzačov z Bratislavy a blízkeho okolia a ne-
skoré dopoludnie zas pre tých, ktorí prichádza-
jú z väčšej diaľky. Informácie o možnostiach 
štúdia a o priebehu prijímacej skúšky vrátane 
požiadaviek prezentoval záujemcom o štúdium 
a ich sprievodu prodekan pre I. stupeň štúdia 
Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD., a zástupcovia jed-
notlivých katedier. Tí sa zamerali na požiadavky 
z konkrétnych športov, ktoré musia uchádzači 
spĺňať, aby mohli byť na štúdium prijatí.

V roku 2015 sme medzi uchádzačmi o štú-
dium nezaznamenali žiadnych cudzincov – 
v roku 2014 prišli Česi, Srbi aj Chorváti. Spo-
medzi účastníkov z Bratislavy a blízkeho okolia 
sme oslovili viacerých, pričom sme chceli ve-
dieť, z akej strednej školy prichádzajú, ktoré-
mu športu sa venujú, ktorý študijný program by 
si na FTVŠ UK vybrali a prečo by sa prípadne 
rozhodli študovať práve u nás. Gymnazista 
Peťo s priateľmi Danielom a Števom (obaja 
z obchodnej akadémie) hrávajú futbal a majú 
záujem o študijný program trénerstvo. Futbalu 
by sa chceli po skončení aktívnej kariéry veno-
vať ako tréneri. Ďalší dvaja gymnazisti Andrej 
a Martin pochádzajú zo Senca a takisto sú 
futbalisti. Obaja však majú záujem o študijný 

program športový manažment. Študent hotelo-
vej akadémie Daniel, opäť futbalista, ešte nie je 
rozhodnutý, ktorý študijný program by si zvolil. 
Podobne je na tom aj futbalista Michal, ktorý 
študuje na dopravnej priemyslovke. Pri náhod-
nom výbere sme oslovili samých futbalistov! 
Nečudujme sa, futbalu sa na Slovensku venuje 
najviac registrovaných športovcov.

Náhoda si nevyberá. Následne sme oslovili 
dve slečny s pripnutými maturitnými stužkami – 
Simonu a Valentínu – futbalistky zo športového 
gymnázia zo Žiliny, ktoré majú ambície stať sa 
trénerkami v ženskom futbale. Volejbalistka Lu-
cia z pedagogickej akadémie v Čadci si chce 
zvoliť študijný program trénerstvo a učiteľstvo 
telesnej výchovy a jej spoluhráčka Gabriela má 
podobný úmysel. Z jedného z konzervatórií priš-
la Vanesa, ktorá by chcela získať trénerskú kva-
lifikáciu v tancoch. Eva a Anita z Levíc (stredná 
odborná škola) sa venujú posilňovaniu, resp. 
atletike a majú záujem o štúdium problematiky 
kondičného trénerstva v študijnom programe 
trénerstvo. A dve Natálie a Monika z gymnázia 
v Považskej Bystrici sa venujú tancom a zatiaľ 
sa ešte nerozhodli, ktorý študijný program si 
zvolia. Uvažujú aj o učiteľstve telesnej výchovy 
v kombinácii s iným predmetom. Zaujímavé je, 
že sme streli aj vysokoškoláčku Branislavu, kto-
rá by v prípade úspechu na prijímacej skúške 

„len vymenila jednu z fakúlt UK za tú našu“. Má 
záujem o študijný program šport a zdravie, ale 
možno sa rozhodne aj pre špecializáciu kon-
dičný tréner.

Žiada sa uviesť, že medzi záujemcami o štú-
dium na našej fakulte sme zaznamenali študen-
tov zo všetkých kútov Slovenska. K tým vzdiale-
nejším mestám patria Košice, Prešov, Poprad, 
Spišská Nová Ves, Krompachy, oblasť Hornej 
Oravy či Horehronia. 

Spomedzi viac ako 300 účastníkov dňa otvo-
rených dverí stoja za zmienku študenti športo-
vých gymnázií. V porovnaní s ostatnými gymna-
zistami sú, samozrejme, v menšine, ale v tomto 
roku ich prišlo viac z Košíc, Nitry a najviac z Du-
najskej Stredy. Pomer uchádzačov z gymnázií 
a iných stredných škôl je zhruba rovnaký. Infor-
mácie o FTVŠ UK a o možnostiach štúdia majú 
najmä z webovej stránky fakulty, ale aj z portálu 
o vysokých školách. V niektorých prípadoch sa 
o nás dozvedia aj od učiteľov, ale najviac od ka-
marátov, ktorí možno študujú na FTVŠ UK. Toto 
je prípad najmä športových gymnázií.

Všetkým uchádzačom prajeme na prijímacej 
skúške veľa úspechov a s tými najlepšími sa 
radi stretneme v septembri, pri príležitosti otvo-
renia akademického roku 2015/2016.

Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK

Na dni otvorených dverí na Fakulte telesnej výchovy a športu UK si už nebolo kam sadnúť...
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Pedagogickú fakultu UK (PdF UK) aj v období 1. 2. 2015 – 31. 1. 2019 povedie prof. 
PaedDr. Alica Vančová, CSc.                                                                                       (redakcia)

Súčasný stav i budúci rozvoj Pedagogickej 
fakulty UK v období 2015 – 2018 je a bude 
výsledkom tímovej práce, ktorej efektivita 
a zmysluplnosť priamo závisí od komuniká-
cie, partnerstva, kvality procesov riadenia, 
a tiež kvality, stotožnení sa s cieľmi a ochoty 
ľudí (spolu)pracovať na všetkých úrovniach 
fungovania fakulty. Preto vychádzam z nasle-
dujúcich téz:

•	 Prirodzenou súčasťou vývoja či rozvoja je na 
jednej strane stabilizácia, na druhej strane 
zmena.

•	 Stabilizácia sa týka toho, čo vytvára silné 
stránky, zmena sa týka toho, čo je slabou 
stránkou či ohrozením.

•	 Stabilizácia, ale aj zmena sú potrebné pre 
naplnenie vízie o kvalite, aktuálnosti 
a modernosti, otvorenosti a dostupnosti, 
internacionalizácii, kooperácii a 
synergii.

Silnými stránkami a príležitosťami fa-
kulty sú predovšetkým ľudia – študenti a za-
mestnanci, ktorí predstavujú tvorivý a výko-
nový potenciál fakulty. Pracujú pre naplnenie 
poslania fakulty, môžu výrazne prispieť svojimi 
nápadmi, poznatkami a aktivitami ku skvalit-
neniu fungovania fakulty. Vďaka pochopeniu 
ľudí a ich každodennej práci bolo možné zvýšiť 
výkony v publikačnej, výskumnej a projektovej 
činnosti, obnoviť ŠVOUČ, zlepšiť komuniká-
ciu a spoluprácu dekanátu a katedier so štu-
dentmi a zamestnancami, odmeniť i motivovať 
študentov i zamestnancov, reprezentovať fa-
kultu, zmeniť organizačnú štruktúru, zrealizo-
vať opravy havárií a rekonštrukcie či spoločne 
v podmienkach meniacich sa požiadaviek pri-
praviť na komplexnú akreditáciu 99 študijných 
programov a tri oblasti výskumu. Našou výho-
dou je tradícia, skúsenosti, „značka“ Univerzity 
Komenského – najlepšej vedeckovýskumnej 
univerzity. Sme najstaršia a najväčšia pedago-
gická fakulta na Slovensku, pozitívom je naša 
hodnotová orientácia, ako aj príťažlivosť profe-
sií, na ktoré fakulta pripravuje v zmysle tvorivej 
sebarealizácie, konania dobra a pomoci iným. 
Máme širokú ponuku akreditovaných možností 
štúdia, jedinečné študijné programy, čo vedie 
k pre trvávajúcemu záujmu o štúdium na našej 
fakulte zo strany verejnosti napriek konku-
rencii ďalších šiestich pedagogických fakúlt. 
Máme dobré personálne garancie, skúsených 
a medzinárodne rešpektovaných profesorov a 
docentov, ale aj veľa mladých talentovaných 
a zanietených kolegov. Pozitívom je aj medzi-
národná spolupráca a možnosti zahraničných 
mobilít pre pedagógov i študentov.

Slabými stránkami a ohrozeniami sú 
najmä všeobecné znižovanie počtu nových 
študentov, zmeny v dĺžke externého štúdia, 
zmeny v systéme financovania doktorandov, 
nejasné smerovanie spôsobu financovania 

vysokých škôl, brzdy a zbytočné náklady spô-
sobené verejným obstarávaním, havarijný stav 
budov a často zastarané materiálne zázemie 
aj vďaka nemožnosti čerpať infraštruktúr-
ne „eurofondy“, čo nás veľmi znevýhodňuje 
v porovnaní s konkurenčnými fakultami. Ďalej 
podmienky získavania projektov v niektorých 
projektových schémach, zmeny financovania 
projektových agentúr, časté a rýchle legislatív-
ne zmeny. Do osobitnej pozornosti treba dať 
tlak na oslabovanie pozície a marginalizáciu 
humanitných, spoločenských a pedagogic-
kých vied a študijných odborov a potrebu rie-
šenia obsahovej a zrejme i koncepčnej zmeny 
učiteľskej prípravy.

Kľúčové oblasti rozvoja, riadenia a ma-
nažmentu:
• postavenie a poslanie fakulty,
• vzdelávanie, štúdium,
• veda, výskum, publikačné a umelecké vý-

stupy, konferenčné aktivity,
• medzinárodná spolupráca a vzťahy,
• ľudia – študenti, zamestnanci, ľudské zdro-

je,
• riadenie, manažment, komunikácia,
• prezentácia fakulty a vzťahy s verejnosťou,
• financovanie, ekonomika,
• pracovné a študijné prostredie, služby 

a podpora.

V uvedených oblastiach považujem za 
potrebné pokračovať v tých procesoch 
a činnostiach, ktoré podporili rozvoj ale-
bo zlepšenie v uplynulom období. Dôležité 
kroky a zámery pre budúce obdobie sú: 
• pripraviť sa na implementáciu výsledkov kom-

plexnej akreditácie do života a procesov fakul-
ty pravdepodobne od septembra 2016,

• systematicky a cielene sa pripravovať na na-
sledujúcu komplexnú akreditáciu realizáciou 
postupných krokov vedúcich ku koncepčnej 
publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti 
a k personálnej stabilizácii,

• znovu otvoriť celoslovenskú i vnútrofakult-
nú diskusiu o ďalšom smerovaní učiteľskej 
prípravy, o charaktere potrebných zmien 
v obsahu a koncepcii štúdia, modernizácii 
a aktualizácii opisov študijných odborov,

• na všetkých fórach v spolupráci s ostatný-
mi pedagogickými fakultami prezentovať 
a obhajovať rovnocenné postavenie a spo-
ločenskú potrebu a dôležitosť učiteľských, 
spoločenských a humanitných študijných 
programov a vedných odborov,

• podporovať a presadzovať kvalitu vo všet-
kých procesoch fakulty,

• podporovať vedu, výskum, publikačnú 
a umeleckú činnosť širokým spektrom akti-
vít, pokúsiť sa identifikovať fakultné špičko-
vé vedecké tímy, podporovať interdiscipli-
naritu vo výskume,

• rozširovať medzinárodnú spoluprácu a pro-

jekty, zmluvné partnerstvá, aktívne hľadať 
nových partnerov v rámci EÚ i mimo EÚ,

• pokračovať v systéme motivácie a odmeňo-
vania výkonných pracovníkov a študentov, 
hľadať nové možnosti motivácie a zviditeľ-
ňovania ich aktivít, podporovať schopných 
a talentovaných študentov, podporovať ka-
riérny a kvalifikačný rast pedagógov a vý-
skumných zamestnancov,

• zefektivizovať a využívať zmysluplné nástro-
je zabezpečenia a internej kontroly kvality 
vzdelávania, vedy a výskumu a všetkých 
procesov fungovania fakulty,

• pokračovať v osvedčených prezentačných 
a marketingových nástrojoch (DOD, oceňo-
vanie, výstavy, konferencie, web) a hľadať 
nové spôsoby prezentácie a marketingu, 
využívať rôzne fóra pre presadzovanie záuj-
mov fakulty, pripraviť podujatia k 70. výročiu 
vzniku fakulty,

• pokračovať v rekonštrukčných prácach na 
budovách fakulty, sanovať sociálne zariade-
nia, pokračovať v začatých prácach na de-
barierizácii prostredia, ekologizácii, na po-
stupnej modernizácii zariadenia fakulty, riešiť 
otázku bezpečnosti budov, znižovať riziko 
krádeží a znehodnocovania majetku fakulty.

narodila sa 18. 11. 1968
1990 – vyštudovala učiteľstvo pre 
mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
1990 – získala titul PaedDr.
1990 – 2005 – pôsobila na Katedre 
pedagogiky mentálne postihnutých PdF 
UK
1994 – získala titul CSc.
1994 – 1999 – učiteľka v špeciálnej 
základnej škole
2002 – získala titul docentka
2002 – dodnes – pôsobí na Katedre 
špeciálnej pedagogiky PdF UK
2003 – 2011 – prodekanka pre 
celoživotné vzdelávanie PdF UK
2005 – 2011 – vedúca Katedry 
špeciálnej pedagogiky PdF UK
2006 – získala titul profesorka
2011 – dodnes – dekanka PdF UK

N O V Á  D E K A N K A

Stabilizácia aj zmena



Napriek významnému nárastu počtu hu-
manitných fakúlt za ostatných 20 rokov FiF 
UK stále ašpiruje na pozíciu lídra medzi 
fakultami podobného zamerania, a to aj 
napriek nie celkom preukazným kvantitatív-
nym výsledkom v rôznych rebríčkoch, napr. 
ARRA. Počtom cca 4000 študentov a 425 
zamestnancov patríme medzi najväčšie fa-
kulty na Slovensku; sme fakultou s vysokým 
počtom odborov a študijných programov na 
všetkých stupňoch štúdia (viacerých uni-
kátnych v slovenských podmienkach), čo 
môžeme pretaviť do našej komparatívnej 
výhody, na základe komplexnosti študijného 
zamerania a kvality poskytovaného vzdeláva-
nia na fakulte.

Našimi silnými stránkami sú teda dlhodo-
bá tradícia pestovania odborov, pretavená 
do kvality poskytovaného vzdelávania a širo-
ká škála pestovaných študijných programov 
a odborov. Rizikami, ktorým musíme v na-
sledujúcom období čeliť, je najmä znižovanie 
počtu nastupujúcich študentov a spoločen-
ský tlak na oslabovanie pozície humanitných 
a spoločenskovedných odborov v systéme 
terciárneho vzdelávania.

Hlavnými nástrojmi dosahovania týchto 
cieľov a rozvoja fakulty by mali byť princípy, 
ktoré sa postupne kryštalizovali a diskutovali 
už v predchádzajúcom období – zabezpe-
čovanie kvality, integrácia a internacionali-
zácia fakultných aktivít.

Konkrétnejšie možno tieto tri základné 
princípy premietnuť do troch ťažiskových ob-
lastí fungovania fakulty nasledovne: 

Štúdium

•	 dosiahnuť vyššiu otvorenosť štúdia 
v rámci fakulty a voľnejší prístup k zapísaniu 
predmetov pre študentov iných študijných 
odborov/programov – napríklad zriadením 
okna pre mobility/prax/výberovky v odpo-
rúčanom časovom pláne študijných progra-
mov;
•	 v študijných programoch, kde je dlho-

dobejšie možné pozorovať pokles záujmu, 
zvážiť alternatívu vytvárania programov me-
dziodborového (kombinovaného) štúdia – či 
už na úrovni fakulty alebo v rámci UK;
•	 zvyšovať kvalitu PhD. štúdia – už pri 

výbere kandidátov na denné štúdium vybe-
rať takých, u ktorých bude silný predpoklad 
úspešného ukončenia a výrazného podielu 
na vedeckovýskumnej práci katedry;
•	 finančne stimulovať rozširovanie po-

nuky cudzojazyčných kurzov pre zahranič-
ných študentov, predovšetkým kurzov v rám-

ci programu stredoeurópskych štúdií;
•	 posilňovať zapojenie študentov do štu-

dentskej ankety ako hlavnej formy spätnej 
väzby na kvalitu vzdelávania zo strany štu-
dentov;
•	 podporovať aktivity katedier súvisiace 

s rozširovaním možností realizácie praktickej 
výučby – študentské agentúry, lokalizácie 
zahraničných jazykovo-kultúrnych inštitútov 
a pod.

Vedeckovýskumná činnosť

•	 v súvislosti so situáciou v oblasti vzde-
lávania, najmä s ohľadom na klesajúce počty 
záujemcov o štúdium – viac zamerať pozor-
nosť na vedeckovýskumné výkony;
•	 organizačne vyčleniť a perspektívne 

posilniť referát projektovej podpory, ktorého 
úlohou bude koordinácia projektovej činnos-
ti na fakulte a pomoc pri zapájaní sa katedier 
do projektov v rámci domácich i zahranič-
ných grantových schém, najmä H2020;
•	 posilňovať proaktívnu úlohu referátu 

projektovej činnosti v procesoch zapájania 
sa do medzinárodných grantov – spraco-
vanie profilov fakultných pracovísk i jednot-
livcov s potenciálom nachádzania partnerov 
v európskom výskumnom priestore;
•	 identifikovať a podporovať na fakulte 

špičkové vedecké tímy a jednotlivcov – cez 
odbory, témy a osobnosti, ktorých diela 
majú odozvu v odbornej verejnosti doma, 
resp. v zahraničí. Takéto tímy by mohli mať 
aj interdisciplinárny charakter, čo by mohlo 
posunúť ďalej úvahy o integrácii fakulty;
•	 vytvoriť systém inštitucionálnej podpo-

ry pre takéto špičkové tímy;
•	 pokračovať v adresnom odmeňovaní 

publikovania vybraných kategórií výstupov, 
najmä publikácií medzinárodného významu 
(kategória A).

Oblasť organizácie a infraštruktúry

•	 rozpracovať systém manažmentu ľud-
ských zdrojov, s cieľom podpory rozvoja talentov 
a ľudí s vysokým odborným potenciálom a od-
bornou prestížou, zaviesť model riadenia výkon-
nosti (sledovanie výkonových parametrov odbor-
ných pracovísk a pracovníkov) na fakulte, systém 
pravidelného hodnotenia pracovníkov, modelov 
personálneho a odborného rozvoja pracovísk 
a kariérneho rastu jednotlivých pracovníkov;
•	 zdokonaliť systém informovania tra-

dičnými vertikálnymi líniami (vedúci katedier, 
členovia AS) a spätnej väzby od pracovníkov 
fakulty smerom k vedeniu (anketa, stretnutia 
akademickej obce);
•	 vyhodnotiť a zefektívniť/zreorganizo-

vať administratívny systém fakulty, najmä 
s ohľadom na vyťaženosť odborných za-
mestnancov dekanstva a integrované sekre-
tariáty katedier;
•	 posilniť propagáciu a marketing do-

vnútra fakulty i navonok – v spolupráci s ka-
tedrami prezentovať ich aktivity (výskumy, 
projekty, publikácie) cez výstavné plochy 
v átriu, fakultný web a facebook.
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4. 11. 1963 – narodil sa v Bojniciach

1986 – absolvoval vedecké informá-
cie a knihovníctvo/anglický jazyk na 
FiF UK

1988 – dodnes – pracuje na FiF UK

1992 – absolvoval odbor „informato-
logie et documentologie“ na Universi-
té Libre v Bruseli

2003 – získal titul docent

2003 – 2011 – pôsobil ako prode-
kan FiF UK pre bakalárske a magister-
ské štúdium

2011 – získal titul profesor

2011 – dodnes – pôsobí ako dekan 
FiF UK

Tradícia a kvalita – základ rozvoja 
humanitných odborov

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., je dekanom Filozofickej fakulty UK už druhýkrát po sebe. Nové štvorročné funkčné obdobie mu 
začalo plynúť dňa 1. februára 2015. Predstavujeme jeho tézy rozvoja FiF UK na roky 2015 – 2018.

(redakcia)



Verím, že vedecká produktivita práce bude  
rásť i naďalej

Prírodovedecká fakulta UK bude mať staronového dekana doc. RNDr. Milana Triznu, PhD., ktorému akademický 
senát fakulty už druhýkrát po sebe prejavil dôveru. Fakultu povedie do 31. 1. 2019. Predstavujeme jeho 
programové vyhlásenie.                                                                                                                                    (redakcia)
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Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že 
formulácia programového prehlásenia pri 
opakovanom uchádzaní sa o funkciu deka-
na fakulty je oveľa zložitejšia ako jej prvé 
formulovanie. Je to spôsobené asi najmä 
tým, že počas štyroch rokov vo funkcii 
dekana sa vstupné nadšenie formulované 
v programovom prehlásení premení na kaž-
dodennú rutinu spojenú s výkonom funkcie 
dekana a hlavným impulzom pre opätovné 
uchádzanie sa o túto funkciu je množstvo 
rozpracovaných projektov či objem nedo-
končenej práce. 

