
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

NOVEMBER 2015

Veľtrh vzdelávania 
AKADÉMIA už po 19-krát

Veľtrh vzdelávania 
AKADÉMIA už po 19-krát

Vplýva IQ 
na nadanie?

Vplýva IQ 
na nadanie?

Slávnostné otvorenie 
Konfuciovho inštitútu
Slávnostné otvorenie 
Konfuciovho inštitútu

Generálny tajomník OSN  
čestným doktorom UK

Generálny tajomník OSN  
čestným doktorom UK



2

O B S A H

E D I T O R I Á L

Číslom, ktoré práve držíte v rukách, sa definitívne lúčime 
so slnečnými jesennými dňami. Počas nich sme na 
Univerzite Komenského v Bratislave zažili niekoľko 

významných udalostí, ktoré vám na nasledujúcich stranách 
priblížime.

Rozhodne medzi ne patrí udelenie dvoch čestných dok-
torátov. Prvý z nich si prevzal generálny tajomník OSN Pan 
Ki-mun. Aj o tom, že v Aule UK sa skloňovalo meno nášho 
cyklistického kráľa Petra Sagana, čítajte na strane 3. 

Slávnostné udelenie čestného doktorátu bolo súčasťou os-
láv 70. výročia založenia OSN, ktoré sme si pripomenuli aj 
medzinárodnou konferenciou o súčasných a budúcich výz-
vach. 

V poradí 119. titul doctor honoris causa získal jeden z 
najvplyvnejších európskych fyzických geografov Bernhard 
Eitel. Informácie prinášame na strane 5.

V prvej polovici októbra sme otvorili stopäťdesiatu inštitúciu 
svojho druhu v Európe – Konfuciov inštitút pri UK. Čo je jeho 
náplňou? Aké kurzy nájdeme v ponuke? Čítajte na strane 7. 

V Našej univerzite mapujeme dianie na fakultách i súčastiach 
UK. Ponúkame však aj rozhovor s doc. Vladimírom 
Dočkalom z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, 
ktorý vysvetľuje, či je talent podmienený geneticky. 

Prajeme vám príjemné predsviatočné čítanie!
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Univerzita Komenského v Bratislave (UK) udelila dňa 19. októbra 2015 čestný titul 
doctor honoris causa (Dr. h. c.) generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi. 

Generálny tajomník OSN si čestný dok-
torát prevzal na slávnostnom zasadnutí Ve-
deckej rady UK rozšírenom o vedecké rady 
fakúlt, ktoré sa už tradične konalo v histo-
rickej aule. Podujatiu predchádzalo stretnu-
tie so študentmi Právnickej fakulty UK.

„Prirodzeným svetovým lídrom vnášania 
porozumenia medzi národmi a mierovej spo-
lupráce, iniciovania medzinárodnej pomoci 
tým, čo sú v núdzi, a ochrane ľudských práv, 
je práve Organizácia Spojených národov 
pod vedením generálneho tajomníka Pan Ki-
-muna,“ uviedol na slávnostnom ceremoniáli 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Čestnému doktorovi UK sa prihovoril slo-
vami: „Aj Vy, Vaša Excelencia, ste skvelým 
a inšpiratívnym príkladom pre deti a mladých 
ľudí, čo môžu dosiahnuť vďaka vedomostiam 
a dobrému vzdelaniu. Je zaujímavé, že, tak-
povediac, Váš prvý kontakt s OSN sa usku-
točnil už počas školských čias, keď ste boli 
vybraný svojou triedou napísať list vtedajšie-
mu generálnemu tajomníkovi OSN Dagovi 
Hammarskj ldovi. Kto by bol vtedy povedal, 
že školák, ktorý píše druhému generálnemu 
tajomníkovi v histórii OSN, je budúci ôsmy 
generálny tajomník tejto svetovej organizá-
cie – a budúci 118. čestný doktor Univerzity 
Komenského v Bratislave?!“

Návrh na udelenie čestného doktorátu 
predložila Právnická fakulta UK: „Pan Ki-
-mun ako generálny tajomník OSN neustále 
pôsobí na mierové riešenia sporov medzi 
národmi, šíri myšlienky humanizmu, demo-
kracie a porozumenia medzi národmi, a to 
nielen v oblasti politiky, ale aj v oblasti prak-
tického práva, právnej vedy a právnického 
vzdelávania. Zaslúžil sa o vznik mnohých 
medzinárodných dohovorov a je tiež ve-
decky a publikačne činný na poli medziná-
rodného práva a medzinárodných vzťahov. 
Jeho činnosť má nepochybne celosvetový 
rozmer a jej výsledky priamo ovplyvňujú dia-
nie v Slovenskej republike, vedeckú i peda-
gogickú činnosť na Univerzite Komenského 
v Bratislave, a to nielen na jej Právnickej fa-
kulte,“ uvádza dekan Právnickej fakulty UK 
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

„Čestný doktorát je reflexiou mojej práce 
v OSN za mier a ľudské práva na svete,“ 
povedal generálny tajomník OSN, ktorý sa 
vo svojom prejave nevyhol ani téme migrač-
nej krízy. Uvítal výzvu prezidenta SR Andreja 
Kisku, aby Slovensko rešpektovalo európ-
ske hodnoty. Nielen študentov si generál-
ny tajomník získal vyhlásením: „Ak by náš 
maratón za dosiahnutím cieľov trvalo udrža-
teľného rozvoja bol ako cyklistické preteky, potom by určite zvíťazilo Slovensko – vďaka 

Petrovi Saganovi.“ (Úplné znenie prejavu 
generálneho tajomníka OSN nájdete na 
www.uniba.sk.) 

Univerzita Komenského v Bratislave ude-
ľuje čestnú hodnosť doctor honoris causa 
domácim a zahraničným osobnostiam, 
ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju 
vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, vše-
ľudských hodnôt a osobne sa pričinili o po-
krok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti 
a humanizmu. 

Pan Ki-mun sa stal v poradí 118. držite-
ľom čestného titulu UK. Medzi osobnosti, 
ktorým ho univerzita doposiaľ udelila, patria 
napríklad nemecká kancelárka Angela Mer-
kelová (2014), významný svetový mikrobiológ 
Ján Vilček (2014), držiteľ Nobelovej ceny za 
chémiu Gerhard Ertl (2009), 14. dalajláma 
a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyat-
so (2000), ale aj vtedajší generálny tajomník 
OSN Kofi Atta Annan (1999).

Andrea Földváryová

Generálny tajomník OSN  
sa stal čestným doktorom  

Univerzity Komenského
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1. 10.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., slávnostne otvoril ve-
decko-akademické podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti 550. 
výročia založenia Academie Istropolitany. 

2. 10.
Zúčastnil sa na slávnostnej inaugurácii rektora Technickej univerzity 
v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. Foto: Robert Klik

5. 10.
Prijal pozvanie na konferenciu, ktorá sa konala pri príležitosti 200. 
výročia založenia Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Pri príležitosti životného jubilea udelil Zlatú medailu UK prof. Ing. La-
dislavovi Sojákovi, DrSc. 

6. 10.
Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Masarykovej univerzity 
v Brne.

7. 10.
Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva Akademického senátu UK.

8. – 9. 10.
Zúčastnil sa na zasadnutí Pléna združenia vysokých škôl a priamo 
riadených organizácií v Kežmarských Žľaboch.

12. 10.
Predsedal zasadnutiu Vedeckej rady UK.

V Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK slávnostne otvoril Konfu-
ciov inštitút, ktorý nadväzuje na dlhoročnú tradíciu výučby a výskumu 
v odbore čínske štúdiá  a sinológia na Katedre východoázijských 
štúdií Filozofickej fakulty UK. Viac na str. 7

14. 10.
Na pôde viedenskej univerzity sa zúčastnil na slávnostnom otvorení 
spoločného magisterského študijného programu  Univerzity Komen-
ského a Univerzity Viedeň - Physics of the Earth.

15. – 17. 10.
Zúčastnil sa na 25. valnom zhromaždení združenia UNICA v Bruseli.

19. 10.
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenej o vedecké 
rady fakúlt UK udelil čestný titul doctor honoris causa generálnemu 
tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi. Viac na str. 3

20. 10.
Otvoril medzinárodnú konferenciu „Súčasné a budúce výzvy“, kto-
rá sa konala pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Organizácie 
Spojených národov. Viac na str. 8
  

21. 10.
Zúčastnil sa na zasadnutí AS UK.

22. 10.
Zúčastnil sa na inaugurácii rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. 
doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. 

Zúčastnil sa na seminári pod názvom „Univerzita - vzdelávanie alebo 
výskum?“ v Aule UK. Bližšie informácie prinesieme v decembro-
vom čísle.

27. 10.
Zúčastnil sa na seminári 
„Vzdelávaním k aktívnemu 
starnutiu“, ktorý sa usku-
točnil v rámci programu SE-
NIOR FEST 2015. Viac na 
str. 17 Foto: Zdroj: Hlavné 
mesto SR Bratislava

28. 10.
Zúčastnil sa na zasadnutí Ve-
deckej rady STU.

Zúčastnil sa na oslavách, ktoré sa konali pri príležitosti 75. výročia 
založenia Prírodovedeckej fakulty UK. Bližšie informácie prinesie-
me v decembrovom čísle.

29. 10.
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenej o vedecké 
rady fakúlt UK udelil čestný titul doctor honoris causa profesorovi 
Bernhardovi G. H. Eitelovi.

Prihovoril sa študentom UK na 12. ročníku Prvej univerzitnej beánie, 
ktorá sa konala v bratislavskej Inchebe. Foto: Tomáš Chlapečka

Mgr. Daniela Magalová, Kancelária rektora UK
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Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dňa 29. októbra 2015 rozšírila rady svojich čestných doktorov o ďalšiu významnú osobnosť. 
Čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) získal na dnešnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenej o vedecké rady 
fakúlt UK priekopník vo využívaní inovatívnych geofyzikálnych a geochemických metód a geoinformatiky v archeológii na Slovensku 
a vo svete – profesor Bernhard G. H. Eitel, Dr. h. c.

Profesor Eitel získal čestný doktorát za 
prínos k interdisciplinárnemu a interinštitu-
cionálnemu výskumu v oblasti historických 
a prírodných vied, využívanie inovatívnych 
metód v archeologickom výskume, za roz-
víjanie spolupráce a podporu projektov ar-
cheologického výskumu medzi nemeckými 
a slovenskými inštitúciami, najmä Univerzi-
tou v Heidelbergu, Univerzitou Komenského 
v Bratislave a Slovenskou akadémiou vied.

„119. čestným doktorom Univerzity Ko-
menského v Bratislave sa dnes stáva jeden 
z najvplyvnejších európskych fyzických 
geografov, profesor Bernhard Eitel, rek-
tor Univerzity v Heidelbergu. Významne 
prispel k objasneniu environmentálnych 
zmien a interakcií človeka a prírodného 
prostredia v Európe, južnej Afrike, v Číne 
a Peru. Využívajúc inovatívne geofyzikálne 
a geochemické metódy a geoinformatiku, 
spolupracuje s viacerými medzinárodnými 
archeologickými tímami,“ uviedol na sláv-
nostnom ceremoniáli rektor UK prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD. 

O prínose nového čestného doktora UK 
uviedol, že opevnené sídlisko vo Vrábľoch 
„pozostávalo z rozsiahlej opevnenej časti 
a ešte väčšieho hospodárskeho zázemia, 
ktoré zaberalo približne 10 ha. Takáto roz-
siahla, súvisle osídlená plocha ho umožňu-
je zaradiť k najväčším doteraz známym síd-

liskám zo staršej doby bronzovej v strednej 
a západnej Európe“. 

„Za osobitnú pozornosť stojí viac než 6 
rokov trvajúci veľmi úspešný projekt výsku-
mu opevneného sídliska zo staršej doby 
bronzovej vo Vrábľoch (okres Nitra), v polo-
he Fidvár, na ktorom sa z nemeckej strany 
zúčastňuje Geografický ústav Univerzity 
Heidelberg, RGK DAI – Rímsko-Germán-
ska Komisia Nemeckého archeologického 

ústavu so sídlom vo Frankfurte nad Moha-
nom a zo slovenskej strany Katedra archeo-
lógie Filozofickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave a Archeologický ústav 
Slovenskej akadémie vied v Nitre, pod ve-
dením prof. PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc.,“ 
povedal dekan Filozofickej fakulty UK prof. 
PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 

redakcia

Prof. Bernhard Eitel je 119. čestným doktorom  
Univerzity Komenského
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V dňoch 6. – 8. októbra 2015 sa konal už 19. ročník veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA 
v bratislavskej AEGON Aréne NTC. Veľtrh AKADÉMIA & VAPAC® sa uskutočnil pod zášti-
tou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie, Juraja Draxlera, ministra škol-
stva SR a Rudolfa Kropila, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. 

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili mi-
nister životného prostredia Peter Žiga, štát-
na tajomníčka MŠVVaŠ SR Romana Kanov-
ská, vedúci Zastúpenia Európskej komisie 
na Slovensku Dušan Chrenek, predstavitelia 
vysokých škôl a ostatní hostia. 

Na veľtrhu sa zúčastnilo všetkých 13 fa-
kúlt UK (12 bratislavských a 1 z Martina). Zá-

stupcovia fakúlt UK predstavili záujemcom 
o štúdium podmienky a možnosti štúdia, 
usmernili ich pri výbere študijného progra-
mu a poradili, ako sa pripraviť na prijímacie 
konanie. 

Na záujemcov o štúdium na UK čakalo 
okrem informačných a propagačných mate-
riálov o UK aj špeciálne číslo časopisu Naša 
univerzita, ktoré aj tento rok približuje mož-
nosti a podmienky štúdia na fakultách UK, 
ale zároveň predstavuje možnosti stravova-
nia, ubytovania, športového vyžitia, program 
Erasmus+ a pod. 

Na 19. ročníku veľtrhu sa zúčastnilo 231 
vystavovateľov nielen zo Slovenska, ale aj 
z Českej republiky, Rakúska, Veľkej Britá-
nie, Kanady atď. Na veľtrh prišlo viac ako 
9 000 návštevníkov. Najpočetnejšie zastú-
penie mali študenti gymnázií.

S otázkou, na ktorej fakulte a prečo chcú 
študovať sme oslovili maturantov, ktorí za-
vítali do stánku UK. Študent Gymnázia An-
tona Bernoláka v Senci Martin Filipovič by 
mal záujem študovať zubné lekárstvo na 
Univerzite Komenského, pretože v ňom vidí 
dobré uplatnenie. Lauru Dvončovú, študent-
ku gymnázia v Prievidzi, by pravdepodobne 
najviac lákalo štúdium na Právnickej fakulte 
UK, keďže ju zaujíma a baví právo ako také, 
a nemieni študovať nejaký odbor nasilu. Mo-
nika Vojtková zhodnotila svoju profesijnú bu-
dúcnosť nasledovne: „Chodím na Gymná-

zium Antona Bernoláka v Senci a rozmýšľam 
nad Lekárskou fakultou UK alebo Fakultou 
managementu UK. Lekársku fakultu UK zva-
žujem kvôli tomu, že ma baví biológia a ché-
mia a manažment by bol pre mňa vhodný, 
lebo som organizačný typ človeka.“ Andrea 
Čierňavová študuje na Strednej zdravotníc-
kej škole v Banskej Bystrici a rada by sa tým-
to smerom uberala aj naďalej: „Mám záujem 
o štúdium na Farmaceutickej fakulte UK, 
lebo študujem odbor farmaceutický laborant 
a bolo by to určitým pokračovaním a nadvia-
zaním v štúdiu.“ Gymnazista Jakub Drinka 
má v pláne študovať na Lekárskej fakulte UK 
v Bratislave, pretože má ambície stať sa le-
károm, pracovať s ľuďmi a pomáhať im.

Jubilejný 20. ročník sa uskutoční v dňoch 
4. – 6. októbra 2016. 

redakcia

Zástupcovia AUF na UK
Dňa 15. októbra 2015 sa v zasadačke Vedeckej rady UK uskutočnilo prijatie zástupcov 
z Agence universitaire de la Francophonie (AUF), pobočky pre strednú a východnú Euró-
pu so sídlom v Bukurešti.

Prorektor pre informačné technológie UK 
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prijal zá-
stupcov AUF - Fabiena Floriho, oblastného 
riaditeľa AUF, a Biancu Oprisan. Na stretnutí 

sa zúčastnili doc. PaedDr. Anna Butašová, 
PhD., z Katedry prekladateľstva Filozofickej 
fakulty UK, zástupcovia fakúlt UK ponúkajú-
cich programy vo francúzskom jazyku (Filo-
zofická fakulta UK - Katedra romanistiky doc. 
PhDr. Jana Truhlářová, PhD., Pedagogická 
fakulta UK - prodekanka pre zahraničné 
vzťahy Mgr. Eva Faithová, PhD., a vedúci 
Katedry románskych jazykov a literatúr PhDr. 
Mojmír Malovecký, PhD., Fakulta manage-
mentu UK - prodekan pre zahraničné vzťahy 
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., a lektor 
francúzskeho jazyka JUDr. Fréderic Delane-
uville, PhD., z Katedry ekonómie a financií) 
a Mgr. Ivana Krajčovičová z Oddelenia me-
dzinárodných vzťahov RUK. 

Zástupcovia AUF predstavili možnosti 
podpory francúzskeho jazyka a mobility na 
UK formou seminárov, stáží, konferencií, 
kolokvií, výskumných programov a projek-
tov. Po prerokovaní súčasných aktivít v tejto 
oblasti sa obe strany zhodli na zintenzívnení 
vzájomnej spolupráce.

Mgr. Ivana Krajčovičová, Oddelenie 
medzinárodných vzťahov RUK

19. ročník veľtrhu vzdelávania 
AKADÉMIA sa opäť tešil veľkému 

záujmu stredoškolákov
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Univerzita Komenského otvorila  
Konfuciov inštitút

Dňa 12. 10. 2015 sa v Moyzesovej sieni za hojnej účasti predstaviteľov Univerzity Komenského a vzácnych čínskych i slovenských 
hostí uskutočnilo slávnostné otvorenie Konfuciovho inštitútu pri Univerzite Komenského, ktorý vznikol ako stopäťdesiata inštitúcia 
svojho druhu v Európe a jedna z takmer piatich stoviek na celom svete. Bol založený v spolupráci s Riaditeľstvom Konfuciových 
inštitútov v Pekingu (Confucius Institutes Headquarters of China, Hanban) – organizáciou pre podporu výučby čínštiny vo svete 
pridruženou k Ministerstvu školstva ČĽR, Šanghajskou univerzitou medzinárodného obchodu a ekonomiky (Shanghai University of 
International Business and Economics, SUIBE) a Univerzitou Komenského. 

Podľa Zmluvy o založení Konfuciovho inšti-
tútu pri Univerzite Komenského v Bratislave zo 
dňa 2. 9. 2014, podpísanej rektorom UK prof. 
RNDr. Karolom Mičietom, PhD., a výkonnou 
riaditeľkou Hanbanu pani Xu Lin, vedie Kon-
fuciov inštitút riaditeľ menovaný Univerzitou 
Komenského a zastupuje ho čínsky riaditeľ 
nominovaný čínskou stranou. Univerzita Ko-
menského poverila riadením inštitútu prof. Mgr. 
Janu Benickú, PhD., vedúcu Katedry východo-
ázijských štúdií FiF UK, a čínska strana meno-
vala za zastupujúceho riaditeľa doc. He Yiho, 
PhD., zo Šanghajskej univerzity medzinárodné-
ho obchodu a ekonomiky. 

Slávnostný ceremoniál, na ktorom sa zú-
častnila aj delegácia partnerskej univerzity zo 
Šanghaja na čele s jej rektorom prof. Sun Hai-
mingom a delegácia Ľudového kongresu mes-
ta Šanghaj, otvorila privítaním hostí riaditeľka 
Konfuciovho inštitútu pri UK prof. Jana Benic-
ká, ktorá celý program aj moderovala. Po preja-
voch rektora UK prof. Karola Mičietu, predsed-
níčky Stálej komisie Ľudového kongresu mesta 
Šanghaj pani Yin Yicui, riaditeľka Konfuciovho 
inštitútu prečítala pozdravný list výkonnej riadi-
teľky Riaditeľstva Konfuciových inštitútov v Pe-
kingu pani Xu Lin. Nasledovali prejavy veľvy-
slanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej 
republike J. E. Pan Weifanga a rektora partner-
skej Šanghajskej univerzity medzinárodného 
obchodu a ekonomiky prof. Sun Haiminga. Na 
záver oficiálnej časti programu bola slávnostne 
odhalená tabuľa Konfuciovho inštitútu. 

Hudobnú časť kultúrneho programu z diel 
velikánov klasickej hudby pripravili pod umelec-
kým vedením Mgr. Miroslava Zahradníka a Mgr. 
art. Branka Ladiča študenti Katedry muzikoló-
gie FiF UK. Na záver zaznela aj čínska ľudová 
pieseň Molihua („Jazmín“) v spoločnom podaní 
študentov sinológie Katedry východoázijských 
štúdií a Katedry muzikológie FiF UK. Hostí ur-
čite príjemne prekvapila a zaujala aj ukážka čín-
skych bojových umení v podaní Mgr. Michala 
Slamku a detí z kurzu wu-šu. Recepcia v závere 

ceremoniálu predstavila niektoré jedlá tradičnej 
čínskej kuchyne. 

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského 
ako verejná vzdelávacia inštitúcia nadväzuje na 
dlhoročnú tradíciu výučby a výskumu v odbore 
čínske štúdiá a sinológia na Katedre východo-
ázijských štúdií Filozofickej fakulty UK. Činnosť 
inštitútu je však okrem študentov Univerzity 
Komenského a iných vysokých škôl zame-
raná aj na laickú a odbornú verejnosť a jeho 
poslaním je sprostredkovať zasvätené znalos-
ti z oblasti čínskeho jazyka a kultúry formou 
kurzov a rôznych iných zaujímavých podujatí 
– výstav, prednášok, seminárov, premietania 
filmov a i., ako aj spolupráca pri príprave prak-
tických učebných materiálov prispôsobených 
miestnym podmienkam a potrebám. V súlade 
so štatútom bude Konfuciov inštitút pri UK za-
bezpečovať nielen výučbu čínskeho jazyka na 
rôznych úrovniach, ale aj čínske multimediálne 
učebné materiály potrebné pre výučbu. V bu-
dúcnosti bude možné zakončiť štúdium jazyka 
na pôde inštitútu medzinárodne uznávanou 
skúškou HSK a ústnou skúškou HSKK, v prí-
pade študentov do 18 rokov skúškou YCT. Ja-
zykové kurzy povedú čínski lektori certifikovaní 
v odbore výučby čínštiny ako cudzieho jazyka. 
Pole pôsobnosti inštitútu rozšíri aj sprostred-
kovanie a realizácia ďalších jazykových aktivít 
prispôsobených potrebám záujemcov i spo-
lupráca s Konfuciovými inštitútmi najmä v Eu-
rópe. Konfuciov inštitút pri UK by sa mal stať 
miestom stretávania študentov a záujemcov 
o čínsky jazyk a kultúru, platformou kultúrnej 
výmeny medzi Čínou a Slovenskom a rôznych 
spoločných projektov. Postupne bude všetkým 
záujemcom prezenčne sprístupnená aj dobre 
vybavená knižnica inštitútu. 

Svoju praktickú činnosť odštartoval Konfu-
ciov inštitút pri Univerzite Komenského už na 
začiatku zimného semestra akademického 
roku 2015/2016 kurzami čínskeho jazyka 
pre začiatočníkov, základov kaligrafie, cviče-
nia taijiquan pre študentov i širokú verejnosť 

a kurzom čínskej ekonomiky pre študentov 
UK. Spomínané kurzy, ktoré si rýchlo našli 
svoj okruh záujemcov, budú pokračovať aj 
v letnom semestri, zároveň však v letnom se-
mestri dostanú možnosť začať štúdium aj noví 
záujemcovia a kurzovú činnosť obohatí kurz 
obchodnej čínštiny. V závere kalendárneho 
roka 2015 pripravuje inštitút na spestrenie 
v priestoroch Klubu umelcov Umelka výstavu 
fotografií študentov a odborníkov na Čínu pod 
názvom Čína našimi očami. 

Prajeme Konfuciovmu inštitútu pri jeho pr-
vých krokoch na dlhej ceste priaznivý vietor, 
veľa úspešných podujatí, spokojných študentov 
i nadšených záujemcov o jazyk a kultúru Číny. 

Mgr. Henrieta Hatalová, PhD., projektová 
manažérka, Konfuciov inštitút pri UK
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Na UK o súčasných  
a budúcich výzvach OSN

Dňa 19. a 20. októbra 2015 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia pri príležitosti osláv 70. výročia 
založenia Organizácie Spojených národov – „Súčasné a budúce výzvy“, ktorá sa 
konala pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR Miroslava Lajčáka a rektora Univerzity Komenského v Bratislave 
Karola Mičietu. Súčasťou konferencie bolo udelenie čestného doktorátu Univerzity 
Komenského v Bratislave generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi, ktorý svojím 
úvodným vystúpením konferenciu otvoril.

Prvý deň podujatia sa v historickej Aule UK 
konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady 
UK rozšírené o vedecké rady fakúlt, na kto-
rom si generálny tajomník OSN Pan Ki-mun 
prevzal čestný doktorát doctor honoris causa. 
Udeleniu doktorátu predchádzalo stretnutie 
so študentmi Diplomatickej akadémie – Inšti-
tútu medzinárodných vzťahov Karola Rybári-
ka Právnickej fakulty UK. Počas stretnutia sa 
Pan Ki-mun prihovoril študentom a zvýraznil, 
že dôležitou súčasťou svetového diania je glo-
balizácia. Hovoril taktiež o význame vzdelania 
a digitalizácie a odpovedal na otázky, ktoré 
mohli študenti klásť počas diskusie. 

Druhý deň konferencie bol venovaný vystú-
peniam viacerých významných hostí ktorých 
spoločnou témou, bola Organizácia Spo-
jených národov ako medzinárodný míľnik, 
ktorého záväzkom je zničiť vojnu, prehlbovať 
ľudské práva, rozvíjať sociálny pokrok a pria-
teľské vzťahy medzi národmi. Konferencia 
bola rozdelená na štyri panely, v ktorých sa 

rečníci vyjadrovali k úlohám OSN v moder-
nom svete, k spojitosti Slovenska s touto or-
ganizáciou, migrácii ako aktuálnej výzve a tiež 
Charte OSN a súvisiacej reforme organizácie. 

Podujatie otvorili Ivan Korčok, štátny ta-
jomník Ministerstva zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR, Karol Mičieta, rek-
tor Univerzity Komenského a Eduard Burda, 
dekan Právnickej fakulty UK. Po úvodných 
vystúpeniach nasledovali odborné príspevky 
slovenských a zahraničných predstaviteľov, 
diplomatov, reprezentantov slovenskej a za-
hraničnej akademickej obce a zástupcov 
mimovládneho sektora. 

Konferencia bola organizovaná Univerzi-
tou Komenského v Bratislave, Diplomatickou 
akadémiou – Inštitútom medzinárodných 
vzťahov Karola Rybárika Právnickej fakulty 
UK, Ministerstvom zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR a Slovenskou spo-
ločnosťou pre medzinárodné právo pri SAV, 
a to v spojitosti s novým koncepčným nasta-

vením Diplomatickej akadémie v kontexte 
užšej spolupráce s praxou a absolventmi. 
Nadväzuje naň medzinárodný projekt prvej 
slovenskej univerzitnej simulácie zasad-
nutia OSN Slovakia Model United Nations 
Conference (SlovakMUN) 2015, ktorá sa 
konala 4. až 8. novembra 2015 na Univer-
zite Komenského. Na podujatí sa zúčastnili 
študenti, pedagógovia, zástupcovia médií, 
viacerí odborníci a ďalší hostia. Prodekan 
PraF UK Vladislav Mičátek vyjadril presved-
čenie: „Takéto a podobné medzinárodné 
konferencie organizované akademickou ob-
cou v spolupráci so štátnymi subjektmi pri-
spievajú k rozšíreniu odborného povedomia 
verejnosti, a tak reflektujú výzvu OSN o do-
sahovaní trvalo udržateľného rozvoja a tiež 
aktívne zapájajú občanov do diskusie o na-
šom svete a o našej spoločnej budúcnosti.“ 

JUDr. Soňa Sopúchová,  PhD., 
Právnická fakulta UK

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti  

105. výročia narodenia profesora  
Štefana Lubyho
Dňa 9. a 10. októbra 2015 sa uskutočnil druhý ročník konferencie Bratislavské právnické 
fórum 2015, ktorú usporiadala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
v spolupráci s Európskym združením študentov práva (ELSA) v Bratislave. Konferencia bola 
organizovaná pri príležitosti 105. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva 
prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc., autora mnohých nadčasových myšlienok.

Bratislavské právnické fórum je medziná-
rodná vedecká konferencia multiodborového 
charakteru prepojujúca právnu teóriu a prax. 
Ústrednou témou tohtoročnej konferencie boli: 
„Právne a spoločenské nástroje na efektívnej-
šie a dôveryhodnejšie súdnictvo.“ 

Výročie narodenia profesora Lubyho pod-
nietilo organizátorov venovať konferenciu spo-
mienkam na tohto významného slovenského 
právnika, ktorý sa aktívne venoval verejnému 
právnickému životu a rovnako intenzívne práv-
nej vede. Pri príležitosti 50. výročia založenia 
Univerzity Komenského bola profesorovi Luby-
mu udelená Zlatá medaila UK a v roku 2005 mu 
bol in memoriam udelený Rad Ľudovíta Štúra 
I. triedy za mimoriadne zásluhy. Odborná eru-
dovanosť a interdisciplinárny rozmer vedeckej 
práce profesora Lubyho prispeli k tomu, že sú 
jeho diela dodnes predmetom záujmu právnej 
vedeckej obce.

V prvý deň konferencie sa uskutočnilo ple-
nárne zasadnutie, na ktorom vystúpili viaceré 
významné osobnosti. Plenárne zasadnutie 
otvoril doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan 
Právnickej fakulty UK. Vzácnymi hosťami boli 
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. z Fy-
zikálneho ústavu SAV a JUDr. Mgr. Martina 
Lubyová, PhD., z Prognostického ústavu SAV; 
hon. prof. Dr. Eckart Ratz, predseda Najvyššie-
ho súdu Rakúska; JUDr. Jana Baricová, sud-
kyňa Ústavného súdu SR; doc. JUDr. Marek 
Števček, PhD. z Právnickej fakulty UK; JUDr. 
Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu 
ČR; prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, prorektor Vy-
sokej školy podnikania a práva; prof. JUDr. Pa-
vel Šámal, PhD., predseda Najvyššieho súdu 
ČR a prof. James E. Moliterno, pôsobiaci na 
Washington and Lee University School of Law.

Po plenárnom zasadnutí prebiehali roko-
vania v špecializovaných sekciách. Garanti 

sekcií vybrali témy odrážajúce aktuálne právne 
otázky, ktoré by mohli v rámci odbornej disku-
sie znamenať pre účastníkov prínos z vedec-
kého hľadiska, ako aj z hľadiska aplikačnej 
praxe. Právnická fakulta UK privítala množ-
stvo uznávaných odborníkov zo slovenských 
i zahraničných univerzít. Hlavná téma celej 
konferencie bola zárukou toho, že aktívnymi 
účastníkmi sekcií sa stali aj viacerí reprezen-
tanti právnej praxe. 

Dúfame, že podobné konferencie sa stanú 
plnohodnotnou platformou pre výmenu a kom-
paráciu znalostí a rovnako priestorom pre zau-
jímavú odbornú diskusiu o vývoji v jednotlivých 
právnych oblastiach a o naliehavých aplikač-
ných problémoch, ktoré majú dopad na verejné 
dianie. 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD., PraF UK



Ocenený výskum autizmu
Doktorand v študijnom odbore farmakológia na Farmaceutickej fakulte UK Dalibor Nakládal zvíťazil 
v septembri na 65. Česko-slovenských farmakologických dňoch v Prahe v súťaži o najlepší poster 
a získal prestížnu cenu od Federation of European Pharmacological Societies, EPHAR Poster Award. 
V práci prezentoval výsledky genomickej analýzy Blood-based Genomic Signature for Autism Spectrum 
Disorders, ktorú ako časť diplomovej práce realizoval v USA.

Fa r m a c e u -
tická a Lekár-
ska fakulta UK 
okrem spolu-
práce na výsku-
me autizmu už 
dvakrát organi-
zovala študijný 
pobyt v Brati-
slave pre štu-

dentov a profesorov z College of Pharmacy 
na Nova Southeastern University (NSU) na 
Floride. Vo štvrtom ročníku magisterského 
štúdia Daliborovi, ako prvému študentovi 
farmácie, garantoval Národný Štipendijný 
Program výmenný pobyt na College of Phar-
macy. Na tejto univerzite absolvoval počas 
jedného semestra predmety z klinickej ob-
lasti farmaceutickej praxe, tréning pre prácu 
s humánnymi subjektmi v biomedicínskom 
výskume a kurz pre analýzu genomických 
dát.

Dalibor sa zapojil do práce tímu profesor-
ky Ana Maria Castejon, PharmD. PhD., ktorý 
v spolupráci so spoločnosťou Immunocal 
vedie klinickú štúdiu, v ktorej sleduje vplyv 
srvátkového proteínu na plazmatické hladiny 

významného antioxidantu glutationu a psy-
chologické prejavy u autistických detí. Na 
štúdii sa podieľa aj miestne moderné zaria-
denie Autism Institute at the Mailman Segal 
Center for Human Development, v ktorom 
mal náš študent možnosť vidieť ukážkový 
príklad spolupráce interdisciplinárneho per-
sonálu a miestnej komunity na komplexnej 
starostlivosti o týchto pacientov.

Autizmus je v súčasnosti rozsiahle skúma-
né spektrum neurovývinových porúch, ktoré 
v USA postihuje v priemere 1 zo 68 novo-
narodených detí, pričom pomer chlapcov 
a dievčat je približne 5:1. Je známe, že tieto 
poruchy majú výrazné genetické pozadie, 
ale zatiaľ nie je vyvinutá žiadna štandardná 
farmakoterapia ani včasný biologický diag-
nostický test. Preto Dalibor spoločne so 
svojou školiteľkou na College of Pharmacy 
realizoval projekt, v ktorom pomocou ob-
jektovo orientovaného programovania ťa-
žil verejne dostupné dáta z genomických 
experimentov, na ktoré aplikoval pokročilé 
štatistické metódy za účelom identifikova-
nia vzorov v diferenciálnej expresii génov 
u autistov v porovnaní so zdravými jedin-
cami. V práci hodnotil reprodukovateľnosť 

vlastnej analýzy a pou-
kázal aj na konkrétne 
nezhody výsledkov 
z experimentálnych 
štúdií, ktoré mali rov-
naký dizajn. Z tohto 
dôvodu upozornil na 
nutnosť konzisten-
cie dát a konsenzu 
vo vedeckej literatúre 
pre umožnenie vývinu 
farmakologickej inter-
vencie a diagnostic-
kého biomarkera pre 
poruchy autistického 
spektra.

Vyslanie Dalibora na 
NSU malo prínos nielen 
pre jeho akademický 
a kariérny rast, ale aj pre posunutie vzájom-
nej spolupráce, vytvorenie vedeckej hodnoty 
a pôdy pre návštevu ďalších študentov alebo 
zamestnancov našej fakulty a univerzity.

doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, 
FaF UK

Foto: archív D. Nakládal

9

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

Fakultné jedálne ponúkajú  
aj vegetariánske menu

Zamestnanci i študenti sa na fakultách stravujú spoločne vo fakultných jedálňach. 
Pozreli sme sa bližšie na možnosti stravovania, ako aj hodnoty stravných lístkov, 
ktoré si zamestnanci kupujú. 

Všetky fakulty okrem Pedagogickej fa-
kulty UK a Fakulty sociálnych a ekonomic-
kých vied UK majú svoju jedáleň. Fakulta 
managementu UK, tiež bez jedálne, využí-
va stravovacie zariadenie Farmaceutickej 
fakulty UK v tej istej budove. 

V prípade, že fakulta jedáleň nemá, 
disponuje bufetom. Niektoré fakulty majú 
oboje. Spravidla si môžete vybrať z troch až 
piatich druhov jedál a polievky. Je takmer 
pravidlom, že v ponuke nájdete aspoň jed-
no vegetariánske jedlo.

S výnimkou Právnickej fakulty UK, kde 
obed v jedálni stojí 44 centov, fakulty po-
skytujú svojim zamestnancom stravné líst-
ky v hodnote 3,15 – 4 €. Cena, za ktorú 
ich zamestnanci kupujú, sa líši od fakulty 
k fakulte. 

Lenka Miller

D. Nakládal pred budovou 
College of Pharmacy na 
Floride 

Fakulta Jedáleň Počet druhov jedál
Hodnota stravného 

lístka
(poplatok 

zamestnanca – PZ)
Bufet

LF UK áno 4 – 5 (aj vegetariánske) 4 €
PraF UK áno 3 – 4 (aj vegetariánske) PZ 0,44 €
FiF UK áno 4 – 5 3,60 € (PZ 1 €) áno
PriF UK áno 8 (aj vegetariánske) 3,30 € áno
PdF UK 3,15 € áno
FaF UK áno 3 (aj vegetariánske) 3,30 € áno
FTVŠ UK áno 4 – 5 (aj vegetariánske) 3,50 € (PZ 1 €) áno
JLF UK áno 5 (aj vegetariánske) 3,19 € (PZ 1,04 €)
FMFI UK áno 4 (aj vegetariánske) 3,30 € áno
RKCMBF 
UK áno 3 (aj vegetariánske) 3,20 €

EBF UK áno 2 3,40 €
FM UK jedáleň FaF UK 4 €
FSEV UK 3,30 € (PZ 0,5 €) áno

D. Nakládal a prof. A.M.Castejon
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Bez vôľového nasadenia 
sa talent nerozvinie

Je možné, že sme talent zdedili po svojich predkoch? Dá sa hovoriť o prípadných paralelách medzi duševnými poruchami 
a tvorivosťou? Je telesné postihnutie prekážkou v intelektovom nadaní, alebo práve naopak? Odpovede na tieto i ďalšie 
zaujímavé otázky sme hľadali u odborníka na psychológiu nadania doc. PhDr. Vladimíra Dočkala, CSc., ktorý pôsobí na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied UK v Ústave aplikovanej psychológie, zároveň vo Výskumnom ústave detskej psychológie 
a patopsychológie, je aj šéfredaktorom časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, autorom mnohých publikácií a tvorcom 
psychodiagnostických testov. 

Ako ste sa dostali práve k psychológii na-
dania a tvorivosti?

Tá problematika ma vždy zaujímala. Po 
maturite som nastúpil na Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychológie 
a vysokú školu som robil popri zamestnaní. 
V rámci toho som zistil, že ma veda a výskum 
celkom baví. Avšak v tých časoch bola prob-
lematika nadania dlho tabu, ale predsa len 
sa ukázalo, že šikovných ľudí treba nejako 
podporovať, takže už od 60-tych rokov vzni-
kali triedy s rozšíreným vyučovaním. A v 70-
tych rokoch prišla požiadavka, že sa treba 
venovať aj problematike talentov. Ja som 
práve začínal, tak mi to riaditeľ pridelil.

Čiže to bola situácia vo vtedajšom Čes-
koslovensku. Aká bola história psycholó-
gie nadania, talentu a tvorivosti vo svete?

Vo svete to ako zaujímavá téma rezonuje 
už takmer od samého začiatku psychológie 
ako vedy. V 20-tych rokoch minulého sto-
ročia začal americký profesor Terman svoj 
veľký výskum nadaných detí. Vtedy to bolo 
podmienené tým, že psychológia vynašla 
psychologické testy inteligencie a nadanie 
sa začalo stotožňovať s inteligenciou. Ne-
skôr sa však ukázalo, že IQ nie je zďaleka 
jediným a spoľahlivým ukazovateľom nada-
nia. Termanovými testami, podľa ktorých si 
vyberal nadané deti, niekoľko z nich ani ne-
prešlo, hoci neskôr sa veľmi šikovne uplat-
nili, najmenej dvaja z nich dostali Nobelovu 
cenu. A naopak, mnohé deti s vysokým IQ 
nedosiahli v živote nič významné. Okrem IQ 
musí mať človek rôzne ďalšie vlastnosti, aby 
sa dalo povedať, že sa rozvíja ako talent. Vý-
skumníci zistili, že IQ z testov nestačí, dôle-
žitou zložkou nadania je tvorivosť, ktorú IQ 
testy nezachytávali. A tak sa začala rozvíjať 
psychológia tvorivosti ako súčasť psycholó-
gie nadania.

Ako by ste charakterizovali nadanie? 
Často sa hovorí o rôznych druhoch na-
dania...

Nadanie je nejaká osobnostná štruktú-
ra psychických vlastností, ale aj telesných, 
ktorá umožňuje byť viac či menej úspešný 
v rôznych druhoch činností. Poznáme inte-
lektové nadanie, umelecké nadanie, rôzne 

druhy pohybového nadania, nielen športo-
vé, ale napríklad aj tanečné. Veľmi dôležité, 
a dodnes veľmi zanedbávané, je praktické 
nadanie. Pre každú praktickú činnosť potre-
bujeme určité predpoklady, aby sme ju ve-
deli robiť dobre. K praktickej činnosti patria 
okrem manuálnej práce aj sociálne činnos-
ti. Matka Tereza bola nadaná v tej činnosti, 
v ktorej pôsobila. Prečo by sme určitú štruk-
túru predpokladov na výkon nejakej činnosti 
v oblasti hudby mali nazývať nadaním a naprí-
klad v oblasti obchodu nie?

Je nejaký rozdiel medzi talentom a nada-
ním?

Vedci sa veľmi radi hrajú so slovíčkami. 
Fyzici to majú v modernej dobe pomerne 
ľahké, lebo prastaré pojmy sú z hovorového 
jazyka, novšie objavy však dostanú nový ná-
zov. Čo je to kvark? Čo je to bozón? Jedno-
ducho príde objav a hneď je pomenovaný. 
V psychológii je to trošku ťažšie, pretože 
o väčšine vecí, ktorými sa zaoberáme, ľu-
dia vedeli už dávno a dali im nejaké názvy. 

Existujú slová ako nadanie či talent, ktoré 
psychológia prevzala z hovorového jazyka 
a teraz sa ich snaží vymedziť vedecky. Nie 
vždy je aktuálny vedecký výklad ten správny. 
Ľudia pod nadaním chápali rôzne druhy na-
dania, no keď prišli inteligenčné testy, psy-
chológovia začali tvrdiť, že nadanie znamená 
vysoké IQ, čo dnes už zase celkom neplatí. 
Tento pojem z ľudovej psychológie sa snaží 
vedecká psychológia nejako ukotviť, ale nie 
vždy sa jej to darí. Keďže existujú dve slová, 
ktoré znamenajú niečo podobné, odborníci 
v minulosti často hľadali, čo by nimi mohli 
označiť. V slove nadanie počujeme, že je to 
niečo dané, niečo zdedené. V slove talent to 
nepočujeme, tak to bude niečo rozvinuté. To 
je jedna možnosť. V literatúre je však veľmi 
veľa rozlíšení. Pri štúdiu ruskej literatúry som 
sa stretol s vnímaním talentu ako vysokého 
stupňa nadania, v anglickej literatúre to býva 
naopak. Väčšina odborníkov sa dnes zho-
duje v tom, že netreba robiť rozdiely medzi 
nadaním a talentom. Sú to jednoducho sy-
nonymá.

R O Z H O V O R
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Načrtli ste dedičnosť. Do akej miery je 
talent podmienený geneticky?

Samozrejme, mohli by sme hovoriť o de-
dične ukotvených predpokladoch, ale v tom 
prípade by sme sa tomu ako psychológovia 
nemohli venovať. Genetici by preskúmali 
DNA a zistili, či je človek nadaný. V skutoč-
nosti to tak ale nefunguje. Dedičné pred-
poklady sú rozhodne dôležité, ale vytvárajú 
iba určitý limit, kam sa človek môže rozvi-
núť. Zatiaľ nikto neobjavil tú kombináciu 
génov, ktorá by zabezpečila, že jej nositeľ 
bude nadaný. Vieme iba to, ktoré poruchy 
môžu viesť k nerozvinutiu nadania. Ak máte 
napríklad Downov syndróm, je jasné, že sa 
talent rozvíja iba po určitú hranicu. Ak je 
však človek zdravý a genetická výbava je 
v poriadku, rozvíja sa vplyvmi vonkajšieho 
prostredia, predovšetkým výchovou v rodi-
ne, škole... Všetko, čo vedia psychológovia 
či učitelia o žiakovi povedať, nie je o dedič-
nosti, ale o tom, čo sa na jej základe rozvi-
nulo a rozvíja.

Dá sa po neurofyziologickej stránke vy-
svetliť talentovanosť? Ktoré centrá moz-
gu sa na nej podieľajú?

Nie som odborník na neurofyziológiu ani 
neuropsychológiu, ale pokiaľ viem, tak prá-
ve tieto oblasti prechádzajú veľkým vývojom. 
Pred sto rokmi sa zdalo ako úžasný poznatok 
to, že vieme v mozgu lokalizovať určité cen-
trá (aká časť mozgu je za čo zodpovedná). 
Dnes sa však ukazuje, že to tak nie je. Cen-
trá v mozgu sú navzájom nahraditeľné, takže 
vždy je za všetko zodpovedný mozog ako 
celok. Vo vzťahu k nadaniu sa skôr hľadajú 
koreláty v rýchlosti psychických procesov, 
niekedy aj v počte neurónov. Nie je ale isté, 
že ak sa narodím s väčším počtom neurónov, 
tak som nadaný. Môže to byť totiž aj tak, že 
ak sa intenzívne venujem nejakej činnosti, 
počet mojich neurónov narastá. Vieme zis-

tiť, že nadanejší ľudia majú mozog iný než 
tí menej nadaní. Doteraz sa ale nepodarilo 
zistiť, čo je príčinou a čo dôsledkom. Ide 
o dialektickú špirálu: keď mám lepšiu výba-
vu, rýchlejšie sa rozvíjam a keď sa rýchlejšie 
rozvíjam, rozvíja sa mi aj mozog. Je tam teda 
korelácia, ale nie nutne kauzalita. O kauzali-
te sa dá hovoriť iba pri obmedzeniach – keď 
je prítomná porucha. Ale plasticita mozgu 
často zabezpečí, že sa človek z rôznych 
stavov po úrazoch alebo po mozgových 
príhodách zotaví; niekedy preberie funkciu 
toho-ktorého centra iná časť mozgu. Mo-
zog ako celkom to „zastreší“. Keď hovoríme 
o nadaných, máme zväčša na mysli zdravých 
jedincov. Avšak vôbec to nevylučuje, že člo-
vek môže mať nejakú poruchu a zároveň byť 
nadaný. 

Tu by som hneď nadviazala na niektoré 
štatistiky, ktoré poukazujú na to, že na-
daní umelci trpia častejšie duševnými 
poruchami ako bežní ľudia. Čo si o tom 
myslíte?

Tvorba takýchto štatistík je problematic-
ká. Nedokážeme zachytiť celú populáciu 
a o každom vedieť všetko. Môžeme skúmať 
len určité vytrhnuté prípady a zostaviť re-
prezentatívnu vzorku nadaných je prakticky 
nemožné. Žiadna veda v našej oblasti ne-
môže byť objektívna, pretože výskumník do 
interpretácií údajov vždy vnáša svoj názor, 
čo ovplyvňuje výsledok. Dá sa len debatovať 
o tom, že tento vzťah je možný, pretože na-
danie sa spája s vyššou senzibilitou. Nervový 
systém je citlivejší a z toho môže vyplynúť, že 
je nielen citlivejší na pozitívne podnety, ale 
i na také, ktoré vedú k psychickým problé-
mom. Seriózny výskum to ale, podľa môjho 
názoru, nevie odhadnúť.

O Johnovi Nashovi, nositeľovi Nobelovej 
ceny, sa hovorí, že trpel schizofréniou. Aj 
pri Albertovi Einsteinovi odborníci disku-
tujú o jeho psychickom stave.

U Einsteina vyvstáva problém, že v jeho 
dobe sa takéto vyšetrenia nerobili. Ex post 
sa hovorí, že mal autistické črty. Môže to 
však súvisieť aj s tým, že autizmus je dnes 
veľmi moderná diagnóza, takže keď si s nie-
kým nevieme dať rady, povieme, že má au-
tistické príznaky, ale realita môže byť iná. 
V každom prípade môžeme takéto príznaky 
hľadať dodatočne, napríklad aké psychické 
špecifiká mal Leonardo da Vinci. Lenže vte-
dy neexistovala psychiatria ako ju poznáme 
dnes. Treba to brať s veľkou rezervou. O J. 
Nashovi sa vie, že mal schizofrenické preja-
vy, ale o mnohých iných osobnostiach z mi-
nulosti sú to iba dohady. 

Špecializujete sa na problematiku nada-
nia, ste detský psychológ – skúste nám 
opísať prácu vo vašej ambulancii.

Pracujem v ambulancii Detského centra 
VÚDPaP. Prichádzajú k nám rodičia s deťmi, 
keď majú problémy. Mnohokrát zistím, že 

uvedené problémy možno súvisia s tým, že 
tie deti sú nadané a v bežnom svete nevedia 
komunikovať. Ale často prídu rodičia, lebo je 
moderné mať nadané dieťa, a ak im poviete, 
že dieťa je iba šikovné, tak sú celí nešťastní. 
Keď rodič chce mať za každú cenu zo svojho 
dieťaťa génia, tak sa k nemu správa takým 
spôsobom, že to dieťa nemusí zvládnuť a po-
tom sa to prejaví napríklad v emocionálnych 
problémoch. Venujem sa aj inej problemati-
ke, napríklad deťom s poruchami správania, 
postihnutým deťom. Pre mňa veľmi zaujíma-
vou skupinou sú práve deti s postihnutím, 
ktoré majú aj nejaké nadanie. Tieto prípady 
svedčia o tom, že človek môže rozvíjať svoj 
talent, aj keď má nejakú poruchu, a dokon-
ca môže rozvíjať svoj talent práve v oblasti, 
v ktorej ju má. Príkladom toho sú paraolym-
pionici – športovo nadaní ľudia napriek svo-
jej poruche. Poznáme aj nedoslýchavých 
skladateľov, príkladom je aj slávny český 
skladateľ Jaroslav Ježek. Ukazuje sa, že pri 
postihnutých deťoch sa nesmieme sústrediť 
len na to, ako ich hendikep kompenzovať, 
musíme ich tiež rozvíjať. 

Pôsobíte ako vysokoškolský pedagóg. 
Ako vnímate súčasných študentov z po-
hľadu nadania a talentu?

Som presvedčený, že všetci máme nejaké 
nadanie. Ide o to koľko a aké. Vyššie nada-
nie určite mnohí študenti majú, aj keď sme 
v situácii, keď je veľa škôl a študentov, a nie 
všetci sú až takí excelentní. Niektorí chcú len 
titul, čiže motivácia tam je, no nemajú na to. 
Na druhej strane, veľmi veľa robí kombinácia 
schopností s vôľovými vlastnosťami a motivá-
ciou. Ak sa tieto zložky spoja, so študentmi 
je radosť pracovať.

Mohli by sme teda súhlasiť s Edisonovým 
výrokom, že genialita je 1 % inšpirácie 
a 99 % tvrdej práce?

Tieto percentá sú, samozrejme, prehna-
né, ale zdôraznil, že aj jedno aj druhé je sú-
časťou talentu. Bez vôľového nasadenia by 
sa talent človeka nerozvinul. 

Jana Blusková

„Okrem IQ musí  

mať človek rôzne  

ďalšie vlastnosti,  

aby sa dalo povedať,  

že sa rozvíja  

ako talent.“

„Nadanie je nejaká  

osobnostná štruktúra  

psychických vlastností,  

ale aj telesných,  

ktorá umožňuje byť  

viac či menej úspešný 

v rôznych druhoch  

činností.“
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Univerzita Komenského a Univerzita Viedeň otvorili 
spoločný študijný program

Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Univerzity Viedeň (UW) dňa 14. októbra 2015 na pôde Viedenskej univerzity 
slávnostne otvorili spoločný magisterský študijný program „Physics of the Earth“ (fyzika Zeme). Študenti tohto programu budú 
súčasne študentmi oboch univerzít – slovenskej i rakúskej. 

Slávnostné stretnutie pred-
staviteľov obidvoch univerzít 
v sále senátu UW otvorili svo-
jím vystúpením huslistka Lucia 
Dundeková-Šaray a harfistka 
Katarína Turnerová. Prof. He-
inz Fassmann, prorektor UW 
pre výskum a medzinárodné 
vzťahy, privítal rektora UK prof. 
Karola Mičietu, prorektorku 
UK prof. Danielu Ostatníko-
vú, prítomných fyzikov Zeme 
a študentov obidvoch univerzít 
a riaditeľku Slovenského inšti-

tútu vo Viedni dr. Heribanovú. Prítomným sa potom prihovorili prorektor-
ka Ostatníková, prof. Moczo, prof. Bokelmann a zástupcovia študentov 
Dávid Gregor a Maria-Theresia Apoloner. Slávnosť ukončila skladba Vit-
toria Montiho v podaní oboch umelkýň. 

Spoločný magisterský študijný program fyziky Zeme, ktorý je prvým 
spoločným študijným programom zahraničnej a slovenskej univerzity, 
je v ponuke týchto univerzít od aktuálneho akademického roka. Výučba 
bude prebiehať v anglickom jazyku. Slovenskí študenti budú každý týž-
deň cestovať dvakrát do Viedne, rakúski študenti do Bratislavy. Jeden 
deň bude venovaný diplomovej práci na tej univerzite, kde pôsobí vedúci 
diplomovej práce.

Garantmi spoločného študijného programu sú medzinárodne uznávaní 
vedci – prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., vedúci Katedry astronómie, 
fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, 
prorektor UK, a Prof. Dr. Götz Bokelmann z Univerzity Viedeň. 

Spoločný študijný program efektívne rieši štyri základné aspekty. „Fy-
zika Zeme nemá v malých európskych krajinách veľa študentov, v každej 
krajine je však nutná z dôvodu monitorovania fyzikálnych faktorov a proce-
sov životného prostredia (zemetrasenia, tiažové pole, elektromagnetické 
pole, tepelný tok) a ochrany životného prostredia, analýzy geohazardu (naj-
mä seizmického ohrozenia) či prospekcie nerastných surovín,“ vysvetľuje 
prof. Peter Moczo z UK. Medzi ďalšie aspekty patria obmedzený počet 
fyzikov Zeme - malá krajina nepokrýva homogénne a dostatočne všetky 
dôležité súčasti fyziky Zeme. Dôležitou je aj komplementarita výskumu na 

oboch univerzitách, ako aj v obidvoch krajinách – v Rakúsku a na Slo-
vensku. „V neposlednom rade ide o vytvorenie novej situácie pre vývoj 
spolupráce aj v základnom výskume a aplikáciách a špecificky vo vzťahu 
k výskumu v rámci Organizácie Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok 
(CTBTO),“ dodáva prorektor UK.

Na spoločný študijný program sa v tomto roku zapísali traja študenti 
UK. „Ako študent fyziky na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK 
som inklinoval k danému odboru. Preto som s nadšením uvítal spoločný 
študijný program s Univerzitou Viedeň. Očakávam od neho nový pohľad 
na danú problematiku, vzájomné konfrontácie a intenzívnu spoluprácu 
s viedenskými kolegami. Tento študijný program okrem iných aspektov 
je jedinečný tým, že spája ľudí z rôznej edukačnej, profesionálnej a so-
ciálnej sféry za účelom vzájomnej spolupráce na vedeckých projektoch 
a riešení vedeckých problémov,“ uviedol študent Dávid Gregor.

„Očakávania študentov sú správne a opodstatnené. Keďže mám však 
za sebou oveľa viac rokov vo výskume ako naši študenti, domnievam sa, že 
si dnes nedokážu dostatočne uvedomiť význam a dosah takejto príležitosti. 
Myslím, že budú príjemne prekvapení, čo všetko im pobyt na obidvoch 
univerzitách a dva tímy fyzikov Zeme dali,“ dodáva k vyjadreniu Dávida Gre-
gora prof. Moczo. 

Jana Blusková
Foto: OVV RUK

Zľava: dekan FMFI UK prof. J. Masarik, rektor UK prof. K. Mičieta, prorektor UK prof. 
P. Moczo, prof. G. Bokelmann z Univerzity Viedeň, prorektorka UK prof. D. Ostatní-
ková a prorektor Univerzity Viedeň prof. H. Fassmann

Garanti spoločného študijného programu 
prof. P. Moczo a prof. G. Bokelmann

Študent Dávid Gregor vyjadruje opodstatne-
nosť spoločného študijného programu

Príhovor študentky Marie-Theresie Apoloner

Slávnostné podujatie doprevádzalo vystúpenie umelkýň Lucie Dundekovej-
-Šaray a Kataríny Turnerovej

12
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II. Medzinárodná arteterapeutická konferencia: 
Skupinová arteterapia v pedagogicko-psychologickom 

poradenstve a prevencii
OZ ARTEA a Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) spoluorganizovali v dňoch  
11. – 12. septembra 2015 už druhý ročník dvojdennej medzinárodnej arteterapeutickej konferencie zameranej na preventívnu 
a arteterapeutickú prácu v skupine. V príspevkoch boli predstavené praktické skúsenosti na poli arteterapie zamerané  
na tvorivý proces, konferencia obsahovala aj praktické workshopy a nechýbali ani zahraniční hostia a lektori.

Konferencia vznikla ako výsledok nie-
koľkoročnej spolupráce Občianskeho 
združenia ARTEA a Katedry pedagogi-
ky FiF UK. Nadväzuje na úspešnú I. Me-
dzinárodnú arteterapeutickú konferenciu 
spred dvoch rokov, ktorú spoluorganizo-
vali a ktorá sa konala 19. – 20. 10. 2013 
na pôde FiF UK na tému „Komplexná sta-
rostlivosť o dieťa v školskom prostredí“ 
za účasti domácich lektorov a lektorov 
zo zahraničia (Eileen P. McGann, Gabi 
Beuchert, Suzanne Cahn, Pavel Kopta 
a i.). 

Arteterapia je dnes medziodborová 
disciplína. Stretávajú a prelínajú sa v nej 
ciele psychoterapie, voľnočaso-
vých aktivít, vzdelávania, výcho-
vy, liečby i sociálnej práce. Na 
rôznych úrovniach využíva po-
znatky z výtvarnej oblasti, ako aj 
z mnohých pedagogických a psy-
chologických disciplín. Cieľom 
workshopov a vedeckej konfe-
rencie bolo prehĺbenie odborné-
ho zázemia z oblasti skupinovej 
arteterapie, výmena skúseností 
a poznatkov z domáceho pro-
stredia a zo zahraničia a hľadanie 
možností, ako podporiť činnosť artetera-
peutov priamo na pôde školy a v poraden-
ských zariadeniach. 

Konferenciu slávnostne otvoril prode-
kan FiF UK doc. PhDr. Miloslav Vojtech, 
PhD., po ňom sa účastníkom konferencie 
prihovorili doc. PhDr. Ľuboslava Sejčo-
vá, CSc., z Katedry pedagogiky FiF UK 
a Mgr. Katarína Mihinová z OZ ARTEA. 
Nasledovali dva dni tvorivej reflexie a pre-
zentácie praktického využitia arteterape-
utických prístupov od zahraničných a do-
mácich lektorov. 

Prednáškovú časť konferencie otvo-
rila v prvý deň klinická psychologička 
a expresívna arteterapeutka z Japonska 
Kyoko Ono. Vo svojej zaujímavej pred-
náške predstavila teóriu a prax expresív-
nej arteterapie v Japonsku, ktorá v sebe 
zahŕňa rozličné modality umenia (vizuálne 
umenie, tanec a pohyb, poéziu a písa-
nie príbehov, divadlo) a je aplikovateľná 
v oblasti medicíny, poradenstva, psycho-
terapie a sociálnej práce. Vysokoškolská 
pedagogička a psychologička z Katedry 
pedagogiky FiF UK doc. PhDr. Ľubosla-

va Sejčová, CSc., predstavila vo svojej 
prednáške rozvíjajúci arteterapeutický 
program pre adolescentov „Rozvoj osob-
nosti“, ktorý realizuje so študentmi v rám-
ci kurzu Arteterapeutické techniky v pora-
denstve. Teoretickým zdrojom programu 
je humanistický prístup s prvkami psycho-
edukačného prístupu v zameraní na rozvoj 
osobnosti.

Ďalším hosťom bola arte psychoterape-
utka z Londýna Nicky Sutton, MA, ktorá 
vo svojej prednáške opísala psychody-
namický a systemický koncept skupi-
novej arteterapie realizovanej s deťmi 
v školskom prostredí a ich rodičmi, resp. 

opatrovateľmi. Na ňu nadviazala arte psy-
choterapeutka Mgr. Zuzana Krnáčová, 
MA, ktorá účastníkom konferencie pred-
stavila skupinovú nedirektívnu arteterapiu 
zameranú na proces v prostredí základnej 
školy. 

V druhý deň konferencie umelec a ar-
teterapeut z Poľska Wiesław Karolak, 
Prof. dr hab. (viceprezident Poľskej ar-
teterapeutickej spoločnosti – KAJROS), 
zaujal svojou prednáškou s ukážkami fil-
mov ilustrujúcich skupinovú arteterapiu 
s deťmi s využitím expresívnej artetera-
pie, hry a akčného umenia. Mgr. Viktor 
Brichta, sociálny pracovník z CPPPaP 
Bratislava II., ďalej odprezentoval spô-
sob arteterapeutickej práce s využívaním 
tvorby videa a rôznych výtvarných aktivít 
s problémovými deťmi v Klube s nízko-
prahovými prvkami. 

Ďalšia časť prednášok priniesla priame 
skúsenosti využívania arteterapie v klinic-
kej psychologickej praxi. Klinická psy-
chologička PhDr. Monika Piliarová opí-
sala svoje skúsenosti z Denného centra 
duševného zdravia v Košiciach, kde po-

núkajú skupinovú arteterapiu zdravotne 
znevýhodneným s duševným postihnutím, 
ich blízkym a sociálne znevýhodneným, 
deťom a mladistvým zo sociálne slabších 
rodín. Psychoterapeut a arteterapeut 
z Česka Mgr. Bedřich Čermák predniesol 
pútavú prednášku, v ktorej predstavil 20 
rokov skupinovej arteterapie v Psychiat-
rickej liečebni Červený Dvůr, kde skupino-
vú arteterapiu využíva pri liečbe závislých 
na alkoholových a iných drogách. Pred-
náškovú časť uzavrela psychoterapeutka 
a pedagogička z Katedry pedagogiky 
FiF UK v Bratislave Mgr. Lucia Kubinová, 
PhD., ktorá predstavila svoje skúsenosti 

zo stáže v psychiatrickom stacio-
nári. Na príklade troch kazuistík 
autorka predstavila koncept na 
zdroje zameraného poradenstva.

Prínosné a obohacujúce pred-
nášky boli v poobedňajšom čase 
doplnené praktickými workshop-
mi, ktoré viedli: Mgr. Petra Baslí-
ková a Mgr. art Ľuba Sajkalová, 
Art.D., Mgr. Alexandra Dzureko-
vá, Kyoko Ono, Nicky Sutton, 
MA, Wiesław Karolak, Prof. dr 
hab., Mgr. Nataša Krajčiová, 

Mgr. Tono Gúth, J. Boldiš a Mgr. Bedřich 
Čermák.

Na konferencii odzneli zaujímavé pod-
nety na skvalitnenie arteterapeutickej prá-
ce v skupinách vychádzajúce z rôznych 
interpretačných konceptov a arteterape-
utických prístupov a škôl (expresívna ar-
teterapia, psychodynamická arteterapia, 
arteterapia zameraná na proces, psycho-
edukačný prístup a i.)., ako aj množstvo 
praktických námetov na realizáciu artete-
rapeutických sedení s klientmi.

Mnohí autori arteterapeutické metódy 
v školskej praxi prezentujú ako preven-
tívnu výchovu. Zmysel vstupu arteterapie 
do výchovy vidia v kultivácii emocionálnej 
a hodnotovej sféry detského vnútorné-
ho sveta. Dúfame, že aj táto konferencia 
prispela k ujasneniu si postavenia a nápl-
ne činnosti arteterapeutov v pedagogicko-
-psychologickom poradenstve a prevencii 
a bude podnetom pre rozvoj arteterapie 
na Slovensku. 

Mgr. Zuzana Huravik, doktorandka 
Katedry pedagogiky FiF UK

 Zľava: Mgr. Bedřich Čermák (CZ), Mgr. Lucia Kubinová, PhD., Mgr. Katarí-
na Mihinová, PhDr. Monika Piliarová, Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc., 
Wiesław Karolak, Prof. dr hab. (PL), Mgr. Viktor Brichta, Mgr. Ivona Ranko-
vová, Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, Nicky Sutton, MA (UK), Kyoko Ono (JP)
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Komplexná akreditácia  
Právnickej fakulty UK v Bratislave

Komplexná akreditácia činností vysokých škôl zahŕňa hodnotenie vlastnej činnosti vysokých škôl z aspektu výskumnej, vývojovej 
a umeleckej činnosti a z aspektu úrovne vysokoškolského vzdelávania. Nie je len hodnotením, čo vysoká škola dosiahla v týchto 
oblastiach za uplynulých šesť rokov, ale je aj východiskom pre ďalšie smerovanie vedy a výskumu a vysokoškolského vzdelávania 
v jednotlivých študijných odboroch vzhľadom na to, že sa predpokladá zabezpečovanie výučby podľa akreditovaných študijných 
programov na ďalších šesť rokov. Či to bude skutočne šesť akademických rokov do ďalšej komplexnej akreditácie závisí od tempa 
rozvoja daného študijného odboru.