Personálne zabezpečenie
Prírodovedecká fakulta UK patrí počtom 

pedagogických a vedeckých pracovníkov 
medzi najväčšie fakulty na slovenských vy-
sokých školách. Napriek tomu, že tento fakt 
je relativizovaný rozdelením na pracoviská 
(katedry a ústavy), má fakulta v súčasnosti 
dobrú východiskovú pozíciu na kontinuálne 
zabezpečovanie takej personálnej štruktúry 
pracovísk, ktorá jej umožní zvládnuť všetky 
z toho vyplývajúce úlohy, najmä zabezpeče-
nie garantovania študijných programov a ga-
rantovania habilitačného a vymenúvacieho 
konania v jednotlivých vedných odboroch. 

Komplexná akreditácia jasne ukázala, na 
čo fakulta má v oblasti personálneho za-
bezpečenia svojich študijných programov 
a vedných odborov. S radosťou konštatu-
jem, že straty v porovnaní s predchádzajú-
cim obdobím sú minimálne. Navyše, fakulta 
personálne pokryje nové programy, ktoré 
doteraz nemala.

Pracoviská fakulty sa za ostatné štyri roky 
rôznym spôsobom vyrovnali s problémami 
ohľadom vekovej a kvalifikačnej štruktúry. 
Máme pracoviská, ktoré systematicky na-
predovali v získavaní vedeckopedagogic-
kých titulov, čo sa odrazilo aj v akcelerácii 
ich publikačnej činnosti. Na druhej strane 
máme pracoviská, kde napriek kvalifikač-
nému rastu publikačný výkon pracoviska 
stagnuje alebo v horšom prípade dokonca 
nepostačuje na „krytie výdavkov“. Dôvody 
tohto javu musia byť predmetom individuál-
nej analýzy na každom takomto pracovisku.

Vedeckovýskumná oblasť
Vedecká produkcia pracovníkov fakulty 

sa v ostatných štyroch rokoch významne 
zvýšila. Len medziročný nárast (2012 – 
2013) počtu prác v karentovaných časo-

pisoch predstavuje viac ako 20 %. Keďže 
počet učiteľov a vedeckých pracovníkov sa 
menil len nepatrne, zvýšila sa tým aj pro-
duktivita našej práce. Verím, že nastúpený 
trend sa potvrdí aj v nasledujúcich rokoch.

Keď bolo v roku 2011 urobené a zverej-
nené prvé individuálne hodnotenie pub-
likačnej aktivity všetkých pedagogických 
a vedeckých pracovníkov v rokoch 2008 – 
2010, boli to len „zaujímavé“ čísla. Najviac 
pozornosti pochopiteľne pútali „rekordéri“ 
na obidvoch póloch – s maximálnym či mi-
nimálnym počtom získaných bodov. Navy-
še zohľadnenie počtu autorov jednej publi-
kácie priblížilo tieto čísla k ekonomickému 
prínosu, ktorý je zohľadňovaný na celoštát-
nej (ministerskej) úrovni. V týchto dňoch 
boli zverejnené výsledky rovnakej analýzy 
za obdobie rokov 2011 – 2013. A už to nie 
sú len zaujímavé čísla. Šesť rokov je do-
statočne dlhý časový úsek, aby slúžil ako 
podklad pre katedrálnu personálnu politi-
ku. Verím, že ho vedúci pracovísk náležite 
využijú. Je to totiž vizitka aj ich riadiacej, 
manažérskej práce. Som si vedomý, že 
zverejnenie týchto ukazovateľov sa stretá-
va aj s nevôľou. Som však zároveň úplne 
presvedčený, že ide o správny krok, ktorý 
povedie k nárastu publikačnej aktivity. 

Pedagogická oblasť
Vďaka personálnemu zabezpečeniu je 

pedagogická činnosť na Prírodovedeckej 
fakulte UK na vysokej úrovni vo všetkých 
študijných programoch, ktoré fakulta zabez-
pečuje. V procese komplexnej akreditácie 
boli na fakulte až na malé výnimky potvrdené 
všetky študijné programy bakalárskeho, ma-
gisterského a doktorandského stupňa štú-
dia. Táto stabilita je v súčasnosti dôležitým 
faktorom úspechu v konkurencii vysokých 
škôl a „boji“ o študenta. Študenti na fakul-
te majú garantovanú nielen vysokú kvalitu 
výučby, ale fakulta im garantuje to najdôle-
žitejšie – možnosť ukončiť štúdium a získať 
vysokoškolský diplom. 

Verím, že súčasný pozitívny stav v uplat-
niteľnosti absolventov fakulty bude pokra-
čovať aj naďalej.

Študenti fakulty
Študenti fakulty sú časťou akademic-

kej obce, ktorej oslovenie kandidátom na 
funkciu dekana fakulty je vždy najmenej 
adresné. Je to spôsobené nielen počtom 

študentov jednotlivých stupňov štúdia, ale 
najmä rozmanitosťou problémov jednotli-
vých skupín (podľa stupňov štúdia či študij-
ných programov).

Študentov fakulty môžem ubezpečiť, že 
sa budem naďalej usilovať o zabezpeče-
nie maximálnej kvality výučby vo všetkých 
študijných programoch, ktoré poskytuje 
fakulta. Fakulta bude naďalej garantovať, 
že študenti, ktorí nastúpia na štúdium na fa-
kulte a splnia všetky podmienky definované 
zákonom a študijným poriadkom, štúdium 
aj ukončia vydaním diplomu. Je to vec, kto-
rá možno znie samozrejme, ale samozrej-
mosťou na mnohých iných školách nie je. 

Zároveň chcem študentov ubezpečiť, 
že budeme pokračovať v zabezpečení štu-
dentských ankiet. Nie kvôli naplneniu litery 
zákona, ale kvôli získaniu spätnej väzby od 
nich. 

•	 narodil sa 21. 5. 1965
•	 	1983 – 1988 – vyštudoval 

geografiu a kartografiu na PriF UK
•	 	1988 – dodnes – pôsobí na PriF 

UK
•	 1989 – získal titul RNDr.
•	 1998 – získal titul PhD.
•	 	2002 – 2003 – vedúci Katedry 

fyzickej geografie a geoekológie 
PriF UK

•	 	2003 – 2011 – prodekan PriF 
UK

•	 2011 – získal titul docent
•	 2011 – dodnes – dekan PriF UK
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Je mi cťou byť akademickým pracovní-
kom FTVŠ UK už viac ako 20 rokov. Všet-
ky akademické tituly som obhájil na našej 
fakulte. Snažím sa vytvárať vlastnú vedec-
kú a trénerskú školu. Diplomanti a dokto-
randi, ktorých som viedol, sú dnes sami 
výraznými osobnosťami v športovej praxi. 
Získal som viaceré vedecké granty, ale 
aj ocenenia. Mám skúsenosti pretekára 
a trénera v oblasti vrcholového športu spo-
jené s vedeckou erudíciou. Toto všetko 
vytvára predpoklady na širokospektrálne 
integrálne vnímanie súvislostí a potrieb na-
šej fakulty. 

Moja koncepcia je založená na tom, že 
sa nemáme za čo hanbiť, ale máme čo zlep-
šovať! Považujem za dôležité vychádzať zo 
systémovo-štrukturálneho a genetického 
prístupu chápania reality, inak povedané 
systém treba poznať vcelku, v jeho jednot-
livých detailoch, ale tiež vo vývoji. Často si 
kladiem otázky, ako napríklad: ak je produkt 
nášho snaženia absolvent, je uplatniteľný 
na trhu práce? Kto ho vzdeláva? Čo potre-
bujú ovládať absolventi, ako sa vyvíjajú ich 
kompetencie a zručnosti? Ako smerovať 
k zvyšovaniu ich kvality? Momentálne sme 
na medzinárodnej úrovni (atribúty hodnote-
nia A – B), ale ako napredovať? 

Moja cesta vedie cez pozitívne vzory, 
ktoré máme aj na našej fakulte. Považujem 
za dôležité inšpirovať a byť inšpirovaný, ísť 
príkladom, byť korektný a spravodlivý. Bu-
dem podporovať cestu evolúcie, nie revo-
lúcie. Chcem tesnejší kontakt s potrebami 
praxe. Navzájom sme odkázaní na spolu-
prácu. Potrebujeme zlepšiť medziľudské 
vzťahy tak, aby sme si navzájom fandili. Tí, 
čo ma poznajú, vedia, že nielen uvažujem, 
ale aj konám čestne, odvážne a objektív-
ne. Podporujem nadšenie, lebo iba vtedy 
budú aj výsledky.

Svoju koncepciu budúcnosti fakulty vi-
dím v nasledovných navzájom poprepája-
ných oblastiach:

1. Ekonomika
Rozpočtové zdroje – pre zlepšenie príj-

mu je potrebné dôsledne poznať metodiku 
tvorby rozpočtu a pružne sa jej prispôso-
bovať. Ktoré výstupy ju najviac ovplyvňujú? 
Mimorozpočtové zdroje – granty, projekty 
a prenájom. Podporovať a udržiavať dobré 
vzťahy s absolventmi fakulty ako poten-
ciálnymi darcami a sponzormi. Nevyhnut-

ná bude ďalšie spolupráca so SOV a NŠC 
nielen z pohľadu ekonomiky.

2. Pedagogika
V našich podmienkach je potrebné zvý-

šiť vedomosti a najmä zručnosti našich 
absolventov, nemám na mysli ich fyzické 
výkony, ale skôr „telocvikársky fortieľ“. 
Kondičné trénerstvo má tiež svoje limity, 
treba uvažovať nad novými medziodbo-
rovými študijnými programami, ktorých 
absolventi budú uplatniteľní na trhu prá-
ce. Napr. s Fakultou chemickej a po-
travinárskej technológie STU na poten-
ciálne atraktívnom študijnom programe 
v oblasti výživy, pohybu a ich vplyvu na 
výkon a zdravie. Ďalšia novinka by mohla 
byť kombinácia TV s primárnym vzdeláva-
ním, pretože na ISCED1 je zrejmý deficit 
odborných telovýchovných pedagógov. 
V učiteľstve viac spolupracovať s FiF UK, 
PdF UK, prípadne inými VŠ.

3. Veda
Tvorivá vedecká činnosť neprináša iba 

finančné zdroje, je aj základom pre kva-
litnú pedagogickú prácu. Treba produ-
kovať serióznu vedu. Podporovať tých, 
čo vedia publikovať vo významných pe-
riodikách, majú know-how a nápady pre 
získavanie APVV medzinárodných projek-
tov, ako aj projektov v spolupráci so SAV 
a inými fakultami UK. Doktorandi sú platení 
z našich zdrojov, je to cca 20-tisíc €, ale 
na druhej strane prinášajú v súčasnej me-
todike 11 x viac do rozpočtu ako študent 
1. stupňa. Dôraz klásť na ich zahraničné 
stáže, ktoré prinášajú kontakty a know-
-how. Udržať 5 %-ný podiel doktorandov 
na celkovom počte študentov, čo je me-
dzinárodný štandard. Sú nevyhnutnými 
pomocníkmi vo vede a pedagogike. Musia 
produkovať medzinárodne uznávané vý-
stupy.

4. Riadenie
Chcem podporovať rozdelenie kompe-

tencií viac na vedúcich katedier, ako aj di-
verzifikáciu – rob to, čo vieš, ale naplno, 
pretože nie každý je schopný produkovať 
všetko. Túto horizontalitu a vertikalitu špe-
cializácie treba vnímať z rôznych aspek-
tov. Odmeňovanie podľa výkonu výstupov 
a prostredia.

5. Materiálne zabezpečenie
V poslednom období sa veľa urobilo, za 

čo treba poďakovať súčasnému vedeniu. 
Ďalším cieľom bude cez projekty investo-
vať do technológií, na vyučovanie, výskum 
a aktivity študentov.

6. Personálne zabezpečenie
Vyžadovať lojalitu a zapálenie pre fakul-

tu. V súčasnosti máme osem študijných 
programov, ktoré treba zabezpečiť systé-
mom garantov. Do 5 – 6 rokov je nevyhnut-
né inaugurovať a habilitovať nových profe-
sorov a docentov pre potreby komplexnej 
akreditácie.

Moje osobné krédo je: „nad nikoho sa 
nepovyšuj, ale pred nikým sa neponižuj“. 
Snažím sa nazerať za horizont funkčného 
obdobia dekana a smerovať naše ciele 
k uznávanej a prosperujúcej FTVŠ UK.
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Nemáme sa za čo hanbiť,  
ale máme čo zlepšovať!

Fakultu telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) povedie počas obdobia 1. 2. 2015 – 31. 1. 2019 doc. Mgr. Marián 
Vanderka, PhD. Uvádzame jeho volebné tézy.

(redakcia)

•	 narodil sa 18. 4. 1972
•	 	1990 – 1994 – študoval atletiku 

na Fakulte telesnej výchovy 
a športu UK

•	 	1994 – 1997 – doktorandské 
štúdium na FTVŠ UK 

•	 	1997 – 2008 – odborný asis-
tent na Katedre atletiky FTVŠ UK

•	 1998 – získal titul PhD.
•	 	2009 – súčasnosť – docent na 

FTVŠ UK
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Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK  
predstavuje svojich doktorandov

Mgr. Ľubica Šimková a inovácie na trhu
Školiace pracovisko: Ústav ekonómie
Téma práce: Vplyv hospodárskej 
politiky Európskej únie na výrobkové 
inovácie
Školiteľ: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.

Na FSEV UK študujem od začiatku svojho 
vysokoškolského štúdia. V rámci svojho dokto-
randského štúdia sa venujem výrobkovým ino-
váciám a vplyvu spolupráce podnikov na oboch 
stranách trhu na inovačný proces. 

Veľký vplyv na štúdium inovácií majú až 
dodnes myšlienky Josepha Aloisa Schumpe-
tera. Zaoberal sa inováciami a ich kľúčovou 
úlohou pri ekonomickom raste. Nahrádzanie 
starých výrobkov novými nazval „kreatívnou 
deštrukciou“. Podľa neho súťaž medzi firma-
mi na trhu vedie k hľadaniu nových spôsobov, 
ako napríklad zlepšiť technológiu a zvýšiť efek-
tívnosť podnikania. Poukazoval na to, že dy-

namická konkurencia založená na inováciách 
je oveľa dôležitejšia a účinnejšia než statická 
konkurencia, ktorú chránia právne normy na 
ochranu hospodárskej súťaže. 

Tieto právne normy na úrovni Európskej 
únie, ale aj na úrovni jej členských štátov sú 
motivované dôsledkami spolupráce firiem len 
na jednej strane trhu, a to ponukovej. Z tohto 
pohľadu je pochopiteľné, že takúto spoluprácu 
považujú za nežiaducu a zakazujú ju, pretože 
poškodzuje konečného spotrebiteľa. Vo svojej 
práci ukazujem, že spolupráca firiem na obi-
dvoch stranách trhu (napriek tomu, že zahŕňa 
aj spoluprácu firiem na tej istej strane trhu) – 
a to nielen vo výskume a vývoji, ale aj na trhu 
inovovaných vstupov a trhu pomocou nich vy-
rábaných finálnych výrobkov – zvyšuje intenzitu 
výrobkových inovácií vstupov a môže byť pro-
spešná aj pre spotrebiteľov finálnych výrobkov 
vyrobených pomocou týchto vstupov. Môže 
totiž viesť (najmä v prípade komplementárnych 

vstupov a komplementárnych finálnych výrob-
kov) k vyšším objemom výroby a nižším cenám 
finálnych výrobkov. 

Na základe týchto poznatkov chcem sformu-
lovať odporúčania pre reformu politiky ochrany 
hospodárskej súťaže v EÚ.

Mgr. Matej Navrátil a medzipriestorové organizácie

Školiace pracovisko: Ústav európskych štúdií 
a medzinárodných vzťahov
Téma práce: Medzipriestorové organizácie a ich efekt na 
ministerstvá zahraničných vecí a inštitúcie diplomacie
Školiteľ: doc. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.

Doktorand je v 3. ročníku PhD. štúdia a okrem práce na svojej dizertácii 
je aj asistentom na predmetoch Zahraničná politika EÚ, Zahraničná politika 
SR, Politiky EÚ alebo Negociácie vo svetovej politike. Od roku 2014/2015 
vyučuje vlastný kurz s názvom Identita v medzinárodných vzťahoch. Okrem 
výučby bol zapojený aj do rôznych výskumných projektov, ako je napr. APVV 
Euforpol – Meniaci sa systém vytvárania zahraničnej politiky EÚ a malé člen-
ské štáty. V rámci výskumných projektov získal aj praktické skúsenosti pri 
realizácii výskumných rozhovorov v Sarajeve, Kyjeve a Osle. Svoje práce 
a výskumné výstupy prezentoval na viacerých medzinárodných konferen-
ciách vo Varšave, Toronte, Prahe alebo Osle. 

V kontexte výskumných aktivít strávil aj semestrálny pobyt na Nórskom 
inštitúte medzinárodných vzťahov v Osle (NUPI), kde sa aktívne podieľal na 

projekte, ktorý skúmal spôsob, 
akým EÚ externalizuje svoje politiky 
v susedských krajinách. Okrem vý-
skumných aktivít sporadicky prispie-
va aj do verejných debát v televízii 
alebo novinách. 

Vo svojej dizertačnej práci 
sa zaoberá fenoménom zme-
ny a stability vládnych inštitú-
cií. Zameriava sa na schopnosť 
adaptovania sa ministerstiev za-
hraničných vecí v nečlenských 
krajinách EÚ. Rozvíja koncept 
vzniku tzv. medzipriestorových organizácií, ktoré vznikajú na hranici rôz-
nych organizačných polí a reformujú zaužívané spôsoby organizovania 
a výkonu inštitúcie diplomacie, ktorej nositeľmi sú práve ministerstvá za-
hraničných vecí. Špecializuje sa na organizačné teórie, konkrétnejšie ho 
zaujíma nový inštitucionalizmus v politickej analýze. 

Mgr. Jiří Majer skúma posadnutosť

Školiace pracovisko: Ústav sociálnej antropológie
Téma práce: Vyjednávanie diagnózy medzi posadnutím 
a psychickou chorobou
Školiteľ: doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Výskum som v oblasti západnej Sumatry a ostrova Bali zameral na 
otázku stanovenia diagnózy a vlastného liečenia známych stavov (ne)
zdravia. Konkrétne som sa zaoberal fenoménom definovaným ako po-
sadnutosť „džinom“ alebo diagnózou mentálnych chorôb, ako napr. schi-
zofrénia. Akákoľvek diagnóza pritom predstavuje normu, kultúrny proces 
a performativitu, ktorá súvisí s konkrétnym poňatím Self („ja“), ktorá sa 

vytvára a je vytvorená normalizáciou do kultúrne špecifického poňatia 
zdravia či choroby.

Napriek tomu, že k fenoménu posadnutia dochádza aj v ostatných 
častiach sveta, vidím situáciu v Západnej Sumatre a na Bali v mnohých 
aspektoch unikátnu. Minangkabau je kultúra zo Sumatry, ktorá aj na-
priek tomu, že má konzervatívne moslimské prvky, je matrilineárna 
a čiastočne matriarchálna. Islam sa tu zlieva s pôvodným animizmom 
a vedecké poznatky západnej medicíny sa tu stretávajú s tradičnými 
spôsobmi liečenia. Kultúra na Bali podobne predstavuje unikátnu kul-
túrnu zmes. 

V rámci výskumu som urobil rozhovory, ako s miestnymi doktormi 
v psychiatrických liečebniach, tak aj s predstaviteľmi náboženského 
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Mgr. Matúš Sloboda identifikuje úspešných kandidátov na primátorov

Školiace pracovisko: Ústav verejnej politiky
Téma práce: Analýza volieb na primátora mesta v rokoch 
2006, 2010 a 2014 z rodovej perspektívy a sledovanie 
efektu funkcionára
Školiteľka: doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

Ako analytik Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť pracuje už 
štvrtý rok na projekte Demagog.SK, ktorý kontroluje výroky politikov s 
cieľom poukázať na manipulatívne narábanie s faktami zo strany verej-
ných činiteľov a v rokoch 2012 a 2013 sa rozšíril aj do Českej republiky, 
Maďarska a Poľska. Jedným z jeho cieľov počas doktorandského štú-
dia je vedecké podchytenie a komplexná analýza argumentácie politikov 
a spôsobu využívania faktov vo verejnom priestore. 