 Je nepochybné, že študijný odbor právo 
ako aj vedný odbor právne vedy sú skutoč-
ne dynamicky sa rozvíjajúce najmä v kon-
texte nových výziev 21. storočia v súvislosti 
s generovaním právneho rámca Európskej 
únie zodpovedajúceho požiadavkám vnú-
torného trhu EÚ. Už v roku 2012 začala na 
Právnickej fakulte UK v Bratislave praco-
vať komisia, ktorá otvorila diskusiu o novej 
štruktúre bakalárskeho a magisterského 
študijného programu, pričom nový prístup 
sa dostal do rozporu s doteraz používaným 
opisom študijného odboru právo, ktorý 
spravuje MŠVVaŠ SR podľa § 50 ods. 3 
zákona o vysokých školách. Preskupenie 
súkromného práva do bakalárskeho štúdia 
a opačne značnej časti verejného najmä 
úniového práva podľa jednotlivých odvetví 
verejného práva do magisterského štúdia 
si objektívne vyžadujú potreby trhovej eko-
nomiky a fungovanie vnútorného integrova-
ného trhu EÚ. Doterajšia obsahová štruk-
túra študijných programov v oblasti práva 
vychádza zo zaužívaných schém výučby 
uplatňovaných v minulom storočí. Tým, že 
Právnickej fakulte UK v Bratislave sa nepo-
darilo presadiť nový opis študijného odboru 
právo do začatia komplexnej akreditácie 
(ďalej aj „KA“), fakulta predložila v podsta-
te nezmenené štruktúry študijných plánov 
pre Bc. a pre Mgr. štúdium (odhliadneme 
od toho, že novela zákona o vysokých ško-
lách predĺžila štandardnú dĺžku štúdia v ex-
ternej forme štúdia a zaviedla priraďovanie 
kreditov za štátnice). V tejto súvislosti sa 

natíska otázka, či je skutočne potrebné tak 
rigorózne definovať nosné témy študijného 
odboru právo osobitne pre bakalárske štú-
dium a osobitne pre magisterské štúdium. 
Na dôvažok plnohodnotným právnikom sa 
môže stať len absolvent Bc. a aj Mgr. štúdia 
odboru právo. Z tohto pohľadu postačuje 
opísať nosné témy študijného odboru právo 
pre obidva stupne štúdia spoločne a pone-
chať na akademickej samospráve každej 
právnickej fakulty v SR, ktoré predmety za-
hrnie do prvého stupňa a ktoré do druhého 
stupňa štúdia. Nakoniec kvalita absolventa 
sa overí na trhu práce, ktorý nám dá od-
poveď na otázku, ktoré rozhodnutie, kto-
rej akademickej samosprávy bolo správne 
z pohľadu reálneho naplnenia profilu absol-
venta práva požadovaného právnou praxou.

Právnická fakulta UK, okrem nového 
študijného programu Bc. Ekonómia a prá-
vo pripraveného spolu s Národohospo-
dárskou fakultou EUBA a nových dokto-
randských študijných programov (trestné 
a občianske právo), predložila v rámci KA 
pôvodné študijné programy Bc. a Mgr., pri-
čom v súčasnosti je už pripravovaná žiadosť 
o nový Bc. študijný program právo. Práca 
však to nebola zbytočná práve preto, že 
zákon o vysokých školách neobsahuje pre-
chodné ustanovenia, ktoré by umožňovali 
dokončiť študentom štúdium v pôvodných 
študijných programoch, do ktorých sa zapí-
sali a študujú v nich pred ukončením kom-
plexnej akreditácie. Výnimkou sú len pre-
chodné ustanovenia dotýkajúce sa externej 

formy štúdia v súvislosti s predĺžením jej 
štandardnej dĺžky štúdia (§ 113a ods. 9 až 
12). Dikcia zákona je taká, že keď minister 
poskytne vysokej škole rozhodnutia o pri-
znaných právach, komplexná akreditácia 
končí (§ 84 ods. 5 zákona o VŠ) a VŠ môže 
uskutočňovať len študijné programy, pre 
ktoré VŠ požiadala o akreditáciu (§ 84 ods. 
4 písm. b) a súčasne minister priznal (poprí-
pade pozastavil, vtedy však nesmie VŠ pri-
jímať nových študentov na tento program) 
spôsobilosť VŠ uskutočňovať akreditované 
študijné programy. Vtedy, keď VŠ akredi-
tuje v rámci KA študijné programy (ďalej aj 
„ŠP“), ktoré sa zásadne odlišujú najmä svo-
jou štruktúrou od dovtedy akreditovaného 
ŠP, nastáva problém ako študentov, ktorí 
začali študovať v pôvodných ŠP „vsunúť“ do 
novej štruktúry ŠP. Zatiaľ riešením zostáva, 
aby fakulta, resp. VŠ požiadala v rámci KA 
o akreditáciu pôvodnej štruktúru ŠP, aby 
študenti mohli dokončiť štúdium podľa nej 
a súčasne požiada aj o akreditáciu priekop-
níckeho ŠP postaveného na novej štruktú-
re. Takto prirodzene fakulty nepostupujú 
z dôvodu enormnej dvojnásobnej adminis-
tratívnej náročnosti a žiadajú o akreditáciu 
len nové ŠP, čo však spôsobuje, že výsled-
ky KA idú na ťarchu študenta, ktorý musí 
dorábať skúšky z nových predmetov, aby 
splnil predpoklady pre ukončenie štúdia, 
pričom môže nastať nežiaduca situácia, že 
študent dosiahne väčší počet kreditov, ako 
je predpísaný. Vzhľadom na dosť náročný 
administratívny postup celého procesu KA, 
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sme toho názoru, že by mala byť v rámci 
prechodných ustanovení zákona o VŠ daná 
študentom možnosť dokončenia štúdia pri-
najmenšom na obdobie štandardnej dĺžky 
štúdia podľa študijného programu, v kto-
rom začali štúdium, hoci je predmetný ŠP 
akreditovaný ešte pred začatím komplexnej 
akreditácie, pričom by stačilo, aby VŠ len 
požiadala o predĺženie platnosti predmet-
ného ŠP a nemuseli by sa vyplňovať roz-
siahle formuláre žiadostí o akreditáciu pô-
vodných ŠP.

Mnohí vysokoškolskí učitelia si ešte 
pamätajú prvú komplexnú akreditáciu už 
podľa recentného zákona o VŠ, ktorá bola 
ukončená pre UK v Bratislave začiatkom 
septembra 2009. Spomienka, nie veľmi 
grandiózna, sa spája s košmi na bielizeň, 
ktoré boli sústreďované na rektoráte UK 
s naskladanými dokumentmi akreditačných 
spisov vzhľadom na to, že prvá KA sa robila 
v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach. 
O nič menej významná spomienka bola 
spojená s rezultátom, na základe ktorého 
sa potvrdil stav, aký bol pred KA, čomu 
napomohla aj zmena zákona o VŠ, podľa 
ktorej sa zrušilo rozlišovanie medzi univer-
zitnými a neuniverzitnými VŠ a výskumnými 
univerzitami. Zaviedlo sa nové začlenenie 
vysokých škôl, ktoré platí aj v súčasnosti, 
a to na: univerzitné VŠ, odborné VŠ a vyso-
ké školy, ktoré nie sú začlenené medzi uni-
verzitné a ani medzi odborné a poskytujú 
štúdium 1. a 2. stupňa a vykonávajú základ-
ný a aplikovaný výskum a vývoj. Vylúčením 
výskumných univerzít z hierarchie vyso-
kých škôl, sa úplne eliminovala kvalitatívna 
stránka hodnotenia VŠ a zakryli sa rozdiely 
v úrovni univerzitných vysokých škôl. Vyznie 
to trošku ľudovo a nie veľmi akademicky, 
ale žiada sa povedať, že sa dosiahol stav, 
keď „Vlk je sýty a ovca zostala celá“.

Na druhej strane predsa sa len dosiahol 
posun pri druhej KA tým, že sme ju pripra-
vovali v elektronickej podobe, čo samozrej-
me, keďže išlo o prípravu veľkého množstva 
dokumentov, viedlo k mnohým otázkam, 
ktoré sme nie vždy vedeli za pochodu riešiť. 
V tejto súvislosti treba oceniť prístup Akre-
ditačnej komisie SR, ktorá sa snažila v čo 
najkratšom čase reagovať a odpovedať na 
otázky. V tomto smere aj fungoval jej admi-
nistratívny aparát, ktorý sa skutočne snažil 
slúžiť vysokým školám pri príprave doku-
mentov. Veľmi pozitívne treba hodnotiť aj 
stránku Akreditačnej komisie zriadenú na jej 
webovom sídle, kde boli zverejnené otázky 
a odpovede v súvislosti s KA v rámci rub-
riky „Časté otázky“, ktoré sú v súčasnosti 
už aj vecne roztriedené a sú pomocným 
výkladovým nástrojom pri príprave každého 
druhu žiadosti o akreditáciu. Prínosom bolo 
aj zjednodušenie vypĺňania elektronických 
žiadostí o akreditáciu ŠP, keď bolo možné 
v jednej žiadosti obsiahnuť denné aj ex-
terné štúdium (rozlíšenie bolo v študijných 

plánoch pre dennú a externú formu štúdia 
vzhľadom na rozličnú štandardnú dĺžku 
štúdia) a viaceré jazykové mutácie. Taktiež 
informačné listy predmetov boli robené 
na jednom formulári pre denné aj externé 
štúdium, čím sa tiež znížila administratívna 
náročnosť KA.

Na Právnickej fakulte UK v Bratislave 
sme pri príprave KA ako prvý krok urobili, 
že sme vypracovali harmonogram KA, ktorý 
bol podrobne rozpracovaný na jednotlivé 
úlohy a jednotlivých zamestnancov, pri-
čom celý proces akreditácie bol postavený 
na príslušných prodekanoch a na garan-
toch študijných programov a habilitačného 
a inauguračného konania, ktorí aj podľa 
kritérií akreditácie zodpovedajú za udržanie 

kvality vzdelávacieho procesu a vedecko-
-výskumnej činnosti. Koordináciu nad celou 
KA fakulty uskutočňovala komisia vytvorená 
dekanom fakulty, v ktorej boli nielen prísluš-
ní prodekani, garanti ale aj asistenti garan-
tov, niektorí spolugaranti, zástupcovia kate-
dier a ostatní zamestnanci, ktorí poskytovali 
administratívnu podporu pri príprave akredi-
tačných spisov. Nepodcenili sme ani tech-
nickú stránku prípravy formulárov, čím nás 
dodatočné formálne opravy tak nezaťažili. 
Komisia sa pravidelne stretávala, vyhodno-
covala stav prípravy akreditačných spisov 
a riešila problémy v súvislosti s rozhodo-
vaním o postupoch pri spracovaní jednot-
livých formulárov, pričom sme si pomáhali 
práve odpoveďami na časté otázky zverej-
ňované Akreditačnou komisiou SR.

 Sme toho názoru, že ak nemá zostať po 
tejto KA zase len spomienka na veľa práce, 

ktorá sa minula účinku, bez dostavenia sa 
synergického efektu v tom smere, že kom-
plexné hodnotenie posunie VŠ a jej fakulty 
dopredu, je potrebné rozlišovať kvalitu me-
dzi vysokými školami a zaviesť možnosť za-
triedenia VŠ ako aj jej jednotlivých fakúlt do 
kategórie „výskumných univerzít“ na základe 
ich vedeckovýskumných výstupov. Takéto 
zaradenie by umožnilo zjednodušiť pro-
ces komplexnej akreditácie, ktorá by bola 
u výskumných univerzít sústredená najmä 
na hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti 
profesorov, docentov a ostatných učiteľov 
a doktorandov. Dosiahnuté kvalitatívne kri-
tériá výskumnej univerzity by dostatočne za-
ručovali aj plynulý a trvalý rozvoj študijných 
programov. Nudis verbis povedané: kvali-

fikovaní profesori, docenti a ostatní učitelia 
aktívne a kontinuálne zapojení do vedeckej 
práce a výskumu vedia, čo treba učiť a ako 
učiť. Na výskumných univerzitách by sa 
využili rozsiahle demokratické právomoci 
akademickej samosprávy pri stanovení ob-
sahového zamerania výučby, ktoré by schva-
ľovali akademické senáty a vedecké rady 
fakúlt a VŠ. Tým by sa ŠP na výskumných 
fakultách stali otvorenejšie a flexibilnejšie vo 
vzťahu k novým poznatkom získaných na zá-
klade vedeckého bádania, výskumnej a vý-
vojovej činnosti a v konečnom dôsledku aj 
vzhľadom na potreby praxe.

Mária Duračinská,  
v rokoch 2003 až 2011 pôsobila ako 

prorektorka pre legislatívu
Róbert Brtko,  

prodekan pre vzdelávaciu činnosť  
I. a II. stupňa
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Pedagogická fakulta UK, ktorá je dôležitou vzdelávacou, výskumnou a akademickou inštitúciou celoslovenského významu 
a najstaršou pedagogickou fakultou na Slovensku, bola v komplexnej akreditácii mimoriadne úspešná, pozitívne zakreditovala 107 
študijných programov. Vypovedá to o premyslenej koncepčnej práci na jednotlivých katedrách a ústavoch fakulty. Pedagogická 
fakulta dokázala, že má vedecký, pedagogický aj ľudský potenciál v akreditácii uspieť, obhájiť existujúce študijné programy, ako aj 
ich doplniť, rozšíriť o nové.

Pedagogická fakulta predložila do kom-
plexnej akreditácie 22 bakalárskych študij-
ných programov v dennej forme a 17 v ex-
ternej forme, čo v porovnaní s rokom 2008 
bolo o 3 podané žiadosti v dennej a o 7 po-
daných žiadostí v externej forme viac. V ma-
gisterských programoch bolo predložených 
22 žiadostí v dennej a 17 v externej forme, 
čo je o 20 podaných žiadostí viac ako v roku 
2008. V doktorandskom štúdiu boli v roku 
2008 podané v dennej aj externej forme po 
3 žiadosti, v roku 2013 to bolo po 8 žiadostí 
vo viacerých jazykových verziách, teda sa 
spolu predkladalo 30 žiadostí o priznanie 
práva na doktorandské štúdium. Celkovo 
sme teda do akreditácie podali o 45 žiados-
tí viac ako v roku 2008. Fakulta teda po-
núka nielen jestvujúce študijné programy, 
pravda, výrazne inovované, ale svoj zoznam 
jedinečných študijných programov v rámci 
Slovenska rozšírila o študijný program psy-
chologické a kariérové poradenstvo pre 
jednotlivcov s postihnutím.

V komplexnej akreditácii sa zúročili aj 
výskumné a vedecké aktivity, projektová 
a publikačná činnosť fakulty. Fakulta oproti 
minulej komplexnej akreditácii v posúde-
ní vedy a výskumu získala o úroveň lepšie 
hodnotenie. V oblasti pedagogických vied 
dosiahla hodnotenie B+ (v roku 2008 to 
bolo B–, po roku B), v humanitných vedách 
získala hodnotenie B (v roku 2008 to bolo 
B–), v spoločenských a behaviorálnych 
vedách sa z hodnotenia B– v roku 2008 
zlepšila na B. Získala práva na uskutočňo-
vanie habilitačných a inauguračných konaní 
v 4 vedných oblastiach, a to v odbore lo-
gopédia, špeciálna pedagogika, odborová 
didaktika a sociálna práca. Na základe vý-
sledkov komplexnej akreditácie môže nie-
len pokračovať v realizovaných študijných 

programoch v doktorandskom štúdiu, ale 
získala práva aj na ďalšie, pričom je dôle-
žité, že doktorandské štúdium realizuje vo 
všetkých oblastiach výskumu.

Podmienky, ktoré sprevádzali proces po-
dávania spisov do komplexnej akreditácie, 
boli nepriaznivé v tom zmysle, že všetky re-
levantné informácie zo strany akreditačnej 
komisie prichádzali veľmi neskoro, niekedy 
boli protichodné, požiadavky na fakulty sa 
neustále menili, čo vyvolávalo mimoriadne 
stresujúce situácie. Za negatívum možno 
v tejto súvislosti považovať zmätočný pro-
ces prípravy východiskových akreditačných 
materiálov a nezvládnutú koordináciu prác 
nad procesom tvorby koncepcie akreditá-
cie študijných programov zo strany MŠVVŠ 
SR. Novela vysokoškolského zákona č. 
213/2002 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov nadobudla platnosť 1. 1. 2013. Táto no-
vela určovala množstvo skutočností, ktoré 
podstatne menili dovtedajší charakter štu-
dijných programov, a povinnosť ročnej le-
hoty na zverejnenie platných akreditačných 
kritérií. Pre Univerzitu Komenského sa určil 
termín začatia komplexnej akreditácie na 2. 
6. 2014. Nariadenie vlády SR č. 427/2013 
Z. z. o akreditačnej komisii, v ktorom sú 
akreditačné kritériá uvedené, uvádza síce 
platnosť od 15. 10. 2013, ale na webovej 
stránke Akreditačnej komisie sa prvýkrát 
jeho znenie objavilo až dňa 20. 12. 2013. 
V platnosti od 1. 9. 2013 bola aspoň vy-
hláška o kreditovom systéme č. 155/2013 
Z. z., čo však nič nemenilo na nedodržaní 
určeného časového limitu. Register študij-
ných programov potrebný na tvorbu akre-
ditačných podkladov bol zverejnený až vo 
februári 2014. Na samotnú prípravu a tvor-
bu akreditačných materiálov teda zostal veľ-
mi krátky čas. Netreba zabúdať aj na fakt, 

že fakulta vypracované materiály postúpila 
na rektorát univerzity, kde sa testovali vali-
dizačným programom. Samotné vkladanie 
informácií do predtlačených formulárov 
síce nespôsobovalo väčšie problémy, ale 
vplyvom zlého nastavenie formátu formulára 
bolo množstvo formulárov vyhodnotených 
ako chybových (po prvej validizácii mal náš 
„chybový formulár“ vyše 70 strán), pričom 
v tomto prípade išlo o čisto formálne chyby 
(napr. pridané medzery a dvojbodky), čiže 
nie o chyby, ktoré by súviseli s obsahom 
predložených akreditačných spisov. Veľkou 
komplikáciou v učiteľských programoch 
bola aj úprava všeobecného učiteľského 
základu, ktorý fakulta vytvárala aj s ohľa-
dom na špecifiká iných fakúlt UK. Napriek 
tomu fakulta nakoniec patrila medzi tie fa-
kulty, ktoré nemali žiadne formálne chyby 
v predkladaných materiáloch a členovia 
akreditačnej komisie vyzdvihli fakt, že tak 
žiadosti o študijné programy, ako aj podkla-
dy pre hodnotenie atribútov vedy boli veľmi 
precízne vypracované.

Treba dúfať, že uvedené pozitívne vý-
sledky a úspech fakulty v komplexnej akre-
ditácii nezostanú nepovšimnuté zo strany 
nadriadených orgánov, inštitúcií a tiež mé-
dií, a prispejú tak k zmene optiky a rétori-
ky vypovedajúcej už o kvalite a potrebnosti 
pedagogických či humanitných vied a fakúlt 
a k celkovému lepšiemu porozumeniu výz-
namu pedagógov pre spoločnosť, k pocho-
peniu úloh a prínosu pedagogických fakúlt 
pre rozvoj slovenskej vedy, hospodárstva 
i vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvate-
ľov a k celospoločenskému oceneniu ná-
ročného povolania pedagóga.

 
z materiálov vedenia fakulty  

spracovala Mgr. Eva Faithová, PhD.

Pedagogická fakulta UK:
Skúsenosti s akreditáciou
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„Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu“  
aj pod záštitou rektora UK

V utorok 27. októbra 2015 sa uskutočnil seminár „Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu“  v rámci programu SENIOR FEST 2015 pod 
záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera, primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava a prezidenta Únie miest Slovenska Iva Nesrovnala a rektora Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Karola Mičietu.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 
uvítal zámer a posolstvo seminára v rámci pro-
jektu ďalšieho vzdelávania pre dospelých ako 
nástroja lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. 

„K Univerzite Komenského v Bratislave ce-
loživotné vzdelávanie neodmysliteľne patrí. Či 
už ide o kontinuálne, kompetenčné či kariér-
ne vzdelávanie, výučbu cudzích jazykov, o ja-
zykovú a odbornú prípravu cudzincov a kraja-
nov alebo o vzdelávanie seniorov. Som hrdý 

na to, že naša univerzita vzdeláva prakticky 
všetky vekové generácie: deti nachádzajú 
priestor v obľúbenej Detskej Univerzite Ko-
menského, pričom viacerí z jej absolventov 
sa už stali našimi riadnymi študentmi. Pri-
pravujeme učiteľov pre školákov základných 
a stredných škôl a s talentovanými školákmi 
sme v priamom kontakte prostredníctvom 
olympiád. Po vysokoškolskom a postgraduál-
nom vzdelávaní našich študentov sa im, ale 

aj mnohým ďalším záujemcom otvára poten-
ciál Centra ďalšieho vzdelávania UK a v rámci 
neho aj Univerzita tretieho veku. Verím, že 
dnešný seminár prispeje nielen k rozšíreniu 
poznatkov o celoživotnom vzdelávaní u nás, 
ale aj v medzinárodnom kontexte a k načrtnu-
tiu jeho perspektív do budúcnosti,“ povedal 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

redakcia

Pohybom proti prejavom starnutia: 
Benefity pravidelného cvičenia  

pre seniorov na FTVŠ UK

Spolupráca Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK), Lekárskej fakulty UK (LF 
UK) a Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV aktivovala seniorov – v cvičení na 
FTVŠ pokračujú aj po ukončení projektu.

Je známe, že pravidelné cvičenie je účin-
ným prostriedkom prevencie kognitívnej 
dysfunkcie a porúch metabolizmu, ako aj 
prostriedkom prevencie a liečby chronických 
neurodegeneratívnych ochorení (Alzheime-
rova a Parkinsonova choroba), či diabetu 2. 
typu, ktorý sa s nimi často spája. Preto sa 
odborníci a vedeckovýskumní pracovníci 
z FTVŠ UK pod vedením dr. Sedliaka, ako aj 
neurológovia z LF UK a UNB – doc. Valkovič 
a doc. Šutovský – zapojili do klinickej štúdie 
Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV 
s názvom „Kostrový sval ako mediátor po-
zitívnych účinkov pravidelného cvičenia na 
metabolizmus a kognitívne funkcie“, ktorého 
zodpovednou riešiteľkou je dr. Ukropcová. 
Trojmesačný aeróbno-silový tréning sa v spo-
jení so širokým spektrom metabolických, mo-
torických, kognitívnych aj zobrazovacích vy-
šetrení realizoval v dvoch turnusoch v období 
od augusta 2014 do júla 2015. Na štúdii sa 
zúčastnilo takmer 50 seniorov. Cieľom bolo 
stanoviť účinky tréningu (dobrovoľníkom „na 
mieru šité“ silové a aeróbno-koordinačné cvi-
čenie 3-krát do týždňa s postupne sa zvyšujú-
cou záťažou) na kognitívne (pamäť a učenie) 
a motorické funkcie, ale aj na metabolizmus 
cukrov a tukov, fyzickú zdatnosť a na spek-
trum špecifických parametrov v krvi, v mozgo-
vomiechovom moku a v kostrovom svale. Vý-
sledok? Už tri mesiace pravidelného cvičenia 
zanechajú jednoznačnú pozitívnu stopu – zvý-
šila sa svalová sila, rýchlosť, fyzická zdatnosť, 
zlepšili sa výsledky kognitívnych testov (pamäť 

a učenie) a u pacientov s Parkinsonovou cho-
robou sa zlepšil stav základného ochorenia. 
Ako sa tieto zmeny na úrovni celého organiz-
mu prejavia v spektre molekúl je predmetom 
práve prebiehajúceho výskumu. 

V aule FTVŠ UK dňa 30. 9. 2015 prezento-
vali dr. Ukropcová, dr. Sedliak, doc. Valkovič 
a doc. Šutovský výsledky štúdie a seniorom, 
ktorí už predtým absolvovali individuálne kon-
zultácie, bol na záver odovzdaný účastnícky 
certifikát s výsledkami ich funkčných testov. 
Na záver dr. Tirpáková poskytla dlho očakáva-
né informácie o možnosti pokračovať v cvičení. 
Nadšenci z radov seniorov, ktorí majú záujem 
vytrvať v pravidelnom tréningu svojho svalstva, 
teda môžu ďalej cvičiť. Majú tak šancu nielen 
zlepšiť svoj životný pocit, ale aj znížiť riziko cuk-
rovky, infarktu myokardu, riziko pádov či zhor-
šenia pamäte. Patrí k nim väčšina účastníkov 
štúdie – a ďalší záujemcovia sa stále hlásia. 

„V projekte sú zaangažovaní vedci zo Slo-
venska, Rakúska i Taiwanu, neurológovia aj 
profesionálni tréneri. Naším cieľom je nielen 
poznávanie molekúl a mechanizmov súvisia-
cich s cvičením, ale aj uplatnenie cvičenia pria-
mo v praxi a poukázanie na jeho efektivitu aj vo 
vyššom veku. Vďaka podpore FTVŠ UK a za-
pojením študentov FTVŠ a LF UK sa darí v cvi-
čení pre seniorov pokračovať aj po ukončení 
štúdie, v rámci „bežného“ života. Umožní to 
dlhodobejšiu zmenu životného štýlu seniorov, 
ktorá je predpokladom zdravého starnutia,“ 
zhodnotila MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., 
zodpovedná riešiteľka projektu (ÚEE-SAV). 

Mgr. Milan Sedliak, PhD., prodekan pre 
vedu a výskum FTVŠ UK, zdôraznil, že „naším 
cieľom je nielen propagovať užitočnosť pohy-
bu, ale umožniť aj cielené využitie pohybovej 
aktivity seniorov pod odborným vedením, čo 
nepochybne prispieva k prevencii chronic-
kých ochorení spojených so starnutím. Zvý-
šenie fyzickej zdatnosti teda nielen znižuje 
náklady na zdravotnú starostlivosť, ale prebú-
dza v každom z nás chuť vyskúšať si nové veci 
a tešiť sa zo života.“ 

Účastníci štúdie sa zhodli, že tri mesiace 
intenzívneho cvičenia im jednoznačne pro-
speli – tréning zlepšil ich výkonnosť, celkovo 
ich posilnil a vniesol do života fyzickú a psy-
chickú pohodu i radosť z cvičenia. Pravidel-
né cvičenie je podľa väčšiny z nich dôležité 
a mnohí chcú v pravidelnej pohybovej aktivite 
pokračovať.

Mgr. Milan Sedliak, PhD.,
prodekan pre VVČ a medzinárodné 

vzťahy FTVŠ UK
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Hodnoty súčasného jazykovedného výskumu

V novembrovom čísle vám predstavíme špičkový vedecký tím „Jazyk a jazykoveda v súvislostiach“ (v zložení prof. PhDr. 
Juraj Dolník, DrSc. – vedúci tímu, prof. PhDr. Miroslava Dudok, DrSc., prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., prof. PhDr. Pavol 
Žigo, CSc., doc. PhDr. Alena Bohunická, PhD. – členovia) a priblížime jeho výskumné aktivity. Na otázky nám odpovedala 
prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

Váš výskum je orientovaný najmä na 
interpretačné aspekty jazyka a syn-
chrónnej aj diachrónnej jazykovedy. 
Mohli by ste, prosím, čitateľom uve-
dené pojmy objasniť?

Jazykovedný výskum smeruje jednak 
do súčasnej doby, teda sleduje jazyk 
a jeho fungovania v komunikácii v aktu-
álnej podobe a jednak sa – už tradične 
od vzniku tejto vedy – orientuje na odkrý-
vanie historických vývinových podôb ja-
zyka. Jazyková história, čiže diachrónia, 
pomáha lepšie chápať stav napríklad 
súčasnej gramatiky či pravopisu (vysvet-
ľuje, prečo má slovenčina napríklad i aj 
y, odkrýva spoločné a odlišné znaky gra-
matík príbuzných jazykov), osvetľuje kon-
tinuitu v narábaní bežných ľudí s jazykom 
i v myslení vedcov o jazyku. Jazyková 
„minulosť“ je dobrou základňou chápa-
nia jazykovej súčasnosti, čiže synchró-
nie. Pravda, poznanie systému jazyka 
nie je dnes postačujúcou „métou“ jazy-

kovedca: od systému sa postupuje k sle-
dovaniu fungovania jazyka v oficiálnej, 
verejnej aj súkromnej komunikácii. Jazyk 
je vrodenou dispozíciou ľudí, a teda až 
v ústach či z pera ľudí sa napĺňa jeho 
potenciál: informovať, presviedčať, po-
účať niekoho, kto sa nechá poúčať, 
presviedčať či informovať alebo reaguje 
odmietavo. Školený pozorovateľ – ja-
zykovedec je na to, aby takéto konver-
zácie dôkladne vyhodnotil a vysvetlil aj 
iným, ako fungujú a načo slúžia ľuďom. 
V prepojení s naším výskumným tímom: 
súčasťou našej tvorivej sebarealizácie 
nie je len kultivovanie jazyka pre iných, 
ale aj rekonštrukcie hotových jazykových 
prejavov premyslene zacielených societ, 
pomocou ktorých „identifikujeme“ stav 
spoločnosti. To by sme nedokázali bez 
interdisciplinárnych prienikov do hranič-
ných disciplín, akými sú napríklad kon-
verzačná či diskurzná analýza, sociolin-
gvistika, xenolingvistika, etnolingvistika 
a pod. 

Čo považujte za aktuálne výskumné 
výzvy, ktoré vyplývajú z vývinu súčas-
ného lingvistického poznávania?

Súčasné lingvistické bádanie je 
neoddeliteľné od širšieho kontextu 
spoločenských bádaní. Lingvistika je 
integrovaná do spektra spoločensky 
„užitočných“ stratégií: skúmaním ver-
bálneho správania (čiže reči) ľudí sa 
zapája do výskumov celkového správa-
nia a konania ľudí, aby prispievala k po-
silňovaniu porozumenia medzi ľuďmi 
v rôznych kontextoch a konfiguráciách 
– vnútri jednej kultúry či krajiny a v šir-
ších nadkultúrnych vzťahoch. Jednou 
z našich súčasných výskumných priorít 
je sledovanie fenoménu „cudzosti“ ako 
odlišnosti – nielen v reči, ale aj v celko-
vom kultúrnom zázemí napríklad etnic-
kých či rasových menšín, ľudí s akým-
koľvek znakom inakosti (napríklad aj 
z dôvodu zdravotného postihnutia) 
v záujme vysvetľovania (čiže explaná-

cie) signálov z rečovo-
-nerečového správania 
rôznych societ v pro-
spech minimalizácie 
sociálne nežiaducich 
prejavov, ako je naprí-
klad diskriminácia či iné 
stigmatizačné praktiky. 
Neskúmame len tradič-
né „čisto“ jazykové otáz-
ky modelovania teórie 
o jazyku, neriešime len 
problémy kultivovaného 
vyjadrovania, korektnos-
ti či pravopisu, ale čo-
raz viac naslúchame aj 
podnetom z pragmatiky. 
V konečnom dôsledku 
podstatná nie je pre nás 
otázka, ako ohraničiť 
predmet lingvistiky, ale 
otázka, ako sa dá z po-
zície jazykovedy prispieť 
k riešeniu problémov 
človeka a spoločnosti.

Dekrét rektora Univerzity Komenského k striebornej medaile UK udelenej excelentnému tímu Jazyk a jazy-
koveda v súvislostiach 22. 9. 2015
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Medzi Vaše tematické okruhy patrí aj jazyková interpretá-
cia prírodného, sociálneho a psychického sveta. Ako by 
sa dali špecifikovať najhlavnejšie rozdiely medzi týmito 
oblasťami z pohľadu lingvistiky?

Jazykoveda vysvetľuje sociálny aj psychický svet prostred-
níctvom poznávania jazyka. Nejde pri tom len o to, že sociál-
ny a psychický svet sa premietajú do jazyka, a teda z jazyko-
vých foriem a významov sa dajú vyvodzovať osobitné poznatky 
o tomto svete, a tak vnikáme doň cez prizmu jazyka. Ešte 
dôležitejšie a z hľadiska lingvistu zaujímavejšie je poznávanie 
aktívnej účasti jazyka na konštruovaní tohto sveta, odhaľovanie 
mechanizmu, ktorý riadi tento proces, a objasnenie pôsobenia 
jazyka v spoločnosti, v jej kultúre a dynamike. A čo má s tým 
príroda do činenia? Keď chceme vysvetliť stavbu a fungovanie 
jazyka, jeho interakciu s človekom a spoločnosťou, nevyhnut-
ne dospejeme k otázke, kde je zdroj jazyka. A zisťujeme, že 
v prírode. Povahu jazyka, zmeny v ňom, naše jazykové správa-
nie, komunikačné aktivity, konštituovanie societ, navodzovanie 
psychických stavov atď. môžeme pochopiť, keď si objasníme 
našu evolučnú zviazanosť s prírodou a jej „vzorovosť“ pre našu 
jazykovú existenciu. Musíme vychádzať z toho, že sme vzišli 
z prírody a týmto faktom je poznačený náš psychický a sociálny 
svet impregnovaný a stvárňovaný jazykom. Tematické okruhy, 
ktoré spomínate v otázke, tvoria jeden výskumný celok, ktorý 
jednoducho môžeme opísať ako rôznorodé výseky nášho glo-
bálneho sveta zjednotené jazykom. 

Venujete sa aktuálnym výkladom súčasných a minulých 
jazykových javov, procesov a aktivít. V čom spočíva mo-
derný výklad lingvistiky a aké vedecké metódy pri ňom 
používate?