V dizertačnej práci sa venuje výskumu komunálnych volieb z kvalitatív-
neho a kvantitatívneho hľadiska a skúmaniu fenoménu lídra v slovenských 
mestách. Analytici, politológovia a žurnalisti sa pri analýze volieb takmer 
výhradne spoliehajú na analýzu dát Štatistického úradu SR. Analyzujú 
tak len výstupy volieb. Menšiu pozornosť venujú údajom z kandidačných 
listín, ktoré obsahujú zaujímavé sociologické charakteristiky kandidátok 
a kandidátov (vek, povolanie, vzdelanie). Malá pozornosť sa taktiež venu-

je analýze vstupov volieb – všetkých 
kandidátov a ich charakteristík. Bez 
hĺbkovej analýzy vstupných údajov 
volieb nie je možné uvažovať o miere 
úspešnosti kandidátov a kandidátok. 
V súčasnosti autor spracoval údaje 
za všetky mestá na Slovensku pre 
voľby na primátora mesta v rokoch 
2006 a 2010 a pracuje na dátach za 
rok 2014. Na základe týchto údajov 
budeme vedieť identifikovať typic-
kých úspešných a neúspešných 
kandidátov a kandidátok. 

Výsledky počiatočného štádia 
výskumu vychádzajúceho z dip-
lomovej práce už stihol prezentovať na zahraničnej konferencii v Litve 
(Good Governance at Local Self-Government), kde získal ocenenie 
najlepšieho mladého výskumníka. Vzhľadom na aktuálnosť témy v kon-
texte komunálnych volieb v novembri 2014, viacerými článkami v mé-
diách prispel do diskusie o možných výsledkoch a následnej interpretá-
cie výsledkov volieb. 

Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová skúma  
motivovanosť pracovníkov

Školiace pracovisko: Ústav 
aplikovanej psychológie 
Téma práce: Faktory ovplyvňujúce 
engagement: správanie manažéra  
a osobnosť pracovníkov
Školiteľka: doc. PhDr. Eva 
Letovancová, PhD.

V dizertačnej práci sa venuje problemati-
ke motivovanosti (engagementu) pracovníkov. 
Skúma vzťah medzi vybranými faktormi organi-
začného prostredia (napr. správanie priameho 
nadriadeného, vzťah s kolegami, kľúčové cha-
rakteristiky práce) a úrovňou motivovanosti pra-
covníkov. Okrem toho sa zameriava aj na vzťah 
medzi vybranými osobnostnými charakteristika-
mi pracovníkov a úrovňou motivovanosti.

Téma motivovanosti pracovníkov „trápi“ za-
mestnávateľov, majiteľov firiem i líniových mana-
žérov už celé desaťročia. V súčasnosti sa preja-
vuje v túžbe vrcholového manažmentu malých 
i veľkých firiem, aby zamestnanci pracovali „ako 

na svojom“, s nasadením a chuťou, správali sa 
ako podnikatelia a zároveň vo firme ostávali dlho-
dobo. 

Na túžbu zamestnávateľov rýchlo reagovali 
konzultačné spoločnosti v USA a postupne sa 
od prieskumov spokojnosti zamestnancov pre-
orientovali na prieskumy motivovanosti a na po-
skytovanie následných konzultácií, workshopov 
a ďalších intervencií s cieľom podporiť engage-
ment pracovníkov. 

Posledné roky začala túto problematiku ak-
ceptovať aj akademická obec, avšak s výhra-
dami voči nejednotnému chápaniu, definova-
niu a následnému meraniu tohto konštruktu. 
Výskumy sa spočiatku sústredili na vysvetlenie 
vzniku engagementu, postupne sa záujem pre-
sunul na skúmanie vzťahu medzi engagemen-
tom, výkonom a príbuznými konštruktmi, hlavne 
pracovnou spokojnosťou. Do popredia sa do-
stáva aj otázka významu širšieho organizačného 
kontextu (napr. ekonomická situácia, sila konku-
rencie v odvetví) pri vzniku engagementu a enga-
gement sa sleduje nielen vo vzťahu jednotlivca 

k jeho práci, ale aj vo vzťahu k organizácii.
Problematiku vzťahu medzi vybranými faktor-

mi pôsobiacimi v organizácii a úrovňou motivo-
vanosti pracovníkov si autorka zvolila vzhľadom 
na možnosť jej praktickej aplikácie v organi-
začnom prostredí: pri rozvoji manažérov, pri 
organizačných intervenciách zameraných na 
podporu motivovanosti pracovníkov, ako aj pri 
rozvoji neriadiacich pracovníkov s cieľom pod-
poriť nielen ich produktivitu, kvalitu výsledkov 
a retenciu, ale aj uspokojenie z práce. 

spôsobu liečby (ruqiya) či s tradičnými liečiteľmi (dukuny). Pre komplet-
nejšie porozumenie tejto problematiky som viedol hĺbkové rozhovory 
aj s pacientmi, ktorí si zvolili jeden z prítomných spôsobov liečby. Po-
núkla sa mi tak možnosť analýzy nielen stretov rôznych normalizačných 
a uzdravujúcich praktík, ale aj vlastného sociálneho poľa, v ktorom 
dochádza k vyjednávaniu medzi hlavnými diškurzmi – biomedicínou, 
miestnou etno-medicínou a náboženskou liečbou. 

V praxi to znamená, že môj výskum bol zameraný predovšetkým na 
rôzne techniky liečenia a socio-kultúrne faktory, ktoré sú v tomto pro-
cese zapojené. Na sociálnej úrovni bol hlavnou oblasťou záujmu prí-
stup ostatných k chorému, tzn. ako je ustanovená rola chápaná a aké 
stanoviská sú k nej zaujímané. Na individuálnej úrovni sa potom tento 
výskum konkrétne zameriaval na poňatie „ja“ pred a po ochorení/po-
sadnutí, čím sa snažil odhaliť dopad ochorenia/posadnutia na vlastné 
sebapoznanie a zároveň odhalil aj subjektívnu interpretáciu rozoznané-
ho stavu (ne)zdravia a zvolenej metódy liečby.



R O Z H O V O R

Rozhodnutie súdneho lekára neraz významne 
ovplyvní osudy ľudí

„Podľa verejnej mienky sú súdni lekári akísi čudáci, ktorí trávia celé dni v pitevni. Ľudia si dobre pamätajú obraz vykreslený 
americkými filmami, v ktorých súdny lekár pokojne konzumuje krajec chleba nad pitevným stolom. Toto je skreslená a dosť morbídna 
predstava o našej práci,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD., zástupca prednostu Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych 
expertíz JLF UK a UNM. Rozprávali sme sa s ním o jeho prvom prípade, alkohole i dobíjaní energie.

Voľba štúdia všeobecného lekárstva 
bola u vás ovplyvnená starším bratom, 
ktorý už v tom čase študoval medicínu.

Áno, rozhodol som sa ísť trochu aj v jeho 
stopách. Dlho som sa však nevedel rozhodnúť 
medzi právom a medicínou. Na právo som mal 
dokonca už aj podanú prihlášku. Svoje defini-
tívne rozhodnutie som ale nikdy neoľutoval.

Vaším ďalším smerovaním boli patolo-
gická anatómia a súdne lekárstvo. Čím 
vám „učarovali“?

V mojom prípade má na tom obrovský po-
diel skutočnosť, že som medicínu študoval 
práve na Jesseniovej lekárskej fakulte UK, kde 
súdne lekárstvo dlhodobo patrí medzi najatrak-
tívnejšie študijné predmety. Je to veľká zásluha 
najmä tímu pedagógov okolo nášho pána pro-
fesora Novomeského, lídra slovenského súd-
neho lekárstva, ktorého prednášky navštevuje 
zrejme najväčší počet študentov na fakulte. 
Navyše, súdne lekárstvo svojou podstatou hra-
ničí takmer s každým medicínskym odborom – 
je to istým spôsobom „polyhistorická“ lekárska 
veda, ktorá využíva poznatky z celého spektra 
prírodných vied. Práca súdneho lekára je teda 
veľmi rôznorodá. Zakaždým si musíte niečo 
nové naštudovať, zamýšľať sa nad novými sú-
vislosťami. 

Vo svojej habilitačnej práci ste sa veno-
vali forenznej problematike alkohológie. 
Ako ste sa k tejto téme dostali?

Jedným z mimoriadne závažných prob-
lémov posledných rokov je dokazovanie 
prítomnosti alkoholu – u vodičov i rôznych 
páchateľov trestných činov. Je to veľmi ná-
ročná problematika. Aj keď sa laicky zdá, že 
v podstate o nič nejde – policajt vás na ces-
te zastaví, dá vám „fúkať“, pozrie výsledok 
a na základe neho vás buď prepustí, alebo 
sankcionuje – realita je omnoho kompliko-
vanejšia. Dokazovanie sa neraz odohráva 
až na súde a ide sa naozaj do hĺbky – dy-
chová analýza môže byť napríklad skreslená 
alkoholom, ktorý sa v minimálnom množstve 
nachádza v ústnej dutine (napr. pod zubnými 
výplňami), alebo raritne dokonca aj alkoho-
lom, ktorý tvorí súčasť tekutiny do ostrekova-
čov okien. Už od začiatku svojej práce v súd-
nom lekárstve som vnímal, že ako odbor 
máme čoraz väčšie problémy držať krok so 
svetom práve v oblasti rýchlo sa rozvíjajúcej 
súdnolekárskej alkohológie či toxikológie. 
Táto oblasť ma však zaujala aj pre možnosť 
matematickej modelácie kinetiky alkoholu 
v ľudskom organizme. Uvedomil som si, že 

práve tu by som aj ja mohol prispieť k rozvoju 
súdneho lekárstva na Slovensku.

Výstupom vašej habilitačnej práce bola 
vedecká monografia Súdnolekárska alko-
hológia (2011), ktorá sa krátko po úspeš-
nom slovenskom vydaní dočkala aj svojej 
českej verzie. 

Monografia je prirodzeným rezultátom 
môjho odborného prieniku do problemati-
ky detekcie alkoholu a posudzovania jeho 
vplyvu. V ústave sme nazhromaždili veľké 
množstvo informácií a dovolím si povedať, 
že momentálne sme na „súdnom“ v Martine 
pripravení vysporiadať sa takmer s každou 
výzvou, ktorú život (a najmä policajné orgá-
ny) v súvislosti s alkoholom a jeho dokazo-
vaním prinesú. Ako sa jednoznačne ukázalo, 
vydanie knihy i nadväzujúcej učebnice Kom-
pendium súdnolekárskej toxikológie bolo 
veľkým prínosom nielen pre študentov, ale aj 
pre odborníkov z praxe. 

Súdne lekárstvo je o tých najťažších 
spoločenských neduhoch – trestných 
činoch proti životu či zdraviu... Dá sa vô-
bec zvyknúť, že toto je vaša bežná pra-
covná náplň? A dá sa pri takejto práci 
úplne odosobniť? 

Sú veci, ktorým sa človek prispôsobiť nevie. 
Ak mi niekto povie, že mu neprekáža zápach 
v pitevni, tak nehovorí pravdu, tým som si istý. 
Ale sú veci, ktoré človek zvládnuť musí, napriek 
tomu, že každodenný kontakt s mŕtvymi telami 
či s násilím na nich spáchaným môže byť veľmi 
frustrujúci... Súdne lekárstvo preto skutočne 
nie je pre každého. Nie každý lekár dokáže 

s chladnou hlavou sedieť v súdnej sieni vedľa 
brutálneho vraha alebo viesť na pojednávaní 
odborný „dialóg“ so skupinou kvalitných a dob-
re zaplatených advokátov, ktorí majú jediný cieľ 
– spochybniť vaše závery a presvedčiť sudcu, 
že sa ako znalec mýlite. Súdne lekárstvo jed-
noducho nemožno robiť „z povinnosti“. Buď 
vás odbor vnútorne osloví a postupom času aj 
profesionálne naplní a uspokojí, alebo musíte 
ísť od toho rýchlo preč. 

Vy ste sa v ňom očividne našli. A mimocho-
dom, spomínate si ešte na svoj prvý prípad?

Samozrejme! Nie je celkom prvý, ale prvý 
tzv. veľký prípad. Ako začínajúci súdny lekár 
som bol vyslaný na policajný výjazd do malej 
obce pri Lučenci. Vstupné informácie boli 
zdanlivo úplne jasné – samovražda muža pria-
mo v byte, v ktorom bola aj jeho manželka. 
Na mieste to však vyzeralo omnoho kompliko-
vanejšie a keď som prekvapeným policajtom 
len na základe hodnotenia morfológie kvapiek 

VIZITKA

•  narodený 23. 9. 1976 
v Liptovskom Mikuláši

•  absolvent Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK (2000), kde sa 
v roku 2013 habilitoval na 
docenta

•  od roku 2010 zástupca 
prednostu na Ústave súdneho 
lekárstva a medicínskych 
expertíz JLF UK a UNM
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krvi na podlahe bytu oznámil, že mi to skôr pri-
padá ako prípad kamuflovanej vraždy, takmer 
som bol umiestnený do cely predbežného 
zadržania ja.  Nakoniec sa prípad vyriešil 
už na mieste – priznaním manželky – pácha-
teľky. Celý vystresovaný som práve tam po-
chopil, aká je cena súdneho lekára na mieste 
činu a tiež, že sa nikdy nesmiem dať nikým vo 
svojich stanoviskách ovplyvňovať. 

V akých prípadoch vlastne súdny lekár 
vykonáva obhliadku tela v teréne?

Bežné prehliadky zomrelých vykonáva 
praktický lekár. Súdny lekár je v teréne len pri 
komplikovanejších prípadoch, kedy si našu 
prítomnosť vyžiada priamo policajný zbor 
alebo prokuratúra. Zväčša ide o následky 
násilných trestných skutkov voči životu inej 
osoby. Práca na mieste činu alebo nálezu 
mŕtveho je niekedy veľmi náročná nielen na 
psychiku, ale aj na fyzickú zdatnosť súdneho 
lekára. Často sa vykonáva v extrémnych pod-
mienkach, pri nízkych teplotách, v odľahlých 
častiach prírody, takýto výjazd na miesto ne-
raz trvá aj 10 – 15 hodín. Na psychike isto 
nepridá ani to, že páchateľ je často neznámy, 
môže sa pohybovať v okolí a ozbrojený. V mo-
mente prikročenia k mŕtvemu telu je však už 
nevyhnutný profesionálny pokoj a odborná 
sebaistota. Veď rozhodnutie súdneho leká-
ra neraz významne ovplyvní osudy ľudí, ktorí 
môžu byť trestne stíhaní, alebo pri bagateli-
zovaní nálezov a záverov ich možno vystaviť 
opätovnému ohrozeniu života zo strany inej 
osoby. Je to mimoriadne zodpovedná práca, 
čo si veľmi dobre uvedomujeme.

Zisťuje sa pri každej pitve aj prítomnosť 
alkoholu? 

Na našom pracovisku ju vyšetrujeme zá-
sadne vždy. Výsledok je pre nás dôležitý v ab-
solútnej väčšine prípadov, keďže nám výrazne 
napovedá o psychických, senzitívnych a mo-
torických funkciách človeka v čase smrti. 

Koncentráciu alkoholu v krvi je možné 
presne určiť do 3 – 4 dní po smrti. Dá sa 
prítomnosť alkoholu zistiť aj s väčším ča-
sovým odstupom po smrti?

Alkohol ako taký je prirodzenou súčasťou 
ľudského organizmu. Na jeho vznik je okrem 
cukornatých látok potrebná aj prítomnosť kva-
siniek a vonkajšie podmienky bez prístupu 
vzduchu s primeranou teplotou. Tieto pod-
mienky sú za určitých okolností splnené aj 
v ľudskom tele, kde posmrtne môže vzniknúť 
tzv. endogénny alkohol, najmä počas hnilob-
ných rozkladných procesov tkanív. Zákonitosti 
tohto deja nie sú dodnes exaktne objasnené, 
preto musíme byť v hodnotení koncentrácie 
alkoholu v krvi mŕtveho veľmi obozretní.

Váš ústav disponuje zaujímavými štatis-
tikami vychádzajúcimi z viac ako 18-roč-
ného súboru s počtom vyše 10 000 
pitiev. Zistenia o koncentrácii alkoholu 
v krvi sú pomerne desivé.

V duchu rímskeho príslovia „De inimico 
noli loquir male, sed cogites“ (Nepriateľa 

neohováraj, ale ho spoznávaj) sa u nás dl-
hodobo sleduje a vyhodnocuje koncentrácia 
alkoholu v krvi u pitvaných osôb. Táto štatisti-
ka je naozaj rozsiahla a slúži ako podklad pre 
posudzovanie vývoja našej spoločnosti, ale 
najmä pre vyhľadávanie rizikových faktorov 
správania sa slovenskej populácie. Súdne 
lekárstvo sa zaoberá účinkami násilia na ľud-
ský organizmus, z čoho vyplýva, že sa zao-
beráme úmrtiami, ktoré sú svojím spôsobom 
abstraktné v čase i spôsobe smrti. Je preto 
alarmujúce, že až pätina takýchto prípadov 
má v krvi viac ako 2 promile alkoholu. Tým je 
povedané všetko. Vplyv vyšších koncentrácií 
alkoholu v krvi na predčasnú či násilnú úmrt-
nosť je tým náležite doložený. 

Za jeden z najrizikovejších momentov 
ste určili presun človeka pod vplyvom al-
koholu z baru/„krčmy“...

Áno, práve vtedy sa totiž títo ľudia stávajú 
účastníkmi dopravných nehôd alebo zomie-
rajú následkom utopenia, podchladenia či 
jednoduchého a typického úrazu – pádu 
a úderu hlavy. Závažný vplyv alkoholu na všet-
ky ich funkcie im skrátka nedovolí túto trasu 
bezpečne absolvovať. Ide o obrovský počet 
zbytočných úmrtí, ktorý by sa snáď dal znížiť 
represiou alebo väčšou osvetou u verejnos-
ti. Pri podobných analýzach človek odhalí aj 
zvlášť smutné prípady – úmrtia detí či mladis-
tvých. Posudzovali sme napr. smrť 13-ročné-
ho chlapca, ktorý bol v ťažkom stupni opitosti 
zachytený vlakom na koľajniciach. 

A ako sú v týchto štatistikách „podpísa-
né“ ženy?

Tu bolo zaujímavé zistenie, že slovenská 
spoločnosť skôr neakceptuje prítomnosť žien 
pod vplyvom alkoholu v pohostinských zaria-
deniach. Ženy sú tak ušetrené už spomína-
ných úmrtí po ceste „z krčmy“. Pokiaľ dôjde 
k úmrtiu ženy na otravu alkoholom, tak sa tra-
gédia udeje v domácom prostredí a ide skôr 
o raritu. 

Vaša práca si nesporne vyžaduje „dobí-
janie“ pozitívnej energie v súkromí. Ako 
ju získavate?

Určite v mojich troch deťoch. Práve oni 
sú ten príslovečný spiritus movens. Okrem 
klasických športových aktivít spolu spozná-
vame rôzne kúty nášho krásneho Sloven-
ska, lebo v tom cítim aj ja osobný deficit. 
Mojím veľkým koníčkom, ktorý však, žiaľ, 
v poslednej dobe zanedbávam, je literatúra 
faktu, najmä jej historická časť. Mám obľú-
bené osoby, ktoré si nesmierne vážim pre 
ich hodnotové postoje, ako sú napr. Martin 
Luther, Milan Rastislav Štefánik či Martin 
Rázus a v týchto prípadoch dokážem ísť 
so štúdiom ozaj do hĺbky, vtedy ide bokom 
aj súdne lekárstvo. Asi najväčším úspe-
chom na tomto poli je „objavenie“ prvej slo-
venskej poetky – Kataríny Potockej, ktorá 
sa narodila v roku 1749 v mojej rodnej obci 
Potok na Liptove. 

Andrea Földváryová

Patológia verzus  
súdne lekárstvo

Vedeli ste, že...?
Patológia skúma u človeka chorobné 
procesy a prostredníctvom biopsie 
ponúka klinickým kolegom 
nenahraditeľné diagnózy týchto 
chorobných stavov.

Súdne lekárstvo sa prednostne 
venuje účinkom akéhokoľvek násilia 
na ľudský organizmus. Má však aj 
rozsiahlu agendu posudzovania 
poranení u živých osôb, najmä pre 
potreby orgánov činných v trestnom 
konaní.

So svojimi pokladmi Ľubkom, Jankou a Kristínkou
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Boj o študenta 
alebo slovenskí študenti  

na českých vysokých školách
Cieľom Bolonského procesu je zjednotenie systému vysokých škôl a vytvorenie spoločného európskeho vysokoškolského priestoru, 
čím sa umožňuje vyššia mobilita študentov. Ak však krajina zároveň bojuje aj s demograficky podmieneným úbytkom študentov, 
nemusí ísť vždy o príjemný efekt. Zvýšené konkurenčné prostredie však naopak prináša aj pozitívne externality v podobe tlaku na 
zvýšenie kvality vzdelávania a aktívnejšiu politiku pri získavaní študentov. 

V závere minulého roka na zopár dní rozvírila mediálne prostredie 
každoročná hodnotiaca správa o vysokých školách z dielne ARRA. 
Azda najviac pozornosti vyvolali jej konštatovania o študentoch zo 
Slovenska, ktorí navštevujú české vysoké školy, a to napriek tomu, 
že to nie je nový jav. 

Podľa údajov Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
študovalo v roku 2013 na českých univerzitách 11 % zahraničných 
študentov (pričom 6 % z nich tvorili Slováci). Slovenskí študenti majú 
záujem najmä o české vysoké školy v blízkosti našich hraníc (Brno, 
Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava). Najvyhľadávanejšími sú vysoké 
školy v Brne, ktoré je v súčasnosti považované za najdynamickejšie 
centrum vysokoškolského vzdelávania v Českej republike. Túto po-
vesť získalo aj vďaka bohato subvencovanému rozvoju infraštruktúry 
a cielenému budovaniu služieb pre vysokoškolákov vo všetkých ob-
lastiach ich života. Zo štrnástich brnenských vysokých škôl najviac 
Slovákov navštevuje Masarykovu univerzitu (MU), kde tvoria 17 % 
z celkového počtu študentov univerzity. 

Otázkou, prečo slovenskí študenti uprednostňujú české univerzity 
pred slovenskými, sa už zaoberal slovenský geograf Marián Halás vo 
svojej monografii Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca: na 
príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho sloven-
skú časť (Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, 152 s.). Z jeho 
výskumu vyplynulo, že medzi hlavné dôvody odlivu študentov patrí vyš-
šia odborná úroveň škôl, vyššia medzinárodná akceptácia, korupcia 
na slovenských vysokých školách a bližší kontakt s potenciálnym za-
mestnávateľom. V roku 2013, teda aj o osem rokov neskôr, slovenskí 
študenti z Brna v podstate zopakovali tieto dôvody. Dosvedčuje to vy-
hodnotenie dotazníka, ktorý v rámci svojej diplomovej práce zostavila 
Martina Altmannová (ALTMANNOVÁ, M. Dojížďka do vysokých škol 
v Brně s důrazem na studenty ze Slovenska. Diplomová práce, Brno, 
2014, 100 s.). Oslovila ním 3213 študentov, pričom sa jej vrátilo 1468 
odpovedí (návratnosť dotazníka bola teda 45,7 %).

Z jej prieskumu vyplynulo, že slovenských študentov láka do Čes-
ka najmä vyššia úroveň vzdelania, lepšie uplatnenie na trhu práce, 
túžba študovať v zahraničí, zlé skúsenosti so štúdiom na slovenskej 
vysokej škole, ponuka odborov, ktoré na Slovensku nemáme, nižšia 
finančná náročnosť štúdia, no ich voľbu ovplyvnil aj partner, rodina, 
priatelia, snaha osamostatniť sa a aj negatívna skúsenosť s prístu-
pom a správaním sa slovenských učiteľov. 

Ak by sme chceli aj na pozadí týchto zistení objektivizovať media-
lizované informácie o „exode“ slovenských vysokoškolákov, bude 
dobré dať priestor aj iným číslam. (Zvlášť, ak o vyššej kvalite vzdelá-
vania relevantné porovnanie môže poskytnúť iba študent, ktorý ab-
solvoval štúdium v oboch štátoch. Takých však bude pravdepodobne 
príliš málo na to, aby boli reprezentatívnou vzorkou.) 

Štatistiky o počte vysokoškolských študentov v oboch krajinách 
poukazujú na rovnaký trend vo vývoji, teda na absolútny pokles počtu 
študentov v posledných rokoch, s tým rozdielom, že v Česku začal 
o dva roky neskôr, t. j. 2011. Aj počet slovenských obyvateľov štu-
dujúcich v ČR začal po krátkej stagnácii v tomto roku trvalo klesať. 
Dôkaz o rastúcom odlive Slovákov do Česka tak v štatistikách nie je 
prítomný.

Naopak, zaujímavý je trend vývoja zahraničných študentov študu-
júcich na vysokých školách v SR. V sledovanom období (ktoré je 
limitované dostupnosťou dát za SR) pozorujeme kontinuálne rastúci 
počet (aj podiel) zahraničných študentov v SR, predstihujúci v rela-
tívnom vyjadrení dynamiku tohto indikátora v ČR. Bohužiaľ, počty vý-
lučne českých študentov na komparatívnej báze nie sú k dispozícii.

Prítomnosť slovenských študentov na českých vysokých školách 
je vo veľkej miere determinovaná historicky, geograficky, kultúrne 
aj ekonomicky. O rastúcom exode slovenských študentov do Česka 
za vyššou kvalitou vzdelávania neposkytujú kvantitatívne indikátory 
zatiaľ presvedčivé dôkazy. To ale neznamená, že sa má UK uspoko-
jiť so status quo. Nepriaznivý demografický vývoj je veľkou výzvou, 
ktorej vysoké školy budú čeliť minimálne v nasledujúcom desaťročí. 
Pri jej zvládaní by mal štát pre oblasť vysokého školstva vytvoriť také 
podmienky fungovania, v ktorých by sa z vysokoškolských ustano-
vizní udržali iba nositeľky skutočnej kvality vzdelávania i vedeckého 
výskumu. Je však aj na vedeniach vysokých škôl, akú stratégiu v tejto 
oblasti zvolia. 

UK musí v súlade s medzinárodnými trendmi realizovať také roz-
vojové projekty, ktoré jej umožnia podchytiť tých najšikovnejších 
študentov už od strednej, prípadne už od základnej školy. Zdravú 
konkurenciu v oblasti kvality vysokého školstva v Českej republike 
vnímame ako dar, ktorý nám nedovolí zaspať na vavrínoch.

Oddelenie stratégií a analýz RUK
Ilustračná fotografia. Foto: Vladimír Kuric
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45 rokov katedry geochémie
Keď profesor Cambel v decembri 1969 zakladal na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) samostatnú katedru geochémie, nemohol 
tušiť, že to bude až do dnešných dní jediná geochemická katedra na Slovensku i v Čechách. Po štyridsiatich piatich rokoch katedra 
pokračuje vo výskumoch a vzdelávaní.

Vznik a história 
Hoci v Čechách boli na systematický rozvoj geochémie lepšie 

predpoklady ako na Slovensku (dielo svetoznámeho českého geo-
lóga a montanistu Františka Pošepného, osobné prednášky a náv-
števy V. I. Vernadského a A. E. Fersmana v Prahe a Brne počiatkom 
20. rokov minulého storočia), prvý raz sa termín „geochémia“ objavil 
v názve katedry na PriF UK v roku 1963. Vtedy pre významný podiel 
katedry nerastných surovín v pedagogickej a výskumnej činnosti 
v odbore geochémia katedru premenovali na Katedru nerastných 
surovín a geochémie a doc. Cambel sa stal profesorom geochémie. 

Vďaka jeho iniciatíve a diplomacii bola 1. decembra 1969 zalo-
žená samostatná Katedra geochémie, ktorá bola a doteraz je jedi-
nou samostatnou geochemickou katedrou na Slovensku (predtým aj 
v Československu). 

Pedagogická činnosť 
Katedra bola gestorom študijnej špecializácie geochémia v Geo-

logickej sekcii fakulty a environmentálna geochémia v Environmen-
tálnej sekcii. V súčasnosti už je gestorom len druhej špecializácie.

Prvý smer sa zameriava predovšetkým na štúdium neživej prírody. 
Skúma chemické prvky v pôdach, zvetralinách, vodách, atmosfére 
i horninách. Sleduje pohyblivosť prvkov v rôznych prostrediach a ich 
hromadenie alebo rozptyl, či už z prirodzených príčin alebo spôso-
bené človekom. Tento smer sa študoval v rámci študijného odboru 
geológia. Od roku 2009 tento študijný program nie je akreditovaný.

Druhý smer sa zameriava na všeobecnejšie problémy vzťahu ži-
vej a neživej prírody, ako i spoločenské dôsledky tohto vzťahu. Ten-
to smer sa študuje v rámci študijného odboru environmentalistika. 
Poslucháči okrem znalostí z geologických, najmä geochemických 
predmetov, získavajú aj rozšírené znalosti z biologických, chemic-
kých, geografických, právnych a ekologických odborov.

Do roku 2005 absolvovalo štúdium 229 absolventov (traja s ce-
nou ministra). Štúdium úspešne skončilo aj päť zahraničných štu-
dentov (z Maďarska, Kuby a Etiópie). Odvtedy bakalársky stupeň 
úspešne ukončilo 101 študentov a magisterský 90 študentov. Ma-
gisterské štúdium úspešne skončili aj traja zahraniční študenti (z 
Česka a Srbska). Na základe rigorózneho pokračovania titul RNDr. 
celkove získalo 152 uchádzačov. Katedra ako školiace pracovisko 
vychovala 29 kandidátov vied, resp. doktorandov. Štyria členovia 
obhájili doktorské dizertačné práce. Vedeckú ašpirantúru úspešnou 
obhajobou kandidátskych dizertácií skončili aj traja zahraniční štu-
denti (z Česka, Indie a Iraku). Mnohí z absolventov sa osvedčili pri 
zahraničných expertízach, plnili a plnia významné úlohy v riadiacich 
funkciách v štátnych a súkromných inštitúciách. 

Vedeckovýskumná činnosť 
Katedra sa od svojho vzniku orientovala na niekoľko základných 

otázok. Pracovníci veľmi úspešne rozvinuli geochemický výskum 
kryštalických hornín, rúd a akcesorických minerálov, hypergén-
nych procesov a geochemických metód vyhľadávania rudných 
ložísk predovšetkým v oblasti Malých Karpát, ale aj v iných zápa-
dokarpatských regiónoch. Výsledky rozsiahleho štúdia obsahu a 
distribúcie stopových prvkov v rudných, najmä sulfidických minerá-
loch (pyrit, pyrotín, chalkopyrit, antimonit, galenit), a to nielen ložísk 
Malých Karpát, ale z celého karpatského regiónu, ktoré dosiahli 
prof. Cambel a doc. Jarkovský, boli ocenené aj štátnou cenou a 
mali veľký ohlas aj v zahraničí. V súvislosti s týmto výskumom vznikli 
rôzne práce vrátane diplomových. Mnohé priniesli údaje, ktoré boli 
významným prínosom do poznania geológie Malých Karpát, ale aj 
celých Západných Karpát.

Súčasným cieľom katedry je geochemický výskum abiotického prí-
rodného a antropogénne ovplyvneného prostredia, a to z aspektu geo-
chémie endogénnych a hlavne exogénnych procesov alebo environ-
mentálnej geochémie. Výsledky výskumu katedra za svojej existencie 
zúročila vo viac ako 1238 pôvodných vedeckých prácach a prácach 
zborníkového typu, ako aj v 38 prácach monografického charakteru.

Súčasné výskumné úlohy katedry sú zamerané najmä na environ-
mentálno-geochemické problémy opustených antimonitových ložísk 
na Slovensku, urbánnu geochémiu, medicínsku geochémiu, geo-
chemické faktory karsogenézy, geochémiu oceánických sedimen-
tov a príbuzných vulkanických hornín mezozických komplexov Zá-
padných Karpát a výskum uhľovodíkového potenciálu neogénnych 
panví Západných Karpát. 

V súčasnosti sa na katedre rieši päť projektov VEGA. Participuje-
me aj na dvoch APVV projektoch, projekte spolufinancovanom EÚ 
– LIFE FOR KRUPINA, ako aj na univerzitnom projekte ENVIRO-ME-
DICÍNA pre 21. storočie.

Vedecká konferencia pri príležitosti 45. výročia katedry
Pri príležitosti 45. výročia vzniku Katedry geochémie PriF UK 

v Bratislave sa 4. a 5. decembra 2014 konala vedecká konferencia 
GEOCHÉMIA 2014. 

Konferenciu otvorili dekan PriF UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., a 
riaditeľ ŠGÚDŠ v Bratislave Ing. Branislav Žec, CSc., ktorí vo svojich 
príhovoroch poukázali na širokú škálu geologickej a environmentálnej 
problematiky, ktorú v súčasnosti geochemické vedy napomáhajú rie-
šiť. Zdôraznili ich význam a vyjadrili potešenie nad tým, že sa na kon-
ferencii zúčastňuje veľa mladých vedeckých pracovníkov a študentov.

Konferencia GEOCHÉMIA, ktorá v roku 2014 bola organizovaná 
už sedemnásty raz, sa v posledných rokoch stala miestom, kde sú 
prezentované najnovšie poznatky z geochemickej problematiky rie-
šenej v súčasnosti na Slovensku i blízkom okolí. Zúčastnilo sa na 
nej 105 odborníkov a vedeckých pracovníkov zo Slovenska i Česka, 
ktorí prezentovali 36 prednášok a 40 posterov.

Po štrnásty raz sa uskutočnila aj súťaž mladých vedeckých pracov-
níkov do 35 rokov – o najlepšiu prednášku (cena B. Cambela) a o naj-
lepší poster (cena S. Gazdu). Aj týmto chceme napomôcť mladým 
vedeckým pracovníkom v ich súčasnom úsilí o zapojenie sa do vedec-
kej práce v rámci geochémie, čo, ako dúfame, napomôže ďalšiemu 
úspešnému rozvoju geochémie aj vo vzdialenejšej budúcnosti.

doc. RNDr. Ondrej Ďurža, CSc., vedúci katedry

Konferenciu otvoril dekan Prírodovedeckej fakulty UK Milan Trizna.



K O M E N T Á R

Udalosti spojené s útokom na 
francúzsky satirický týždenník Char-
lie Habdo otriasli svetovou verej-
nosťou a zároveň vyvolali nevídanú 
mediálnu hystériu. Teroristický čin, 
ktorý vykonali dvaja zúfalí mladí 
ozbrojenci alžírskeho pôvodu a ná-
sledný útok proti kóšer obchodu 
v Paríži, sú iste tragické a odsúde-
niahodné, no predstavujú len vrchol 
ľadovca. Pritom reakcie na tieto 
udalosti vyniesli na povrch mnohé 
otázky a problémy, ktoré by si už 
dávno zaslúžili viac pozornosti. Žiaľ, 
mnohí reagovali prehnane, neraz to 

hraničilo s hystériou vyvolanou strachom a nepochopením. Síce 
ra cionálne argumenty, búrku emócií a predsudkov neutíšia, no 
stále verím v zodpovednosť intelektuálov, aby verejne vyslovili 
svoje názory vo veci spoločenských. 

Je nesporné, že protagonisti francúzskych útokov boli moslim-
ského pôvodu a ako oni sami, tak aj veľká časť svetovej verejnos-
ti, ich činy identifikovali s islamom. Preto prvým pojmom, ktorý je 
potrebný vysvetliť, je samotný islam. Zdá sa, že v tomto prípade 
niet čo vysvetľovať, je to jedna z veľkých monoteistických nábo-
ženských tradícií sveta. Nie je to však také jednoduché, a práve 
európske nepochopenie islamu je jedným z hlavných dôvodov 
vznikajúcich konfliktov. To prvé, čo si treba uvedomiť, je, že „is-
lam“ v tej esencialistickej podobe, ako ho vníma jednak západ, 
ale tiež aj mnohí islamisti, neexistuje. Islam nie je jeden a jednot-
ný, je to súhrn mnohých od seba, ako kultúrne, tak aj nábožensky 
sa líšiacich, no navzájom niekoľkonásobne prepojených a komu-
nikujúcich tradícií. 

Táto skutočnosť však nebráni islamistom vykonávajúcim ná-
silné a teroristické činy hovoriť v mene celého islamu ako kom-
paktného celku, ale ani západným politikom, médiám a verejnos-
ti, aby tieto činy považovali za prejav islamu ako takého. Mnohí 
v Európe a Severnej Amerike považujú islam za nedemokratický, 
násilný, netolerantný, nerozlišujú medzi názormi tzv. Islamského 
štátu v Iraku a Levante a popredných autorít káhirskej islamskej 
univerzity al-Azhar. Pritom to je ako považovať názory Kukluxklanu 
hlásiaceho sa ku kresťanstvu s názormi pápeža Františka I. a iden-
tifikovať oboje s „jednotným kresťanstvom“.

Náboženstvá neraz slúžia ako zdroj inšpirácie pre radikálne ideo-
lógie. Islamizmus je takouto ideológiou a je vo svojej podstate po-
dobnejší kresťanskému fundamentalizmu či hinduistickému nacio-
nalizmu než mnohým podobám islamu. Mnohí nábožensky alebo 
inak motivovaní radikáli spáchajú násilné činy. Násilie plodí strach 
a zdrojom strachu je často to, čo nepoznáme a nevieme či nechce-
me pochopiť. Strach z neznámeho potom vedie ku zovšeobecne-
niu, teda vytvoreniu obrazu nepriateľa. Je to iste proces iracionálny 
a ako iné zovšeobecnenia aj toto vedie k esencionalizmu, teda pre 
západ sa stáva „nepriateľom“ „islam“ a pre moslimov zas „západ“. 

Samozrejme, také jednoduché to nie je. Skutočnosť je však 
zložitá, nesúrodá a plná vnútorných rozporov, preto namiesto 
namáhavého procesu poznania sa mnohí obracajú k imaginácii. 
Znie to paradoxne, veď žijeme vo svete, kde informácie sa stali 
dostupnejšie než kedykoľvek predtým, no informačná revolúcia 
neviedla k lepšiemu pochopeniu a vecnejšiemu posúdeniu vecí. 
Informácií je totiž nepreberné množstvo, preto mnohí reagovali 
na informačnú revolúciu rezignáciou. Imaginácia a mýtické mys-
lenie totiž ponúkajú ucelený „krásny“ obraz o svete, kde dobro 
a zlo sú od seba jasne oddelené. Tento čiernobiely svet je ale aj 
plný predsudkov a intolerancie, teda je priam antitézou toho, čo 
považujeme za európske hodnoty založené na dedičstve osvie-
tenstva a humanizmu. Takýto model sveta však uprednostňujú 
nielen islamisti, ale aj islamofóbovia. Tá mediálna búrka, ktorá po 
francúzskych udalostiach rozvírila hladinu verejnej mienky, vy-
niesla na povrch nielen mnohé reálne politické, spoločenské či 
náboženské problémy spojené s integráciou, slobodou slova či 
náboženskou toleranciou, ale tiež pridala vietor do plachiet európ-
skym islamofóbnym a xenofóbnym tendenciám. 

Síce na Slovensku aspoň zatiaľ prevládal určitý latentný ne-
záujem o islam, no keď sa pozrieme na tendencie v susednom 
Česku, kde prezident označil islam za „nekultúrny“ a niektorí po-
litici sa verene vyslovili za „odsun“ moslimov z krajiny, to dobre 
ukazuje, že ide o vážny problém. Vôbec netvrdím, že po islame by 
sme mali mať strach aj z islamofóbie. Strach nič nerieši. Miesto 
imaginácie a predsudkov by bolo potrebné pozrieť sa na vec nie 
v emotívnom, no racionálnom kontexte. Poznanie a vzdeláva-
nie síce tiež nevyrieši všetko, no je evidentné, že v tomto smere 
máme všetci – moslimovia aj nemoslimovia – mnohé dlhy. 

doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., 
religionista, FiF UK
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Z portfólia CĎV UK
Začiatok roka 

2015 je pre 
Centrum ďalšie-
ho vzdelávania 
UK vstupom do 
druhého polčasu 

realizácie projektu Jasne – Alles klar! Koor-
dinátorom tohto projektu, podporovaného 
Európskou komisiou v rámci programu celo-
životného vzdelávania, je Technická univer-
zita v Drážďanoch. Pod taktovkou tejto inšti-
túcie pracuje projektový tím pozostávajúci zo 
zástupcov ÚJOPu Univerzity Karlovej, Ne-
mecko-českej priemyselnej a obchodnej ko-
mory, Dolnorakúskej akadémie, Jagelovskej 

univerzity a Nemecko-poľskej priemyselnej 
a obchodnej komory. Veľmi dôležitú úlohu 
hrá spolupráca so spoločnosťou *fictionfar-
mer, špecialistami na multimediálne e-lear-
ningové produkcie.

V priebehu prvého roka prebehol podrob-
ný a rozsiahly prieskum požiadaviek na zna-
losť cudzích jazykov a ich úrovne vo firmách 
cieľového zamerania a výsledkom je doku-
ment Príručka s informáciami o jazykových 
oblastiach a požiadavkách v jednotlivých 
profesiách. Táto slúži ako podklad pre vytvo-
renie komplexného e-learningového študij-
ného materiálu v nemeckej, poľskej, českej 
a slovenskej jazykovej mutácii, ktorý bude 

určený predovšetkým pre jednotlivé profesie 
odvetvia automobilového priemyslu, pre fir-
my zaoberajúce sa strojárskou produkciou, 
logistikou a dopravou, ako aj ich dodáva-
teľov. Ide o firmy s nemeckou či rakúskou 
účasťou. Bude aplikovateľný ako súčasť 
firemných kurzov slovenského jazyka, ale 
zároveň aj vhodný na vzdelávanie formou sa-
moštúdia. Nemeckú jazykovú mutáciu bude 
možné implementovať do výučby nemecké-
ho jazyka na slovenských školách technic-
kého zamerania či do špecializovaných kur-
zov. Všetky informácie o tomto projekte sú 
dostupné na www.jasne-online.eu. 