Súčasná lingvistika je nesmierne diferencovaná a silne spo-
jená s mnohými vednými disciplínami. Už dávnejšie prekročila 
hranice vymedzené štruktúrou jazyka, jej vývinom a jeho šty-
listickou rozvrstvenosťou, a tým aj objektivistickú metodológiu, 
prístup k jazyku z hľadiska „nezúčastneného pozorovateľa“ 
spätého s preferovaním metód vykazujúcich optimálnu mieru 
exaktnosti. V súčasnosti je v centre jazykovedného diania použí-
vateľ jazyka a skúmanie „jazykovosti“ – jazyka v najrozličnejších 
aspektoch a súvislostiach – z jeho stanoviska. Pozorujeme, ako 
sa javí takto určený jazyk z jeho pohľadu, ako ho vníma, prežíva, 
hodnotí, prejavuje svoj vôľový svet, pričom je v pozadí otázka, 
aký má pre neho význam, čo je v jazyku, čo v ňom prebieha, ako 
sa s ním zaobchádza atď. Subjektivistickým prístupom k jazyku 
sa usilujeme o to, aby sme porozumeli jeho nositeľom ako so-
ciálnym bytostiam a súčasne osobnostiam so zámerom získať 
znalosti umožňujúce kvalifikovane zasahovať do rozličných strá-
nok ich života zviazaného s osvojovaním a používaním vlastného 
jazyka. Rozumieť používateľom jazyka predpokladá vnímať ich 
v kontexte životných aktivít a procesov, v ich praktickom živote, 
ktorého konštituentom je aj jazyk. Výraznými príkladmi sú dis-
kurzná analýza a explanačná interpretácia cudzosti z pozície 
jazykovedy. K tomu v lete 2015 publikovala časť nášho tímu ko-
lektívnu monografiu pod vedením vedúceho nášho excelentné-
ho tímu prof. PhDr. Juraja Dolníka DrSc., pod názvom Cudzosť 
– jazyk – spoločnosť. 

Akým spôsobom je možné z pozície jazykovedy prispieť 
k riešeniu problémov človeka a spoločnosti? 

Predchádzajúce odpovede to naznačili. Predpokladom 
reálneho príspevku je poznanie významu jazyka z hľadiska 

jeho účasti na socializácii jednotlivca, formovaní osobnosti 
a jej kultivácii, ako aj na diferenciácii spoločnosti, vytváraní 
stabilných societ aj dočasných sociálnych formácií. Mnohé 
problémy človeka a spoločnosti spojené s týmito javmi sú 
úzko zviazané s používaním jazyka. Keďže úspešnosť rieše-
nia problémov koreluje s inteligenciou človeka, do popredia 
vystupuje jeho komunikačná inteligencia ako fundamentálny 
komponent jeho sociálnej kultivovanosti. Mnohé súčasné lin-
gvistické bádania vyúsťujú do poznatkov, ktoré bezprostred-
ne alebo nepriamo sú zužitkovateľné pri rozvíjaní tejto inteli-
gencie ako nástroja regulácie sociálnej interakcie a rozvoja 
osobnosti. Ku komunikačnej inteligencii patrí aj interpretačná 
spôsobilosť – tá je ďalšia oblasť, do ktorej zasahuje jazyko-
veda. Človek ako komunikačná bytosť je súčasne aj herme-
neutickou bytosťou a permanentne naráža na interpretačné 
problémy, na potrebu nachádzania významov umožňujúcich 
optimálnu orientáciu v životných situáciách a reakciu na pre-
kážky v nich. Aj toto je v pozornosti jazykovedcov a ich práce 
sú aplikovateľné na rozličných úrovniach sociálneho života. 
Z hľadiska životnej praxe je dôležité, že jazykoveda prekonala 
istú pragmatickú krízu, krízu z uvedomovania si jej priamej 
spoločenskej úžitkovej hodnoty a našla cesty k jej pragmati-
zácii bez toho, aby stratila zmysel pre logiku vlastného vnú-
torného vývinu. 

Jana Blusková

Titulná strana najnovšej monografie Cudzosť – jazyk – spoločnosť (Bra-
tislava: Iris, 2015) z dielne excelentného tímu pod vedením prof. PhDr. 
Juraja Dolníka, DrSc.
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Trochu iná príchuť nového akademického roka  
v Centre ďalšieho vzdelávania UK 

Po rušnom lete sa v Centre ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) začal 
nový akademický rok 2015/2016. V dvoch útvaroch, v ktorých pracujú 
zamestnanci CĎV UK, sa rozbehli osvedčené vzdelávacie programy, ale 
pribudli aj celkom nové, ktoré vznikli z aktuálnej potreby na vzdelávacom trhu 
a rozšírili portfólio poskytovaných programov. V celom komplexe činností, 
ktoré súvisia s ich realizáciou, možno nebude nový akademický rok v tejto 
vzdelávacej inštitúcii veľmi odlišný od tých predchádzajúcich, avšak pre 
niektorých jej lektorov a ďalších zamestnancov má predsa len trochu inú 
príchuť ako po iné roky.

V Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu 
v sekcii Cudzie jazyky (CJ) si bude vyše 100 
frekventantov skvalitňovať svoju komunikáciu 
v angličtine a nemčine do konca leta 2016. Z 11 
vzdelávacích skupín otvorených pre verejnosť 
až 8 skupín naplnili seniori. Medzi nimi sú aj 
takí, ktorí si svoje jazykové zručnosti cibria po-
pri štúdiu na Univerzite tretieho veku (UTV). 
Dve tisícky skôr narodených študentov, ktoré sa 
v novom školskom roku zapísali na štúdium na 
UTV CĎV UK v Bratislave (s možnosťou štúdia 
aj v Martine, Nitre a Námestove), si mohli vy-
brať spomedzi 37 študijných odborov. Niektoré 
z nich ako Kreativita v terapii, Hudobné skvosty 
minulosti či Človek a zdravie boli na UTV CĎV 
UK otvorené ako celkom nové. 

Útvar pre celoživotné vzdelávanie zastrešuje 
okrem UTV aj sekciu Kontinuálne, kompe-
tenčné a kariérové vzdelávanie (KKKV), 
ktorá pre krajanských učiteľov z Maďarska, 
Chorvátska, Rumunska a Srbska takisto pripra-
vila niekoľko nových vzdelávacích programov. 
Ako pilotné projekty sa odštartovali Mediálna 
výchova ako prierezová téma v materskej 
škole a Využitie informačno-komunikačných 
technológií vo vyučovacom procese. V novom 
akademickom roku sa pokračuje v akreditova-
ných vzdelávacích programoch pre pedagogic-
kých zamestnancov a odborných zamestnancov 

a tiež v odbornej príprave mediáto-
rov. Na akreditáciu v rámci celoživot-
ného vzdelávania a kontinuálneho 
vzdelávania sú v KKKV CĎV UK už 
teraz pripravené ďalšie vzdelávacie 
programy.

Úspešný štart nového školského roka bol mi-
moriadne dôležitý pre jazykovú a odbornú prí-
pravu cudzincov a krajanov (JOP). Na pozadí 
aktuálnej celospoločenskej diskusie o proble-
matike migrantov si lektori a ďalší zamestnanci 
tejto sekcie Útvaru pre jazykovú a odbornú prí-
pravu viac ako inokedy uvedomujú svoj nemalý 
podiel na internacionalizácii štúdia a vzdeláva-
nia. A túto „považujeme za kľúčový prvok našej 
univerzitnej budúcnosti“, ako na slávnostnom 
otvorení nového akademického roka na Univer-
zite Komenského uviedol jej rektor prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD. To, čo dnes rezonuje celou 
spoločnosťou, je prakticky v istom ponímaní 
súčasťou JOP CĎV UK už od roku 1960, keď 
bolo v bývalom Československu založené špe-
cializované pracovisko pre výučbu slovenského 
jazyka ako cudzieho jazyka. Niektoré rozvojové 
krajiny, ktoré nedisponovali kvalitným školským 
vzdelávacím systémom, začali nachádzať po-
mocnú ruku práve v tejto inštitúcii, ktorá vznik-
la ako nástroj vládnej politiky pomoci vybraným 
krajinám. JOP CĎV UK má v 55. akademickom 

roku z vládnych štipendistov najviac zastúpené 
krajiny ako sú Afganistan, Keňa, Moldavsko, 
Mongolsko, Macedónsko a Čína. 64 štipendis-
tov dopĺňa v dennom štúdiu 68 samoplatcov, 
ktorí prišli najmä z Číny, Ruska, Sýrie, Ukrajiny 
a Vietnamu. Sľub, že získané vedomosti zúročia 
na rozvoj svojej krajiny i rozvoj svojej osobnosti, 
zložili 8. októbra na slávnostnom otvorení no-
vého školského roka pred riaditeľkou CĎV UK 
PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., ako aj pred 
pozvanými hosťami z UK, MŠVVaŠ SR a MZV 
SR. Keď na konci otváracieho ceremoniálu za-
zneli v priestoroch na ulici Odbojárov v Bratisla-
ve slávnostné fanfáry, akoby váha záverečných 
slov z imatrikulačného sľubu študentov o tom, že 
sa budeme vzájomne akceptovať, zrazu prestala 
byť možno len vzletným pomenovaním kategórie 
popisujúcej jej závažnosť, ale v prítomnosti tých, 
ktorí pracujú v tejto multikultúrnej inštitúcii CĎV 
UK v Bratislave, nadobudla skutočný, až fyzikál-
ne merateľný význam. 

Mgr. Klaudia Báčkaiová, CĎV UK

Pilotovanie projektu JASNE podnietilo ďalšiu spoluprácu 
európskych vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií 

Projekt JASNE – Alles klar, ktorý je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu celoživotného vzdelávania, pochádza z dielne piatich 
štátov – Nemecka, Česka, Rakúska, Poľska a Slovenska. Autormi sú zástupcovia ôsmich vzdelávacích inštitúcií a špecialisti multimediálnej 
spoločnosti *fictionfarmer. Slovenskú stranu v tomto tíme reprezentuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK). 

Pracovné úsilie takmer dvojročnej tímovej 
práce nadobudlo viditeľnú podobu. Stačí zadať 
adresu www.jasne-online.eu. Webová stránka 
v štyroch jazykových mutáciách ponúka e-lear-
ningové moduly nemeckého, českého, poľského 
a slovenského jazyka. Tieto sú plánované a reali-
zované ako doplnkový materiál výučby cudzieho 
jazyka so zameraním na obchodnú a firemnú prax. 
Jednotlivé moduly a ich časti je možné implemen-
tovať do výučby formou blended learning, a tak 
zatraktívniť a zmodernizovať jazykové vzdelávanie 
v našich podmienkach. K tomu prispievajú aj zvu-
kové nahrávky, krátke atraktívne kreslené filmy, 
zaujímavé texty a autentické dokumenty. Kompa-
tibilitu výučby danej úrovne jazyka s e-learningo-
vým modulom zabezpečuje dodržiavanie kritérií 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
jazykové znalosti.

Počas celého zimného semestra akademické-
ho roka 2015/16 prebieha uvádzanie vzniknutého 
materiálu ako na vysokých školách, tak aj vo fir-
mách. Okrem domovských inštitúcií sa na tomto 
procese pod vedením Multimediálneho jazykové-
ho centra Technickej univerzity v Drážďanoch po-
dieľajú aj ďalšie európske renomované inštitúcie, 
ako napríklad Varšavská technická univerzita. 

V podmienkach Jazykovej a odbornej prípravy 
cudzincov a krajanov CĎV UK prebieha piloto-
vanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka 
prostredníctvom anglickej verzie e-learningových 
modulov. Pri zavádzaní modulov zameraných na 
výučbu nemeckého jazyka podporil Bratislavu 

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzi-
ty v Žiline. Obe inštitúcie testujú v tejto súvislosti aj 
využitie systému Moodle ako efektívneho nástroja 
moderného vysokoškolského vzdelávania.

Zaujímavosťou je, že popri internetovej ver-
zii vznikne aj aplikácia pre smartfóny, ktorá ako 
skrátená verzia vybraných modulov umožní prácu 
s predmetným materiálom v takmer každom pro-
stredí.

Participácia na realizácii projektu JASNE – Al-
les klar neustále prináša CĎV UK nové skúse-
nosti, cenné kontakty a možnosť nahliadnuť do 
pracovnej kuchyne porovnateľných európskych 
inštitúcii. 

PhDr. Alica Bortlíková, CĎV UK
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Pedagogičky v pedagogickom múzeu
Dianie v školstve je prepojené s praxou, preto je nutnou podmienkou získavať nové poznatky priamo v teréne a oboznamovať sa 
s tým, čo podnietilo zmeny v školstve a má dopad na súčasnosť. Aj to bol jeden z dôvodov, aby sme aktívne prepojili teóriu s praxou 
a vydali sa na prieskum do priestorov Múzea školstva a pedagogiky v bratislavskej Petržalke. 

Útle priestory múzea ponúkajú mož-
nosť vidieť autenticky zariadenú triedu zo 
40-tych rokov minulého storočia. Tieto 
netradičné priestory prenesú každého 
návštevníka do čias, ktorým ešte nedomi-
novali informačno-komunikač-
né technológie a výdobytky 
vedy a techniky. Nie je to tak 
dávno, keď jedine od učiteľo-
vých precízne vypracovaných 
príprav závisel priebeh vyučo-
vacej hodiny a dôkladné napl-
nenie výchovno-vzdelávacích 
cieľov. Atmosféru dotvárali 
typické didaktické prostriedky 
dostupné pre konkrétnu dobu 
v okolí školy, kde sa vyučo-
vanie realizovalo (vzorky pôd 
a minerálov, preparáty nalože-
né vo formaldehyde či iné prí-
rodniny). Výnimku netvorili ani 
učebnice, ktorých obsah by 
aj v dnešných časoch mal ve-
ľavravnú výpovednú hodnotu 
a zanechal by triezvy úsudok v myšlienkach 
moderne žijúcej spoločnosti. Po otvore-
ní akejkoľvek učebnice prítomnej na dre-
vených laviciach s otvorom na kalamáre 
uprostred, by sme sa dozvedeli, že obsah 
učebníc má okrem informatívnej zložky 

najmä zložku rozvíjajúcu a prispieva k žiac-
kemu porozumeniu, kultivovanému vystu-
povaniu, zdvorilej komunikácii, spoločen-
skému správaniu a predovšetkým tvorivosti 
s prvkami zážitkového vyučovania. A na pár 

vzácnych okamihov má možnosť každý za-
sadnúť za dobovú katedru a vychutnať si 
pozíciu „učiteľovania“. Ak žiaci neposlúcha-
jú, stačí siahnuť po trstenici, ktorá dotvára 
jedinečnú atmosféru za vrchstolom katedry. 
Pozornému oku neunikne ani súbor pravi-

diel, ktoré visia pri vstupe do dobovej triedy. 
Dnešná mládež by mnohými pravidlami za-
ručene nebola nadšená. 

Myslím si, že každý jedinec, ktorému 
sa cnie za školskými lavicami, by si tieto 

nostalgické chvíle mohol 
prinavrátiť v priebehu jed-
nej návštevy, ktorú sme 
počas vyučovania využili aj 
my. Verím, že dojmy z nej 
inšpirujú študentky k ce-
lostnému poňatiu školstva 
a táto návšteva ich podnie-
ti uvažovať o časoch, kedy 
bol učiteľ vzorom, autoritou, 
váženou osobnosťou a žiak 
bol rešpektujúci, vzorný, 
vždy pripravený a reprezen-
tujúci svoju vlasť. Nech sa 
už doba akokoľvek mení, 
vždy budú učitelia tými, ktorí 
prispejú k tomu, aby sa žia-
ci radi učili a aby sa z nich 
stali šikovní, poznaniachtiví 

ľudia, ktorí zmenia tento svet k lepšiemu. 

Mgr. Mária Belešová, PhD., 
Ústav pedagogických vied a štúdií, 

PdF UK

Erasmus+ projekt SUPER koordinovaný  
FM UK odštartovaný

V októbri 2015 bol v Bruseli spustený projekt s názvom SUPER (Start-Up Promotion for Entrepreneurial 
Resilience), ktorého koordinátorom je Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Hlavným zámerom projektu SUPER je 
vytvorenie systému podpory podnikania na 
vysokých školách (Higher Education Institu-
tions – HEIs) s cieľom podporiť vysokoškol-
ských študentov jednak v etape premeny 
ich nápadov do reálnych podnikateľských 
aktivít, ako aj pri praktickom založení ich 
firiem.

Projekt má duálne poslanie: na jednej stra-
ne podpora systému na úrovni HEI prostred-
níctvom sady nástrojov vytvorených v rámci 
riešenia projektu s cieľom zriadiť efektívny 
a účinný podnikateľský inkubátor („infraštruk-
túru“ zameranú na pestovanie podnikateľ-
ského talentu študentov); na druhej strane 
vytvorenie praktického tréningu zameraného 
na založenie a vedenie vlastného podnikania.

Výsledkom projektu bude jednak nástroj 
pre vysokoškolské inštitúcie zameraný na 
rozvoj efektívneho mentoringu, ako aj sys-
témy na podporu inkubátorov pre budúcich 
podnikateľov; ďalej tréningové zdroje a biz-
nis nástroje pre vysokoškolských študentov 
zamerané na pomoc pri praktickom realizo-
vaní podnikania a rozvoji biznisu. Výsledky 
projektu sa rozšíria do celej Európy pros-
tredníctvom platformy otvorených vzdeláva-
cích zdrojov (Open Education Resources 
– OER), ktorá sa stane centrom vedomostí 
a centrálnym bodom výmeny praktických 
skúseností, znalostí a ponaučení pre vyso-
koškolské inštitúcie, ako aj biznis akcele-
rátorom pre študentov vysokých škôl, ktorí 
prostredníctvom SUPER nástroja budú mať 

možnosť realizovať ich venture biznis so štu-
dentmi s podobným zámerom naprieč celou 
Európskou úniou.

Na projekte sa podieľajú šiesti partneri 
zo šiestich krajín: Univerzita Komenského 
v Bratislave, Fakulta managementu (Sloven-
ská republika), Vysoká škola ekonomická, 
Fakulta podnikovohospodárska, Praha (Čes-
ká republika), Aston University v Birmingha-
me (Spojené kráľovstvo), Institut de Haute 
Formation aux Politiques Commonautaires 
(Belgicko), IDP inštitút (Taliansko) and In-
ternet Web Solutions (Španielsko). Projekt 
je spolufinancovaný Erasmus+ programom 
Európskej komisie.

doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA,  
FM UK



SIMSYM 2015 – alebo aká je budúcnosť v medicínskom 
vzdelávaní na lekárskych fakultách UK

„Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, to si zapamätám. Čo si vyskúšam, tomu porozumiem.“ 

V dňoch 22. až 23. októbra 2015 sa v Edukačnom centre a v priestoroch Simulačného výučbového centra JLF UK v Martine 
uskutočnilo Simulačné sympózium SIMSYM 2015. 

Sympózium organizačne zabezpečili pracovní-
ci Simulačného výučbového centra JLF UK doc. 
MUDr. Jana Plevková, PhD., RNDr. Ferdinand 
Varga, PhD., a Ing. Eva Kvaltínyová. Cieľom sym-
pózia bola výmena informácií a skúseností s využí-
vaním simulácií a ďalších podporných metód v me-
dicínskom vzdelávaní medzi lekárskymi fakultami 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozvanie okrem 
tradičných univerzitných pracovísk z Bratislavy, 
Martina a Košíc prijali aj kolegovia z LF UP Olo-
mouc, LF MU Brno, 2. LF UK Praha, Aesculap 
Akademie Praha, Univerzitného medicínskeho 
centra Ľubľana (Slovinsko) a pomocou videokon-
ferencie sa pripojili kolegovia zo Štátnej lekárskej 
univerzity v Karagande (Kazachstan). Sympózium 
ponúklo bohatý program zameraný na interaktívne 
simulačné prostriedky vo výučbe na lekárskych fa-
kultách, simulácie v prednemocničnej a urgentnej 
medicíne ako aj simulácie v gynekológii, pôrod-
níctve a pôrodnej asistencii. Program bol doplne-
ný kvalitnými workshopmi, kde si účastníci mohli 
pozrieť a priamo aj vyskúšať výučbové simulátory 
a postupy.  

Medicínsky simulátor možno pokojne označiť 
za vrcholné vedecké dielo, ktoré je výsledkom 
spolupráce lekárov, fyzikov, matematikov a progra-
mátorov. Srdcom simulátora je ovládací softvér, 
ktorý v závislosti od úrovne simulátora poskytuje 
niekoľko (pato)fyziologických scenárov, ktoré sa 
prejavujú ako okamžitý stav figuríny (pacienta). 
Nespornou výhodou pacientskeho simulátora je, 
že budúci lekár môže pri simulácii rôznych zákro-
kov robiť chyby, ktoré sa opakovaným tréningom 
odstránia. „Prvý medicínsky simulátor Harvey sme 

videli v 90-tych rokoch na konferencii v Prahe 
a jeho cena bola vtedy niekoľko miliónov Sloven-
ských korún, čo bola pre našu univerzitu nepred-
staviteľná investícia. Som skutočne rád, že dnes 
máme niekoľko takýchto simulátorov na našich 
lekárskych fakultách,“ hovorí prof. MUDr. Dušan 
Meško, PhD. A skutočne, obe lekárske fakulty UK 

sa môžu pochváliť bohatou a neustále sa rozrasta-
júcou výbavou svojich simulačných centier, ktoré 
sa stali dôležitou súčasťou moderného medicín-
skeho vzdelávania. O úspešnosti tohto projektu 
svedčí aj neutíchajúci záujem študentov a ich vy-
ťaženosť „od rána do večera“. „Nenahraditeľnou 
skúsenosťou je nácvik synchronizácie spolupráce 
rôznych tímov pri zachraňovaní života počítačom 
riadenej figuríny, ktorá má pulz, dýcha, hovorí, 
žmurká a dokonca aj krváca. Tréning sa opakuje 
dovtedy kým spolupráca a efektívnosť tímu nedo-
siahne uspokojivú úroveň,“ hovorí vedúci Ústavu 
simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelá-
vania LF UK doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.  

Aká je teda budúcnosť simulačnej výučby 
v Martine? „V budúcnosti by sme chceli pokračo-
vať v postupnej implementácii metód simulačnej 
výučby do pregraduálneho vzdelávania zdravotníc-
kych profesionálov, čo je beh na dlhé trate, ďalej 
by sme chceli pripraviť programy pre postgraduál-
ne vzdelávanie a špecializačné štúdium, chceme 
akreditovať pracovisko, aby mohlo vykonávať kur-
zy prvej pomoci pre zdravotníckych profesionálov 
a verejnosť,“ dodáva doc. MUDr. Jana Plevková, 
PhD., vedúca Simulačného výučbového centra na 
JLF UK v Martine.

Simulačné sympóziu sa konalo s podporou 
projektu „Virtuálna a simulačná výučba ako nová 
forma vzdelávania na JLF UK v Martine“ (ITMS kód 
Projektu: 26110230071).  

RNDr. Michal Šimera, PhD., JLF UK
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Prémia Literárneho fondu putovala  
aj na Lekársku fakultu UK v Bratislave

Dňa 24. septembra 2015 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Literárneho fondu. V sekcii pre 
vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil Literárny fond Prémiu za vedeckú a odbornú 
literatúru za rok 2014 v kategórii biologické a lekárske vedy knižnej publikácii autorov Brozmanová B., 
Frištáková M., Brucknerová I., Kokavec M.: Rodičia sa pýtajú ortopéda. Prezentovanú knižnú publikáciu 
vydalo vydavateľstvo Ikar, a. s., Bratislava (ISBN 978-80-551-3787-2; 230 strán).

Uvedená knižná publikácia vznikla na základe dlhoročných 
skúseností a praxe na pediatrickom a ortopedickom oddele-
ní a v odbornej ortopedickej ambulancii. Ponúka informácie 
o úskaliach pohybového vývinu počas celého rastového ob-
dobia dieťaťa. Text je rozdelený do dvoch hlavných častí, pri-
čom každá z nich je následne členená na menšie podkapitoly. 
Autori využili formu otázok a odpovedí na opis najčastejšie sa 
vyskytujúcich foriem postihnutia pohybovej sústavy.

Kniha je zameraná na prielomové vekové obdobia vzhľa-
dom na pohybový vývin, fyzické schopnosti a aktivity dieťaťa. 
Cieľom je ponúknuť čitateľovi ucelený pohľad na danú prob-
lematiku.

Profesor Viktor Bialik, MD, Herzeliya, Izrael, predkladanú 
knižnú publikáciu zhodnotil slovami: „Každý detský lekár vrá-
tane ortopéda vie, že ,dieťa nie je malý dospelý. Na rozdiel 
od dospelého organizmu, ktorého vývin sa v určitom období 

spomalil a zdá sa, že sa už nemení, detský organizmus sa 
prudko mení a vyvíja zo dňa na deň. Proces starnutia, ktorý 
sa začína ihneď po narodení, je u detí pomalý a v podstate za-
nedbateľný. Tento fakt výborne vystihli autori predkladaného 
diela... Keďže v dnešnom svete počítačov a internetu so zá-
plavou informácií sa rady starších dostávajú často do úzadia, 
je nepochybne veľkým prínosom, že táto publikácia z dielne 
kolektívu autorov dáva čitateľom možnosť hlbšie nahliadnuť 
do tajomstiev detskej ortopédie“.

Kniha je venovaná poslucháčom lekárskej fakulty, lekárom, 
rodičom ako aj budúcim ortopédom. Veríme, že kniha osloví 
veľa čitateľov a ľahko si k nim nájde cestu.

Za kolektív autorov
doc. MUDr. I. Brucknerová, PhD.Autori knihy
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Konferencia Športový tréning 
mládeže dnes

Dňa 1. októbra 2015 sa v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity 
Komenského (FTVŠ UK) konala konferencia s názvom Športový tréning mládeže 
dnes. Konferenciu so zameraním na transfer poznatkov z oblasti vied o športe do 
športovej praxe organizovali spoločne FTVŠ a Národné športové centrum.

Podujatie otvorila Božena Gerháto-
vá, riaditeľka odboru koncepcií a finan-
covania športu sekcie štátnej starost-
livosti o šport Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, ktorá zdôraznila, že „takéto 
konferencie by sa mali stať pravidlom“, 
pričom vyjadrila zároveň nádej, že „zá-
kon o športe prinesie pre slovenský 
šport zásadné zmeny a bude mať vplyv 
aj na veľmi dôležité pôsobenie a prácu 
trénerov mládeže.“

Na konferencii vystúpili aj hlavní 
predstavitelia oboch hostiteľských inštitúcií 
– dekan FTVŠ UK Marián Vanderka a riadi-
teľ NŠC Boris Čavajda. Obaja vo svojich vy-
stúpeniach vyzdvihli veľký záujem o konfe-
renciu z radov odborníkov a zhodli sa v tom, 

že oblasť športu a mládeže je mimoriadne 
dôležitou a podobné stretnutia by sa mohli 
organizovať pravidelne.

Počas konferencie odzneli prednášky 
popredných slovenských odborníkov z ob-
lasti vied o športe, športovej prípravy, ako 
aj osobností slovenského športu. Dušan 
Hamar z Katedry športovej kinantropológie 
FTVŠ UK (Fyziologické a medicínske oso-
bitosti športovej prípravy mládeže), Eugen 
Laczo z Katedry atletiky FTVŠ UK (Prechod 

z mládežníckych do seniorských kategórií), 
Zdeno Cíger a Miroslav Miklošovič z Hoke-
jovej akadémie Zdena Cígera (Osobnosť – 
tréner), Marián Vanderka, dekan FTVŠ UK 
(Rozvoj silových schopností), Viktor Bielik 

z Katedry športovej kinantropo-
lógie FTVŠ UK, kondičný tréner 
(Rozvoj vytrvalostných schopností) 
a Tomáš Kampmiller z Katedry atle-
tiky FTVŠ UK (Rozvoj rýchlostných 
schopností).

Početné publikum tvorili najmä 
tréneri širokého spektra športo-
vých odvetví podieľajúci sa na 
športovej príprave na rôznych úrov-
niach a ich pozitívne ohlasy potvr-
dili potrebnosť podobných akcií. 
Druhá časť konferencie pre tréne-
rov mládeže sa uskutoční 10. mar-

ca 2016 na totožnom mieste a jej program 
bude obsahovať ďalšie dôležité a zaujíma-
vé témy (výživa, regenerácia, nové trendy 
vo fitnes, core tréning, riziká nesprávneho 
posilňovania, diagnostika trénovanosti, 
psychologická príprava).

Mgr. Ján Cvečka, PhD., FTVŠ UK
PhDr. Igor Machajdík,  

Národné športové centrum

Nová publikácia 
Sebamasáž pre 

každého
V roku 2015 vydalo vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied 155-stranovú 
publikáciu „Sebamasáž pre každého“ 
s podtitulom Tradičné postupy rozšírené 
o nové a originálne spôsoby určené širokej 
verejnosti, športovcom, osobám starším 
a zdravotne znevýhodneným. Autormi sú 
zakladateľ športovej masáže na Slovensku 
MUDr. Ján Jánošdeák a jeho nasledovník 
Ing. Ján Jánošdeák.

Publikácia je rozdelená na všeobecnú 
a špeciálnu časť a dozviete sa v nej nielen to, 
čo to sebamasáž je a ako pôsobí, ale pred-
stavené sú i jej postupy a techniky. Keďže 
treba sebamasáž doplniť aj o ďalšie procedú-
ry, autori spomínajú psychologické relaxač-
né metódy alebo vodné procedúry. Existuje 
viacero druhov športových masáží, ktoré je 
možné realizovať vo forme sebamasáže, a tak 
ju môžu využívať športovci, ale i laická verej-
nosť. Športovci používajú sebamasáž v súla-
de so špecifickými potrebami v konkrétnych 
športoch (napr. príprava na športový výkon, 
ale i zotavovanie po náročných výkonoch po 
tréningu či súťažiach).

Autori tiež upozorňujú na možné kontraindi-
kácie sebamasáže a informujú o nich, keďže 
u mnohých laikov, ale i športovcov tieto infor-
mácie absentujú.

Dovolíme si vysloviť presvedčenie, že uve-
dená publikácia obohatí knižný trh na Sloven-
sku o titul s problematikou, ktorá nie je najmä 
laickej verejnosti dostatočne známa a pomô-
že viacerým cieľovým skupinám v snažení 
o plnohodnotnejší život.

František Seman,
FTVŠ UK

prof. Dušan Hamar

prof. Eugen Laczo

zľava: Milan Sedliak, moderátor, Marián Vanderka, Boris Čavajda
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Univerzita Istropolitana 1465 / 2015

Univerzita je nepochybne významným 
civilizačným prvkom. No jej založenie 
a pretrvanie nezávisí len od kultúry, ale aj 
od politiky. Bolo tomu v roku 1919 pri vzniku 
našej alma mater a udialo sa tak aj v 60. ro-
koch 15. storočia, kedy v Bratislave vznikla 
prvá univerzita na území dnešného Sloven-
ska. Vtedajšie horné Uhorsko (alebo podľa 
dobovej Kroniky kostnického koncilu Winde-
sch lande) tvorilo súčasť kráľovstva, siaha-
júceho od Karpatského oblúku na severe až 
po Jadran a Bosnu na juhu. 

Po vzore okolitých troch stredoeurópskych 
krajín – českého a poľského kráľovstva a ra-
kúskeho arcivojvodstva – ktoré krátko po 
sebe založili univerzity (1348 v Prahe, 1364 
v Krakove, 1365 vo Viedni) vznikla rok po vie-
denskej aj prvá uhorská univerzita v Pécsi. 

V podstate všetky (snáď s výnimkou praž-
skej, dotovanej rímsko-nemeckým cisárom 
a českým kráľom Karlom IV.) zápasili pri-
najmenšom prvú generáciu s finančnými 
problémami a nízkym záujmom študentov. 
Viedenskú univerzitu síce založil Rudolf IV., 
ale v skutočnosti ju dobudoval až jeho brat 
Albrecht III. o 19 rokov neskôr a jej prežitie 
zabezpečil ešte neskôr štedrou každoroč-
nou podporou. Podobne Krakovskú síce za-
ložil Kazimír Veľký, no už 3 roky po zahájení 
štúdií zomrel a univerzita za jeho nástupcu 

prakticky zanikla, až kým ju o generáciu ne-
skôr (v 90. rokoch 14. storočia) obnovil a tr-
valo podporil Vladislav Jagiello. 

„Naša“ Univerzita v Pécsi stroskotala pre-
to, že nástupca jej zakladateľa sa rozhodol 
založiť si novú – „vlastnú“ univerzitu – v Bu-
díne. Novej vysokej škole však nevenoval ani 
sám zakladateľ dostatok pozornosti (či skôr 

finančného zabezpečenia), a tak sa aj ona 
stala len krátkou epizódou.

Keď vznikala v Bratislave v poradí už tretia 
uhorská univerzita, chýbajúca kontinuálna 
podpora excelentného centra v krajine 
ju predurčila k rovnakému osudu, ako dve 
predchádzajúce plánované centrá vzde-
lanosti. Ponechaná bez podpory vedenia 
krajiny zanikla približne 15 rokov po svojom 
vzniku. Žiaľ, v prípade Uhorska sa potvrdilo, 
že univerzita nie je projekt na jednu generá-
ciu a vyžaduje si dlhodobú podporu. Uhor-
skí študenti boli po zániku všetkých troch 
krátkodobo pôsobiacich domácich univerzít 
ďalších 200 rokov odkázaní na štúdium v za-
hraničí. 

Ale miesto toho, aby sme hľadali nejaké 
nepatričné paralely so súčasným exodom ti-
sícok slovenských študentov na blízke zahra-
ničné univerzity, vráťme sa radšej na začiatok 
nášho príbehu: píše sa rok 1465 a do Ríma 
sa dostavilo posolstvo uhorského panovníka 
Mateja Korvína, aby novozvoleného pápeža 
Pavla II. pozdravilo, odovzdalo mu niekoľko 
tisíc zlatých vyzbieraných v rámci svätopeter-
ského haliera a zároveň ho požiadalo, aby 
povolil založenie univerzity v Uhorsku. 