PhDr. Alica Bortlíková, CĎV UK

PROJEKT 1 a 

Islam, islamizmus, islamofóbia
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Zahraniční študenti, ktorí sa v Jazykovej a od-
bornej príprave cudzincov a krajanov Centra 
ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského 
(JOP CĎV UK) pripravujú na svoje ďalšie štú-
dium na slovenských vysokých školách, učia 
sa po slovensky a študujú odborné predme-
ty po celý školský rok, strávili vo svojej škole 
na Žižkovej ulici v Bratislave v predvianočnom 
období jeden neobyčajný deň. V stredu 17. 
decembra 2014 výnimočne neštudovali, preto-
že sa ich škola zmenila na magické vianočné 
miesto, kde lektori pre zmenu nepreverovali len 
ich vedomosti, ale najmä ich spevácky talent, 
manuálnu zručnosť a zmysel pre tímovú prá-
cu. O tomto nezvyčajnom dni napísali študenti 
krátku správu, ktorá prešla len čiastočnou ja-
zykovou úpravou a je v nej zachovaný spôsob, 
akým sa dokážu po slovensky vyjadriť zahranič-
ní študenti JOP-u po štyroch mesiacoch štúdia 
slovenčiny. 

Keby ste sa kohokoľvek v JOP-e opýtali, čo 
JOP znamená pre neho, každý by vám určite 
odpovedal, že sme jedna veľká nadnárodná ro-

dina. Všetci máme rôzne tradície z našich krajín, 
ale keď nám lektori odhalili, že urobia vianočné 
trhy len pre nás, spolu sme ich očakávali s veľ-
kým entuziazmom. Určite vás zaujíma, čo sme 
tam presne robili – či sme varili, spievali, vyrá-
bali vianočné ozdoby, tancovali alebo súťažili. 
Môže vám to znieť prekvapujúco, ale pravda je, 
že sme urobili všetky tieto aktivity len za jeden 
krátky, ale neobyčajný deň. Usilovní lektori pre 
nás pripravili veľkú vianočnú súťaž. Najzaujíma-
vejšie zo všetkého bolo to, že nás spoza kaž-
dých dverí očakávala nová mystéria a keď sme 
ju chceli odhaliť, museli sme urobiť špecific-
ké úlohy. Hneď za prvými dverami sa ukrývala 
dobrá nálada a slovenské preklady populárnych 
vianočných kolied. Za každú ukončenú aktivitu 
sme ako odmenu dostali vianočné peniažky. 
Krok za krokom naše peňaženky boli tučnejšie a 
tučnejšie a naše úsmevy väčšie a väčšie. Usilov-
ne sme zarábali tieto peniažky, ale to, kde a ako 
ich môžeme utratiť, bola pre nás hádanka. Keď 
sa otvorili posledné dvere, pred nami stál neoby-
čajný stánok, v ktorom sme mohli svoje peniaž-

ky vymeniť za ingrediencie na palacinky. Veríte 
alebo nie, sami sme museli zamiešať cesto na 
palacinky a vypiecť čo najviac palaciniek, aby 
sme vyhrali súťaž medzi skupinami (nechceme 
sa chváliť, ale naša skupina vyhrala). Na konci 
dňa sme všetci mali vianočnú náladu, chutné 
palacinky, ozdobenú školu a príjemné darčeky 
v taškách. Tento deň vždy zostane v našich srd-
ciach. Lektori, ďakujeme!

Abraham Jan Hrubik, Chorvátsko
Alina Tatarina, Moldavsko
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Keď zahraniční študenti 
pečú slovenské vianočné palacinky

Praktická výučba kriminalistiky  
na právnickej fakulte

Už tradične sa vo vysokoškolskom prostredí rozpráva o tom, že výučba by mala byť 
orientovaná nielen teoreticky, ale mala by poslucháčov pripraviť aj na prax.  
Na Právnickej fakulte UK je zaradený ako povinne voliteľný predmet v magisterskom 
študijnom programe aj predmet „Kriminalistika“, ktorý priam volá po praktickej výučbe.

V uplynulom období sa rozvinula spoluprá-
ca medzi Právnickou fakultou UK a Oddele-
ním služobnej kynológie z Finančného riadi-
teľstva SR (ďalej len „OSK“), ktoré dňa 24. 
11. 2014 už po tretíkrát vykonalo na PraF UK 
praktickú hodinu využitia „odorológie“ (iden-
tifikácia podľa pachu) a ukážku použitia slu-
žobného psa na vyhľadávanie a identifikáciu 
vybraných látok. 

Treba vyzdvihnúť, že príslušníci OSK pri-
šli aj tento rok v hojnom počte nielen čo sa 
týka zastúpenia ľudskej časti osadenstva, 
ale aj v počte štvornohých „spolupracovní-
kov“, pričom do Bratislavy merali cestu až 
z Výcvikového strediska služobnej kynoló-
gie v Gajaroch. Piati psovodi a traja psy – to 
bola výsledná zostava „aktérov“ 90-minúto-
vej praktickej hodiny, na ktorej mali možnosť 
sa študenti oboznámiť s činnosťou OSK. 
Študenti s napätím počúvali, na vyhľadanie 
čoho všetkého je možné použiť služobné-
ho psa (drogy, cigarety, peniaze, chránené 
živočíchy), ako sa psy trénujú na uvedenú 
činnosť, ako pes dokáže označovať nájdené 
látky a ďalšie súvislosti ohľadom práce so 
služobným psom, napr. ako nájsť vhodného 
psa na uvedenú prácu, aký je vzťah medzi 
psom a jeho „psovodom“ a ako vycvičiť nie-
len psa, ale aj jeho „psovoda“. 

Samozrejme, že výklad nebol len teoretic-
ký, pretože príslušníci OSK boli plní nadše-
nia a entuziazmu rozprávať o svojich „prak-
tických“ zážitkoch pri výkone svojej činnosti. 
Študenti sa mohli dozvedieť rôzne „pikošky“, 
ktoré v novinách a televíznych správach 
nenájdu. Mali možnosť zahĺbiť sa do prob-
lematiky ochrany hraníc a colných predpi-
sov a zistili, že vynaliezavosť páchateľov pri 
porušovaní zákonov vyžaduje nemalú dávku 
trpezlivosti a odbornosti príslušníkov finanč-
nej správy, a že nájdenie „podozrivých“ látok 
sa nie vždy zaobíde bez problémov a občas-
ných sklamaní, keď pes nájde už len „prázd-
nu“ pašerácku skrýšu a nie je možné pácha-
teľa usvedčiť a potrestať.

Vrcholom celého podujatia boli, samozrej-
me, nie reči, ale kúsok „praktickej práce“, 
kde hlavné slovo mali nie ľudia, ale psy. 
V rámci niekoľkých praktických ukážok pred-
viedli už netrpezliví psíkovia svoje schopnos-
ti a ani raz nesklamali svojich cvičiteľov, ani 
celé publikum. Bez omylu dokázali opako-
vane určiť, v ktorej z niekoľkých debničiek 
sa nachádza hľadaná droga i dokázali nájsť 
„kopu peňazí“ schovanú vo vrecku jedného 
zo študentov, ktorí poslúžili ako „figuranti“. 
Rovnako dokázali psy nájsť hľadanú drogu 
ukrytú v rámci miestnosti, či už u človeka, 

v lavici alebo pod okennou parapetou.
Študenti boli nadšení priateľskosťou cvi-

čených psov, ich schopnosťami, ale aj veľmi 
prívetivým a ústretovým prístupom všetkých 
psovodov. O úspešnosti celej akcie svedči-
lo aj množstvo otázok, ktoré smerovalo na 
príslušníkov OSK po skončení praktickej 
hodiny, a to, že miestnosť museli opustiť 
všetci zúčastnení až potom, ako ich odtiaľ 
„vyhnala“ ďalšia hodina. Tí najhorlivejší štu-
denti odchádzali obohatení nielen o dojmy 
a nové vedomosti, ale aj o pár upomienko-
vých predmetov a propagačných materiálov, 
ktoré pre týchto „nadšencov“ priniesli pred-
nášajúci príslušníci OSK.

Myslím si, že budem hovoriť za všetkých 
zúčastnených študentov, že takéto podujatie 
ocenili a bolo pre nich prínosom, preto dú-
fam, že spolupráca v tejto oblasti sa zachová 
aj do budúcnosti.

JUDr. Radovan Blažek, PhD., PraF UK
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Dňa 5. 12. 2014 sa v hoteli Saffron v Bratislave uskutočnil už 68. chirurgický deň Kostlivého. Toto najstaršie chirurgické vedecké 
podujatie na Slovensku nesie meno zakladateľa prvej slovenskej chirurgickej školy. Prof. MUDr. Stanislav Kostlivý, Dr. h. c., založil 
v roku 1919 I. chirurgickú kliniku Lekárskej fakulty UK.

Od roku 1947 sa na jeho počesť každo-
ročne začiatkom decembra usporadúva, 
toho času už ako medzinárodný kongres za 
účasti širokej chirurgickej obce zo Sloven-
ska, Česka, Poľska a Nemecka. Podujatie 
je venované predovšetkým chirurgom, ale i 
sestrám chirurgických disciplín, čím zvyšuje 
odbornú úroveň ošetrovateľskej starostlivos-
ti a rozvíja jej komplexnosť.

Tento rok sa zišli odborníci zo všeobec-
nej chirurgie, hrudníkovej, onkologickej 
chirurgie, plastickej a rekonštrukčnej, 
cievnej, ale i detskej chirurgie, aby do ak-
tuálnej problematiky vniesli nové pohľady. 
Odborný program bol zameraný na akút-
ne stavy v širokom kontexte chirurgie ako 
takej. Druhou nosnou témou boli súčasné 
trendy v liečbe chronických rán. Podujatie 
je zaradené do kontinuálneho medicínske-
ho vzdelávania.

Na Kostlivého dní vystupovali aj poprední 
odborníci z teoretických a iných nechirur-
gických klinických disciplín. Zvýraznil sa tak 
moderný interdisciplinárny prístup k mno-
hým chirurgickým problémom. Neodmys-
liteľnou súčasťou boli diskusné príspevky. 
Prezentácia vlastných názorov či skúseností 
a polemika s ostatnými dotvárala komplexné 
„čaro“ tohto tradičného podujatia. Takáto vý-

mena odborných názorov kladne prispieva 
k odbornej úrovni sympózia. 

Tohto roku sa na Kostlivého dni zúčastnilo 
vyše 300 chirurgov a 70 sestier. Zastúpené boli 
prakticky všetky popredné kliniky zo Slovenska. 
Odznelo spolu 37 prednášok v štyroch blokoch 
a prihlásených bolo 9 posterov. Prednášky sa 
zaoberali v prvom bloku postavením chirurga 
pri akútnych stavoch, dohľadom nad správnym 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V úvode 
odzneli prednášky o odkladnosti chirurgické-
ho riešenia akútnej cholecystitídy, diagnostike, 
semiinvazívnom prístupe, „timingu“, rozsahu a 
charaktere chirurgickej intervencie pri kompli-
kovanej divertikulitíde kolonu. Záver prvého blo-
ku patril chirurgickej liečbe krvácania z horného 
GIT-u, závažným multiorgánovým poraneniam. 
Chirurgovia z Českej republiky a Poľska suma-
rizovali vlastné skúsenosti a prezentovali akútne 
komplikácie pri kolorektálnej laparoskopickej 
chirurgii. 

Druhý blok príspevkov doobedňajšieho 
programu bol venovaný akútnym stavom 
v hrudníkovej chirurgii, aktuálnemu stavu 
diagnostiky a chirurgickej liečby.

Tretí blok prednášok svojimi príspevkami 
obohatil poslucháčov o skúsenosti z oblasti 
transplantológie pečene z Kliniky transplan-
tačnej, viscerálnej a cievnej chirurgie z Marti-

na. Pertraktované boli skúsenosti pri zvládaní 
krvácavých komplikácií a endovaskulárnom 
ošetrení pri akútnom krvácaní. Odzneli aj zau-
jímavé kazuistické správy z oblasti pediatrickej 
chirurgie. 

Ťažiskovou témou poobedňajšieho 
programu bola liečba chronických rán vo 
svetle súčasných trendov. V štvrtom bloku 
boli prezentované aktuality, trendy v oblas-
ti chronických rán. Zdôraznila sa dôsledná 
príprava pacienta a rany pred aplikáciou 
podtlakovej terapie, jej využitie v liečbe kom-
plikovaných chronických rán. Prezentoval sa 
algoritmus liečby pri venóznom vrede pred-
kolenia. Z oblasti podpory hojenia chronic-
kých rán bol vyzdvihnutý potenciál mezen-
chymálnych kmeňových buniek a apiterapia. 
Problematiku starostlivosti o okolie rany vý-
stižne rozpracoval a kreoval príspevok z od-
boru dermatológia. 

Organizátormi podujatia boli pracovní-
ci I. chirurgickej kliniky LF UK a UNB pod 
vedením prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., 
Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská 
chirurgická spoločnosť. Záštitu v roku 2014 
prevzal predseda vlády SR doc. JUDr. Ro-
bert Fico, CSc.

MUDr. Alexander Škoda, LF UK,  
hlavný organizátor kongresu

Kostlivého deň o akútnych stavoch v chirurgii

Dňa 29. 1. 2015 navštívil Filozofickú fa-
kultu Univerzity Komenského v Bratislave 
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, vý-
skumu a športu, ktorý v poslednom obdo-
bí absolvoval pracovnú návštevu viacerých 
fakúlt Univerzity Komenského a aj Ekono-
mickej univerzity. 

Na stretnutí s vedením fakulty, na ktorom sa 
zúčastnil aj rektor UK profesor Karol Mičieta, 
sa zaujímal v prvom rade o zahraničné granty 
našej fakulty v rámci 7. rámcového programu 
EÚ. Dekan fakulty prof. Jaroslav Šušol ho in-
formoval o dvoch v súčasnosti realizovaných 
projektoch, v ktorých je fakulta súčasťou kon-
zorcia riešiteľov, ako aj o ďalších, ktoré si fa-
kulta v rámci aktuálnych výziev podala. 

Následne sa Juraj Draxler stretol s vyše 
sedemdesiatimi doktorandmi študujúcimi na 
Filozofickej fakulte UK (a na ústavoch Slo-
venskej akadémie vied) a v diskusii s nimi sa 
zaujímal o situáciu vo vzdelávaní, vede a vý-
skume, aj v celkovom akademickom prostre-
dí, ktoré im fakulta na ich prácu poskytuje. 
Doktorandi ho upozornili na viaceré praktic-
ké problémy (napríklad uznávanie diplomov 

z Českej republiky). Niektorí sa vyjadrovali 
pomerne kriticky, naopak iní konštatovali, že 
medzi úrovňou vedy a vzdelávania na našej 
fakulte a zahraničnými pracoviskami, kde 
absolvovali študijné pobyty, nevidia zásadný 
rozdiel. Profesor Mičieta konštatoval v disku-
sii, že nevyhnutným predpokladom zlepšenia 
vysokého školstva je eliminácia vplyvu pod-
priemerných a priemerných vysokých škôl 
v procese rozdeľovania grantových pros-

triedkov a diferencované vnímanie vysokých 
škôl na Slovensku. 

Minister Draxler konštatoval, že cieľom 
tohto a ďalších stretnutí je získať podnety 
priamo od študentov a zamestnancov fakul-
ty, ktoré by mu umožnili pripraviť a aspoň 
čiastočne v priebehu najbližšieho roka prijať 
systematické opatrenia na zlepšenie fungo-
vania vysokých škôl.

Martin Slobodník, prodekan FiF UK

Minister školstva získava podnety 
od doktorandov na fakultách

 Dekan FiF UK Jaroslav Šušol, minister školstva Juraj Draxler a rektor UK Karol Mičieta na diskusii s doktorandmi.
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Mafián a Hadrián v Moyzesovej sieni
V rámci podpory vzniku a uvádzania nových diel slovenských skladateľov sa zrodil 

projekt s názvom Nové skladby pre zbor. Autori projektu, mladí skladatelia Marián 
Zavarský a Miroslav Tóth a dirigentka Petra Torkošová sa rozhodli prezentovať svoje 
inovatívne chápanie hudby vrátane aplikovania neštandardných kompozičných prvkov 
a netradičný spôsob využitia priestoru koncertnej siene. 

Na realizáciu odvážnych plánov poslúžila umelcom Moyzesova sieň, kde sa v novem-
bri na koncerte organizovanom v spolupráci s Katedrou muzikológie FiF UK predstavil 
spevácky zbor Technik pod vedením P. Torkošovej. 

Koncert otvárala skladba s nevšedným názvom Quaoar z pera Mariána Zavarské-
ho. Kompozícia nesie text indiánskeho jazyka Tongva a zhudobňuje misionársky prepis 
Otčenáša. Prekvapivý bol hneď úvod, v ktorom sa účinkujúci rozostavili do rohov kon-
certnej sály. Dielo obsahuje výraznú rytmizáciu pomocou hlasu i hovoreného slova v ši-
rokej dynamickej škále. Efekt podporuje nielen kvadratické umiestnenie spevákov, ale 
aj rôzne kombinácie zborových hlasov. Uprostred hudobného deja, medzi rytmickými 
piliermi, bola umiestnená pasáž lahodného, takmer meditatívneho charakteru. 

Druhým tvorivým počinom večera bolo Requiem za mafiána od Miroslava Tótha. 
Osemčasťový cyklus na text Mareka Kundláka, venovaný spomienke obetiam šikany 
a trestných činov, je určený pre zbor a kontratenor. V priebehu tejto hudobnej „antidrá-
my“ nás Mafián presviedča o svojom veľkom význame pre spoločnosť, zľahčuje vlastné 
činy a teší sa z nefunkčnosti morálky. Náročný sólový part Mafiána stvárnil kontrateno-
rista Matej Benda.

Posledné dielo večera Animula Vagula Blandula bolo zložené na text rímskeho cisá-
ra Hadriána. Z pohľadu skladateľa Mariána Zavarského verše hovoria o duši putujúcej 
na druhý svet. 

Drobné nepresnosti speváci poslucháčom vynahradili veľkou dávkou nadšenia. Kon-
cert zanechal hlboký dojem a nejeden námet na uvažovanie v mysliach poslucháčov, 
z ktorých mnohí boli študentmi UK.

Jana Štrpková, študentka FiF UK

Cena Pavla Országha 
Hviezdoslava

Dňa 28. októbra 2014 si v rámci Dní slo-
venskej literatúry prevzala cenu Pavla Orszá-
gha Hviezdoslava za preklady slovenských 
literárnych a dramatických diel do španielčiny 
Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., vedeckový-
skumná pracovníčka na Katedre románskych 
jazykov a literatúr Ústavu filologických štúdií 
Pedagogickej fakulty UK. O cenu sa podelila 
s dvoma španielskymi slovakistami, preklada-
teľmi a zakladateľmi slovakistiky na najväčšej 
španielskej univerzite doc. Salustiom Alvara-
dom a doc. Alejandrom Hermidom de Blas 
z Univerzity Complutense v Madride.

Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., preložila 
v spolupráci s doc. Alvaradom prózy viace-
rých slovenských spisovateľov, medzi nimi 
Martina Kukučína či Janka Jesenského. 
V roku 2014 im vyšli v španielskom vydava-
teľstve Xorki dve dvojjazyčné teoreticko-pre-
kladové monografie En los orígenes de la 
literatura de los eslavos (Na počiatkoch lite-
ratúry Slovanov), ktorá zahŕňa okrem iného 
i preklad Proglasu do španielčiny, a Hagio-
grafías eslavas (Slovanské hagiografie).

Okrem prekladov sa Dr. Bojničanová venu-
je i odkrývaniu styčných bodov medzi kultú-
rou krajín románskych jazykov (predovšetkým 
Španielska a Katalánska) a Slovenska. Ob-
zvlášť ju zaujala otázka existencie zbojníctva 
a jeho odraz v ústnej ľudovej tvorbe, ktorým 
sa venovala vo viacerých vedeckých prácach.

PhDr. Mária Medveczká, PhD., PdF UK

Ceny si v SND prevzali (zľava) A. Hermida, S. Alvarado 
a R. Bojničanová.

Pamätná kniha UK
Len nedávno sa stránky prvej pamätnej knihy 

Univerzity Komenského naplnili. Kniha úctyhod-
ných rozmerov, váhy a veku vyčerpala svoje limity. 
Zapisovali sa do nej návštevy počas dlhých rokov 
od vzniku univerzity. Spektrum hostí bolo široké od 
politikov, cez vedecké kapacity až po umelcov roz-
ličných národností a ich pozdravy nájdeme v rôz-
nych jazykoch. 

V knihe nájdeme odkazy Václava Havla s neod-
mysliteľným srdiečkom, Alexandra Dubčeka, minis-
trov školstva, nositeľov čestných doktorátov, hláv 
štátov a podobne.

V súčasnosti sa už čestní hostia zapisujú do no-
vej pamätnej knihy.

Lenka Miller

Z A U J Í M A V O S Ť

Japonská princezná 
Sayako. 6. 10. 2000

14. dalajláma Tenzin Gyatso. 16. 10. 2000

Tony Blair, premiér Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska. 10. 3. 2006
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Jakub Cíbik je študentom biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a fotografovaniu sa venuje 
viac ako sedem rokov. Krásu doposiaľ bližšie neobjavenej prírody Bielych Karpát zdokumentoval v početných fotografiách a vo 
svojej filmárskej prvotine, ktorá zožala veľký úspech. Ako sa dá štúdium biológie a fotografovanie prírody skĺbiť, nám Jakub priblíži 
v rozhovore.

Fotografovaniu sa venujete približne se-
dem rokov. Čo vás k nemu priviedlo?

Začalo sa to niekedy v roku 2006, keď 
som dostal na Vianoce prvý fotoaparát, 
obyčajný digitálny kompakt, ktorý som nosil 
so sebou do hôr, na výlety a pod. Za krát-
ku dobu ma fotografovanie chytilo, začal 
som študovať rôzne fotografické publikácie 
a prispievať na fotoportáli, čo ma posúvalo 
stále dopredu. Následne prišli prvé úspechy 
v súťažiach, prvé vlastné výstavy a cítil som 
potrebu posunúť sa kúsok ďalej. Keďže na-
stúpila doba cenovo prijateľného videa na 
profesionálnej úrovni vo fotoaparátoch, roz-
hodol som sa vyskúšať aj toto médium.

Nafotili ste a aj nahrali dokument o po-
horí Biele Karpaty a spravili krásne fotky 
o vrchu Vršatec. Prečo práve tieto prírod-
né úkazy?

Keďže pochádzam z obce Bolešov, le-
žiacej v podhorí Bielych Karpát, odmalička 
som trávil voľný čas na tunajších lúkach a sa-
doch a vypracoval som si k tomuto pohoriu 
prirodzený vzťah. Určitú úlohu isto zohrala aj 
genetika – myslím si, že láska k prírode je 
zapísaná už v génoch – niekto ju zdedí, iný 
nie. Biele Karpaty sú výnimočné, aj keď pre 
verejnosť menej známe pohorie, pre ktoré je 
charakteristické odveké súžitie človeka s prí-
rodou. Je podľa mňa fascinujúce, že človek 
nemusí byť nutne len jej ničiteľom, ale nao-
pak, môže v krajine vytvárať dnes veľmi cen-
né biotopy, akými sú, napr. orchideové lúky, 
drobné políčka s medzami alebo extenzívne 
ovocné sady. Vo filme sa snažím predstaviť 
ľuďom práve tieto ekosystémy a poukázať na 

súčasné problémy s nimi spojené. Ide najmä 
o absenciu prírode blízkeho hospodárenia, 
ktorá spôsobuje ich degradáciu až zánik, 
a tým aj celkový úbytok biodiverzity. Je to vy-
soko aktuálna téma, ktorej sa, pokiaľ viem, 
doposiaľ žiadny dokumentárny film aspoň 
u nás širšie nevenoval.

Kedy sa vám filmovalo najlepšie a koľko 
vám celková práca trvala?

Rozhodne najradšej nakrúcam v skorých 
ranných hodinách alebo pred západom sln-
ka. V tomto čase najlepšie vyniknú krásy 
krajiny. Samozrejme, musel som sa na rov-
naké lokality pravidelne vracať, lebo nie vždy 
vyšli vhodné podmienky. Niekedy sa náhle 
zamračilo alebo rozpršalo, to ale k fotografo-
vaniu a filmovaniu patrí. Práca na filme trvala 
približne dva roky a zahŕňala okrem samot-
ného nakrúcania aj písanie scenára, zháňa-
nie financií a hudby, strihanie, plánovanie, 
premietanie atď. Svetlo sveta nakoniec film 
uzrel minulý rok koncom septembra.

Ktokoľvek, kto si za poplatok pozrie váš 
dokument, prispeje na opravu Lednické-
ho hradu...

Finančne sa na dokončení filmu podieľalo 
občianske združenie Historicko – Astrono-
mická Spoločnosť, ktoré rekonštruuje tento 
hrad, preto ide časť z predaja DVD práve na 
jeho záchranu. Ľudia si pritom môžu vybrať 
sumu, akú sú ochotní zaň zaplatiť. Okrem 
DVD si film môžu pozrieť aj na premietaniach 
s diskusiou, ktoré sa konajú v regióne Bie-
lych Karpát aj mimo neho a čoskoro aj na 
obrazovkách STV.

Ako vnímate svoje prvé ocenenie z vý-
znamného festivalu umeleckej tvorby 
o horách?

Ocenenie vnímam veľmi pozitívne. V minu-
losti sa na ňom dokázal presadiť napríklad 
dnes uznávaný filmár Rasťo Hatiar, ktorý bol 
teraz porotcom. Tento rok som sa rozhodol 
film prihlásiť aj na ďalšie filmové festivaly. 
Zbieranie ocenení ale nie je pre mňa prio-
ritou. V prvom rade chcem, aby sa film a naj-
mä jeho myšlienka, teda potreba obnovenia 
tradičného hospodárenia, rozšírila medzi 
ľudí. Skutočným úspechom pre mňa bude, 
keď sa niekto z divákov rozhodne zúčastniť 
sa na nejakej dobrovoľníckej aktivite, vysa-
dí si na záhrade starú odrodu jablone alebo 
aspoň zmení svoj prístup k prírode v bežnom 
živote.

O čo konkrétne ide pri obnovení tradič-
ného hospodárenia?

Ide predovšetkým o to inšpirovať sa hos-
podárením našich predkov, ktoré sa ukazuje 
ako šetrné k životnému prostrediu a zároveň 
prospešné pre biodiverzitu. Na jednej stra-
ne je to znižovanie podielu umelých hnojív 
či pesticídov a zároveň prechod od intenzív-
neho poľnohospodárstva späť k extenzívnej-
šiemu. Neznamená to ale, že máme začať 
kosiť ručne kosami, ale zámerne ponechá-
vať nepokosené plôšky. Tie sú dôležité pre 
vývoj hmyzu, vtákov a aj rastlín. V minulosti 
bola takáto mozaika zabezpečená okrem 
časovej náročnosti kosenia aj veľkým množ-
stvom gazdov, pričom každý z nich mal 
svoje overené postupy. Dnes traktory po-
kosia alebo zmulčujú lúky v priebehu pár 

Láska k prírode je zapísaná v génoch, 
niekto ju zdedí, iný nie
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dní až hodín. Ďalší dôležitý prvok je obnova 
pastvy hospodárskych zvierat, samozrejme, 
neintenzívnej. Tá sa na mnohých lokalitách 
nedá nahradiť žiadnou technikou. Pastva 
zabraňuje zarastaniu, hromadeniu stariny, 
kopytá prevzdušňujú pôdu a vytvárajú 
priestor pre uchytenie semien rastlín. 
V rámci problematiky polí sa dnes takmer 
výlučne plodiny pestujú na rozsiahlych 
monokultúrnych lánoch. V minulosti to boli 
drobné políčka s remízkami a medzami, ktoré 
slúžili ako úkryty pre zvieratá. Na políčkach 
a úhoroch rástli vzácne druhy archeofytov. 
Táto problematika je však oveľa širšia a zloži-
tejšia a nedá sa zhrnúť do pár viet.

Plánujete zdokumentovať flóru a faunu aj 
iných regiónov?

Momentálne sa naplno venujem Bielym 
Karpatom. V tomto roku by sme chceli na-
krútiť film o ochrane vzácnych motýľov – Ja-
soňoch červenookých a chochlačkových 
na Vršatci. Taktiež plánujem v budúcnosti 
nakrútiť film o tunajších posledných hospo-
dároch z najstaršej generácie, ktorí, žiaľ, 
pomaly vymierajú a nových je stále málo. Je 
ale možné, že budem pracovať aj na filme 
o neďalekých Strážovských vrchoch. Plánov 
je teda na pár rokov dosť, všetko ale záleží 
od času a financií.

Čo vás motivuje pri vašom koníčku? 
Chceli by ste v budúcnosti profesionálne 
fotiť a natáčať aj čosi iné ako prírodu?

Motivuje ma najmä krása prírody na jednej 
strane a zlý prístup ľudí k nej na strane druhej. 
Do značnej miery za to určite môže naruše-
nie vzťahu k pôde v minulom režime. Ten je 
ale už 25 rokov preč a takmer nikto nespravil 
nič pre zmenu. Komunikácia ochrany prírody 
s verejnosťou je podľa mňa dosť slabá, takže 
sa snažím takýmto spôsobom situáciu trochu 
zlepšiť. Venovať sa fotografovaniu prírody na 
profesionálnej úrovni je veľmi ťažké, obzvlášť 
na Slovensku, kde je dokumentaristika slabo 
podporovaná, takže to zrejme zostane len pri 
záľube, prípadne to skĺbim s prípadnou prá-
cou v ochrane prírody. Iným témam sa zatiaľ 
venovať neplánujem.

Približne ako dlho sa vo voľnom čase ve-
nujete svojej záľube?

Keďže fotografujem a filmujem výhradne 
vonku, záleží veľmi od počasia. V zásade 
sa snažím byť v prírode vždy, keď je na to 
vhodné počasie a nie som v škole. Nie je to 
ale len o fotografovaní, som zároveň členom 
stráže prírody a taktiež sa zúčastňujem na 
dobrovoľníckych aktivitách zameraných na 
kosenie vzácnych lúk, záchranu jasoňov, 
starých odrôd ovocných drevín a podobne. 
Sú veľmi zaujímavé aktivity, pri ktorých sa 
človek dozvie nové veci a stretne s množ-
stvom podnetných ľudí, napríklad aj bývalých 
či súčasných študentov našej fakulty.

Na UK študujete biológiu, nechceli ste 
ísť študovať fotografiu?

Uvažoval som nad tým ešte po skončení 
základnej školy, ale ako som spomínal vyš-
šie, nie je ľahké sa tým uživiť, navyše nikdy 
som nemal potrebu byť profesionálnym foto-
grafom. Rozhodol som sa preto najprv pre 
gymnázium a následne pre biológiu. Zavážil 
aj fakt, že komerčných fotografov máme re-
latívne dostatok, na rozdiel od ľudí, ktorí sa 
kvalitne a oduševnene venujú výskumu v ob-
lasti ochrany prírody. Mám tým na mysli apli-
kovaný výskum a zároveň zavádzanie nových 
poznatkov do praxe. Mojím cieľom je robiť 
niečo zmysluplné a biológia mi v tomto sme-
re príde lepšia voľba, ako byť jedným zo sto-
viek svadobných alebo reklamných fotogra-
fov. Vďaka získaným poznatkom o prírode sa 
môžem podpísať na zlepšení jej súčasného 
stavu a popri tom mi nič nebráni venovať sa 
fotografovaniu či filmovaniu.

Je možné skĺbiť štúdium biológie na PriF 
UK s vaším koníčkom?

Pri dobre nastavenom rozvrhu to nie je až 
taký problém, najmä pokiaľ mám nejaký deň 
v týždni voľný. Samozrejme, veľa času trávim 
v prírode v lete, cez sviatky a víkendy. 

Pomohlo vám štúdium pri fotení a doku-
mentácii?

Čo sa fotografovania a filmovania týka, 
som úplný samouk a v rámci štúdia biológie 
okrem jedného voliteľného predmetu, 
myslím, ani nie je možné sa s fotografovaním 
oboznámiť. Viac mi ale štúdium pomohlo 
po odbornej stránke. Pri písaní scenára 
som sa opieral o poznatky a literatúru 
z predmetu ekológia prírodných látok, ktorý 
je síce určený pre vyšší stupeň štúdia, 
no prednášky som absolvoval v podstate 
dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Veľmi 
mi pomohli prehĺbiť si informácie o tematike 
ochrany prírody a vzťahu človeka a krajiny.

Eduard Csudai
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Z učební mala výhľad na operu v Sydney. Po škole utekala užívať si austrálske slnko. 
Pútavé a zaujímavé vety o štúdiu v Austrálii. Ale najdôležitejšie bolo, že sa tam naučila 
aj efektívne využívať čas, čo v spojení s poctivým štúdiom a šikovnosťou vyústilo 
do získania písomnej pochvaly od dekana Sydney Business School, renomovanej 
austrálskej University of Wollongong za výborné druhé miesto v predmete projektový 
manažment. Natália Vraždová, študentka manažmentu na Fakulte managementu 
Univerzity Komenského.

„Štúdium v Austrálii mi nedalo iba teoretic-
ké znalosti, ale naučilo ma i lepšie manažovať 
čas. Typický stereotyp Austrálčana je, že prí-
de do práce v „žabkách“ a z práce ide pria-
mo na pláž surfovať. Na moje prekvapenie, 
Austrálčania takíto naozaj sú. Pracujú svižne, 
efektívne a s úsmevom a po práci si užívajú 
svoj voľný čas – s priateľmi, s rodinou a aj na 
pláži so surfmi,“ zamýšľa sa Natália nad tým, 
čo bolo prínosom pobytu na poprednej aus-
trálskej univerzite University of Wollongong.

Hlavným obsahom Natáliinho pobytu však 
bolo štúdium, kde si počínala veľmi dobre. 
O tom svedčí druhé miesto v medzinárodnej 
konkurencii na náročnom predmete projek-
tový manažment, ktorého obsahom bolo na-
plánovanie, realizácia projektu a následne aj 
jeho kontrola. Okrem uvedeného sa naučila 
aj mäkkým zručnostiam, ako sú schopnosť 
riešiť problémy a zvládať kritické situácie, ve-
denie tímov, prezentačné schopnosti. 

Široký komplex tohto predmetu zahŕňalo aj 
skúmanie plánovania a riadenia veľkých pro-
jektov. „Tu sme skúmali, ako boli plánované a 
riadené veľké – úspešné i neúspešné – pro-
jekty, identifikovali riziká, vďaka čomu sa pro-
jekty mohli vyhnúť problémom či riešili kon-
flikty stakeholderov projektov,“ hovorí Natália 
Vraždová o obsahu a forme štúdia projektové-
ho manažmentu. Priebežne riešené projekty 
a aj fakt, že skúškové obdobie na Sydney Bu-
siness School trvalo iba týždeň, znamenali, 
že učiť sa bolo treba počas celého semestra. 

Hlavný kampus univerzity bol v mesteč-
ku Wollongong vzdialenom približne hodinu 

cesty od Sydney. „Ja som študovala na naj-
novšej fakulte tejto univerzity – Sydney 

Business School, ktorá sa nachádza 
v biznis centre Sydney s výhľadom 

na Opera House. Na fakulte 
vládne veľmi príjemná a 

priateľská atmosféra – často sa stretávate so 
svojimi spolužiakmi i staršími študentmi, ktorí 
radi poradia pri písaní projektov či skúškach,“ 
popisuje Natália z FM UK svoje dojmy zo štú-
dia na tejto univerzite, ktoré sa uskutočnilo 
vďaka Utrecht Network a dodáva: „K príjem-
nej atmosfére prispela i kuchynka s kávou pre 
študentov zdarma a terasa priamo oproti Har-
bour Bridge“. 

„Systém hodnotenia predmetov bol na 
Sydney Business School veľmi férový voči 
študentom – kritériá hodnotenia boli vopred 
jasne stanovené, známka obsahovala i slov-
né hodnotenie a priestor na zlepšenie a vy-
učujúci boli ochotní prehodnocovať práce 
a skúšky. Taktiež do hodnotenia zapájali aj 
externých profesorov,“ konštatuje Natália. 
„Celkové hodnotenie takmer všetkých pred-
metov pozostávalo z aktívnej účasti na hodine 
a dvoch prác – jednej individuálnej a jednej 
skupinovej prípadovej štúdie a záverečnej 
skúšky,“ dodáva.

Atmosféra ústretovosti panovala nielen me-
dzi študentmi, ale aj zo strany personálu fakul-
ty a vyučujúcich, ktorí okrem množstva kon-
zultačných hodín cez univerzitný informačný 
systém zdieľajú veľa doplnkových študijných 
materiálov a videí.

Z ďalších predmetov bol pre Natáliu naj-
väčšou výzvou MBA kurz manažovania ľudí 
v organizáciách. „Všetci moji spolužiaci boli 
manažéri či riaditelia bánk, vládnych organi-
zácií či telekomunikačných spoločností. Na 
hodinách sme nepreberali teóriu iba podľa 
učebníc, ale diskutovali sme výskumy, ktoré 
nám dali viac uhlov pohľadov na jeden prob-
lém a možnosť analyzovať problematiku hlb-
šie a porovnať ju s praxou.“ Ako to v živote 
býva, nevýhoda môže znamenať aj výhodu – 
hoci v oblasti riešenia praktických problémov 
na tomto predmete musela vyvinúť viac úsilia, 
písanie akademických prác jej išlo ľahšie. 
Avšak vládla tu kamarátska atmosféra a vzá-
jomná pomoc, a tak sa aj v tomto predmete 
veľa naučila. 

Odporúčania študentov z vyšších ročníkov 
Natáliu nasmerovali na kurz manažmentu 
dodávateľského reťazca s veľmi skúseným 
a charizmatickým profesorom, ktorý zlepšil 
spôsob zásobovania nemocníc na Novom 
Zélande. „Hodiny boli veľmi zaujímavé, uve-
domila som si, o koľko viac benefitov prináša 
pre trh spolupráca ako súťaživosť,“ vyzdvihuje 
prínos kurzu. 

Univerzita okrem akademického curricu-
lum organizovala pre študentov i veľa mimo-

školských aktivít – výlety, večere, barbecue. 
Na strane druhej tu bolo aj vysokokvalitné 
štúdium zamerané na prax. Svedčí o tom aj 
kurz štatistiky, „na ktorom sme počas celého 
semestra analyzovali trh nehnuteľností v rôz-
nych častiach Sydney a porovnávali ho s de-
mografickými charakteristikami ľudí, ktorí tam 
žili. Postupne sme sa teda učili nielen vzorce 
a kalkulus, ale i prakticky využívať rôzne štatis-
tické nástroje a na ich základe vypracovávať 
odporúčania o trhu nehnuteľností pre miest-
ne vládne organizácie,“ hodnotí.

Záverom Natália zhrňuje aj praktický roz-
mer tohto pobytu, keď štatistickú analýzu 
dát, formulovanie odporúčaní či premýšľa-
nie o limitoch výskumu využila po návrate na 
svoju alma mater – najmä pri písaní svojej 
diplomovej práce. Vedomosti z projektového 
manažmentu a dodávateľského reťazca mala 
možnosť aplikovať v praxi na stáži na informač-
no-komunikačnom oddelení Univerzity v Syd-
ney. A ešte s úsmevom dodáva: „Naučila som 
sa lepšie si plánovať akademický a pracovný 
čas, čo ma motivovalo pracovať efektívnejšie, 
menej stresovať kvôli škole a tráviť viac času 
s priateľmi na austrálskom slnku...“

Michal Jurina

Riaditelia bánk boli moji spolužiaci
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Stavím sa, že ste ešte nikdy nepočuli nikoho povedať, že na Erasme bolo zle. Občas sa niekomu zdá škola ťažká, niekto sa nevie 
hneď asimilovať, ale nakoniec sú všetci radi, že sa odhodlali ísť. Priznám sa, ja som dlho váhala, ale napokon som sa rozhodla stráviť 
v zahraničí letný semester štvrtého ročníka. Netreba sa zľaknúť počiatočných byrokratických problémov, nakoniec sa vďaka ochote 
najmä prijímajúcich univerzít vždy všetky vyriešia.

Vybrala som si Belgicko, relatívne malú, 
ale rôznorodú krajinku. Leží v podstate me-
dzi Nemeckom, Britániou a Francúzskom 
a má zo všetkých troch len to najlepšie. 
Je to skvelá krajina na cestovanie a ľudia 
sú kultivovaní a nápomocní za každých 
okolností. Strávila som semester v Gente, 
štvrťmiliónovom flámskom študentskom 
meste. Hneď si obľúbite jeho malé puby so 
stovkami druhov piva, čokoládu a hranolky, 
ktoré predávajú všade a, samozrejme, vša-
deprítomné bicykle.