Posolstvo urobilo na pápeža dojem, ke-
ďže je doložené, že s uhorským vyslancom 
Jánom Pannoniom sa pápež ešte niekoľko 
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„V dobových prameňoch 

nebola Istropolitana  

ani raz označená  

ako akadémia.  

Vždy ju nazývali  

univerzitou  

(lat. universitas / studium 

generale Posoniensis).“

 Dňa 1. októbra 2015 sme si vedecko-akademickým podujatím pripomenuli 550. výročie založenia Academie Istropolitany.  
V novembrovom čísle vám prinášame celé znenie prednášky doc. PhDr. Juraja Šedivého, PhD., prodekana Filozofickej fakulty UK, 
ktorá na tomto podujatí zaznela.
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ráz stretol aj v užšom kruhu. Aj vďaka šikov-
nej diplomacii odchádzalo posolstvo z Ríma 
s privilégiom (z 19. mája 1465), ktoré kon-
štatuje, že v tomto období v „rozsiahlom 
a bohatom“ Uhorskom kráľovstve „nepre-
kvitá žiadna vysoká škola“, a tak je vhodné, 
aby sa zriadila univerzita so všetkými fakul-
tami, na čele s kancelárom podľa vzoru Bo-
lonskej univerzity (preklad listiny Zúbek, Ľ.: 
Gaudeamus igitur, Bratislava 1986, s. 22).

Uhorským vzdelancom sa malo dostať 
dobrodenia, spočívajúceho zjednoduše-
ne povedané na učení kresťanských auto-
rít a prijateľnej časti antických klasických 
vedomostí sprostredkovaných arabskými 
prekladmi. Vďaka univerzálnemu jazyku 
všetkých vtedajších vzdelancov – latinčine – 
bola škola otvorená nielen pedagógom ale aj 
študentom z celej stredovekej Európy. 

Hoci zakladateľ Istropolitany – Matej Kor-
vín – patril k dobovým intelektuálom, myš-
lienka založiť univerzitu zrejme nebola len 
jeho ľudomilným rozhodnutím. Politika no-
vého kráľa bola už od počiatkov poznačené 
expanzionizmom. Podarilo sa mu presadiť sa 
voči rímsko-nemeckému cisárovi Fridrichovi 
III., ktorého 1463 dotlačil k rezignácii na titul 
uhorského protikráľa, 1468 obsadil veľkú 
časť Moravy a o rok neskôr sa dokonca ne-
chal korunovať za českého protikráľa. V 80. 
rokoch ovládol Dolné Rakúsko a na 5 rokov 
obsadil aj Viedeň. V súvislosti s programovo 
expanzionistickou politikou bolo založenie 
univerzity v pohraničí na okraji novo dobý-
janých území nielen aktom podpory vzdela-
nia, ale aj strategickým a premysleným po-
litickým kalkulom. Bratislavská konkurencia 
mala odlákať najmä katolícky orientovaných 
študentov z utrakvistickej Prahy.

V hre boli však zrejme aj otázky panov-
níckej prestíže – Uhorsko bolo totiž jedinou 
stredoeurópskou monarchiou bez vlastnej 
univerzity.

Naozajstné pohnútky, ktoré viedli Korví-
na, ostanú len v rovine dohadov historikov. 
Isté však je, že organizačné prípravy zveril 
panovník prímasovi krajiny – ostrihomskému 
arcibiskupovi Jánovi Vitézovi. Ten sa obrátil 
najmä na viedenských intelektuálov. Okrem 
iných oslovil Leonarda Huntpichlera – v tom 
čase zodpovedného za rádové štúdium do-
minikánov na Viedenskej univerzite. Vo Va-
tikánskom archíve sa zachovali odpisy Hunt-
pichlerových listov adresovaných Vitézovi. 

Okrem odporúčania pre viacerých vie-
denských profesorov písal, že dominikáni 
schvaľujú zriadenie univerzity v Bratislave, 
ktorá je vhodná svojou polohou aj podmien-
kami. „Bude síce malá, ale veľká zásluhami 
učiteľov, to znamená, že majú byť význační 
nie počtom, ale odbornosťou a všeobecnou 
vážnosťou“ (Frimmová, E.: Právne pozadie 
a vplyv dominikánov pri vzniku Istropolitany, 
In: Dejiny Bratislavy 2 /v tlači/). Viedenskú 
univerzitu a v širšom slova zmysle aj vieden-
ské kultúrne a intelektuálne kruhy možno 
brať ako materskú univerzitu Istropolitany 
(podobne ako stála Karlova univerzita pri 
zrode Univerzity Komenského).

Druhým spiritus movens, vďaka ktorému 
sa hýbali prípravy novej univerzity, bol brati-
slavský prepošt Juraj Schomberg. Nielen že 
zabezpečoval budúci profesorský zbor, ale 
pripravoval aj miesto pre budúce sídlo uni-
verzity. V právnom kódexe Law School 189 
dnes uloženom v americkom Harwarde sa 
nachádzajú záznamy z roku 1468 o adaptá-
cii budov pre účely Istropolitany – vedené 
pravdepodobne priamo Schombergom. 

Otázka sídla univerzity bola však stále 
otvorená – nešpecifikovala ju ani žiadosť 
kráľa, ani povolenie pápeža. Spočiatku zva-
žoval panovník zrejme Budín. Bratislava na-
koniec prevážila z viacerých aspektov:

1) geografická poloha: mesto ležalo neďa-
leko Moravy a Čiech, z ktorých mala nová 
univerzita získať katolícky orientovaných 
študentov Navyše Prešporok považovali za 

locus amoenus – príjemné miesto: Aj už 
spomenutý L. Huntpichler písal, že je „zdra-
vé mesto oplývajúce potrebnými a lacnými 
potravinami“ a ocenil výhodné situovanie 
univerzity vzhľadom na okolité krajiny (Hla-
vačková, M.: „In Posonio est locus valde 
sanus ...“. In: Lukačka, J. et al., Stredoveké 
mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 
Bratislava 2010, s. 143 – 156).

2) hospodárske zázemie: Väčší komplex 
mestských domov so spoločným vchodom 
z dnešnej Ventúrskej ulice dali postaviť z Ta-
lianska pochádzajúci Venturovci. Roku 1442 
sa majiteľom domu stal Štefan Gmaitl. Ten 
zomrel bez mužských potomkov, a tak domy 
pripadli kráľovi. Ten ich venoval univerzite. 
Ušetril tak na kúpe či stavbe budov. Mesto 
ako také bolo napojené na cestnú infraštruk-
túru, výhodná bola najmä lacná podunajská 
doprava. Lákadlom pre študentov mali mož-
no byť aj pre Prešporok typické viechy.

3) tradícia vzdelávania – prvá mestská 
škola sa spomína už v listine z roku 1302. 
Viedol ju farár, vyberaný spomedzi miest-
nych kanonikov. Od 40. rokov 14. storočia 
sa v dohode medzi kapitulou a mestom uvá-
dza dokonca možnosť, aby rektorom – teda 
vedúcim mestskej školy – bol aj laik. Okrem 
tejto školy pri Kostole sv. Martina fungovali 
v Bratislave aj školy na nižšej úrovni pri pred-
mestských farských kostoloch sv. Michala, 
sv. Vavrinca a na Vydrici. Nie náhodou sa 
učiteľ v tejto časti mesta volal Nicolaus Prü-
gel (teda Mikuláš, ktorý bije – rozumejme 
žiakov – v tom čase bola totiž prútená metla 
hlavnou insígniou učiteľa).

4) politický aspekt – Bratislava mala 
„königsnahe Position“ – mešťania požičia-
vali kráľovi na finančne náročné vojenské 
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výpravy, za čo im on preukazoval rôzne dob-
rodenia (napr. 1464 im v Zlatej bule potvrdil 
všetky staršie privilégiá). 

Po situovaní univerzity do nášho mesta 
boli jej prvé roky ťažké. Ale nebolo to inak ani 
v prípade susedných univerzít v Prahe, Vied-
ni či v Krakove, ktorých začiatky boli pozna-
čené improvizáciou. Kým v Krakove uplynuli 
medzi zriadením univerzity a začiatkom vyu-
čovania 3 roky, v Bratislave to stihli za dva. 
Slávnostnú aulu nahrádzal v tom období 
zrejme Kostol sv. Martina, kde práve v tom 
čase prebiehala výstavba neskorogotického 
presbytéria (1456 – 87). Vyučovacie a obyt-
né miestnosti pre pedagógov a študentov sa 
nachádzali v komplexe Gmaitlovych domov 
na Ventúrskej ulici.

Na univerzite boli zriadené 4 fakulty na 
čele s dekanmi: tzv. artistická (t. j. slobod-
ných umení), práva, medicíny a teológie. 
Artistická bola chápaná ako príprava pre 
vyššie fakulty. Často sa stávalo, že vyuču-
júci na artistickej fakulte mohol byť zároveň 
študentom vyššej fakulty. Poznáme meno-
vite dekanov artistickej fakulty – obaja boli 
astrológovia – Ján z Krakova a Ján Reibel 
z Kupferbergu. O jednom z učiteľov – Mi-
kulášovi Schrickerovi z Hütteldorfu (†1481), 
licenciátovi teológie a znalcovi gréčtiny sa 
L. Huntpichler v dobrozdaní pre Univerzi-
tu Istropolitanu vyjadril takto: „Je to muž 
striedmy, pokojamilovný, skromný, vzdela-
ný na oboch fakultách, neuprednostňujúci 
nijaké osoby ani národy (univerzitné), skú-
sený v riadení fakulty slobodných umení, 
bol aj užitočným a odporúčaným dekanom 

a prokurátorom svojho národa“ (Hlavačková, 
Miriam: Univerzita Istropolitana. In: Dejiny 
Bratislavy 2 /v tlači/. Celkovo možno pove-
dať, že väčšina prednášajúcich pochádzala 
z juhonemeckého jazykového priestoru (naj-
mä Rakúska) a z nich mnohí boli „draftovaní“ 
z Viedenskej univerzity.

A akí boli študenti? Na univerzitu pri-
chádzali vtedy väčšinou už 14 až 16-roční, 
po tom, ako zvládli trívium (vyššiu gramati-
ku, základy rétoriky a dialektiky) na mest-
ských školách. Ale objavovali sa často aj 
študenti v strednom a staršom veku, ktorí 
univerzitné vzdelanie potrebovali kvôli cir-
kevnej či svetskej kariére. Oproti dnešným 
univerzitám mali teda stredoveké omnoho 
pestrejšie zloženie – nielen vekovo, ale aj 

jazykovo – študenti sa zoskupovali a aj in-
skribovali v rámci univerzitných národov. 
Žiaľ, z Istropolitany sa nezachovali študent-
ské matriky a tak nevieme, aké univerzitné 
národy v Prešporku fungovali. Zdá sa skôr, 
že väčšina jej študentov pochádzala len 
z Uhorska.

Nezachovali sa ani nejaké študijné plány, 
no o vyučovacej látke sa dajú urobiť zák-
ladné predstavy podľa knižnice Bratislavskej 
kapituly a rukopisov Bratstva Božieho tela, 
ktoré pôvodne zrejme tvorili univerzitnú kniž-
nicu. Z katalógu J. Sopka vieme, že pedagó-
govia a študenti artistickej fakulty mali zrej-
me k dispozícii tituly k filozofii (napr. O živote 
a zvykoch filozofov, pripisovaná Walterovi 
Burleyovi), biblickým dejinám (napr. Historia 
Scholastica od kancelára Parížskej univerzi-
ty Petra Comestora), svetskej histórii (napr. 

bratislavské anály či Kronika Uhorského 
kráľovstva), rétorike (ars dictaminis, čiže 
umenie zostavovať písomný text rôzneho 
druhu) i ku kvadríviu (aritmetika, astronómia, 
muzika, geometria). Favoritom na fakulte 
bola zrejme astronómia, ktorá študentom 
sprostredkovala poznatky o súhvezdiach, 
dráhach planét a spolu s aritmetikou bola zá-
kladom computu (súhrnu metód k výpočtu 
dátumu Veľkej noci). Študenti mali k dispozí-
cii aj dobové encyklopédie a slovníky (napr. 
známy Klaretov slovník, viacero latinsko-ne-
meckých vokabulárov).

Na právnickej fakulte sa určite vyučova-
lo kánonické právo (používanie Graciánov-
ho dekrétu a ďalších súčastí neskoršieho 
Corpus Iuris Canonici dokladajú nesko-
rogotické poznámky – okrem iných aj sa-
motného Georga Schomberga), otázne 
je vyučovanie rímskeho práva. Medicína 
na samostatnej fakulte vychádzala zo stre-
dovekých predstáv o 4 ľudských šťavách, 
ktorých prevaha alebo nedostatok spôso-
bujú choroby a o teórii prepojenia človeka 
(mikrokozmu) s jeho okolím (makrokozmom 
– napr. konšteláciami planét). Na rozdiel od 
nediplomovaných felčiarov licencovaní le-
kári vtedy zväčša nevykonávali chirurgické 
zákroky. Teologická fakulta predstavovala 
vo vtedajšom ponímaní vrchol znalostí. Štú-
dium na nej trvalo najdlhšie (cca. 8 – 12 
rokov). Podľa M. Hlavačkovej je pravdepo-
dobné, že aj pri štúdiách na Istropolitane 
rezonoval v tom čase znovu oživený spor 
medzi nominalistami a realistami.

Čo sa týka charakteru univerzity – v po-
pulárnej historiografii prevláda snaha vidieť 
v Istropolitane humanistickú inštitúciu, pred-
znamenávajúcu moderné časy. No vďaka 
viacerým historikom, zo slovenských najmä 
vďaka Vendelínovi Jankovičovi, Júliusovi 
Bartlovi, Miriam Hlavačkovej a Eve Frimmo-
vej, vieme, že išlo skôr o inštitúciu, na ktorej 
sa prevažujúce stredoveké konzervatívne 
scholastické tradície stretávali so zrejme 
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menej výraznými humanistickými prúdmi. Aj 
tie badať skôr v začiatkoch fungovania uni-
verzity, kým na nej pôsobili vedecké esá vte-
dajšej doby.

Štúdium bolo členené na 3 stupne, po-
dobne ako dnes: Prvé roky štúdia (pri artis-
toch obvykle 2, pri teológoch až 6) završovala 
bakalárska skúška. Následne získal študent 
povolenia vyučovať (licentia ubique docen-
di), ktoré bolo predstupňom udeleniu titulu 
magister. Po promócii mohol dosiahnuť dok-
torát. Slávnostné udeľovanie najvyššieho 
stupňa prebiehalo podľa M. Hlavačkovej aj 
v Bratislave zrejme tak, že uchádzač vystúpil 
na katedru alebo v prípade promócie v kos-
tole do presbytéria, kde mu uložili povinnosť 
prednášať a vyučovať. Udelili mu prsteň, 
bozk pokoja, získal požehnanie a knihu. Naj-
skôr mu ju odovzdali zatvorenú, aby nepre-
zrádzal, čo má ostať zamlčané a potom otvo-
renú, aby zverejňoval, čo má byť vyslovené. 
Slávnostný akt uzatvorili položením biretu na 
hlavu promovaného. Podobizeň jedného ta-
kéhoto muža s biretom si môžete pozrieť na 
náhrobnej doske z južnej exteriérovej strany 
Katedrály sv. Martina. 

Univerzitná samospráva mohla čerpať 
z dvoch hlavných vzorov – bolonského ale-
bo parížskeho. Bratislavská univerzita mala 
podľa bolonského modelu na čele kance-
lára (nie rektora). Bol ním titulárne najvyšší 
cirkevný hodnostár krajiny – ostrihomský 
arcibiskup, reálne však spočívala ťarcha ria-
denia univerzity na pleciach vicekancelára 
– bratislavského prepošta Juraja (Georga) 
Schomberga. Arcibiskup mu svoje právo-
moci zveril aj formálne listinou z 26. apríla 
1469. Odstúpil mu obmedzené právomoci 
biskupa nielen voči členom univerzity, ale 
aj voči obyvateľom Bratislavského archi-
diakonátu. (Ak by sme si to aktualizovali na 
dnešnú situáciu, mohol či mal by náš rek-
tor súdiť napr. rozvody alebo nedodržanie 
prísahy a iné morálne delikty na území ce-
lého Bratislavského samosprávneho kraja.) 
Pápežská kúria tieto práva zvýraznila aj tým, 
že bratislavskému prepoštovi ako reálnemu 
šéfovi univerzity udelila práva používať in-
sígnie biskupa (dodnes ich môžeme vidieť 
na Schombergovom epitafe v katedrále sv. 
Martina). V otázke svetskej jurisdikcie (in 
temporalibus) – napr. pri bitke alebo kráde-
ži, boli členovia univerzity vyňatí spod právo-
moci nižších súdov (mestského) – podliehali 
len vlastnému súdu (vicekancelár a assesso-
ri). V oblasti cirkevnej jurisdikcie patrili pod 
súd biskupa, odkiaľ sa mohli odvolať k pápe-
žovi (viac Jankovič, V.: Bratislavská univer-
zita – Universitas Istropolitana v kultúrnych 
dejinách Slovákov. In: Literárnomúzejný 
letopis 23, 1990, s. 95 – 119).

Akademický život sa nelíšil veľmi od si-
tuácie spred pol storočia: študenti bývali 
zväčša v kolégiách či burzách (ako dnešné 
internáty) – pedagógovia v nich mali vlastnú 
miestnosť, študenti skôr spoločné priestory, 
na rozdiel od moderných univerzít bolo vyu-
čovanie previazané s praktizujúcim nábožen-

stvom a študenti sa pravidelne zúčastňovali 
bohoslužieb. Prednášky boli v skutočnosti 
predčítaniami (z toho nemecké slovo Vor-
lesung). Iluminácie v dobových rukopisoch 
nám umožňujú nahliadnuť do ideálnej učeb-
ne: pedagóg sedel na vyvýšenom mieste za 
drevenou katedrou. K nej mohli byť reťazou 
pripevnené základné rukopisy, alebo mohla 
mať priečinky na takéto knihy. Na katedre 
merali presýpacie hodiny čas prednášky. 
Študenti sedeli na stolcoch s kúskami per-
gamenu na kolenách, v rohu miestnosti stá-
la kachľová pec, umožňujúca vyučovať aj 
v zimných mesiacoch. 

Strohé písomné zmienky prezrádzajú aj 
čo-to o hospodárení univerzity: Platy pro-
fesorov boli zabezpečené prostredníctvom 
cirkevných benefícií (dostávali príjmy z jed-
notlivých majetkov Bratislavskej kapituly, kto-
ré im boli na dobu vyučovania prepožičané). 
Kvôli tomu získal prepošt od kráľa Mateja sú-
hlas, že môže obsadzovať benefíciá v rámci 
kapituly slobodne, čím sa cítili byť ohrození tí 
kanonici, ktorí nevyučovali. Na financovanie 
žiadnej univerzity však nemohli stačiť len cir-
kevné prebendy a študijné poplatky. Etablo-
vané vysoké školy žili z veľkých kráľovských 
fundácií (stačí spomenúť napr. pražské Ca-
rolinum), z darov šľachty, prelátov a boha-
tých mešťanov.

No uhorský kráľ po Vitézovej zrade na 
univerzitu zanevrel a po obsadení Viedne ju 
už ani nepotreboval. O daroch šľachty nie 
sú zmienky a aj mesto Bratislava prispie-
valo len symbolicky (napr. v prvý rok ešte 
pohostilo profesorov, ale druhý rok už len 
zapožičalo povoz pre dvoch z nich – aj to 
až na kráľovu žiadosť). Zrejme so snahou 
panovníka nedať nič a zároveň predsa len 
nejako svoju univerzitu podporiť, súvisí aj 
myšlienka usadiť v Bratislave dominikánov. 
Mala im byť zverená teologická a artistická 
fakulta na Istropolitane a aby im nemuseli 
dávať plat, snažili sa pre nich zabezpe-
čiť kláštor na úkor klarisiek, ktoré vraj žili 

nemravným životom (viac k problematike V. 
Jankovič a E. Frimmová). 

Na záver by som sa ešte rád vyjadril ku 
názvu univerzity. V dobových prameňoch 
nebola Istropolitana ani raz označená ako 
akadémia. Vždy ju nazývali univerzitou (lat. 
universitas / studium generale Posonien-
sis).

Keď sa oblúkom vrátime k myšlienke zo 
začiatku, že vznik, ale aj prežitie univerzity 
je do veľkej miery závislé od najvyššej po-
litiky, tak to isté možno konštatovať aj o jej 
zániku. Hlavný kancelár univerzity sa v roku 
1472 – teda 5 rokov po začiatku vyučovania 
– zaplietol do sprisahania proti panovníkovi. 
Z univerzity preto odišli veľké vedecké esá 
ako Regiomontanus, Bylica, Gattus či Gale-
otto. Istropolitane sa nepodarilo ani prilákať 
výraznejší počet študentov z utrakvistických 
Čiech a vrátiť ich tak do lona pravej viery. 
Osud univerzity spečatil možno aj fakt, že 
Korvín dobyl v roku 1485 Viedeň a získal tak 
„zabehnutú akademickú inštitúciu“. Dôleži-
tým klincom do rakvy Istropolitany bola naj-
mä smrť jej vicekancelára – reálneho rektora 
a najneúnavnejšieho obrancu – prepošta 
a intelektuála stredoeurópskeho formátu – 
Georga Schomberga. Jeho nástupcu Anto-
na zo Šankoviec ešte v roku 1488 označili za 
vicekancelára univerzity, no o 4 roky neskôr 
sa už Istropolitana v prameňoch spomína 
ako zaniknutá. Ticho odišla do histórie a ani 
nevieme kedy presne...

Je signifikantné, že po nej ostali vo ve-
rejnom priestore Bratislavy len dve dobové 
svedectvá – a obe sú spojené so Schomber-
gom. Na dvoch epitafoch v dnešnej Katedrá-
le sv. Martina čítame o jeho funkcii vicekan-
celára a zároveň o pominutelnosti svetskej 
slávy...

Po zániku Istropolitany fungoval v Brati-
slave generálny seminár (1780-te roky), ne-
skôr Právnická akadémia (2. pol. 19. stor.), 
od roku 1912 Alžbetina univerzita a od 1919 
doteraz existujúca Univerzita Komenského. 
Na Istropolitanu sa právom odvolávame ako 
na nášho predchodcu – hoci nie priameho 
„predka“. Na rozdiel od niektorých mladých 
slovenských univerzít, ktoré umelo vytvára-
jú zdanie kontinuity medzi nimi a jezuitský-
mi univerzitami 17. storočia sa Univerzita 
Komenského nechce a ani nemusí tváriť 
ako obnovená stredoveká Istropolitana. Už 
ani kvôli tomu nie, že na Istropolitane bolo 
vzdelanie prístupné len kresťanom a len 
mužom. Najdôležitejšia bratislavská a slo-
venská univerzita vznikla v inej – o niečo 
šťastnejšej dobe – a mohla sa konštituovať 
na demokratickejších základoch. Napriek 
tomu sa nám patrí skloniť sa pred pamiat-
kou našich predchodcov – najmä takých, 
ako bol aj prvý vicekancelár Univerzity Is-
tropolitany – Georg Schomberg. Oni pri-
niesli do tohto kúska strednej Európy vďaka 
enormnému osobnému nasadeniu a i za 
cenu vlastných obetí – svojho času najvyš-
šie možné vzdelanie.

Juraj Šedivý

„Čo sa týka  

charakteru univerzity  

– v populárnej  

historiografii prevláda 

snaha vidieť  

v Istropolitane  

humanistickú inštitúciu, 

predznamenávajúcu  

moderné časy.“ 
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Pragmatizmom k národnej identite
Jednou z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, ktorú dokonca v rozličnej miere a z rozličných dôvodov akceptovali 
všetky generácie a politické režimy, je Ľudovít Štúr. V uplynulých dňoch o ňom hovorili takmer vo všetkých médiách a konalo sa 
veľké množstvo rozličných spomienkových podujatí pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Takéto výročie na jednej strane 
vytvára priestor pre objektívnu reflexiu jeho osobnosti, ale na strane druhej aj pre množstvo problematických, ale novinársky azda 
zaujímavých informácií či skôr dohadov.

Ľudovít Štúr (v zápisoch evanjelického lýcea 
je vedený ako Ludovicius Staur) sa narodil 29. 
októbra 1815 v Zay Uhrovci. Svoje slovanské 
meno Velislav začal používať už v roku 1834, 
teda nie (ako sa to všeobecne traduje) až od 
známeho výletu na Devín 24. 4. 1836. Základ-
né vzdelanie získal v rodnom Uhrovci, kde prežil 
pokojné detstvo. Nižšie gymnázium absolvoval 
v Rábe (Györ), kde sa zdokonalil v maďarčine. 
V roku 1829 prišiel študovať na bratislavské 
evanjelické lýceum, kde sa v tom čase prebú-
dzal intenzívny slovanský duch. Práve v tomto 
roku tu bola založená Spoločnosť česko-slo-
vanská, ktorej pôsobnosť Ľ. Štúr v neskoršom 
období výrazne ovplyvnil a na pôde ktorej rozvíjal 
svoju počiatočnú národnobuditeľskú činnosť. Po 
ukončení lyceálneho štúdia začal od apríla 1837 
pôsobiť na katedre reči a literatúry českosloven-
skej ako námestník profesora Juraja Palkoviča. 
Na jeseň 1838 odišiel dokončiť svoje štúdiá do 
Halle. Tu sa venoval najmä jazykovede, histórii, 
filozofii a teológii. Pre jeho ďalšiu prácu malo 
veľký význam najmä prehlbovanie vedomostí 
z Heglovej filozofie (najmä filozofie dejín a esteti-
ky). Heglova koncepcia historického vývinu ako 
aj Herderove názory na túto otázku mu umožnili 

skoncipovať síce idealistickú, ale pre národno-
buditeľské ciele prepotrebnú koncepciu otvára-
júcu priestor pre budúcnosť vlastného národa. 
Teológia iste netvorila podstatu jeho štúdií. Štúr 
v priebehu celého života presne vedel, čomu 
by sa chcel venovať. Kazateľské miesto nebolo 
jeho prioritou. Chcel sa stať nástupcom profe-
sora Palkoviča na bratislavskom lýceu. Domov 
sa vrátil v roku 1840, odmietol miesto profeso-
ra teológie na kežmarskom gymnáziu a vrátil sa 
na bratislavské lýceum. Tu pôsobil až do svojho 
odvolania v roku 1843. Miesto profesora však 
nikdy nezískal.

Štúrovo pedagogické pôsobenie bolo veľmi 
rôznorodé. V tomto čase na pôde lýcea s naj-
väčšou pravdepodobnosťou odprednášal svoje 
prednášky o poézii slovanskej, ktoré sa stali 
jedným z najdôležitejších impulzov národného 
uvedomovania sa vtedajšej mládeže. Zároveň 
však svojimi názormi dal impulz aj pre vznik slo-
venskej romantickej poézie. Pri evokovaní svojej 
predstavy o charaktere poézie uprednostňoval 
lyriku a žiadal, aby sa mladí básnici vcítili do 
duše národa, ktorá je „zakliata“ v slovenskom 
folklóre (najmä v jeho piesňach a povestiach). 
Štúr si veľmi dobre uvedomoval, že základným 

zjednocovacím prostriedkom národa je spo-
ločná spisovná reč. Uznával síce zásluhy A. 
Bernoláka, ale nepovažoval bernolákovčinu za 
integrujúci jazyk. Spolu so svojimi spolupracov-
níkmi začal po návrate z Halle pripravovať nový 
spisovný jazyk. Na pôde lýcea postupne vznikali 
kontúry novej spisovnej slovenčiny. Už v roku 
1844 sa objavila prvá knižka písaná „štúrovskou 
slovenčinou“, ktorej základ tvorila kultúrna stre-
doslovenčina. Bol to Hurbanov almanach Nitra 
II. Štúrove základné diela, ktorými pripravoval 
pôdu pre všeobecné prijatie nového jazyka, vyšli 
až v roku 1846 (Nárečja slovenskuo alebo po-
treba písaňja v tomto nárečí a Náuka reči slo-
venskej). V roku 1844 Štúr zakladá spolu s J. M. 
Hurbanom a ďalšími slovenskými dejateľmi spo-
lok Tatrín. Spolok napriek tomu, že nebol nikdy 
úradne oficiálne schválený, plnil niekoľko rokov 
najmä vydavateľské úlohy. Štúr napísal aj veľké 
množstvo politicky orientovaných článkov, ktorý-
mi obhajoval oprávnenosť slovenskej národnej 
existencie. V živote postupoval veľmi premyslene 
a pragmaticky. Keď si svojimi myšlienkami pripú-
tal relatívne veľké množstvo študentov, z ktorých 
sa mnohí stali jeho spolupracovníkmi, pokúsil sa 
získať aj oprávnenie na vydávanie novín. V roku 

Inšpirácie... alebo lákadlom je kumšt 
V dňoch 21. a 22. októbra 2015 OZ KROK, Študentské občianske združenie: Kultúrna rovina každého, ktoré pracuje pri Katedre etnológie 
a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, zorganizovali v priestoroch Slovenského národného múzea seminár s diskusiou 
pre študentov stredných škôl v rámci derniéry výstavy Inšpirácie, ktorá bola prístupná verejnosti od 15. mája do 1. novembra 2015. 

Na podujatí sa zúčastnili študenti z bratislav-
ských stredných škôl, z Gymnázia Jura Hronca, 
Gymnázia Federica García Lorcu a Evanjelické-
ho lýcea. Prišli zväčša v rámci výučby predmetu 
Umenie a kultúra. Cieľom podujatia bolo upozor-
niť inak, ako je to v obľúbenej reklame, na to, že 
aj štúdium spoločenskovedných a humanitných 
odborov má budúcnosť... Muzeálna prezentá-
cia tradičného ľudového odevu v kontraste aj 
nadväznosti na tvorbu popredných slovenských 
módnych dizajnérok a výtvarníčok Jany Gavalco-
vej, Michaely Juhász, Kláry Brunovskej či Ľubice 
Poncik je zaujímavá tým, že vo svojej autorskej 
tvorbe použili tradičné technické postupy a inšpi-
rovali sa majstrovskou prácou našich predkov. 

Na začiatku podujatia si študenti mohli pozrieť 
výstavu, ktorá začínala predstavením krojov zo 
Slovenského národného múzea – Etnografického 
múzea v Martine. Vedľa nich boli vystavené návrhy 
ženských plesových a kokteilových šiat súčasných 
návrhárov, inšpirovaných ľudovou tematikou. 

Záznamy o výrobe modrotlače na Slovensku 
siahajú až do 17. storočia. Aj dnes pokračujú vo 
výrobe modrotlače tradičnou technikou mladí 
majstri Matej Rabada a Peter Trnka. Technika 
modrotlače zostáva jedinečná v mnohých sme-
roch. Môžeme ju vidieť použitú nielen na odeve, 
ale bohaté zastúpenie má aj v dizajne bytového 

textilu. Výstavu uzatvárala expozícia paličko-
vanej čipky, ktorú výtvarníčky a čipkárky Lýdia 
Pekariková, Katarína Búranová, šperkárka Mar-
ta Filová použili na výrobu šperkov a dekorova-
nie textílií, odevné doplnky z ovčej vlny Moniky 
Benczeovej a paličkárok zo združenia Pôvab-
nica Turca. Študentov výstavou previedla prof. 
PhDr. Marta Botíková, CSc.

Ambícia organizátorov stretnutia spočívala tiež 
v predstavení Katedry etnológie a muzeológie, 
ktorá ponúka etnologické štúdium tradičnej kul-

túry a súčasných etnických procesov, rovnako 
ako i štúdium muzeológie a kultúrneho dedič-
stva. Pozvanie na diskusiu, ktorej moderovania 
sa zhostili študenti z OZ KROK prijali PhDr. Juraj 
Zajonc, CSc., z Ústavu etnológie SAV, ktorého 
širokým záberom je textilná kultúra, výtvarný 
prejav, kultúrne dedičstvo a informačno-doku-
mentačná činnosť v etnológii, Mgr. Dita Csü-
törtökyová – doktorandka na Katedre etnológie 
a muzeológie venujúca sa metodike výskumu 
a kultúrnemu dedičstvu, Mgr. Helena Tužinská, 
PhD., ktorá sa venuje medzikultúrnej komuniká-
cii, aplikovanej antropológii, antropológii učenia 
a lingvistickej antropológii a Mgr. Eva Hasalová, 
muzeologička a spoluautorka knihy Móda na Slo-
vensku – stručné dejiny odievania. 

Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére. 
Pozvaní hostia so stredoškolákmi hovorili o výz-
name tradície, jej mieste v súčasnosti a o kultúr-
nych zmenách. Študentov dokázali svojím výkla-
dom zaujať. Veríme, že budúcnosť sa poďakuje 
nielen študentom vedy a techniky, ale tiež štu-
dentom Filozofickej fakulty UK, ktorým kultúrne 
dedičstvo našich predkov, ale ani súčasné spo-
ločenské procesy nie sú ľahostajné.

Alžbeta Randová, 3boET,  
Bronislava Šajgalíková, 3boET

Foto: Soňa Jambrichová, 1moET



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

29

1845 začal vydávať Slovenskje národňje 
novini s prílohou Orol tatránski.

Ľ. Štúr spočiatku spolupracoval aj 
s vodcom maďarského národného hnutia 
L. Kossuthom. Pri riešení mnohých otázok 
nachádzali zhodu, ale najmä od vydania 
Slovenského prestolného prosbopisu 
v roku 1842 sa ich cesty začali rozchádzať. 
Štúr ako spolutvorca tohto spisu žiadal 
najmä zastaviť násilné maďarizačné akcie 
voči Slovákom. V Slovenských národných 
novinách uverejnil množstvo článkov, kto-
ré mali jasné demokratické zameranie. 
Štúrove politické názory však popudzovali 
grófa Karola Zaya, generálneho inšpektora 
evenjelickej cirkvi. Na jeho popud bol Štúr 
koncom roku 1843 odvolaný z postu ná-
mestníka profesora Palkoviča na evanjelic-
kom lýceu v Bratislave.

Ďalším krokom v jeho politickom boji 
bolo úsilie získať poslanecký mandát do 
uhorského snemu. Za pomoci politicky 
rozhľadeného zemana Mikuláša Ostrolúc-
keho sa mu podarilo získať mandát za slo-
bodné kráľovské mesto Zvolen. V rokoch 
1847 – 1848 Štúr niekoľkokrát vystúpil na 
uhorskom sneme. Jeho snemové reči boli 
zamerané najmä na nutnosť zrušiť poddan-
stvo a riešiť sociálne otázky. 

Začiatkom roku 1848 sa Štúr zúčastnil 
na koncipovaní Žiadostí národa sloven-
ského, ktoré mali byť sociálnym a politic-
kým programom národne orientovaných 
Slovákov. Politické dianie sa v tom čase už 
dynamizovalo v celej Európe. Štúr sa s ko-
nečnou platnosťou rozchádza s vodcom 
maďarského národného hnutia L. Kos-
suthom a v následnej revolúcii hľadá oporu 
v spojenectve s cisárskou Viedňou. V re-
volúcii stáli síce Slováci na víťaznej strane, 
ale viedenský cisársky dvor ich očakávania 
aj tak nesplnil. 

Posledné roky života strávil Štúr v Mod-
re. Tunajší pobyt považoval dočasne za 
vhodný, aby nebol priamo sledovaný polí-
ciou, ale zároveň sem prichádza pomôcť 
švagrinej, manželke Karola Štúra, ktorý 
zomrel a zostalo po ňom sedem detí. Tu 
sa napokon opäť stretáva s Jánom Kalin-
čiakom, ktorý sa stal riaditeľom modran-
ského gymnázia. Štúr ani tu nerezignoval. 
Dotvára svoje básnické dielo a vydáva svo-
ju jedinú básnickú zbierku Spevy a piesne 
a prepracováva a rozširuje svoje historické 
prednášky a prednášky o slovanskej poé-
zii. Vzniklo tak dielo O národních písních 
a pověstech plemen slovanských (práca 
vyšla po česky v Prahe v roku 1853). Ne-
prestáva myslieť ani na politiku a koncipu-
je prácu Slovanstvo a svet budúcnosti. 
Táto práca však za Štúrovho života nevyšla 
a stala sa jeho problematickým politickým 
testamentom. Ľ. Štúr zakončil svoj život 
tragicky. Koncom roku 1855 nešťastne 
spadol na poľovačke a postrelil sa. Vte-
dajšia medicína nedokázala zabrániť kom-
plikáciam a napokon zomiera na následky 
zranenia 12. 1. 1856.

prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.,
Katedra slovenskej literatúry  

a literárnej vedy, FiF UK

Peknými farbami maľoval 
predkov v dávnej minulosti,
podiel krajanov na dejoch,
ich skryté mohutnosti...

A videl odstrkovanie, ponižovanie,  
zneucťovanie...

A videl národ nevedomé dieťa,
dlhú driemotu, nemotu, chabotu, hlivotu,
nečujné skaly,
ktorých sa stáročia vetry akoby nedotýkali,

rodákov prenechávajúcich pamäť iba vodám 
riek, 
prikutých k tmavému kútu, 
so zriedkavými pokusmi o vzlietnutie,
s nedorastenými krídlami,
dávajúcich sa odvrhnúť,

dovoľujúcich chechtajúcim sa fičúrom  
po sebe dupať,
a pritom ich zvelebujúcich a jediacich im z ruky,
rovných plazom, dobytku, klátom bez ducha 
a nerastom,

hádžucich sa do prachu pred ničomníkmi,
teda hodných iba šliapania po sebe, 
rovných prachu,

ľahostajných k potupovaniu zatemňujúcou 
pýchou,
čiernymi dušami,
a teda nehodných človeka stvoreného  
na Boží obraz  
a života,

dopustiacich vlastnú pustotu,
spustošenosť 
i spúšťanie sa,
opustenosť samými sebou –
najväčšie dopustenie,

videl ich potĺkanie sa pri cudzích bránach,
stratenectvo,
prilepenectvo,
prebehlíctvo,
nevlastný život,

spoliehanie sa na iných,
rozhádzanosť,
večné slabošské nariekanie
namiesto neohrozeného zastatia si na postati
a námah...

Jeho bdelý zrak orla videl všetku biedu,
zaľahli naňho strašné smútky,
ale z prebárajúceho sa tmavého dna
sa znova dvíhal k zorám dňa,
z tých smútkov – ako dosvedčuje Hurban –
vzchádzali jeho skutky.

V príbehu reči boli na symboly zvýznamnené
nitrianske Hlboké,
kde si spolu s druhmi hlboko pripustil k srdcu
svoj kmeň a jeho povýšenie
a rozhodol sa otvoriť priepust,

Dobrá Voda – Hollého zasmútené posvätenie,
Tatry po roku, 
dni zvítania
pred oltárom Kriváňa, 
pozdvihnutie
monštrancie 

so žiariacim stredom,
žriedlom
čírej
reči.

Bola mu družicou
doposiaľ utajenou pred svetom.

Sloven činu,                                                 
nový Konštantín,
za snúbenicu si vybral
slovenčinu.

Odložili požičaný háv.

Bola mu ako rieka Váh,
bystrinne svieža,
hybká,
trieliaca,
prudká,
udierajúca, 
lomcujúca,
plnozvučná,
milohlasná,
pošumievajúca, 
ľúbezne gagotajúca,   
pohrávajúca sa, 
idúca vážne, 
tichá 
a pojímajúca ticho, 
ukolembávajúca...

Bola mu naším
duchom
(kremenistá),
dušou,
najvnútornejším vnútrom,
tlčúcim srdcom,
slobodou,
archou jednoty.

Akoby švihol čarovný prút, 
z hluchej skaly sa pohol
zvonivý prúd.

Neprajníci
mútili vodu až beda,
stavali hať.

Pre jedných to bol
žalostný blud,
pre nosy štítivcov
páchnuci brud.

Ale život
sa nedá
zadržať.

Ďakujeme ti, Ľudovít,
za tvoj rýdzi štít,
za nespútanosť a hrdosť tvojho ušľachtilého 
a dobroprajného ducha,
za nepopúšťajúce odhodlanie a výdrž,
za pustovnícku obetu.

Stále nás z prachu dvíhajú a z ospalosti duria.
  
Poďakujme nebu za Ľudovíta Štúra.

Júl 2014

Báseň vyšla v zbierke Jána Zambora Dom plný 
neviditeľných (MilaniuM: Dunajská Lužná, 2014).

Ján Zambor

Ľudovít Štúr
Príbeh národa, príbeh reči
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Štúdium na Filozofickej fakulte UK  
– dôležitá vzdelanostná báza

Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave je dôležitou vzdelanostnou bázou potrebnou pre ďalšiu prácu 
a kontinuálne samoštúdium. Aj to si môžete prečítať v jednom z príspevkov štvorlístka úspešných absolventov tejto fakulty. Prezradia vám, 
ako sa fakulta zapísala do ich životných príbehov, ale i to, kde momentálne pôsobia a akými úspechmi sa môžu pochváliť. 

(redakcia)

Jozef Dado Nagy 

Na FiF UK som študoval v rokoch 1989 – 1993 kombináciu ruský 
jazyk – anglický jazyk – učiteľský smer. Už počas štúdia som začal 
pracovať v internátnom rozhlasovom štúdiu MD1, neskôr vo Fun rá-
diu a v poslednom ročníku v práve začínajúcom rádiu Twist. V po-

sledných ročníkoch sme 
so spolužiakmi vyučovali 
angličtinu v rôznych jazyko-
vých školách a kurzoch pre 
deti a dospelých. Za veľký 
prínos považujem dvojroč-
né účinkovanie v divadel-
nej skupine vedenej naším 
britským lektorom Colli-
nom Hillom. Naštudovanie 
absurdnej drámy Harolda 
Pintera The Birthday party 
bolo veľmi príjemným a uži-
točným spestrením štúdia. 
Po absolvovaní FiF UK 
postupne učiteľskej praxe 
ubúdalo a pribúdali aktivity 
súvisiace s prezentovaním 
kníh a literatúry. Začal som 

organizovať pravidelné knižné prezentácie, čítačky, diskusie a popri 
rozhlasových reláciách moderovať aj niekoľkých televíznych progra-
mov venovaných knižným novinkám a literárnym fenoménom (Ume-
nie, Slovo, Knižná revue, Literárne oko). Tejto oblasti sa venujem už 
vyše 20 rokov. Momentálne pripravujem dva literárne programy na 
Rádiu Slovensko a dokončujem knihu venovanú rôznym aspektom 
vzniku literárneho diela – Rozprávači za zrkadlom.

Štúdium na Filozofickej fakulte UK mi dalo veľmi dôležitú vzdela-
nostnú bázu potrebnú pre moju ďalšiu prácu a kontinuálne samoštú-
dium. Roky na univerzite boli obdobím intelektuálneho dozrievania, 
formovania a názorov a rozhodnutí čomu sa v ďalšom živote venovať 
(a čomu nie). Na jednej strane sme získali široký rozhľad v rôznych 
oblastiach anglického a ruského jazyka – od fonetiky, fonológie, brit-
ských a amerických reálií, cez dejiny jazykovedy, morfológiu, lexiko-
lógiu a syntax, až po štúdium literárnej histórie a kľúčový diel staršej 
a súčasnej literatúry. Spätným pohľadom oceňujem, ako veľmi ma 
táto šírka štúdia naučila pokore a trpezlivosti. Chýbala mi však väčšia 
možnosť špecializácie na štúdium rôznych aspektov literatúry a lite-
rárnej vedy, ktorá ma už v tom čase primárne zaujímala. Okrem štúdia 
pozitívne hodnotím najmä možnosť pracovať ako vedecká pomocná 
sila v jazykovom laboratóriu na katedre anglistiky a amerikanistiky, 
jazykovú stáž na Moskovskej štátnej univerzite a rôzne študijné a mi-
moštudijné aktivity s našimi ruskými, britskými a americkými lektormi.

Emíre Khidayer 

Narodila sa slovenskej matke a irackému otcovi. Vyštudovala na FiF UK prekladateľstvo 
a tlmočníctvo, kombináciu arabčina – angličtina v roku 1995. V roku 2005 ukončila na fakulte 
doktorát v odbore orientálne literatúry. Ako diplomatka pôsobila v Egypte, Kuvajte a Iraku. V Dubaji 
bola konateľkou firmy v oblasti IT. Naposledy pracovala ako politická poradkyňa pre hlavného 
predstaviteľa OSN v Sudáne. Je autorkou kníh Arabský svet – iná planéta?, Život po arabsky, 
Príbehy zo Sumhuramu a Dubajské tajomstvá. Jej knihy vyšli aj v češtine, poľštine a angličtine. 

Vedomie, že stojím na pomedzí dvoch rôznych kultúr, ma do-
viedlo k nutnosti spoznať aj druhú stranu svojej identity. Keď si 
na štúdium arabistiky spomínam, vynára sa mi romantizujúca 
predstava starých učební a hodín hlavne s profesormi Paulínym 
a Drozdíkom. Počas štúdia som vypátrala, že existujú bilaterálne 
zmluvy o školskej spolupráci ČSFR a blízkovýchodných krajín. 
Potom prof. Paulíny oslovil ministerstvo školstva, a tak sa celé-
mu krúžku podarilo dostať do niektorej z nich. Osobná skúsenosť 
každého bola smerodajná pri ďalšej motivácii v profesionálnom, 
ale aj súkromnom živote. Život ukázal, že štipendijný pobyt v Egyp-
te a neskôr práca v diplomacii sa stali motorom, aby som začala 
súvisle hovoriť po arabsky, ako aj chápať arabskú mentalitu. Po 
porovnaní rôznych typov štúdia arabčiny nedám dopustiť na stre-
doeurópsky prístup k vyučovaniu orientalistiky. Dôraz na schop-
nosť dorozumieť sa v ktorejkoľvek arabskej krajine bol pri štúdiu 
zásadný a pomohol mi, nech som sa vyskytla v Iraku, Jemene 
alebo Maroku. Štúdium arabistiky na FiF UK je jediným dlhodobo 
kontinuálnym štúdiom tohto jazyka na Slovensku. V súčasnosti, či 
chceme alebo nie, všade narážame na príslušníkov arabskej kultú-
ry. Arabská a islamská kultúra, ktorá je Európe susedom, sa stále 

viac hlási o slovo z globálneho 
hľadiska, a to je dôvod, prečo 
bude o nej stále počuť. Preto 
je príťažlivé byť v centre diania 
a rozumieť, čo a prečo sa tak 
deje. Štúdium arabského jazy-
ka, islamu, histórie a spoločen-
ských daností preto považujem 
za základ ako preniknúť pod 
kožu kultúre, o ktorej stále veľa 
nevieme. Rozhodnutie študo-
vať tento odbor bolo zlomové aj 
u mňa. Naviazala som naň indi-
viduálnym štúdiom, a tak vznikli 
moje vlastné knihy. Teší ma, že 
sa stali študijnou literatúrou na Slovensku, Česku a v Poľsku. Tiež, 
že sa stali mienkotvornou literatúrou, keď sa hovorí o arabskom 
svete. Aj tento úspech je výsledkom mojej životnej cesty, ktorej vý-
razný kameň bol položený práve na Katedre klasickej a semitskej 
filológie FiF UK v Bratislave.
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Zuzana Belková

Vyštudovala na FiF UK odbor slovenský jazyk a literatúra – estetika. Je zamestnankyňou RTVS, od 
roku 1999 pôsobila v Slovenskom rozhlase ako dramaturgička a redaktorka. Moderovala v Rádiu 
Devín a pripravovala relácie s tematikou literatúry a umenia. Špecializuje sa na verejné prezentácie 
kníh. Spolupracovala so Slovenskou televíziou. Publikuje recenzie, eseje a publicistiku. V súčasnosti 
je vedúcou Odboru vlastnej tvorby Slovenského rozhlasu. 

Vždy som si myslela, že po od-
chode z alma mater zakotvím v ti-
chom prostredí, podporujúcom 
bádanie šikovne skrížené s ana-
lýzou. Možno bude moje teoreti-
zovanie rozvážne a trpezlivé, mož-
no dokonca plamenné – presne 
také, aké intelektuálne stimuly mi 
prelistované stránky práve daru-
jú. Budem sa nerušene venovať 
tomu, čo mám úprimne rada, teda 
knihám, budem o nich erudovane 
písať a ruch praktického života od 
seba úspešne odoženiem. Všetko 

vypálilo inak. Najskôr ma zocelili bratislavskí gymnazisti, s pôžitkom 
skúšajúci, koľko rebelstva zo zadných lavíc mladá oduševnená slo-
venčinárka znesie, potom nečakaná ponuka vymaniť sa z okov škol-
ských osnov a presunúť sa do úctyhodne pôsobiacej inštitúcie Slo-
venského rozhlasu. Využila som ju. Najmä pre súvislosť s literatúrou. 
Lebo presne to mi vo verejnoprávnom rádiu pred rokmi sľubovali: 
možnosť vyberať pre poslucháčov poéziu i prózu, sledovať dianie na 
domácej i svetovej literárnej scéne, pracovať s textom a upravovať ho 
do výsledného tvaru ako podklad pre rozhlasovú realizáciu. Skrátka, 
nalákali ma na nehlučnú prácu dramaturgičky, ktorá smie kúsok svoj-
ho literárneho vkusu vložiť do úst interpretov a oslovovať ním úplne 
neznámych poslucháčov. Navyše – dovolili mi publikovať. Síce len 
dobovou konvenciou zošnurované relácie, ale predsa len – smela 
som písať a potom dychtivo očakávať, ako vety s nesmelými postre-
hmi vyznejú v éteri, keď sa z nich stane „rozhlasové pásmo, ktoré 

autorsky a redakčne pripravila Zuzana Belková“. Jasné, že sa moje 
prvotné predstavy dvadsaťpäťročnej idealistky diametrálne líšili od 
zmechanizovanej kancelárskej práce. Nič to. Vydržala som. Aj naoko 
dobromyseľné podpichovanie podstatne starších kolegov, ktorí si ur-
putne strážili svoj – v mojich očiach archaický – status „hrdých nosi-
teľov národnej kultúry“, aj chaotické zoznamovanie so súčasnými au-
tormi najrôznejších poetík, veku, naturelov a myšlienkovej orientácie, 
ktorých mi nanucovali samozvaní „zasväcovači“ do nuáns domáceho 
literárneho panoptika. Pracovný život sa mi miešal s privátnym, popri 
účelových väzbách pre dobro rozhlasového produktu vznikali priateľ-
stvá so spisovateľmi, ktoré si cením aj po rokoch. Ja som si strážila 
svoju objektivitu a rozhlas sa menil. Rýchlo a k lepšiemu. Odhadzoval 
korzety konzervativizmu a prišla výzva moderovať naživo. Odhodlaná 
uniknúť stereotypu som ju napriek introvertným obavám využila a zra-
zu z toho bol môj hlas úspešne usídlený v Rádiu Devín, vlastné lite-
rárne večery, možnosť zapájať do diania aj dovtedy verejne nevystu-
pujúcich autorov, nevedomky spoluvytvárať základy toho, čo sa dnes 
nazýva „aktivity na podporu čítania a literatúry“ a kvôli podpore čoho 
roky zasadali grantové komisie MK SR. Aj s nimi som pre svoju orien-
táciu v problematike mala čosi spoločné. Dnes je zo mňa skôr ma-
nažérka. Čítanie a premýšľanie (nielen) o ňom si však vziať nedám. 
Ak raz za čas môžem napísať recenziu pre noviny, nebránim sa ani 
supervízii väčších projektov, koncipovaniu rozpočtov a excelovským 
tabuľkám. Keby kdesi pod povrchom neboli zručnosti nadobudnuté 
počas vysokoškolského štúdia, nikdy by som nenadobudla dostatok 
sebavedomia na prácu aplikujúcu teoretický základ vedomostí iným 
spôsobom, ako som si voľakedy predstavovala.

Spracoval: doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD., prodekan FiF 

Fedor Blaščák

Na FiF UK som študoval „čistú“ filozofiu v rokoch 1994 – 2000. Po 
štyroch rokoch neskôr, počas ktorých som skúšal život v Berlíne, po-
stavil svoj prvý dom, absolvoval „civilku“, odišiel do Kambodže a tiež 
pracoval v treťom sektore, som sa už ako tridsiatnik na katedru vrátil 
ako doktorand. Patrím však medzi tých, ktorí PhD. nedorobili. Nie že 
by ma to prestalo baviť, no po všetkých tých rokoch, ktoré som strávil 
čítaním filozofických spisov, mi odrazu bolo jasné, že k tomu nebu-
dem vedieť nič nové a netriviálne dodať. S istým pobavením som zistil, 
že prosto nemám žiadne akademické ambície. Vychádza mi z toho, 
že ak svoj odbor nerobí človek poriadne hneď od začiatku, niekde po 
rokoch sa to takto prejaví. 

A 90-te roky na univerzite v Bratislave neboli, aspoň pre mňa, ob-
dobím, ktoré prialo sústredenej akademickej práci. Patrím do generá-
cie, ktorá prevrat v roku 1989 zažila pri nástupe na strednú školu, to 
znamená, že sme vstupovali do života nezaťažení kompromismi s bý-
valým režimom, ale so základnou skúsenosťou s ním. Starý svet sa 
nám zrútil pred očami a ten nový sa javil, ako keby bol, takpovediac, 
„celý náš.“ Sloboda pre mnohých z nás v tom čase znamenala akúsi 
celkom novú formu života, do ktorej sme vrastali, ktorú sme sa učili 
brať a osvojiť si, s ktorou sme vlastnými životmi experimentovali. Ne-
bola to nejaká abstraktná „sloboda bádania“, ktorá človeku poskytuje 
útočisko k vedeckej práci. Cestovanie stopom po Európe, divadlo 
Stoka aj prvé techno v bratislavskom U-clube, alebo nové knihy, ktoré 
začali vychádzať, o ktorých nám ale nemal kto poriadne prednášať, 
to boli tie skúsenosti, ktoré nám otvárali oči. Oveľa viac než vysedá-
vanie na prednáškach alebo v Univerzitnej knižnici. Povedal by som, 
že aj pre našich učiteľov to bola doba, v ktorej sa sami hľadali, a ak 
si to spojíme, tak máme situáciu, v ktorej sa za fasádou pevne danej 
štruktúry „študijného programu“ odohráva čosi celkom iné – niečo 

tekuté, nejasné, akási „bláznivá úzkosť 
hľadania“. Mnohí sa z tej úzkosti naozaj 
zbláznili. A, žiaľ, boli aj takí, čo to do-
slova neprežili. 

Neskôr pri rôznych akademických 
konfrontáciách s kolegami na Západe 
som si uvedomil, že oni majú lepšie 
vzdelanie, lebo chodili na lepšie školy 
a venovali im viacej času, no my máme 
viac životných skúseností a vieme byť 
preto akosi pohotovejší. No schopnosť 
vynájsť sa na robenie solídnej vedy ne-
stačí a ani nikdy nebude. A tak som to 
akademicky radšej „zabalil“. Všetko to 
úsilie pochopiť Platóna, Descarta, Kan-
ta, Husserla, Wittgensteina či Rortyho 
vo mne ale zanechalo istý súbor základ-
ných intelektuálnych zručností: schop-
nosť analyzovať, takpovediac, čítať medzi riadkami a rozoznávať tak 
skrytú agendu, rozumieť funkciám metafor a rétorických figúr, predví-
dať tézy už pri formulácii predpokladov, kriticky posudzovať a vedieť 
sa preto pýtať k jadru veci; skrátka filozofovaním som sa naučil meto-
dickosti pri práci rozumom, ktorá ma dodnes živí a umožňuje mi viesť 
pluralitný profesionálny život vyskladaný z rôznych rolí: nezávislého 
konzultanta, občianskeho aktivistu, analytika, editora, organizátora, 
kurátora aj lobistu. Sporadicky popritom píšem odborné štúdie aj 
prednášam na konferenciách. A ak by mi niekto dal dva roky dovo-
lenky, doučil by som sa vďaka týmto zručnostiam aj botaniku, no zo 
všetkého najradšej Maxwellove rovnice. 
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„Utečenci“, „usadlíci“ a medzikultúrna komunikácia
Cyklus prednášok Lectiones magistrales, ktorý na Filozofickej fakulte UK (FiF UK) prebieha už niekoľko rokov, bude v novom 
akademickom roku 2015/2016 zameraný na aktuálne témy, z ktorých jednou je aj otázka súčasnej masovej imigrácie smerujúcej 
do Európy. Cyklus otvorila dňa 21. 10. 2015 prednáška Mgr. Heleny Tužinskej, PhD., z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK pod 
názvom „Utečenci“, „usadlíci“ a medzikultúrna komunikácia.

Samotná prednáška začala vtipnou kari-
katúrou, ktorá zobrazovala prijatie utečen-
cov – Európanov v Amerike miestnymi Indi-
ánmi pred niekoľkými storočiami, čím nám 
pripomenula, že v kontexte histórie môže 
byť utečencom aj ten, o ktorom by sme 
to z dnešného hľadiska nepredpokladali. 
V úvode sa dr. Tužinská zamerala na otázky 
jazyka, hlavne prácu s metaforami a symbo-
lickým významom slov. Používanie niekto-
rých slov v kontexte utečeneckej krízy (na-
príklad vnímanie migrantov ako vlny, búrky 
alebo záplavy) vzbudzuje skoro automaticky 
dojem niečoho negatívneho, prednášateľ-
ka však správne uviedla, že dané slová majú 
aj pozitívnu konotáciu – v zmysle očisty. 
Často je užitočné pozrieť sa na metafory aj 
z druhej strany. Napríklad korene, pojem, 
ktorý evokuje nemennosť a stabilitu, sa tiež 
menia, dorastajú, ale aj odumierajú. Skú-
senosti, ktoré náš kontinent získal v prie-
behu posledných sto rokov, nám ukazujú, 
že slová nemusia byť vždy len neškodným 
vyjadrením názoru. Neuveriteľné krutosti, 
ktoré sa pred vyše sedemdesiatimi rokmi 
odohrali čiastočne aj na našom území, sa 

začali tiež slovne, cieleným a vypočítavým 
zobrazovaním „tých druhých“ ako krýs, 
škodcov či parazitov. V tomto vnímaní je 
typické pripisovať celým skupinám individu-
álnych ľudí temné kolektívne zámery, začať 
hru na vinníkov a obete. Naša pamäť nám 
však pripomína možné dôsledky takéhoto 
zovšeobecňovania a zjednodušovania. 

Treba pamätať aj na to, že jednotlivé slo-
vá môžu mať pri rozhovore medzi rôznymi 
kultúrami odlišné významy. Z tohto hľadiska 
je veľmi dôležitá práca tlmočníkov. Príklad 
z praxe: pokiaľ žiadateľ o azyl označí ako 
čas začatia svojej cesty mesiac, ktorý v jeho 
domovine označuje časť augusta a časť sep-
tembra, je nutné, aby všetci tlmočníci, ktorí 
budú jeho príbeh tlmočiť, preložili daný me-
siac rovnako, nie raz ako august a raz ako 
september. V tom prípade totiž vzniká do-
jem, že žiadateľ o azyl sa snaží zavádzať, čo 
však vôbec nie je pravda. Dr. Tužinská pou-
kazuje na to, že pozmenením pýtania sa otá-
zok, čiže individuálnym prístupom, pri pro-
cedúre žiadania o azyl sa vieme dopracovať 
k lepším a presnejším odpovediam. Je nutné 
pochopiť, že nie všetko sa dá napasovať do 

byrokratických škatuliek, aké my v Európe 
poznáme a sme na ne zvyknutí. 

Pri spracúvaní tejto zložitej témy ide o jej 
uchopenie dvoma časťami nášho mozgu. 
Jedným je mozgový kmeň alias tzv. plazí 
mozog, ktorý sa rozhoduje veľmi jednodu-
cho, v kontexte schémy útok – útek. Sché-
my a stereotypy dobre poslúžili pri prežití 
ľudského rodu v dávnych, nehostinných 
časoch. V súčasnosti si však už môžeme 
dovoliť používať aj druhú časť nášho mozgu, 
mozgovú kôru. Tá umožňuje pomalé a roz-
vážnejšie reakcie na komplexné problémy, 
nielen v štýle útok – únik, ale kooperácia – 
dohoda – kompromis. Uspokojením oboch 
častí mozgu je podľa prednášajúcej zodpo-
vednosť a zodpovedateľnosť. 

Po prednáške nasledovala diskusia, kde 
bola zamietnutá koncepcia rás, ktorá je pod-
ľa Tužinskej prekonaná. „Vzhľadom na ob-
rovskú diferenciáciu jednotlivcov patriacich 
do jednej ,rasy‘ je vhodnejšie hovoriť o jed-
notlivých kultúrach, v rámci ktorých vieme 
jednotlivcov definovať presnejšie,“ uzatvorila 
podujatie doktorka Tužinská.   

Mgr. Adam Rada

Dejiny diecéznych 
seminárov a teologického 
vzdelávania na Slovensku

Konferencia pre klérus a Rada pre históriu pri Konferencii 
biskupov Slovenska v spolupráci s Kňazským seminárom 
sv. Gorazda v Nitre zorganizovala vedeckú konferenciu 
Dejiny diecéznych seminárov a teologického vzdelávania 
na Slovensku pri príležitosti 300. výročia založenia seminára 
v Nitre a 200. výročia založenia seminára v Spišskom 
Podhradí. 

Vedecké podujatie, ktoré sa konalo na 
pôde Kňazského seminára v Nitre poctili 
svojou prítomnosťou i úvodnými príhovormi 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 
ako i dekan Rímskokatolíckej cyrilometod-
skej bohosloveckej fakulty UK (RKCMBF 
UK) ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. Prvú 
časť podujatia moderoval prof. ThDr. Viliam 
Judák, PhD., kým druhá bola uvádzaná 
HEDr. Ľuboslavom Hromjakom, PhD. 

HELic. Dušan Kolenčík priblížil dejiny 
kňazských seminárov v Trnave. ThDr. La-
dislav Belás sa venoval počiatkom teolo-
gického štúdia a kňazskej formácie v Nitre. 
HEDr. Ľuboslav Hromjak, PhD., rozprával 
o okolnostiach vzniku seminára v Spišskej 
Kapitule. ThLic. Martin Bošanský predniesol 

príspevok o de-
jinách generál-
neho seminára 
v Bratislave. ThDr. 
Štefan Novotný, 
PhD., prečítal príspevok prof. ThDr. Cyrila 
Hišema, PhD., týkajúci sa vzniku seminára 
v Košiciach. Prvú časť uzavrela prednáška 
ThDr. Gabriela Brendzu, v ktorej analyzoval 
okolnosti vzniku Kňazského seminára v Ban-
skej Bystrici.

Druhú časť konferencie otvoril príspevok 
HEDr. Milana Kerdíka, PhD., o počiatkoch 
vzniku Kňazského seminára v Rožňave. Prof. 
Peter Šturák, PhD., skúmal vznik Gréckoka-
tolíckeho seminára v Prešove. ThDr. Pavol 
Kollár, PhD., obohatil auditórium príspevkom 

o dejinách teologickej formácie v reholi pia-
ristov. Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., sa ve-
noval protestom bohoslovcov voči komunis-
tickému režimu na RKCMBF UK v Bratislave. 
Prednáškovú sériu uzatvoril doc. ThDr. Peter 
Sedlák, PhD., so svojím príspevkom o nit-
rianskych kňazoch pôsobiacich na území 
Jágerskej a Košickej diecézy. Jednotlivé as-
pekty prednášaných tém sa upresnili i rozvi-
nuli v následnej plodnej diskusii.

ThLic. Martin Bošanský, RKCMBF UK



N A Š I  A B S O L V E N T I

Krásu fyziky som objavil až na Univerzite Komenského
Možno ste sa tiež niekedy zamýšľali nad tým, na základe čoho meteorológovia predpovedajú, či bude zajtra pršať, snežiť alebo bude 
teplo a slnečno. Prípadne na aký dlhý horizont je možné počasie predpovedať. A tak sme sa na tieto i ďalšie otázky opýtali odborníka 
„naslovovzatého“ – RNDr. Martina Benka, PhD., generálneho riaditeľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). 

Vyštudovali ste meteorológiu a klimatoló-
giu na Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky UK. Prečo ste sa rozhodli práve pre 
tento smer?

Na „matfyz“ som zamieril celkom cielene, 
a to práve a len kvôli meteorológii, keďže – 
musím sa priznať – matematika a fyzika ma na 
strednej škole príliš nebavila. Krásu fyziky som 
teda objavil až tu, a postupne som sa prebo-
joval až k meteorológii, ktorá je vlastne tiež fy-
zikou, fyzikou atmosféry. Takou fyzikou, ktorú 
môžete vidieť všade okolo seba. Je úžasné 
odhaľovať zákonitosti, ktorými sa atmosféra 

riadi, poznať mechanizmus vzniku na prvý 
pohľad bežných, ale pritom veľmi zložitých ja-
vov, ako napríklad oblaky, hmla, rosa, sneh, 
prúdenie vzduchu a iné, či dokonca predpo-
vedať ich výskyt o niekoľko hodín alebo dní 
dopredu. 

Zaujímali ste sa už od detstva o počasie – 
o to, prečo prší, sneží, inokedy zas celý deň 
svieti slnko?

Ale áno. Rovnako, ako niektorí ďalší moji 
kolegovia, aj ja som sa snažil v detstve aspoň 
sčasti napodobniť merania meteorologickej 
stanice. Samozrejme vo vtedajších amatér-
skych podmienkach to bolo veľmi laické a išlo 
skôr o dodržanie pravidelnosti meraní jednodu-
chými prístrojmi a oboznámenie sa s pravidlami 
meteorologických pozorovaní. Keď sa mi poda-
rilo získať tlakomer a vlhkomer, boli to hotové 
Vianoce. Dnešní nadšenci to majú oveľa jed-
noduchšie. 

Skúste nám opísať, na základe čoho 
a akým spôsobom sa tvorí predpoveď po-
časia.