Doma na Slovensku študujem štatistiku 
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky 
UK, a v tomto smere som sa držala aj na Uni-
versiteit Gent, na Faculty of Sciences. Prvý 
februárový týždeň som so svojím obrovským 
kufrom odletela do Bruselu a potom pokra-
čovala vlakom do Gentu. Už po ceste som 
stretávala Erasmus študentov z iných krajín 
a kým som vôbec prišla na internát, pozna-
la som veľa budúcich spolubývajúcich. Po 
úvodných informačných stretnutiach prišla 
škola a s ňou veľa príjemných prekvapení.

Oproti nášmu matfyzu v Belgicku 
nepoznajú kriedu a tabuľu, štatistiku robia 
výlučne na počítačoch. Najprínosnejší 
predmet bol Computational biology, ktorý 
sme mali zapísaný len desiati a stretávali sme 
sa v profesorovej kancelárii, kam pravidelne 
nosil sendviče. Profesor bol svetová kapaci-
ta a výborný pedagóg napriek tomu, že vy-
zeral ako frontman metalovej kapely. Zmes 
biológov, informatikov, štatistikov a inžinierov 
pracovala na projekte, ktorý sme nakoniec 
aj prezentovali na reálnej biologickej konfe-
rencii a napísali z neho článok. Moji spolu-
žiaci boli veľmi zanietení a šikovní a verím, 
že z nich raz budú odborníci v našej oblasti, 
a že som si vytvorila slušnú sieť profesionál-
nych kontaktov. Navyše desiati z nás zostali 
výborní kamaráti. 

Na ostatných predmetoch sa všetci snažili 
viac ako u nás a aj mňa nakoniec strhli svo-
jim nadšením. Profesori sú veľmi nápomoc-
ní, moderní a snažia sa riešiť reálne problé-
my. Na predmete, ktorý sa volal rovnako na 
Slovensku a v Belgicku, moji slovenskí spo-
lužiaci robili kriedou matematické dôkazy 
na tabuľu a v Belgicku sme vytvárali model 
na kontrolu čistoty vodovodného potrubia 
v Gente. 

Zo začiatku som sa chcela učiť aj miestny 
jazyk – holandčinu, ale keď som zistila, že 
aj smetiari na rannej šichte majú angličtinu 
lepšiu ako ja, povedala som si, že s komuni-
káciou asi nebude problém.

Celkovo bola škola naozaj náročná, ale to 
vôbec neprekážalo, pretože sa každý snažil, 
keďže nás to všetkých bavilo. Viacerí na kon-
ci pobytu tvrdili, že sa tam za pol roka naučili 
viac ako za celé štúdium doma na Sloven-
sku. Treba povedať, že študenti končiaci 
belgické univerzity sú lepšie pripravení na 
prax a najmä oveľa viac technicky zdatní ako 
na Slovensku na rovnakých odboroch, na-
príklad tamojší študenti psychológie nemali 
najmenšie problémy s programovaním. Bola 
by veľká škoda také výhody zahraničných 
vzdelávacích systémov nevyužiť.

Okrem školy ponúkal Gent mimoškolské 
akcie a združenie ESN sa postaralo o vytvo-
renie dobrých kontaktov medzi zahraničnými 
a domácimi študentmi. Organizovali Interna-
tional Dinners, výlety a športové podujatia 
vo veľkom univerzitnom športovom centre 
s obrovskou ponukou možností, takže špor-
toví nadšenci si prišli na svoje. Organizácia 
Action Satisfaction, ktorá funguje vo viace-
rých európskych študentských mestách, 
sa venovala podobným aktivitám, takže sme 
boli napríklad na návšteve pivovaru alebo 
splave na kajakoch.

Pre mňa dôležitou skúsenosťou bola zme-
na osobných názorov. Po polroku v zahraničí 
s trošku inou mentalitou človek chytí trochu 
západnejší pohľad na veci a viac sa začne 
obzerať okolo seba. Dôjde mu, že ak chce 
niečo meniť na Slovensku, tak musí začať od 
seba. A keď má šťastie, tak si aj uvedomí, 
že niektoré veci na Slovensku fungujú lepšie 
a občasne cíti aj jemný závan hrdosti. 

Asi nebude nič nové, keď spomeniem 
kopec nových kamarátov zo všetkých kútov 
sveta. Hocikam na svete pôjdete, vrátite sa 
minimálne s niekoľkými španielskymi a ta-
lianskymi kamarátmi. Partie sa najmä na 
intrákoch navzájom spoznávajú veľmi rýchlo 
a ľahko, aj keď nie ste vyslovene extrovertný 
typ. Ja som si našla skupinku, s ktorou sme 
veľa precestovali. Cestovanie na Erasme je 
príležitosťou, ktorú treba čo najviac využiť, 
my sme stihli väčšinu veľkých miest v Bel-
gicku a Holandsku, na bicykloch sme prešli 
celé Luxembursko a jeden víkend sme strá-
vili aj v Barcelone. Z Belgicka každý odchá-
dzal so sieťou kamarátov po celej Európe, 
na ktorých sa môže kedykoľvek obrátiť.

Ak by som to mala zhrnúť, odporučila by 
som Erasmus každému, komu to štúdium 
čo len trochu dovoľuje, lebo je to najjedno-
duchšia a najlacnejšia cesta, ako žiť nejaký 
čas v zahraničí, veľmi veľa sa naučiť a ešte 
viac zabaviť. Ak ešte nie ste rozhodnutí, tak 
vedzte, že sa nie je čoho báť a na konci si 
budete priať, aby sa na Erasmus pobyt dalo 
ísť viackrát. Dobrá rada na záver, ak bude-
te niekedy pripravovať jedlo na Intrenational 
Dinner, ešte väčšie úspechy ako halušky slá-
vil náš vyprážaný syr. 

Monika Valková,  
študentka FMFI UK

V Belgicku nepoznajú kriedu a tabuľu
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Po stopách Keltov alebo Erasmus po druhé
Keď som sa v roku 2009 zúčastnila na Erasmus študijnom pobyte na Queen´s University v Belfaste v Severnom Írsku, hodnotila som 
to ako moju najlepšiu skúsenosť počas vysokoškolského štúdia. Každý, kto mal možnosť prostredníctvom Erasmu vycestovať, mi dá 
isto za pravdu, že pobyt v novej krajine, priatelia, skúsenosti z prostredia zahraničnej univerzity a zážitky sú nenahraditeľné. Pozitívna 
skúsenosť a čaro írskej krajiny ma natoľko ovplyvnili, že som sa po piatich rokoch rozhodla vycestovať cez Erasmus opäť počas 
doktorandského štúdia, hoci tentokrát na stáž a na opačnú stranu Írska, do čarovného mestečka Galway.

Galway je sympatické mesto s asi 75-tis. oby-
vateľmi, ktoré svojou polohou blízko Atlantiku síce 
pripomína koniec sveta, v skutočnosti však predsta-
vuje centrum západného Írska, akési multikultúrne 
miesto plné života, farieb a napokon i mladistvého 
ducha, keďže v jeho uliciach stretnete najmä štu-
dentov z dvoch významných írskych univerzít, ktoré 
tu majú svoje sídlo. Práve na jednej z nich – Natio-
nal University of Ireland (NUI) – som mala možnosť 
absolvovať svoju trojmesačnú stáž. Ako študentka 
geografie venujúca sa vidieckym oblastiam som si 
napokon ani nemohla zvoliť lepšiu destináciu a ani 
inštitúciu, keďže jedno z geografických oddelení 
NUI sa zameriava práve na výskum vidieka, jeho 
rozvoj a trvalú udržateľnosť. Počas môjho pobytu 
som mala možnosť zúčastniť sa na viacerých od-
borných seminároch, workshopoch a konferen-
ciách; prednášať írskym študentom; spolupracovať 
s kolegami z katedry a prostredníctvom osobných 
stretnutí s rôznymi lokálnymi a regionálnymi vidiec-
kymi aktérmi aj lepšie porozumieť otázkam týka-
júcim sa vidieckeho prostredia nielen v Írsku, ale 
i v globále. 

Írsky vidiek má niečo do seba a ja som vďaka ne-
čakane priaznivému počasiu mala možnosť spoznať 
ho napokon nielen spoza okien univerzitnej knižnice 
či mojej kancelárie, ale i vďaka niekoľkým túram s uni-
verzitným turistickým klubom krížom-krážom írskymi 
kopcami, jazerami a pobrežím. Najviac mi učarovali 
celá oblasť Connemara západne od Galway, Dingle 
v juhozápadnej časti krajiny a bezpochyby Aranské 
ostrovy, ktoré popri Cliffs of Mohers patria k najnav-
števovanejším a právom k najmagickejším zákutiam 
Írska. Celkový kultúrny zážitok z pobytu v novej krajine 
dotvorila aj skvelá gastronómia, hudba a kurz írskych 
tancov, ktoré k írskej kultúre neodmysliteľne patria.

Moju opätovnú skúsenosť s programom Erasmus 
môžem z osobného, ale i profesionálneho hľadis-
ka hodnotiť len pozitívne a vrelo odporučiť všetkým 
študentom. Pôsobenie v medzinárodnom prostredí, 
komunikácia v cudzom jazyku a množstvo nových 
kontaktov je niečo, čo nielen rozšíri vaše obzory, ale 
v konečnom dôsledku dá vysokoškolskému štúdiu 
akúsi pridanú hodnotu! 

Lucia Máliková, doktorandka na PriF UK National University of Ireland, Galway 

Š P O R T

Poznáme víťaza vysokoškolskej ligy vo futsale
Fakulty Univerzity Komenského v poslednom ročníku VŠ ligy vo futsale (futbal v hale) v regióne Bratislava obsadili prvé tri miesta. 
Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK nasleduje Právnická fakulta UK a Fakulta managementu UK. Futsal je momentálne 
najpopulárnejším vysokoškolským športom. Aj v Bratislave pri ňom trávi svoje voľné chvíle veľké množstvo študentov a na 
jednotlivých fakultách v rozvrhu telesnej výchovy sa mu dostáva veľa priestoru.

Gestorom organizovania športových sú-
ťaží vysokoškolákov je Slovenská asociácia 
univerzitného športu. Vysokoškolské ligy 
sú jedným článkom organizovania športo-
vých súťaží vysokoškolákov na regionálnej 
úrovni a prebiehajú pravidelne každý rok 
v basketbale, florbale, futbale, futsale, plá-
vaní a volejbale. Futsal je po florbale druhou 
najmladšou súťažou medzi uvádzanými špor-
tovými disciplínami, v ktorých sa organizuje 
VŠ liga. Jej zakladateľmi boli učitelia z FMFI 
UK a FTVŠ UK. Študenti z týchto fakúlt patria 
v krátkej histórii aj medzi najúspešnejšie fa-
kulty vo VŠ lige. Škoda, že FTVŠ UK sa v po-
sledných ročníkoch neprihlásila do súťaže. 

Vzrastajúca popularita futsalu u vysoko-
školákov sa odráža aj v stúpaní počtu účast-
níkov, ktorí sa od začiatku organizovania 
súťaže zdvojnásobil. V poslednom ročníku 
súťažilo 14 družstiev v dvoch skupinách 
systémom každý s každým. Prví dvaja z kaž-
dej skupiny vyraďovacím spôsobom súťažili o po-
stup do finále.

Študenti FMFI UK počas celej súťaže podá-
vali vyrovnané výkony a v skupine obsadili 2. 

miesto. Po penaltovom rozstrele s Ekono-
mickou univerzitou sa vo finále stretli so 

študentmi Právnickej fakulty UK. Zá-
pas bol veľmi vyrovnaný a zaují-

mavý, plný zvratov. Lepšie 

začali študenti PraF UK. FMFI UK napriek slabšie-
mu začiatku dokázala, že je zrelším tímom, efek-
tívnejšie zvládala koncovky jednotlivých útočných 
akcií, disciplinovane bránila a nakoniec zaslúžene 
zvíťazila. Po piatich rokoch znovu víťazstvom po-
tvrdila, že patrí medzi najlepšie fakultné mužstvá 
vo futsale. Počas celej súťaže študenti FMFI UK 
disciplinovane chodili na jednotlivé zápasy, čo je 
niekedy vzhľadom na školskú dochádzku kon-

traproduktívne. V Bratislave chýba športová 
hala, kde by mohli študenti po vyučovaní 
súťažiť. Zvládli aj túto prekážku a zatiaľ zvlá-
dajú aj náročné štúdium na FMFI UK.

Študenti PraF UK boli príjemným prekva-
pením a prvýkrát v histórii súťaže sa umiest-
nili medzi prvými tromi mužstvami. Oproti 
minulým rokom preukázali výrazný vzostup 
výkonnosti a popri veľmi dobrých individuál-
nych výkonoch jednotlivcov vytvorili solídny 
kolektív, na ktorom môžu stavať v budúcich 
ročníkoch súťaže.

Kolektív študentov FM UK predvádzal 
veľmi kvalitné výkony a patril medzi hlavných 
favoritov súťaže. Bez straty bodu suverénne 
vyhrali v skupine A. Zaváhali v zápase o po-
stup do finále, v ktorom po slabšom výkone 
podľahli PraF UK v penaltovom rozstrele. 
Po dvoch druhých miestach a jednom pr-
vom mieste v posledných ročníkoch zna-
mená tretie miesto čiastočný ústup z nastú-

peného trendu. 
Umiestnenie menovaných fakúlt na prvých 

troch miestach je veľkým úspechom študentov 
Univerzity Komenského v tomto športe a stalo sa 
tak prvýkrát od vzniku tejto súťaže. Blahoželáme 
všetkým študentom a želáme mnoho ďalších dob-
rých športových i študijných výsledkov. 

Ondrej Podkonický, FMFI UK

Víťazným tímom vysokoškolskej ligy vo futsale sú študenti Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK.
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Doc. RNDr. Ján Buček, PhD.
vedúci Katedry humánnej geografie a demografie PriF UK

Miesto narodenia: Žilina
Vek: 51

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Mal som obdobie, ktorým prešli v tom čase asi 

mnohí chlapci, a to byť kozmonautom. To teraz už 
až tak neletí, ale vtedy to bol najzaujímavejší 
džob, aký sme si vedeli predstaviť (najmä, ak by 
sa dalo poprechádzať po Mesiaci). Postupom času 
som pod vplyvom svojho blízkeho okolia a „hlta-
nia“ cestopisov osciloval medzi stavebníctvom/
architektúrou a geografiou.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Študoval som geografiu so špecializáciou na eko-

nomickú geografiu. Záujem o geografiu som pociťoval 
už počas základnej školy. Postupne som romantic-
kejšie „cestovateľské“ vnímanie geografie nahrá-
dzal realistickejšou predstavou. Už na strednej 
škole som sa pokúšal čítať dostupné vedecké štú-
die, dokonca som si vtedy objednal svoj prvý ve-
decký časopis. Tešil som sa pochopeniu svojich 
rodičov a podpore, napr. zo strany súrodencov či 
dobrých učiteľov. Účasť na geografickej olympiá-
de mi pomohla dostať sa na štúdium, na ktoré sa 
vtedy prijímalo veľmi málo študentov. Najviac ma 
zaujímali mestá, ich vývoj, zaujímalo ma, prečo 
niektoré mestá sú také aké sú... Na vtedajšej ka-
tedre socio-ekonomickej geografie som našiel pod-
netné prostredie a tu som potom dostal šancu aj 
ďalej pracovať.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Otvorene a poctivo povedané vlastne asi už len 

angličtinu, aj keď som v živote venoval veľa rokov 
ruštine (ktorú viem pomerne rýchlo oživiť, ak po-
trebujem, ale pracujem s ňou už zriedkavejšie). Po 
dlhých rokoch spolupráce s kolegami v Poznani či 
Varšave, nemám veľký problém komunikovať a čítať 
po poľsky. Pár rokov som sa učil aj po nemecky, 
ale aj z nej, bez pravidelnej praxe, už využívam 
len fragmenty. Môj pokus docieliť nejaký užitočný 
stav poznania francúzštiny trval len krátko a ne-
bol veľmi úspešný. Angličtina všetky ostatné ja-
zyky prevážila, s ňou pracujem každodenne. Napriek 
tomu stále cítim, že sa v nej musím zdokonaľovať.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Prácu nevnímam ako nejakú povinnosť (aj keď nie-

ktoré veci, čo musím robiť v práci, by som radšej 
nerobil). Patrím k šťastlivcom, ktorí robia to, 
čo ich vždy bavilo. Ináč sa ani v pozícii prá-
ce na univerzite nedá. Je to ale aj práca doma, 
cestovanie do Bratislavy, kolegovia a samozrejme 
študenti. Som rád, že v práci stretávam veľa za-
nietených kolegov, pre ktorých je práca na uni-
verzite špecifickým spôsobom života. Teším sa, že 
v práci žijem v prostredí plnom zmien, podnetov, 
zaujímavých diskusií.
Ako rád trávite voľný čas?
Toho mám posledné roky akosi pomenej. Je to pre-

dovšetkým čas s rodinou, teraz aj malá záhradka. 
Po nejakom dlhšom čase koncentrovanom na prácu 
využívam voľný čas na to, aby som odstránil deficit 
spánku. Moje pokusy využívať voľný čas aktívnejšie 
športom sú, bohužiaľ, skôr krátkodobé, ale pravi-
delne sa o to pokúšam. Silnou motiváciou sú dcéra 
a syn a ich nadšenie pre šport, dobrú kondíciu 
a zdravú výživu. Ku každodennej nevyhnutnosti však 
patrí čítanie novín a pravidelné sledovanie nie-
koľkých časopisov.

Uprednostňujete televíziu alebo 
knihy? Prečo?
Netrpím príliš sledovaním televízie, 

je to skôr náhodné pozeranie. Pozriem 
si občas nejaký dobrý film. Oveľa viac 
som závislý od správ, nepohrdnem zau-
jímavým dokumentom, občas si pozriem 
nejaký športový prenos (najmä futbal). 
S knihami je to iné, na tie som veľmi 
zvyknutý, ale už čítam prevažne knihy, ktoré často, 
aj keď vzdialene súvisia s mojou prácou. Párkrát 
do roka si však nájdem čas na nejakú ľahšiu knihu.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Moja rodina to je predovšetkým manželka, dcéra 

navštevujúca osemročné gymnázium a syn – piatak na 
základnej škole. Deťom sa v škole darí, majú svoje 
záujmy. Za veľkú výhodu považujem, že moja manžel-
ka je moja kolegyňa, čo znamená veľké pochopenie 
pre moje nezriedkavé prílišné zaujatie prácou. 
Znamená to aj to, že pracovnými problémami žijeme 
trošku aj doma.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Skúšam sa okolo seba pozerať optimisticky s vie-

rou, že sú to len epizódy, chvíľkové zaváhania. 
Hlúposť, plytkosť, nezáujem, sledovanie podruž-
ných cieľov, nedôslednosť, vypočítavosť, bohu-
žiaľ, existujú. Globálnejšie má trápi skôr rastúca 
početnosť konfliktov v rôznych dimenziách, obrov-
ské disproporcie v životných podmienkach vo svete, 
radikalizujúce sa spoločenstvá, zneužité veľké 
idey či akási krátka pamäť. Najviac má trápia tí, 
čo majú uzavreté svoje odpovede na zásadné otáz-
ky sveta a príliš pevné názory na to, aby o nich 
vládali diskutovať.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Našťastie podnetov je veľa – od nápadov a komen-

tárov detí doma, až po študentov a ich „výmysly“. 
Rád sa zabávam na jemnom, inteligentnom až nená-
padnom humore. Oceňujem humorné postrehy a his-
torky mojich kolegov, rád sa zabávam na drobných 
slovných hračkách. Mám rád kreslený humor, a to 
naozaj z celého sveta. Humor, ktorý o krajinách 
a ľuďoch povie pomerne veľa a prudko výstižne. Je 
to ďalšia forma môjho geografického poznávania.
Máte obľúbenú osobnosť?
V tomto som asi dosť tradičný. Z hercov mám rád 

Lasicu a Satinského, Labudu, Martina Hubu. Zo spi-
sovateľov sú to skôr autori, ktorých som si obľú-
bil dávnejšie, ako napr. E. Hemingway, W. Saroyan, 
J. Herriot a ich príbehy. Keďže mám blízko k po-
litickej geografii a geopolitike, zaujímam sa viac 
o politikov a politickú históriu. Moju pozornosť 
preto zaujali osobnosti, ako napr. W. Churchill, 
K. Adenauer, M. Thatcherová či H. Kissinger. 
Máte nejaký skrytý talent?
V tomto ohľade som skeptik, keďže sa nič zvláštne 

zatiaľ neprejavilo. Ale možno sa ešte niečo zjaví, 
aj keď šance vraj vekom klesajú (s výnimkou talentu 
nestarnúť). Skúšal som v mladosti hudbu aj šport, 
ale pochopil som, že to netreba nejako siliť a má 
to byť zábava. Niekedy sa mi zdá, že aj mať aktívny 
záujem je talent, podobne ako mať výdrž a dávať si 
otázky, na ktoré je rozumné hľadať odpovede.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Je to celá paleta hodnôt, ktoré ľudia potrebujú, 

aby šťastne, spokojne a s radosťou žili vo svo-
jich rodinách, dokázali dlhodobo spolupracovať, 
nespôsobovali iným vážne rany a neunikol nám zmy-
sel každodenného života. Ako geograf si obzvlášť 
cením slobodu (vo veľmi širokom chápaní), ktorej 
sa vyše 25 rokov s rastúcou mierou tešíme. Myslím 
najmä na slobodu cestovať, mať priateľov po celom 
svete a mať ozajstnú bádateľskú a tvorivú slobodu. 
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Demeš, P., Meško, D.: Via Comeniana
Meško, D.: Vivat Academia. 95 rokov 
Univerzity Komenského