Na začiatku celého procesu je obrovské 
množstvo meraní a pozorovaní. Kedysi tvorili 
základ takmer výlučne pozorovania na mete-
orologických staniciach. Postupne sa k tomu 

pridávali ďalšie pozorovacie systémy – naprí-
klad rádiosondy, plávajúce morské bóje, me-
rania z lietadiel, meteorologické radary atď., 
až po nenahraditeľné obrovské množstvo 
údajov z meteorologických družíc. Všetky zís-
kané údaje z celého sveta sa spracovávajú vo 
veľkých meteorologických centrách, kde sa 
pomocou vysokovýkonných počítačov pripra-
ví analýza aktuálneho stavu atmosféry, ktorá 
je potom základom pre výpočet predpovede. 
Pre vašu predstavu môžem uviesť, že naprí-
klad v Európskom predpovednom centre pre 
strednodobé predpovede počasia (ECMWF) 

je dvakrát denne spracovávaných cca 3,7 mi-
lióna aktuálnych meraní stavu atmosféry. Čo 
najpresnejšia charakteristika počiatočného 
stavu atmosféry je však len jedným dôležitým 
predpokladom. Tým ďalším je dostatočná 
znalosť zákonov, ktorými sa atmosféra riadi, 
ako aj naša schopnosť transformovať tieto zá-
konitosti do rovníc, ktoré môžeme následne 
riešiť matematickými metódami. Toto riešenie, 
pri ktorom je potrebné počítať zložité rovni-
ce s obrovským množstvom údajov, vyžaduje 
nasadenie výpočtovej techniky s enormným 
výkonom, a to je tretia podmienka. Musím 
povedať, že obvykle nemáme (a asi ani tak 
skoro nebudeme mať) dokonale splnenú ani 
jednu z týchto troch podmienok. Keď k tomu 
vezmeme do úvahy, že atmosféra je nelineár-
ny a chaoticky sa správajúci systém, predpo-
veď môže zlyhať, najmä ak sa atmosféra na-
chádza v nestabilnom stave. Je to ako keby 
ste položili malú oceľovú guľôčku presne na 
vrch futbalovej lopty a mali by ste predpove-
dať, na ktorú stranu spadne. Niekedy stačí 
malý impulz a počasie sa vyvíja inak, než ste 
predpokladali. Pozitívne je, že zlepšovaním 
pozorovacích metód, neustálym vývojom 
predpovedných modelov a zvyšovaním výkonu 
výpočtovej techniky, sa predsa len darí kvalitu 
predpovede zlepšovať. 

Na aký časový horizont sa dá predpovedať 
počasie?

Ako som už naznačil, nie je to vždy rovnaká 
doba, závisí to od stavu atmosféry samotnej. 
Predpovedať niektoré nejasné situácie, ako 
napríklad skupenstvo zrážok v prechodnom 
období alebo začiatok vzniku inverznej ob-
lačnosti, môže byť problém aj na nasledujúci 
deň. Výrazný problém predstavuje predpoveď 
výskytu jednotlivých búrkových oblakov. Veľko-
priestorovú cirkuláciu v atmosfére, ako aj vý-
raznejšie zmeny v počasí však možno obvykle 
úspešne predpovedať aj týždeň dopredu. Vše-
obecne možno povedať, že v súčasnosti nemá 
význam bežná predpoveď na viac ako 10 – 15 
dní.

Ste riaditeľom Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu. To je skôr organizačná 
práca. Nechýba vám odborná činnosť, ktorá 
predtým tvorila väčšiu časť Vašej agendy?

Samozrejme, veľmi mi chýba. Organizač-
nej práce je skutočne mnoho a niekedy mám 
pocit, že kam sa pozriem, všade je nejaký 
problém, ktorý je potrebné riešiť. Na odbornú 
činnosť tak zostáva možno len pár minút večer, 
a to už sa potom vlastne ani o odbornej čin-
nosti príliš hovoriť nedá. Neprestáva ma však 
fascinovať sledovanie letných búrok či práca 
s materiálmi pre predpoveď počasia, najmä ak 
je predpoveď úspešná.

Ako vnímate počas svojej praxe zmeny klí-
my za dlhšie obdobie?

Dĺžka praxe je málo, na to treba výrazne dlh-
šie obdobie. Ale keď sa pozrieme na pozoro-
vania našej najstaršej meteorologickej stanice, 
ktorá pozoruje nepretržite od roku 1871, nárast 
priemernej teploty ťažko spochybniť.

Aké zmeny a skvalitnenia v SHMÚ plánu-
jete?

V priebehu roka sme uviedli do prevádzky 
nový systém detekcie bleskov a aj v súčasnosti 
dokončujeme tri projekty zamerané na zlepše-
nie pozorovacích systémov. V rámci toho sme 
napríklad vymenili meteorologické radary, vy-
budovali dva nové, zvýšili počet automatických 
meteorologických staníc, či obnovili monitoro-
vaciu sieť pre kvalitu ovzdušia. Sústredili sme 
sa na to, aby sme zvýšili kvalitu a počet pozo-
rovaní, ktoré nepretržite realizujeme, a ktoré 
tvoria základ pre predpovede a výstrahy, ale 
aj pre štúdium klimatického systému a rôzne 
výskumné aktivity. Práve v súvislosti s vývojom 
predpovedných metód pre nebezpečné preja-
vy počasia, najmä silných búrok či so štúdiom 
zmeny klímy, jej prejavov a následkov je spoje-
ných mnoho výziev, ktoré na svoje vyriešenie 
ešte len čakajú. A možno čakajú na šikovných 
riešiteľov, ktorí sa zatiaľ „skrývajú“ u vás. Radi 
ich na SHMÚ privítame. 

Jana Blusková
Foto: Archív M. Benka
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5 dôvodov, prečo ako vysokoškolák potrebuješ Študentský účet:

Knihy zaplatíš 
platobnou kartou, 

ktorú k účtu dostaneš 
na počkanie.

Spolužiakovi vrátiš 
peniaze na telefónne 

číslo cez aplikáciu 
Tatra banka VIAMO.

Aby si stihol 
prednášku, zaplatíš 

za raňajky bezkontaktne 
mobilom.

Vďaka aplikácii 
Tatra banka zistíš, 
či ti prišli na účet

peniaze z brigády. 

Ak sa potrebuješ dostať
k hotovosti, vyberieš si ju
mobilom z ktoréhokoľvek 
bankomatu Tatra banky.

Príď do ktorejkoľvek pobočky Tatra banky alebo 
si otvor účet online na www.tatrabanka.sk

ŠTUDENTSКÝ ÚČET V TATRA BANКE!
Máš ho aj so všetКými výhodami a inováciami zadarmo.

TB_studentsky_ucet_print_A5H_1015.indd   1 14.10.2015   9:48

Liliya Ayupova
Mám svoj príbeh „zoznámenia“ s vaším 

časopisom a chcela by som vám ho napísať 
(je to moja prvá skúsenosť).

Bývam v Bratislave dva roky. Na Sloven-
sko som prišla v septembri 2013. Vtedy 
som ešte nevedela, že existuje UK a ne-
hovorila som po slovensky vôbec. Mojou 
úlohou bolo naučiť sa komunikovať s ľuďmi 
po slovensky, písať správy tak, aby boli bez 
chýb.

Moja učiteľka slovenčiny, pani Klára Biela 
(učila som sa v Centre ďalšieho vzdelávania 
UK v Bratislave), odporúčala čítať rôzne ča-
sopisy v slovenčine a rozprávala o svojom 
synovi, ktorý bol vtedy úspešným študentom 
v 5. ročníku Právnickej fakulty UK (PraF UK). 

Tak som sa jeden deň dostavila na štu-
dijné oddelenie PraF UK, kde mi vysvetlili 
možnosti štúdia, a v ten deň som prvýkrát 
videla váš časopis. Zobrala som ho domov, 
prečítala som si ho do slova, dozvedela som 
sa veľa ďalších nových informácií o štúdiu 
a prijímacom konaní na PraF UK. Texty oži-
vené v časopise fotografiami a sprevádzané 
obrazmi mi pomohli pochopiť význam.

V súčasnej dobe som študentkou 1. roč-
níka Mgr. (prijali ma do tohto ročníka vďaka 
tomu, že som mala základné právnické vzde-
lanie vo svojej krajine). Už nemám problém 
s komunikáciou po slovensky, hovorím a pí-
šem plynule. Snažím sa učiť a dosiahnuť naj-
lepšie možné výsledky. 

Vždy si prečítam váš časopis a vždy tam 
nájdem veľa nových a zaujímavých informá-
cií. Ďakujem za skvelú prácu a želám vám 
veľa úspechov.

Hana Neuschlová
Časopis Naša univerzita 

mám rada, pretože sa tu vždy 
dozviem kopec zaujímavých 
vecí. Najviac ma vždy potešia 
články z našej fakulty, ale sa-
mozrejme, rada sa dozviem aj 
o aktualitách z iných fakúlt.

Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Prečo mám rada časopis Naša Univerzita? Preto, lebo vychádza 

v klasickej tlačenej verzii a aj preto, lebo má históriu a kontinuitu. 
Pamätám si čiernobiele vydania z dôb socializmu a teší ma, keď 
vidím, že sa časopis vďaka šéfredaktorom a tímu redaktorov i pri-
spievateľov vyvíja k lepšiemu po obsahovej aj formálnej stránke.

Veľmi rada si prečítam Editoriál. UK má skutočne veľa nielen 
vzdelaných, ale aj múdrych ľudí, ktorých myšlienky na tomto 
mieste prilákajú pozornosť a záujem čitateľa.

Zaujímavý je aj program rektora. Iba málokto si vie uvedomiť ná-
ročnosť tohto postu, pokiaľ ho vykonáva rektor v záujme univerzity 
v súčasnom neľahkom morálnom aj ekonomickom prostredí.

Stále rubriky ako laudácie jubilantom a tie, ktoré prezentujú za-
ujímavých členov akademickej obce spolu s výsledkami ich práce 
a pôsobenia sú vždy krásne pripravené. Potrebnými a veľmi „in“ 
sú aj informácie o prácach doktorandov na všetkých fakultách. 
Pomáhajú rozširovať poznanie o nápadoch a ich realizáciách mla-
dými vedcami.

Páči sa mi výber aktualít a novostí na fakultách, a to bez cen-
zúry politickej, náboženskej či národnostnej, s fokusovaním na 
vedecký, ale aj sociálny rozmer života všetkých báz Univerzity.

Dovoľte mi malý osobný „úlet“. Po revolúcii som bola 10 rokov 
šéfredaktorkou časopisu „Naša nemocnica“. Názov sme odkukali 
v podstate od Našej univerzity. Keďže časy tesne po revolúcii boli 
ešte „vajatavé“, spolupracovníkov nebolo veľa a písanie článkov 
a ďalšie redakčné a vydavateľské práce boli sústredené na nás 
dvoch či troch zamestnancov fakulty a nemocnice. Náš časopis 
mal vtedy najviac 8 stránok a práca okolo nich bola skutočne tvr-
dá. Teda o to viac objektívne, ale aj citlivo viem ohodnotiť kvalitnú 
prácu všetkých pracovníkov, ktorí majú niečo spoločné so súčas-
ným časopisom Naša univerzita.

Časopisu NU želám ďalšie desiatky rokov života. Prispievate-
ľom objektívne a dobré pero, fotografom skvelé fotoaparáty a kre-
atívne i vydarené pohľady na skutočnosť, redaktorom a vydava-
teľom veľa entuziazmu, schopnosti rozlišovania a samozrejme 
finančného zabezpečenia.

AD MULTOS ANNOS!

Petra Vrtichová
Moja odpoveď je jed-

noznačná: Som študentkou 
končiaceho tretieho ročníka 
učiteľstva psychológie a slo-
venského jazyka a literatúry. 
Študujem externe, a preto 
sa môj „študentský“ život 
skrátil len na pár hodín za se-
mester, a aj tak (v porovnaní 
s predchádzajúcim denným 
štúdiom) je to takmer nebada-
teľné. Časopis Naša univerzi-
ta je pre mňa sprostredkova-
teľom zaujímavostí zo života 
univerzity, ktoré unikajú mojej 
pozornosti, alebo takých, na 
ktorých sa kvôli nedostatku 
času nemôžem zúčastniť. 
Mám tak možnosť spoznať 
jej život, zaujímavých členov 
aj úspechy vďaka niekoľkým 
stranám skvelého čítania po-
pri oddychu.

redakcia

Prečo mám rád/a časopis Naša univerzita?
V septembrovom čísle sme pri príležitosti 60. výročia vydávania univerzitného časopisu Naša univerzita vyhlásili súťaž, do 
ktorej ste sa mohli zapojiť odpoveďou na otázku, prečo máte radi časopis Naša univerzita. Prinášame vám niektoré z nich.

6 0  R O K O V  V Y D Á V A N I A  N A Š E J  U N I V E R Z I T Y
N

U
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Prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

vedúca Ústavu ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej  
fakulty UK

Miesto narodenia: Martin
Vek: 53

Čím ste chceli byť ako die-
ťa?
Ako dieťa som chcela byť 

učiteľkou v materskej škole. 
V tom čase bolo potrebné ve-
dieť hrať na hudobný nástroj 
a tomu som sa nevenovala. 
Nepodarilo sa mi študovať 
ani odbor detská sestra, čo 
bolo mojou druhou túžbou.  
S odstupom rokov však mô-
žem povedať, že som spokojná 
s tým, čo robím.

Čo ste študovali a prečo 
práve tento odbor?
Po skončení strednej zdra-

votníckej školy (odbor vše-
obecná sestra) som začala 
pracovať na chirurgii a po 
dvoch rokoch som sa vráti-
la na strednú zdravotnícku 
školu ako učiteľka. Oslovi-
li ma bývalé kolegyne. V tom 
čase bolo štúdium pre prí-
pravu pedagógov realizované 
na Filozofickej fakulte UK. 
A tak som začala učiť a zá-
roveň študovať na Filozofic-
kej fakulte UK odbor peda-
gogika-ošetrovateľstvo. Bola 
to tak trochu náhoda. 

Aké cudzie jazyky ovládate?
Dohovorím sa po anglicky.

Čo vám napadne, keď sa povie 
„práca“?
Ústav ošetrovateľstva JLF 

UK, moje kolegyne a kolego-
via. Na Slovensku sa odbor 
ošetrovateľstvo začal etab-
lovať ako vedná disciplína 
až po roku 1989. Vysvetľovať 
a presviedčať odbornú  ve-
rejnosť čo všetko vie a  môže 
vzdelaná sestra, bolo a je 
ťažké. Myslím si, že naše 
pracovisko a výsledky, kto-
ré sme dosiahli v pedagogic-
kej, ale i vedeckovýskumnej 
oblasti, sú tiež dôkazom, že 

toto štúdium patrí 
na univerzitnú pôdu.

Ako rada trávite 
voľný čas?
Mám pocit, že voľ-

ného času majú všet-
ci čoraz menej. Te-
ším sa na chvíle, keď 
môžem byť so svojou 
rodinou. Vtedy je 
nás plný dom. Nebýva 
to však často kvôli 
tomu, že moje deti nebývajú 
v Martine. Najviac voľného 
času trávim na prechádzkach 
so svojím psom, čítaním a po-
čúvaním hudby.  

Uprednostňujete televíziu 
alebo knihy? Prečo?
Uprednostňujem knihy. Tí, 

čo ma poznajú, vedia, že som 
náruživý čitateľ. Mne osob-
ne dávajú väčší priestor pre 
vlastné predstavy, myšlienky 
a úvahy. Rada si pozriem aj 
dobrý film, ale v poslednom 
čase je ich v televízii veľ-
mi málo.

Prezradíte niečo o svojej 
rodine?
Môj manžel ma podporoval 

počas štúdia a musel zvládnuť 
aj starostlivosť o deti. Keď 
som začala študovať, star-
šia dcéra mala rok a mladšia 
sa narodila, keď som konči-
la tretí ročník. Mám štvor-
mesačnú vnučku, z ktorej sa 
veľmi teším.

Čo vás dokáže zarmútiť?
Ľudské nešťastie. Pra-

cujem v profesii, kde sa 
s ním stretávame denne. Na-
priek tomu, že dnešná medi-
cína dokáže pomôcť veľkému 
počtu ľudí, zlyháva sys-
tém následnej starostlivos-
ti – zdravotnej i sociálnej. 

Častokrát sú to byrokratické 
prekážky, ale aj nedostatok  
ochoty, poro zumenia, možno 
i vyhorenie tých, ktorí majú 
pomáhať. V tomto kontexte ma 
zarmucuje aj aktu álna situ-
ácia migrantov, ktorí pod-
stúpili ťažkú cestu a Európa 
nemá jasno v riešení ich si-
tuácie.

Čo vás dokáže rozosmiať?
Myslím, že sa smejem málo. 

A smiech je korenie života, 
ako vravievala moja babka. 
Vždy ma poteší, keď vie 

niekto odľahčiť napätú až 
dusnú atmosféru vtipným ko-
mentárom.

Máte obľúbenú osobnosť (herca, 
spisovateľa, športovca...)?
Gabriel García Márquez, 

Isa bel Allende, Andy Garcia 
a Emília Vášaryová.

Máte nejaký skrytý talent?
O žiadnom neviem. Možno sa 

ešte objaví...

Aké hodnoty sú pre vás v ži-
vote najdôležitejšie?
Znie to možno ako klišé, 

ale je to hlavne rodina 
a zdravie. Zároveň si vážim 
ľudí, ktorí vedia preukázať 
súcit a toleranciu.

35
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? alebo Blondína v Kórei
Ako, kde a prečo?
Hneď po nástupe do prvého ročníka na 

marketingovej komunikácii som zistila, že 
existuje možnosť ísť na pobyt do zahraničia 
a u mňa to bola Južná Kórea, ktorá ma lákala 
už pár rokov. A tak, po mnohých mesiacoch 
vybavovania a stresov z odletu a termínov nie-
len v škole, ale aj u lekárok a na ambasáde 
(víza), som od augusta 2014 do júna 2015 
absolvovala druhý ročník štúdia v krajine, kde 
marketing vládne silnou rukou a najmä mno-
hými spôsobmi. Tento aspekt bol z hľadiska 
štúdia najsilnejším zážitkom. Avšak mne sa 
najviac rátajú nové kontakty a priateľstvá te-
mer s celým svetom. Prvý polrok sme tam 
z Európy boli na výmennom programe len 
dvaja, o to viac som však mala možnosť spo-
znávať skoro celú Áziu prostredníctvom ľudí 
– Filipínčanov, Číňanov, Indov... Tolerancia, 
ktorá nie je taká jednoduchá ako by človek 
povedal, a zodpovednosť boli a aj sú pre mňa 
dôvody, prečo by si to mal študent vyskúšať. 
Predsa, najľahšie sa cestuje cez školu. Kde 
inde by vás pustili na 10 mesiacov z roboty? 

Global Campus a moje študijné 
aktivity
V Kórei som študovala na HUFS, Hankuk 

University of Foreign Studies. A ako moja ka-
marátka okomentovala, ak má škola dva cam-
pusy (čo má), ten jeden je vždy na konci sveta 
– o čom som ja predtým nevedela, a tak som 
sa ocitla v „dedine“. Areál je to veľký a udr-

žiavaný, kde je možnosť stretnúť okrem 
študentov aj zvieratá a hlavne hmyz – ten 

je všade, ale dá sa to prežiť bez váž-
nejšej ujmy na zdraví J. 

Ako výmenná študentka 
som mala možnosť študo-

vať to, čo som chcela 

– nemala som špecifikovaný odbor (o tech-
niku som sa ani nepokúšala, ten campus 
som mala ozaj rada...), takže som študovala 
3 predmety a kórejčinu – každý v inom od-
bore – Understanding of Korean Media Stu-
dies (pochopenie kórejskej kultúry a sociálne 
otázky), English Discussion and Debate (roz-
víjanie kritického myslenia a prejavu v anglič-
tine) a jeden bezodborový – Contemporary 
Korean Society and Culture (podobný prvé-
mu predmetu, ale bola tu zahrnuté aj histo-
rické a politické otázky), na ktorý sa mohol 
prihlásiť každý. Všetky som absolvovala v an-
gličtine a veru, až na ten posledný kurz, som 
bola jediná cudzinka v triede, ktorá nevedela 
jazyk krajiny. Bol to celkom nový pocit. Všetci 
sa rozprávali medzi sebou a ja som tam se-
dela a tvárila sa, že musím súrne čosi robiť 
– našťastie, wifi bola všade. Vďaka jazykovej 
bariére som zistila efektivitu výučby angličtiny 
tam a u nás. Jedna spolužiačka mi raz po-
vedala, že oni sa učia angličtinu už 11 rokov 
a ja kórejčinu 6 mesiacov a sme na rovnakej 
úrovni. Na druhej strane, rozprávala som sa 
s dievčaťom, ktoré malo úžasnú angličtinu, 
a ani ju neštudovalo a nebolo ani v zahraničí. 
To mi napovedalo, že ozaj majú asi niektorí 
ľudia talent na jazyk. 

Predmety sú väčšinou vo forme predná-
šok, práce na hodine a doma – to je forma, 
akú majú zahraniční profesori. Snažia sa 
ozvláštniť hodiny, aby študenti doslova neza-
spávali. Podľa môjho názoru sa im to darí. 
S jednou pani profesorkou som zažila dva 
semestre zábavy. Kvôli nej, ale hlavne vďa-
ka nej, sme museli chodiť na predstavenie 
tradičnej hudby, divadla a navštíviť miesta, 
o ktorých sa veľa nevie – ja som bola na 
kontroverznom mieste – House of Sharing, 
kde žijú obete sexuálneho otroctva z obdo-
bia japonskej okupácie. 

Mimoškolské aktivity
Môj campus bol síce na dedine, ale to ne-

znamená, že tam nebola možnosť zabaviť 
sa. Jednotkou u mňa bolo jedlo. V Kórei sa 
vcelku lacno najete v menších reštauráciách, 
ktoré sú často rodinného charakteru. Korean 
chicken je jedlo, ktoré odporúčam každému 
skúsiť aspoň raz v živote. Jedla som síce veľa, 
no nepribrala som, lebo vďaka veľkému areálu 
a nie práve nadšeniu z preplnených školských 
autobusov som veľa chodila peši. Kórejci milu-
jú spoločenské aktivity (alkohol vyhráva, ale aj 
BBQ) a  populárne sú aj karaoke miestnosti. 

Ak som niekomu z početných kamarátov 
spomenula, že som si Global Campus vybra-
la sama, reakcie boli rovnaké, najmä medzi 
členmi International Student Organisation, 
ktorí sa o nás starali a pripravovali nám aspoň 
raz do mesiaca program. Prečo? Veď tu sa 
nedá nič robiť, iba jesť, piť a učiť sa. Seohyun, 
najbližšie miesto, kde sa dá zabaviť po celú 
noc, je vzdialený 45 minút autobusom a Soul 
(v ktorom býva „len“ 10 miliónov obyvateľov) 
je vzdialený približne rovnako. Raz som tam 
však pre neuveriteľné zápchy zo dve hodiny. 
A v Soule sa dá robiť temer všetko, čo vám 
napadne aj nenapadne. Od vodných športov 
na rieke Han, cez spoznávanie histórie, náv-
štev Cat či Sheep Caffe, turistiku až po ná-
kupy. Obchodné domy sú pridrahé, ale vša-
de prítomné trhy sú dokonalým spestrením 
jesenných dní (a nielen tých). 24-hodinové 
kaviarne sú úžasné, ak sa treba učiť. Alebo 
keď ušiel posledný autobus do campusu pre 
neskoré premietanie kina. 

Južná Kórea mi pomohla otvoriť oči a  spo-
znať cenu svojej vlastnej kultúry.  A zároveň 
zistiť, že človek nikdy nevie, koľko toho doká-
že, ak musí a chce. 

Petra Barináková, FiF UK

D Í V A M E  S A  P O  S V E T E

Moja trieda na bezodborovom predmete o spoločnosti a histórii Kórey



Richard Bartal
1. Čo študuješ na UK?
Jednoodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry.
2. Čo ovplyvnilo Tvoje rozhodnutie vybrať si pre štúdium UK?
Určite rozhodla lokalita. Veľa sa nenacestujem a keďže škola má svoje vysoké postavenie, dlho som o výbere nepremýš-ľal. Viem, že na iných školách nie je ponúkaný rovnaký odbor s kvalitnejšou výučbou, rozhodne nie v Bratislave a okolí.

3. Máš už predstavu, kde by si sa chcel po ukončení štú-dia uplatniť?
Moje chodníčky vedú po strastiplných križovatkách, väčšinou s červenou signalizáciou, až k divadlu a muzikálom. Chcem pracovať v tomto odbore, čo sa mi už čiastočne aj darí, no a keď to nevyjde (alebo popritom), chcem si plniť sen spisova-teľa či televízneho redaktora alebo aj moderátora.

4. Odkiaľ pochádzaš?
Som rodák z Bratislavy.

5. Čo robievaš vo voľnom čase?Venujem sa svojim záujmom. Snažím sa presadiť, pracujem na svojom hlase. Je pravda a priznávam, že štúdiu sa neve-nujem, pokiaľ nemusím. Rád spím alebo trávim čas so svojou priateľkou či rodinou. Snažím sa veľa čítať – hlavne to, čo mi nikto nenúti, preto je táto činnosť počas semestra nemožná. Môj život je plný zábavných udalostí, a aj keď by som sa chcel nudiť, vždy si nájdem nejakú činnosť.

6. Aké sú tvoje dojmy z fotografovania na titulku špeciál-neho čísla Našej univerzity?
Bola to zábava. Síce nám zmrzol úsmev po toľkom „štelovaní“, no určite sme mohli súťažiť o miss mokré tričká – pri fotení bolo veľmi teplo a nedýchateľne. Pán fotograf je veľký srandis-ta, členovia redakcie tiež. Ďakujem za príležitosť!

N A Š I  Š T U D E N T I

Kto sú tváre zo špeciálneho čísla NU?
Ak ste si už prelistovali stránky špeciálneho čísla Našej univerzity, iste ste neprehliadli i titulku s dvoma sympatickými mladými ľuďmi. 
Na facebookovej stránke UK sme vyhlásili súťaž o tvár Našej univerzity a teší nás, že mnoho študentiek a študentov nám posielalo 
svoje fotografie. A tak sme napokon vybrali Patríciu a Richarda. Ak chcete vedieť, čo na UK študujú, aké sú ich záľuby,  
ale i vyjadrenie ich pocitov, ktoré mali zo samotného fotografovania, ponúkame vám s nimi krátke rozhovory.

S
pracovala Jana B

lusková

Patrícia Burajová

1. Čo študuješ na UK?

V tomto akademickom roku študujem 3. ročník Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského dennou formou.

2. Čo ovplyvnilo Tvoje rozhodnutie vybrať si pre štúdium 

UK?
Univerzita Komenského ma oslovila pre jej veľmi dobré renomé 

nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, o čom svedčí fakt, že je 

zaradená do svetového rebríčka najlepších vysokých škôl.

Je všeobecne známe, že jej absolventi pôsobia v rôznych vý-

znamných funkciách spoločenského života a tiež preto, že patrí 

k vysokým školám s najnižšou nezamestnanosťou absolventov. 

To, že môžem študovať právo na najväčšej slovenskej právnic-

kej fakulte takto významnej univerzity je pre mňa určite splneným 

prianím.

3. Máš už predstavu, kde by si sa chcela po ukončení štúdia 

uplatniť?

Konkrétnu predstavu zatiaľ nemám. V súčasnosti je mojou naj-

väčšou pracovnou skúsenosťou práca u súdneho exekútora, kde 

som si vyskúšala svoj odbor v praxi. Keďže do skončenia štúdia 

mi ostáva ešte niekoľko rokov, chcela by som vyskúšať aj iné pra-

covné príležitosti v oblasti práva, aby som sa mohla utvrdiť v tom, 

čomu sa chcem v budúcnosti venovať.

4. Odkiaľ pochádzaš?

Pochádzam zo Senice, čo je malé mesto na západe Slovenska.

5. Čo robievaš vo voľnom čase?

Vo voľnom čase sa rada korčuľujem, či už v lete na kolieskových 

korčuliach alebo na ľade.

Keď nie som v Bratislave, tak sa venujem nášmu psíkovi. Tiež 

mám rada nakupovanie a dobrý film v kine.

6. Aké sú Tvoje dojmy z fotografovania na titulku špeciálne-

ho čísla Našej Univerzity?

Fotografovanie do špeciálneho čísla bolo pre mňa osobne veľmi 

príjemnou skúsenosťou.

Celé fotografovanie prebiehalo v duchu veselej a pohodovej at-

mosféry, a najmä v kruhu priateľských ľudí, takže si takúto príleži-

tosť zo strany redakcie časopisu určite vážim.
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Otvorenie Átriáckej Bouldrovky
Dňa 19. októbra 2015 sa v Mlynskej doline oficiálne otvorila lezecká stena Átriácka bouldrovka. Otvorená bola riaditeľom Vysokoškolského mesta Ľ. 
Štúra – Mlyny UK, ktorý bol vyzvaný, aby si lezeckú stenu vyskúšal ako prvý. Ihneď sa k nemu pripojili aj študenti, ktorí prišli na otvorenie. Po prvom 
a skúšobnom lezení pri hudbe, nasledovala lezecká súťaž, rôzne bouldre, slovíčko o metodike lezenia a iné aktivity spojené s lezením.

Lezecká stena je určená pre všetkých, ktorí majú 
radi lezecké aktivity a chcú sa tréningom zlepšovať 
v lezení. Ide o malú lezeckú stenu, ktorá bola jedným 
z výherných projektov v minuloročnom kole Partici-
patívnych mlynoch, kde mali študenti možnosť navr-
hovať a rozhodovať o projektoch, do ktorých budú 
investované pridelené financie. Viac informácií o Par-
ticipatívnym mlynoch nájdete na: http://kc.mlynska.
sk/liferay/participativne-mlyny.

Bouldrovka sa nachádza na Átriákoch na bloku E 
na 2. poschodí, číslo dverí 75 a. Kľúče od miestnos-
ti sú k dispozícii na požičanie každý deň v čase od 
17:00 – 23:00 hod. v Univerzitnom kultúrnom cen-
tre (Ukc) nachádzajúce sa na Átriakoch na bloku T. 
Vstup pre študentov je zadarmo. Ako zálohu nechá-
vajú v Ukc iba ISIC.

Matejovi (20 rokov), ktorý je zodpovedný za chod 
a údržbu miestnosti, sme položili zopár otázok.

Ako sa ti páčilo otvorenie?
Otvorenie sa mi páčilo, najmä prístup a podpora 

riaditeľa Gulu pre tento projekt. Bol som veľmi rád, že 
som mohol byť pri zrode a otvorení intrákovskej boul-

drovky. Bouldering je hlavne o prirodzenom pohy-
be využívaní celého tela, kontrole dychu a mysle.

Čo je to vlastne Bouldering?
Je to hravý proces, človek vymýšľa a skúma 

stále nové a nové cesty, určuje si hranice a pre-
kážky. Samotní lezci mi určite dajú sa pravdu, že 
nikdy nebojujeme s lezeckou cestou, skalou, no 
snažíme sa len prispôsobiť jej prirodzenosti a krá-
se. Je to o prekonávaní seba samého a zisťovaní 
svojich limitov a neustálom zlepšovaní fyzických, 
ale aj psychických schopností. Bouldering je 
veľmi nenáročný na vybavenie a fyzickú priprave-
nosť, stačia lezecké topánky alebo užšie halovky 
a magnézium na ruky. Je to hlavne o zábave a sa-
motnom lezení. 

Aké akcie budú v Átriáckej bouldovke nasle-
dovať? 

Po čase sa budú meniť, čistiť a premiestňovať 
chyty, pribudnú malé koberce a stolík. Čo sa akcií 
týka, rád by som zorganizoval malú lezeckú sútaž 
a aj metodické tréningy na lezeckej stene.

Martin Hodničák, študent FiF UK

Manželské internáty v Mlynskej doline spĺňajú očakávania
Manželské internáty vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra vstúpili do zimného semestra v úplne novom šate. Od ich 
slávnostného otvorenia v máji 2015 uplynulo päť mesiacov, počas ktorých boli dokončené všetky potrebné náležitosti potrebné k ich 
spusteniu v ostrej prevádzke. 

Na internátoch pribudlo cca 600 lôžok v nad-
štandardnej kvalite. Všetky izby sú v rámci bunko-
vého systému vybavené toaletami, kúpeľňou s va-
ňou, kuchynkou a chladničkou. „Naším cieľom je 
byť neustále aktívni a vytvárať vhodné podmienky 
pre študentov na odpočinok a vzdelávanie sa. Sme 
radi, že sme aj vďaka vynoveným blokom Manžel-
ských internátov dokázali, že vieme rekonštruovať 
a neustále zlepšovať prostredie vysokoškolského 
mesta a napĺňať stratégiu neustáleho zlepšovania 
komfortu a bezpečnosti. Je to o to potešiteľnejšie, 
že na celú rekonštrukciu sme dokázali vygenerovať 
prostriedky z vlastných zdrojov,” uviedol riaditeľ in-
ternátov Róbert Gula. Podľa jeho ďalších vyjadrení, 
internáty budú naďalej pokračovať v zveľaďovaní 
nielen samotných budov, ale aj okolitého prostre-
dia. Už v súčasnosti pribudli do parku sochy, ktoré 
sú z väčšej časti študentskými prácami a v pláne je 
i komplexnejšia revitalizácia športovísk. „Verím, že 
tak, ako sme si stanovili, sa nám podarí premeniť 
internátne mestečko na moderný campus svetové-
ho formátu,” dodal na záver Gula.

My sme sa spýtali študentov, ako sa im páčia 
nové zrekonštruované Manželské internáty.

Barbora, 24 rokov
Bývať na nových internátoch som 
sa rozhodla preto, lebo pomaly, ale 

isto sa potrebujem pripravovať 
na štátnice. Jednoducho 

som potrebovala viac 

pokoja pre samú seba a vynovené prostredie mi 
umožňuje väčšie sústredenie sa na štúdium. Vo 
vynovených izbách sa aj lepšie cítim. Netvrdím, že 
je to luxus, no v porovnaní s tým, kde som bývala 
predtým, je to predsa len pozitívna zmena.

Jakub, 20 rokov
Nové priestory mi poskytujú viac pohodlia 

a uvoľnenosti. Domácu atmosféru síce nenahra-
dia, no určite som s bývaním spokojný, keďže mi 
tu takmer všetko príde nové a neopotrebované. 