Študijná literatúra
Holomáň, K. a kol.: Vybrané kapitoly 
z pôrodníctva
Hovorka, D.: Cesty, po ktorých turisti ne-
chodia
Charfaoui, E.: Komunikatívno-pragmatic-
ké a lingvokultúrne charakteristiky reklam-
ného textu
Charfaoui, E.: Odborné lexikálne mini-
mum z manažérskej a ekonomickej praxe
Kollár, B.: Epilepsia
Krásnik, V., Furdová, A., Oláh, Z.: Prí-
ručka z oftalmológie 1
Mačura, P. a kol.: English for Slovak 
Sports Experts
Mokáň, M. a kol.: Vnútorné lekárstvo 2
Mokáň, M. a kol.: Vnútorné lekárstvo 3
Pilková, A. a kol.: Podnikanie na Sloven-
sku: aktivita, inkluzivita, prostredie
Rollerová, A.: Lingua latina
Sapák, M. a kol.: Vyšetrovacie metódy 
v imunológii
Sokolová, L. a kol.: Psychologická prí-
prava budúcich učiteľov a učiteliek: Inova-
tívne prístupy
Staroňová, K., Staňová, Ľ., Sičáková-
-Beblavá, E.: Systémy štátnej služby
Škultéty, J., Sekáč, J.: Špeciálna chi-
rurgia 1. Chirurgia gastrointestinálneho 
traktu
Švecová, D., Danilla, T.: Textbook of 
Dermatology
Švecová, D.: Handbook of Dermatovene-
rology for practical Lessons
Treľová, S.: Obchodné právo pre medzi-
národný manažment
Vojtechová Poklač, S., Vojtech, M.: Čí-
tame súčasnú slovinskú literatúru
Wawruch, M. a kol.: Kapitoly z klinickej 
farmakológie 
Wefers, J., Wefers, H.: Die deutsch-
sprachigen Länder. Politische, wirtschaft-
l iche und soziokulturelle Strukturen

Monografie
Bohunická, A.: Metaforika činnostného 
aspektu jazyka
Brestenská, B. a kol.: Inovácie a trendy 
v prírodovednom vzdelávaní
Chmielewská, E.: Prírodné zdroje na 
ochranu životného prostredia
Kajanová, Y.: Slovenský jazz, kontexty 
a súvislosti
Krekovič, E., Staššíková-Štukovská, 
D.: Prieskum archeologickej komunity 
na Slovensku 2012 – 2014
Lauko, V. a kol.: Regionálne dimenzie 
Slovenska
Masarovič, R., Fedor, P., Zvaríková, 
M.: Silvikolné Thysanoptera v indikácii 
dynamiky a disturbancie lesného eko-
systému v podmienkach Tatranského 
národného parku
Plašienková, Z.: Reflexia európskej fi-
lozofie v slovenskej filozofii 20. storočia

Zborníky
Acta Facultatis Educationis Physicae 
UC, LIV/II
Acta Mathematica UC, Volume LXXXIII, 
No. 2, Autumn 2014
Geografia – skromný príspevok na 
poznanie kraja i človeka zaujímavého 
a mnohotvárneho
Historica UC XLVIII
Index seminum 2014
Jazyk a jazykoveda v interpretácii
Miscellenea Asiae Orientalis Slovaca
Musaica XXVIII
Philologia UC XXIV/2
Sociológia v ére normalizácie – trinásť 
reflexií
Studia Orientalia Slovaca 13/1, 2014
Symboly a mýty národov v stredoveku 
a včasnom novoveku
40 rokov Katedry regionálnej geografie, 
ochrany a plánovania krajiny
52. fakultná konferencia Študentskej ve-
deckej odbornej činnosti a VIII. Vedecká 
konferencia doktorandov LF UK
Zborník vedeckých prác študentov 
a doktorandov LF UK
Zborník rozhovorov k 25. výročiu Nežnej 
revolúcie

Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK 
november 2014 – január 2015 
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Prvá vysokoškolská učebnica 
školského manažmentu

Na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky 
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave bol v roku 2014 pod 
vedením doc. PaedDr. Márie Pisoňovej, PhD., excelentným 
hodnotením ukončený projekt KEGA č. 018UK-4/2013 
s názvom: Obsahová inovácia kurzu Školský manažment 
s následným vytvorením modernej vysokoškolskej 
učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory 
učiteľstva a učiteľov kontinuálneho vzdelávania. 

R e a l i z á c i a 
projektu bola 
rozdelená do 

viacerých etáp. V prvej etape sa riešitelia 
projektu zamerali na teoretickú analýzu 
skúmanej problematiky, ktorá spočíva-
la vo vyhodnotení aktuálnych výskumov 
a prieskumov uskutočnených v SR a v za-
hraničí. Ich súčasťou boli podrobné analýzy 
reflektujúce vplyv školského manažmentu 
na efektivitu činnosti škôl. Vzdelávacie po-
treby riaditeľov materských, základných a 
stredných škôl, ako aj učiteľov kontinuálne-
ho vzdelávania riešitelia zisťovali prostred-
níctvom kvalitatívnej metódy Focus Group 
Interviews a vybraných kvantitatívnych 
výskumných metód. 

Na základe spracovanej výskumnej 
správy bol vytvorený informačný list 
k predmetu Školský manažment a ná-
sledne publikácia: PISOŇOVÁ, M. a kol. 
2014. Školský manažment pre študijné 
odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pe-
dagogických zamestnancov. Bratislava : 
Univerzita Komenského v Bratislave, 228 
s. ISBN 978-80-223-3621-5. Jej spolu-
autormi sú poprední odborníci na proble-
matiku školského manažmentu z českých 
a slovenských univerzít. Jednotlivé kapito-
ly učebnice spĺňajú všetky požiadavky na 
modernú vysokoškolskú učebnicu, ktorá 
nájde adekvátne využitie v rámci pregra-
duálneho vzdelávania budúcich učiteľov, 
a to najmä v rámci učiteľského základu 
pre študijné odbory učiteľstva v Sloven-
skej aj v Českej republike. Za jej pridanú 
hodnotu možno považovať skutočnosť, že 
tiež predstavuje východisko pre prípravu 
vedúcich pedagogických zamestnancov 

v rámci funkčného a funkčného inovač-
ného vzdelávania. Učebnicu recenzovali 
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., prof. 
Ing. Miriam Bitterová, PhD., a prof. Ing. 
Peter Plavčan, CSc., ktorí sa podieľajú 
na realizácii viacerých medzinárodných 
vedeckovýskumných projektov akcentujú-
cich oblasť školského manažmentu. 

Ďalším výstupom projektu bola tvorba 
vysokoškolského elektronického kurzu 
s názvom: Školský manažment, ktorý je 
situovaný v prostredí LMS Moodle. Kurz 
korešponduje s obsahovým zameraním 
uvedenej vysokoškolskej učebnice a na-
vyše dopĺňa obsah niektorých jej kapitol. 
Rešpektuje však metodologické požia-
davky na tvorbu elektronického výučbo-
vého materiálu.

Autorkou e-kurzu je doc. PaedDr. 
Mária Pisoňová, PhD., a technickú rea-
lizáciu e-kurzu zabezpečili Mgr. Zuzana 
Sitášová, PhD., Ing. Eva Tóblová PhD., a 
Mgr. Adriana Nagyová, PhD.

Prezentovaná vysokoškolská učebnica, 
ako aj elektronický kurz sa už v súčasnos-
ti uplatňujú vo výučbe predmetu Školský 
manažment nielen na Univerzite Komen-
ského, ale aj na ostatných slovenských 
a českých univerzitných pracoviskách. 

Na základe veľmi pozitívnej spätnej 
väzby možno konštatovať, že úsilie ino-
vovať a zjednotiť obsah predmetu Škol-
ský manažment nebolo zbytočné. Je to 
zároveň impulz k rozvoju školského ma-
nažmentu vytváraním ďalších moderných 
didaktických prostriedkov, v ktorom plá-
nujeme pokračovať aj v ďalšom období.

doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD., 
PdF UK

Publikácie na CD

Beracko, P., Bulánková, E., Stloukalová, 
V.: Sladkovodné ekosystémy
Benczeová, B.: Postmoderná filozofia kultú-
ry
Čipková, E., Karolčík, Š., Žarnovičan, H.: 
Bádateľsky orientované vyučovanie s využi-
tím počítačom podporovaného prírodoved-
ného laboratória
Džugasová, V.: Bunková a molekulová bio-
lógia kvasiniek
Kokavec, I., Nagyová, S.: Ekológia vodných 
ekosystémov pre gymnáziá 1
Kokavec, I., Bulánková, E.: Ekológia vod-
ných ekosystémov pre gymnáziá 2
Lanstyák, I.: Nyelvalakítás és nyelvi ideoló-
giák – Jazykový manažment a jazykové ide-
ológie
Lemešová, M. a kol.: Psychológia zážitkom
Milička, J., Macek, J.: Geochemická cha-
rakteristika povrchových prejavov prírodných 
uhľovodíkov vo vybraných roponosných teré-
noch západných Karpát na Slovensku
Minár, M., Valkovič, P.: Syndróm nepokoj-
ných nôh
Rovný, R., Bulánková, E.: Stojaté vody a ra-
mená

Zborníky na CD

Discovering the Archaeologists of Slovakia 
2012 – 2014
Európska iniciatíva za kompetentnosť vo 
včasnej intervencii. Spolupráca s rodičmi pri 
podpore vývinu
Komunitná psychológia na Slovensku
Klasické estetické kategórie v kontexte po-
stmodernej filozofie
5th European Conference on Psychology and 
Visual Impairment
5. študentské liečebnopedagogické dni – 
apríl 2013

 

Oprava
V januárovom čísle časopisu Naša uni-

verzita (č. 5/2015), bol na strane 28 chyb-
ne uverejnený dátum narodenia doc. Lýdie 
Bezákovej, CSc., za čo sa ospravedlňuje-
me. Narodila sa v roku 1944.

doc. Ingrid Pauliková, CSc.



Verbálne „kamufláže“ ako propagačný trik
Zázračný recept uvádzaný v článku Ná-

poj na chudnutie a lepší sex (publikovaný 
na internetovej stránke www.inzdravie.sk) 
obletel svojich čitateľov prostredníctvom 
sociálnych sietí po Vianociach (v čase, keď 
máme všetci hojnosť hlavne nezdravého 
a vysokokalorického jedla). Stratégiou da-
ného článku je nás presvedčiť, že naše telo 
po tomto náročnom období potrebuje detox, 
zbavenie sa toxických látok. Je zaujímavé 
sledovať, ako sa v článku pracuje s apelom 
na zlepšenie sexuálneho apetítu po pravi-
delnom užívaní tohto „čarovného“ nápoja. 
Nadpis pôsobí ako bomba, ktorej cieľom je 
aj prostredníctvom infiltrovania sexu zvyšo-
vať počet zhliadnutí (veď v čase písania tohto 
článku, t. j. 6. 1. 2015, pričom článok bol 
zverejnený 28. 12. 2014, ho na sociálnych 
sieťach zdieľalo okolo 2300 ľudí). Veď kto 
by v dnešnej uponáhľanej, dynamickej, ino-
vatívnej hypermodernej dobe nechcel zlep-
šiť kvalitu svojho sexuálneho života?

V perexe autor článku dokonca naznačuje, 
že nápoj do sexuálnej oblasti prinesie „nový 
vietor“. Čo sa však za týmito dráždivými for-
muláciami skrýva? Z množstva blahodarných 

účinkov škorice (ktorá je súčasťou nápoja) 
autor stavil práve na to, že škorica je (okrem 
toho, že napríklad podporuje trávenie či zlep-
šuje funkciu inzulínu) účinným afrodiziakom. 
Práve prostredníctvom vyzdvihnutia tohto as-
pektu zaručil atraktívnosť článku. Ale škorica 
má aj iné účinky, oveľa potrebnejšie pre ľud-
ské telo: bráni zdravie ako antiseptikum, má 
antibiotické účinky a pôsobí preventívne ako 

obrana pred závažnými ochoreniami, ako je 
cukrovka či rakovina. 

O čo teda v množstve podobných sledo-
vaných článkov ide? Využívajú stratégie vý-
beru z prezentovanej témy a vyzdvihnú len to 
atraktívne, niečo, čo pritiahne pozornosť či-
tateľa. K tomu obohatia článok o pútavý nad-
pis a vnesú doň istú dávku fantázie, trochu 
tajuplnosti, prípadne lascívnosti. Ak uveríme 
podnetu z takéhoto textu, v samotnej praxi 
zistíme, že pravda, skrývajúca sa za oslnivý-
mi, vyšperkovanými a na prvý pohľad dych-
berúcimi výrazmi, nie je až taká ohromujúca, 
ako sa nás propagačné formulácie doplnené 
sugestívnymi obrázkami snažia presvedčiť. 
Aký liek teda zvoliť na „prevenciu“ pred zá-
zračnými slovami so zárukou lákavých účin-
kov? Taký, aký využívame pri každej reklame: 
vlastný úsudok a triezve zmýšľanie. 

Mgr. Zdenka Schwarzová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk do 10. marca 2015 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správ-
nych odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. 
Vyhodnotenie z minulého čísla: Pat Riley: TAJNIČKA: „Ak sa nezlepšuješ, stávaš sa horším.“ Správnu odpoveď poslala aj Slavomíra 
Dedinská. Srdečne blahoželáme!
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Gustave Le Bon: „(tajnička).“
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E N G L I S H  S U M M A R Y

Rector of CU Appointed New Deans
The Rector of Comenius University (CU), 
Karol Mičieta, handed out appointing de-
crees to new Deans and Memorial Medals 
of CU to Deans who have completed their 
terms on 26 January 2015. Pg 3

From Rector’s Program
- The Rector met the new Minister of 
Education, Juraj Draxler, and discussed 
current events in education on 16 January.
- The Rector welcomed the Ambassador 
of the Islamic Republic of Iran in Vienna, 
Hassan Tajik. They talked about co operation 
in education, research and science of our 
universities on 21 January. Pg 4

President of SR Nominated Rectors
The President of Slovakia, Andrej Kiska, 
appointed the Rector of CU, Karol Mičieta, 
among another four Rectors of Slovak uni-
versities on 29 January. Pg 4

Neanderthals Hunted Horses and Rhinos
A research of PhD student Tomáš Ček-
lovský from the Faculty of Natural Scien-
ces of CU showed that 40,000 years ago 
the Neanderthals from Upper Nitra hunted 
horses and rhinos. They also enjoyed eating 
bone marrow. Pg 5

Students’ Opinion: CU Has a Good Re-
putation
European students filled in a survey tren-
dence Graduate Barometer which showed 
their opinions on higher education. CU re-
ceived good points for reputation among 
employers and location. A negative valua-
tion was given for cooperation with compa-
nies and bureaucracy. Pg 5

Doors Open Days at Faculties
The Faculty of Natural Sciences of CU wel-
comed 300 high-school students on 23 
January. Students interested in studies at 
the Faculty of Arts of CU visited the Faculty 
on 24 January. The Faculty of Education 
of CU opened their doors on the same day 
for more than 300 students. Despite the 

extreme weather conditions, the Faculty of 
Physical Education and Sport of CU coun-
ted 300 visitors. Pg 6 – 7

Stabilization and Change
Alica Vančová is the old-new Dean of the 
Faculty of Education of CU for 2015 – 
2019. She presents her plans. Pg 8

Tradition and Quality
Jaroslav Šušol is the old-new Dean of the 
Faculty of Arts of CU for 2015 – 2019. He 
presents his plans. Pg 9

Belief in Science Productivity to Keep 
Rising
Milan Trizna is the old-new Dean of the Fa-
culty of Natural Sciences of CU for 2015 – 
2019. He presents his plans. Pg 10

Nothing of which to Feel Ashamed, but 
Potential for Improvement
Marián Vanderka is the new Dean of the 
Faculty of Physical Education and Sport 
of CU for 2015 – 2019. He presents his 
plans. Pg 11

45 Years Old Department of Geoche-
mistry
When Professor Cambel was establishing 
the Department of Geochemistry at the 
Faculty of Natural Sciences of CU in 1969, 
he had no way of knowing that it would be 
the only department in Slovakia and the 
Czech Republic up until today. Pg 17

Clear
A project Jasne – Alles klar! (Clear) al-
lowed to conduct a survey in companies to 
find out their requests for language skills. 
Pg 18

Foreign Students Baked Slovak Pan-
cakes

The Centre for Continuing Education of CU 
organized an event with a theme of Slovak 
Christmas for foreign students on 17 De-
cember. Pg 19

Practical Criminalistics Lesson
Students of the Faculty of Law of CU ex-
perienced a practical lesson on how the 
Crime Police solve crimes using trained 
dogs. They are able to smell drugs, ciga-
rettes, money or protected animals. Pg 19

Kostlivý Day on Acute States in Surgery
A surgery conference on current topics in 
this field was organized for 68th time by the 
Faculty of Medicine of CU on 5 December. 
Pg 20

Minister of Education Met with PhD Stu-
dents
Since coming to his office, the new minis-
ter of education, Juraj Draxler, has visited 
some faculties of CU and met with PhD 
students to get to know the problematics 
of post-doctoral studies and education in 
general at first hand. Pg 20

Mafia Man and Hadrian – Concert
Young composers and musicians played in 
cooperation with the Department of Musi-
cology of CU at the Moyzes Hall in Novem-
ber. Pg 21

P. O. Hviezdoslav’s Prize
Dr Renáta Bojničanová from the Depart-
ment of Romanic Languages and Litera-
tures of CU and two other Spanish Slo-
vakists received a Prize of Pavol Országh 
Hviezdoslav on 28 October. Pg 21

Memorial Book of CU
The first Memorial Book of CU for guest 
visi tors at our University is full. We found 
personalities, such as the Japanese Prin-
cess Sayako, the 14th Dalai Lama, Tony 
Blair, Václav Havel and many scientists 
signed in the book. Pg 21

Winners of the University League in 
Futsal
Futsal is currently the most popular uni-
versity sport. The Faculty of Mathematics, 
Physics and Informatics of CU is the winner 
of this year’s University League, followed by 
the Faculty of Law of CU and the Faculty of 
Management of CU. Pg 26

Lenka Miller

NAŠA UNIVERZITA časopis Univerzity Komenského v Bratislave • ročník 61 • mesačník vychádza 10-krát ročne • Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry 
SR pod číslom EV 2933/09 • ISSN 1338-4163 • Vydáva Univerzita Komenského v Bratislave • IČO: 00 397 865 • Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 
99 Bratislava 1 • Tel.: 02/592 44 346 • e-mail: nasa.univerzita@uniba.sk • http://www.uniba.sk/nu • Predseda redakčnej rady: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., 
prorektor UK. Členovia: RNDr. Martin Belluš, FMFI UK; ThDr. Dávid Benka, PhD., EBF UK; PhDr. Helena Bernadičová, LF UK; doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., PriF 
UK; prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., JLF UK; Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK; RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., FM UK; JUDr. Ondrej Laciak, PhD., PraF UK; 
Ing. Ľubomír Lauko, VI Družba UK; Petra Paráková, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK; Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK; Mgr. Ľudmila Staňová, PhD., FSEV UK; ThDr. 
Ivan Šulík, PhD., RKCMBF UK; Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., FaF UK; Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK; doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., FiF UK • Vedúca redaktorka: 
Mgr. Lenka Miller • Redakcia: PhDr. Andrea Földváryová, Mgr. Michal Jurina, Mgr. Eduard Csudai • Grafická úprava: HLBINY s.r.o. • Tlač: KO&KA, spol. s r. o., 
Bratislava • Uzávierka: posledný pracovný deň v mesiaci • Za obsah príspevkov zodpovedajú autori. Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ. 

31



Neinvestičný fond
Univerzita Komenského n. f.
Šafárikovo nám. 6
818 06  Bratislava
IČO: 30845831

2 % z Vašich daní

w w w. u n i b a . s k

Podporte aj Vy 
vzdelávanie mladej generácie,  
vedu a výskum 
na univerzite s najdlhšou 
vysokoškolskou tradíciou  
na Slovensku!