Lucia, 23 rokov
Do konca minulého školského roka som ešte 

bývala vedľa na starom „Štúraku“, no akonáhle sa 
mi naskytla možnosť bývať síce o čosi drahšie, ale 
v konečnom dôsledku predsa len komfortnejšie, 
neváhala som ani na chvíľu. S bývaním som mimo-
riadne spokojná.

Michal, 25 rokov
S pribúdajúcimi rokmi si začínam uvedomovať 

potrebu väčšieho súkromia, ale aj pohodlia a nové 
priestory mi tento pocit umožňujú. To bol asi hlav-
ný dôvod, prečo som sa sem presťahoval. Je vi-
dieť, že za tým bolo množstvo dobre odvedenej 
roboty. 

Andrea, 22 rokov
To, že tu momentálne bývam, je iba zhoda okol-

ností. Jednoducho sa mi naskytla takáto možnosť 
a okamžite som ju využila. S bývaním som spokoj-

ná. Izby a chodby dýchajú novotou. To isté sa týka 
aj hygienických zariadení. 

Ján, 25 rokov
S priateľkou sme sa rozhodli, že chceme bývať 

spoločne a táto forma bývania nám to dostatoč-
ne umožňuje. Cenovo je to pre nás, prirodzene, 
výhodnejšie, akoby sme mali platiť za nejaký pod-
nájom v meste. Aj vybavenie izieb nám nateraz ab-
solútne vyhovuje.

Peter Šagát, 
tlačový hovorca internátov  

Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline
Foto: Peter Šagát
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K jubileu etnologičky  
prof. PhDr. Marty Botikovej, CSc. 

Dňa 29. októbra tohto roku oslávila významné životné jubileum profesorka Marta Botiková, rod. Sigmundová. 

Jubilantka vyrástla na Dunajskej ulici v Bratislave a v rod-
nom meste v roku 1978 úspešne ukončila aj odbor národopis. 
Po študijnom pôsobení na domácej katedre, kde absolvovala 
aj internú ašpirantúru, pracovala vo Výskumnom ústave so-
ciálneho rozvoja a práce, v Odbore pre zahraničných Slová-
kov Matice slovenskej v Bratislave, a potom v jej Biografickom 
oddelení v Martine. V roku 1990 sa vrátila na (v súčasnosti) 
Katedru etnológie a muzeológie FiF UK, kde kontinuitne pô-
sobí až dodnes. Marta Botiková v roku 1986 obhájila dizer-
tačnú prácu Postavenie roľníckej ženy v rodine a spoločen-
stve (Pokus o vytypovanie etnodiferencujúcich činiteľov).  
V r. 2001 sa habilitovala na docentku s prácou Tradície kul-
túry Indiánov severozápadneho pobrežia Severnej Ameriky 
a v r. 2009 bola inaugurovaná na profesorku. 

Už výpočet týchto prác hovorí o odbornej orientácii Marty 
Botikovej. Problematike rodiny, ktorej etnologické štúdium na 
Slovensku reprezentuje práve ona, sa jubilantka venuje už od 
študentských čias, keď sa zaujímala o rodinné obyčaje. Ne-
skôr skúmala fenomén jednodetnosti a regulácie pôrodnosti 
v kontexte štruktúry rodiny. V tomto bádaní na etnicky zmie-
šanom území južného Slovenska uplatnila aj pre etnológiu 
ojedinelé štatistické metódy. S uvedenou témou úzko súvisí 
aj problematika biografického výskumu životných skúseností 
žien. Od rodiny a príbuzenstva sa poľahky dostala tiež k prob-
lematike rodu a postavenia žien. Z bádania v týchto témach 
M. Botiková, okrem množstva štúdií, pripravila (ako editorka 
a spoluautorka) publikáciu Tradície slovenskej rodiny (1997) 
a autorskú monografiu K antropológii životného cyklu: kul-
túra a spôsob života ženskými očami na Slovensku v 20. 
storočí (2008).

Ďalšiu výraznú líniu vo vedeckom bádaní Marty Botikovej 
predstavuje rozsiahla téma etnicity, etnickej identifikácie 
a migrácií. Pluralitu prežívania etnických vzťahov skúmala 
jubilantka v rámci rodiny a spoločenstva najmä na južnom 
Slovensku a u Slovákov žijúcich na Dolnej zemi, v Maďarsku 
alebo v srbskej Vojvodine. Súčasťou odborného a osobné-
ho profilu Marty Botikovej je pôsobenie v Spojených štátoch 
amerických, kde absolvovala dva dlhodobé študijné a pred-
náškové pobyty. Materiály získané výskumom tradícií Indiá-
nov severozápadného pobrežia severnej Ameriky využila pre 
tvorbu samostatného prednáškového cyklu ako aj vypraco-
vanie rovnomennej odbornej publikácie. Navyše, odborná 
a laická verejnosť sa mohla oboznámiť s úspešnou výstavou 
V krajine totemových stĺpov, na ktorej sa popri Marte Boti-
kovej spoluautorsky, ako fotograf, podieľal aj jej manžel prof. 
Ján Botik. 

Okrem spomenutých prác je Marta Botikova autorkou 
vyše dvoch stoviek štúdií, odborných i popularizačných člán-
kov, recenzií a pod. Vo svojom pedagogickom už štvrťstoroč-
nom pôsobení odovzdáva poslucháčom z plného priehrštia 
svojich znalostí. Vedie kurzy o rodine a príbuzenstve, rode, 
etnicite a etnických teóriách, dejinách vedy, vizuálnej doku-

mentácii, kultúre severoamerických Indiánov a i. Všetkých 
študentov a študentky pozná po mene, a to aj po rokoch, 
čo svedčí o dlhodobom záujme o nich, ktorý zďaleka presa-
huje kontrolu plnenia si študentských povinností. Nemenej 
dôležitou je skutočnosť, že v rokoch 2003 až 2015 svoje 
organizačné schopnosti a cieľavedomosť využila i na poste 
vedúcej Katedry etnológie a muzeológie FiF UK. 

V súvislosti s jubilujúcou Martou Botikovou vyvstáva ako dô-
ležitá jej autonómia, potreba „vlastnej izby“, ako priamočiare-
ho vytvárania podmienok pre sebarealizáciu, ktoré nakoniec 
ústi do podporovania realizácie a rastu druhých. Otvorenosť 
v komunikácii, úprimnosť v zámeroch, zároveň snaha byť v do-
tyku s okolím, to všetko sú atribúty, ktoré jubilantke pomáhajú 
posilňovať spoločnú prácu a dosahovať synergiu. 

Milá Marta, prajeme Ti do ďalších rokov ešte veľa tvorivých 
síl, inšpirácií pre prácu i veľa radosti z toho, čo prináša život. 
Všetko najlepšie! 

Za kolektív Katedry etnológie  
a muzeológie FiF UK

Miroslava Bobáková a Juraj Janto
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S P O M Í N A M E

Je nevyhnutné používať autorský plurál?
Možno ste sa kedysi čudovali, prečo autor 

odborného článku píše spôsobom, akoby 
mal jeho text spoluautora. Možno patríte me-
dzi tých, ktorým je síce jasné, že tu ide o číru 
konvenciu akademického písania požadujú-
cu uplatňovať takzvaný autorský plurál, ale 
vôbec sa s touto konvenciou nestotožňuje-
te. A možno patríte medzi tých ľudí, ktorých 
hnevá alebo aspoň vyrušuje, keď musia 
čítať texty porušujúce uvedenú konvenciu. 
Ak sa chceme v daných postojoch lepšie 
zorientovať, mali by sme si predovšetkým 
uvedomiť zmysel autorského plurálu, ktorým 
je odsubjektivizovanie textu. Ide o nástroj na 
eliminovanie vlastného „ja“ s cieľom upriamiť 
pozornosť na samotný výskum.

Ako som už naznačil, napriek opodstat-
nenosti autorského plurálu sa s ním niek-
torí autori nestotožňujú a píšu svoje práce 
v prvej osobe jednotného čísla. Tento 
spôsob písania dnes rozhodne nemožno 
pokladať za nepatričný či vulgárny. Treba 
však mať na pamäti nasledovné pravidlá: 
1. Nie je možné striedať túto techniku pí-
sania s používaním autorského plurálu. 2. 
Pri písaní v autorskom singulári musíme 
dbať na to, aby sme neskĺzli do subjektiviz-
mu. Namiesto „napadlo mi, že“ napíšeme 
radšej „nazdávam sa, že“, namiesto „teó-

ria, s ktorou ja súhlasím“ napíšeme radšej 
„teória, na ktorú nadväzujem“. Rovnako 
tak by sme mali v záujme minimalizovania 
subjektivizmu využívať v oveľa väčšej mie-
re neutrálne konštrukcie typu „ukázalo sa, 
že“, „možno dôjsť k záveru“ a pod. Inými 
slovami, so slovesami v prvej osobe jednot-

ného čísla to nesmieme preháňať.
Je tu však ešte jedna zvláštnosť, ktorá 

nás môže miasť. Hoci nemožno kombinovať 
autorský plurál s písaním v prvej osobe jed-
notného čísla, v mnohých akademických 
textoch sa akoby navzdory tomu uplatňuje 
písanie v množnom aj v jednotnom čísle 
prvej osoby. Ako je to možné? Odpoveď 
je pomerne jednoduchá: nie všetky výsky-

ty slovies uvedených v tvare prvej osoby 
množného čísla sú prípadmi autorského 
plurálu. Konštrukcie typu „všimnime si, že“ 
môžu pokojne nasledovať za vetou, v rám-
ci ktorej je uplatnený výraz „domnievam 
sa“, pretože „všimnime si“ nie je prípadom 
autorského, ale inkluzívneho plurálu. Kon-
štrukcie typu „všimnime si, že“, „zastavme 
sa pri“, „zvážme nasledovný príklad“ sú 
miestami, kde autor nadväzuje bližší kon-
takt s čitateľom ako partnerom odhodla-
ným sledovať líniu výkladu. Podobne je to 
v prípadoch typu „následne definujeme 
X“, kde autor plurálovou formou signalizuje 
potrebu akceptovať danú definíciu; čitateľ 
je tým v istom zmysle zahrnutý do výkladu.

Vidíme teda, že uplatňovanie autorského 
plurálu nie je nevyhnutnosť, ale v prípade, ak 
sa rozhodneme nepoužívať ho, musíme sa 
vystríhať subjektivizmu. Pre začínajúcich au-
torov to nie je vždy jednoduché. Aby náš text 
nepôsobil amatérsky, neohrabane či príliš 
egocentricky, potrebujeme najprv nadobud-
núť lepšie pisateľské zručnosti. Pre študen-
tov píšucich svoje prvé väčšie akademické 
texty je preto azda „bezpečnejšie“ používať 
autorský plurál. Ale nie je to nevyhnutné. 

Mgr. Marek Mikušiak,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

J A Z Y K O V É  O K I E N K O

Univerzitný profesor MUDr. Gustáv Müller, 1875 – 1949
140. výročie narodenia 

 MUDr. Gustáv Müller bol prvý dekan, za-
kladateľ a budovateľ Lekárskej fakulty Univer-
zity Komenského, prvý prednosta jej Kliniky 
pôrodníctva a nemocí ženských v Bratislave. 

Pripomíname si 140. výročie narodenia 
tohto vzácneho lekára, ktorý s profesorom 
Kristianom Hynkom, prvým rektorom, a ďal-
šími lekárskymi odborníkmi prišli z Prahy 
v roku 1919 do Bratislavy. Založili, otvorili 
a budovali našu prvú vysokú školu – Univer-
zitu Komenského. Gustáv Müller sa narodil 
18. marca 1875 v Prahe, do nečasu odišiel 
roku 1949. Bol žiakom prof. Pawlíka, u kto-
rého sa v roku 1912 habilitoval z vedného 
odboru gynekológia a pôrodníctvo. Na tejto 
klinike sa špecializoval na gynekologickú uro-
lógiu a gynekologickú histológiu. Prezident 
ho riadnym profesorom menoval v roku 1919 
spolu s inými osobnosťami lekárskej vedy. 
Po príchode do Bratislavy začal organizovať 
a budovať Lekársku fakultu UK. Súčasne zo 
zastaranej školy prístavbou operačnej a pô-
rodnej sály, laboratória, posluchárne, inter-
nátu pre medikov a rozšírením o urologické 
a röntgenologické oddelenia – vybudoval na 
Zochovej ulici Gynekologicko – pôrodnícku 

kliniku novej fakulty. Bola síce skromná, ale 
rozsahom práce sa rýchlo stala známou na 
celom Slovensku. Spočiatku profesor ope-
roval väčšinou sám a sám kontroloval všet-
kých pacientov. Celej klinike vtlačil ráz svojej 
osobnosti, usilovnosti, poctivosti a vedeckej 
objektivity. Svojím pracovným elánom veľmi 
prevyšoval činnosť mladých pracovníkov kli-
niky. Prof. Müller od včasného rána sedel za 
mikroskopom a pracoval dlho do noci. His-
tologicky spracúval klinický operačný mate-
riál. Riadne plnil svoje učiteľské povinnosti, 
ako na klinike, tak aj v škole pre pôrodné 
asistentky. Žiadny iný záujem nemal. Celý 
svoj čas a energiu venoval klinike, rodičkám, 
pacientkam, produktívnej práci a sústavné-
mu štúdiu. Intenzívne sa venoval vedeckej 
činnosti publikáciami a prednáškami. K tejto 
činnosti viedol a vychovával aj svojich žiakov. 
Založil svoju vedeckú školu a vychoval prvú 
generáciu ženských lekárov nielen na Slo-
vensku. Vychoval aj prvého graduovaného 
ženského lekára – Slováka – MUDr. Michala 
Šeligu (1881 – 1945), ktorý sa habilitoval 
v roku 1923 témou „Mimomaternicová tehot-
nosť“. V roku 1925 prof. Müller v Bratislave 

oslávil svoje päťdesiatiny, no v školskom 
roku 1925 – 1926 už prešiel do Brna, stal 
sa prednostom ženskej kliniky tamojšej le-
kárskej fakulty, kde dosiahol vrchol svojej 
lekárskej a vedeckej činnosti. Vedením Žen-
skej kliniky LF UK v Bratislave bol poverený 
docent Šeliga. Bol dôstojným a úspešným 
nástupcom svojho učiteľa. Profesor Müller 
po celý svoj život rád spomínal na roky pre-
žité v Bratislave ako najkrajšie počas kariéry 
vysokoškolského pedagóga. Druhá svetová 
vojna hlboko zasiahla do jeho života, ochorel 
a zbavili ho vedenia kliniky. Roku 1945 bol 
rehabilitovaný a ešte sa postavil do čela klini-
ky. Ako 72-ročný v roku 1947 odišiel do dô-
chodku. Prvý u nás opísal chorionepiteliom. 
Svojimi histologickými prácami bol známy aj 
v zahraničí. Škoda, že ich nespracoval do 
monografie. S vďakou a úctou spomíname 
na tohto vzácneho muža patriaceho medzi 
nezabudnuteľných českých lekárov, ktorí 
stáli pri budovaní Univerzity Komenského 
v Bratislave, jej Lekárskej fakulty a ženskej 
kliniky. 

Michal Valent,  
profesor emeritus, LF UK
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P R Á V N A  P O R A D Ň A

Informácie o súkromí volených predstaviteľov mesta  
(1. časť)

Otázka: „Dobrý deň. Chcel by som sa dozvedieť výšku platu nášho primátora spolu so všetkými odmenami, ktoré dostal. 
Keďže platím dane, zaujíma ma, na čo sa ďalej použijú. Je, prosím, možné sa k tomu nejako dopracovať, napríklad cez 
majetkové priznania? Peter M., Záhorie

Odpoveď: Pokiaľ máme záujem o akú-
koľvek informáciu, ktorou disponuje 
mesto, ponúkajú sa nám v zásade dve 
možnosti, ako ďalej postupovať. Tou naj-
prirodzenejšou možnosťou je vyhľadanie 
informácie na webovom sídle mesta. Sa-
mozrejme, orientácia na webovom sídle 
môže byť pre niekoho ťažká, prípadne 
hľadaná informácia sa na ňom ani nemu-
sí nachádzať. V týchto prípadoch môže 
záujemca o informáciu využiť podanie 
žiadosti prostredníctvom tzv. Infozákona 
(č. 211/2000 Z. z.), pretože mu podlieha 
aj mesto ako povinná osoba. 

Infozákon predstavuje jeden z najčas-
tejšie využívaných nástrojov občianskej 
spoločnosti na kontrolu verejnej moci. 
Pri jeho užitočnosti použijeme slová 
českého najvyššieho správneho 
súdu: „Na kontrole verejnej moci sa 
môže podieľať každý, a to presne 
v tej miere, v akej sa rozhodne 
byť aktívnym. Nikto nie je vylú-
čený, každý má možnosť pýtať 
sa a dozvedieť sa. To už samo 
o sebe posilňuje vzťah verejnej 
moci a občana, bráni rozdele-
niu na ,my‘ a ,oni‘ a posilňuje 
vedomie verejnosti, že verejná 
moc nie je účelom o sebe či 
prostriedkom mocných k udr-
žaniu svojich výsad, odcudzená 
od občianskej spoločnosti, ale ná-
strojom občanov tvoriacich politické 
spoločenstvo, k presadzovaniu spo-
ločne zdieľaných záujmov a cieľov.“ 

Žiadosť podľa Infozákona možno 
podať písomne, ako aj ústne, faxom, 
elektronickou poštou či iným technicky 
vykonateľným spôsobom. Žiadosť musí 
obsahovať (i) meno, priezvisko, názov 
alebo obchodné meno žiadateľa, (ii) 
adresu pobytu alebo sídlo, (iii) špecifi-
kovanie požadovaných informácií a (iv) 
spôsob sprístupnenia informácií. Žiada-
telia uprednostňujú zaslanie informácie 
elektronicky, pretože vtedy sa nestretá-
vajú s tým, že by museli platiť peňažnú 
úhradu. Zo žiadosti tiež musí byť zrejmé, 
ktorej povinnej osobe je určená.

Hoci informácia o plate a odmenách 
primátora sa nepochybne týka jeho sú-
kromia, Infozákon pri nej presadzuje tzv. 
princíp prevažujúceho verejného záujmu. 
Ako už uviedol ústavný súd, osoby podie-
ľajúce sa na výkone verejnej moci musia 

počítať s vyššou mierou obmedzenia ich 
základného práva na súkromie a musia 
rešpektovať, že osobitné postavenie, kto-
ré zastávajú v spoločnosti (a v mnohých 
prípadoch na základe svojho vlastného 
rozhodnutia) automaticky vyvoláva tlak na 
ich súkromie. 

Mesto ako povinná osoba preto 
musí žiadateľovi sprístupniť informáciu 
o mzde, plate alebo platových pomeroch 
a ďalších finančných náležitostiach pri-
znaných za výkon funkcie alebo za výkon 
pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané z ve-
rejného rozpočtu. Tento princíp platí nie-

len vo vzťahu k primátorovi mesta, ale aj 
pri poslancoch mestského zastupiteľstva 
či vedúcich zamestnancoch (napríklad 
prednosta mestského úradu, náčelník 
mestskej polície či hlavný kontrolór). Ak 
sú teda týmto osobám poskytované pro-
striedky z rozpočtu mesta, máte právny 
nárok na poznanie ich výšky. 

V praxi sa možno stretnúť so situáciou, 
keď je žiadateľ vyzvaný k tomu, aby in-
formácie o plate či odmenách predstavi-
teľov mesta ďalej nešíril. Takáto výzva je 
právne irelevantná, lebo Infozákon ho-
vorí, že povinná osoba tieto informácie 
sprístupní „na účely informovania verej-
nosti“. Žiadateľ tak môže túto informá-
ciu slobodne rozširovať, pričom sloboda 
jeho prejavu je garantovaná okrem iného 

aj Dohovorom o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd. Štrasburský súd 
ako jeho strážca v tejto súvislosti naprí-
klad uviedol, že dohovor pripúšťa len 
malý rozsah obmedzenia debaty o otáz-
kach verejného záujmu. Pochopiteľne, 
je vhodné, ak je šírenie týchto informácií 
vykonávané v medziach slušného správa-
nia a vzájomnej korektnosti.

Nie každý žiadateľ o informácie sa 
môže pochváliť tým, že ním požadované 
informácie mu boli poskytnuté „na prvý 
raz“. Takmer všetci, ktorí používame Info-
zákon častejšie, sme sa už stretli s jeho 
chybným výkladom alebo aj s nečinnos-
ťou povinných osôb. Netreba sa preto 
báť použiť opravné prostriedky, ktoré In-

fozákon ponúka. Pokiaľ by ste mesto 
požiadali o sprístupnenie informácií 

o plate či odmenách primátora, 
štandardná lehota pre vybavenie 
žiadosti je osem pracovných 
dní. Ak by mesto ostalo ne-
činné, po ôsmich pracovných 
dňoch je potrebné počkať ešte 
tri dni a žiadateľ môže podať 
odvolanie proti tzv. fiktívnemu 
rozhodnutiu o odmietnutí po-
skytnúť informáciu. Lehota na 
podanie odvolania by bola až 

v dĺžke troch mesiacov. Odvola-
nie je možné podať aj vtedy, keby 

mesto vydalo písomné rozhodnu-
tie o nesprístupnení informácií. Vte-

dy je však lehota na podanie odvolania 
v dĺžke 15 dní od jeho doručenia. 

Keďže má žiadateľ právny nárok na 
sprístupnenie týchto informácií, nečin-
nosť alebo zamietavé rozhodnutie mesta 
by predstavovalo porušenie Infozákona, 
s čím sa spája priestupková zodpoved-
nosť príslušných osôb. Priestupok by pre-
jednával okresný úrad a sankciou za jeho 
spáchanie je pokuta až do výšky 1 650 
eur a zákaz činnosti až na dva roky.

V nasledujúcej časti právnej poradne 
sa dozviete, či sa cez Infozákon môžete 
dostať aj k majetkovým priznaniam vole-
ných predstaviteľov mesta a dozvedieť sa 
tak kľúčové informácie o ich majetkových 
pomeroch.

Mgr. Vincent Bujňák, 
denný doktorand na Katedre ústav-

ného práva PraF UK
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Christian Morgenstern: "V škole sa mladí ľudia učia všetkému, čo je potrebné, ... (tajnička)."

Čo nájdete v decembrovej  

Našej univerzite?

ü	Rozhovor s nositeľom Pulitzerovej ceny 

Jamesom Steelom

 Ako dokázal odhaliť nedostatky v daňovej reforme? 

Akým štýlom spolupracuje s Donaldom Barlettom? 

Čo tento úspešný investigatívny novinár odporúča 

našim študentom žurnalistiky? 

ü	Ocenenie výnimočných študentov 

a pedagógov UK

 Ktorí študenti získali tento rok akademickú pochvalu 

rektora UK? 

ü	Oslavy 75. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UK

 Dekan ocenil výskumné tímy a jednotlivcov za ich zásluhy. Ako 

prebiehalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 75. výročia založenia 

fakulty?

ü	Rozhovor s prvou dámou slovenskej módy  

Lýdiou Eckhardt

 Ako sa od štúdia práva dostala k módnemu 

návrhárstvu? Kde čerpá najviac inšpirácie na 

tvorbu? A čo najradšej nosí ona sama?

ü	mnoho ďalšieho zaujímavého čítania

Naša univerzita, november 1958, 
ročník IV., č. 3

Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 10. decembra 2015 a vyhrajte hrnček UK. Spomedzi správnych 
odpovedí vyžrebujeme výhercu, ktorého meno uverejníme v budúcom čísle Našej univerzity. 
Vyhodnotenie z minulého čísla: Gabriel Laub: „Práca vyžaduje čím ďalej tým väčšie vzdelanie; ...  TAJNIČKA: vzdelanie čím ďalej, tým viac prá-
ce.“ Správnu odpoveď poslala aj Marcela Kopecká. Srdečne blahoželáme!

R
N

D
r. D

aniela K
alaninová, P

hD
.

Christian Morgenstern: „V škole sa mladí ľudia učia všetkému, čo je potrebné; ... (tajnička).“
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The Secretary-General of the United 
Nations becomes an honorary doc-
tor of Comenius University

Comenius University awarded the hon-
orary title of doctor honoris causa (Dr. 
h. c.) to Ban Ki-Moon, the Secretary-
General of the United Nations, on 19 
October 2015. The UN Secretary-Gen-
eral took the honorary doctorate at a 
ceremonial meeting of the CU Scientific 
Council and the scientific councils of the 
CU faculties. The ceremony was tradi-
tionally held in the historical auditorium. 
The event was preceded by a meeting 
with CU law students. Pg 3

Prof. Bernhard Eitel is the 119th hon-
orary doctor of Comenius University

Comenius University awarded an hon-
orary doctorate to another important 
personality on 29 October 2015. At a 
ceremonial meeting of the CU Scientific 
Council and the scientific councils of CU 
faculties, the honorary title of doctor ho-
noris causa (Dr. h. c.) was received by 
Prof. Bernhard Eitel – a pioneer in the 
use of innovative geophysical and bio-
chemical methods and GIS in archaeol-
ogy in Slovakia and abroad. Pg 5

From the rector’s programme 

2 Oct. – Comenius University Rector 
Prof. Karol Mičieta attended the inaugu-
ration ceremony of Prof. Stanislav Kmeť, 
the Rector of the Technical University of 
Kosice.

6 Oct. – Prof. Mičieta attended the 
meeting of the Scientific Board of Ma-
saryk University in Brno.

15 – 17 Oct. – Prof. Mičieta attended 
the 25th General Assembly of the UNICA 
association in Brussels.

22 Oct. – Prof. Mičieta attended the 
inauguration ceremony of Prof. Marek 
Šmid, the Rector of Trnava University.

28 Oct. – Prof. Mičieta attended cel-
ebrations held to mark the 75th anniver-
sary of the Faculty of Natural Sciences.

29 Oct.10. – Prof. Mičieta spoke to CU 
students at the university’s 12th annual 
deposition held at Incheba.

The Akadémia education fair was 
held for the 19th time

The Akadémia education fair was held 
at Aegon Arena NTC in Bratislava from 6 

to 8 October 2015. The Academy & Va-
pac Fair was held under the patronage 
of Maroš Šefčovič, Vice-President of the 
European Commission; Juraj Draxler, 
the Minister of Education, Science, Re-
search and Sport of the Slovak Repub-
lic; and Rudolf Kropil, the President of 
the Slovak Rectors’ Conference. The 
fair featured all 13 faculties of Comenius 
University (12 from Bratislava and one 
from Martin). CU faculty representatives 
presented the conditions and possibili-
ties for studying to prospective students, 
and advised them on choosing a study 
programme and how to prepare for the 
admission process. Pg 6

Comenius University ceremonially 
opened the Confucius Institute 

The Confucius Institute was ceremoni-
ally opened at Comenius University’s 
Moyzes Hall in Bratislava on 12 October 
as the 150th institution of its kind in Eu-
rope and one of almost 500 worldwide. 
More than 200 dignitaries attended the 
ceremony, including the Shanghai mu-
nicipal delegation headed by Ms Yin 
Yicui, Chair of the Standing Commit-
tee of the Shanghai Municipal People’s 
Congress; the SUIBE delegation led by 
Prof. Sun Haimin, the SUIBE President; 
Mr Pan Weifang, China’s ambassador 
to Slovakia; and teachers and students 
at Comenius University as well as local 
community leaders. The Confucius Insti-
tute is a joint project of Comenius Uni-
versity and the Shanghai University of 
International Business and Economics 
(SUIBE). Pg 7

Comenius University and the Univer-
sity of Vienna open a joint study pro-
gramme

Representatives of Comenius University 
and the University of Vienna opened a 
joint Masters programme entitled “Phys-
ics of the Earth (Geophysics)” on 14 Oc-
tober 2015. The opening ceremony was 
held in the prestigious Senate Chamber 
at the University of Vienna. Students in 
this programme will be students of both 
Slovak and Austrian universities. Pg 12

A CU international conference on 
the current and future challenges of 
the UN 

An international conference entitled 
“Current and Future Challenges” to 
mark the 70th anniversary of the United 

Nations took place at the CU Faculty of 
Law on 19 and 20 October 2015. The 
conference was held under the patron-
age of the Deputy Prime Minister and 
Minister of Foreign Affairs and European 
Affairs Miroslav Lajčák and the Rector 
of Comenius University Karol Mičieta. 
UN Secretary-General Ban Ki-Moon 
opened the conference with his opening 
remarks and received an honorary doc-
torate during this conference. Pg 8

An international scientific confer-
ence on the occasion of the 105th an-
niversary of the birth of Prof. Stephen 
Luby

The second edition of the Bratislava 
Legal Forum conference, organized 
by the CU Faculty of Law in coopera-
tion with the European Law Students’ 
Association (ELSA), was held on 9 and 
10 October 2015. The conference was 
organized on the occasion of the 105th 
anniversary of the birth of the great fig-
ure of Slovak law Prof. Stefan Luby, a 
man of many lasting ideas. Pg 8

“Education for Active Ageing” under 
the patronage of the rector

Within the 2015 Senior Fest pro-
gramme, the seminar on “Education for 
Active Ageing” was held on 27 Octo-
ber 2015 under the patronage of Juraj 
Draxler, the Minister of Education, Sci-
ence, Research and Sport of the Slovak 
Republic; Ivo Nesrovnal, the mayor of 
Bratislava and the president of the Union 
of Towns and Cities of Slovakia; and CU 
Rector Prof. Karol Mičieta. Pg 17

The Mlynská dolina dormitories for 
married couples fulfil expectations

The dormitories for married couples in 
the university town of Štúr-Mlyny began 
the winter semester completely rede-
signed. From its grand opening in May 
2015 there was a five-month process 
during which all the necessary formali-
ties required for their full operation were 
completed. The dormitories added 
about 600 beds of a higher quality. All 
rooms are in a unit-style system and are 
equipped with toilets and a bathroom, 
kitchen and fridge. Pg 38

Mgr. Petra Ďurinová,
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.



Christmas in Jazz  /

Jazz v Aréne
- jazzový koncert
účinkujú /
Ali Caldwell - spev
Kimberly Nichole - spev
Martin Valihora - bicie
Eugen Vizváry - klavír
Juraj Griglák - bass

Gabriel Tóth /

Aladinova 
čarovná lampa
- rozprávka s pesničkami
réžia / G. Tóth
účinkujú / M. Labuda ml., E. Ko-
lek Spaskov, D. Žulčák, G. Tóth

David Ives /

Venuša 
v kožuchu
- hra, ktorá vo vás prebudí 
najskrytejšie vášne
réžia / E. Eszenyi
účinkujú / D. Mórová, T. Maštalír

Peter Quilter /

Ráno po
- sex, láska, rodina - bez 
facebooku
réžia / A. Totiková
účinkujú / D. Košická, D. Kava-
schová, D. Žulčák, M. Meľo

Hráme v LOFT ARÉNA

István Tasnádi /

Cyber Cyrano
- mrazivá kyberhra
réžia / Simona Nyitrayová
účinkujú / J. Bárdos, R. Poláčik, 
A. Sabová

Hráme v LOFT ARÉNA

Karl Marx / Peter Lomnický /

Kapitál
- správa o stave sveta
réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Pauhofová, 
K. Greppelová, B. Deák, 
M. Hronský, T. Palonder, 
M. Prevendarčík

Patrick Marber /

Closer 
(Na dotyk)
- hra o erotickej túžbe, sebectve 
a hľadaní pravej lásky
réžia / J. Bielik
účinkujú / S. Norisová, R. Polá-
ková, M. Majeský, M. Mňahončák

David Mamet /

November
- komédia z Bieleho domu
réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Maštalír, B. Farkaš, 
J. Oľhová, M. Hronský, Ľ. Gregor

Tracy Letts /

Zabijak Joe
- vtipná a nervy drásajúca hra
réžia / A. Totiková 
účinkujú / M. Majeský, D. Móro-
vá, M. Prevendarčík, J. Kovalči-
ková, M. Marušin

Pam Valentine /

Medzi nebom 
a zemou
- anglická čierna komédia po prvý 
raz na Slovensku
réžia / S. Ferancová
účinkujú / J. Gallovič, S. Daub-
nerová, M. Hronský, R. Stanke, 
I. Kuxová/ Z. Norisová, T. Rade-
va, K. Haydu

David Jařab / 

Obeť
- apoteóza lásky a zrady
réžia / D. Jařab
účinkujú / R. Stanke, L. Latinák, 
M. Hronský, R. Poláková, J. Koval-
čiková

Ultimatívne 
Kino Aréna
- najkrajšie fi lmy nášho života
16:00 hod.- BARBARELLA 
v hlavnej úlohe Jane Fonda

Martin Casella /

Írska kliatba
- veľká komédia o malom probléme
réžia / J. Bielik
účinkujú / B. Deák. J. Jackuliak, 
M. Majeský, M. Mňahončák, J. Loj

Pam Valentine /

Medzi nebom 
a zemou
- anglická čierna komédia po prvý 
raz na Slovensku
réžia / S. Ferancová
účinkujú / J. Gallovič, S. Daub-
nerová, M. Hronský, R. Stanke, 
I. Kuxová/ Z. Norisová, T. Radeva, 
K. Haydu

Denis Lachaud /

Hetero
- francúzska groteska o svete 
bez žien
réžia / M. Záchenská
účinkujú / Ľ. Paulovič, M. Ťapák, 
J. Jackuliak, I. Šandor, M. Ďuriš

Gabriel Tóth /

Aladinova 
čarovná lampa
- rozprávka s pesničkami
réžia / G. Tóth
účinkujú / M. Labuda ml., E. Ko-
lek Spaskov, D. Žulčák, G. Tóth

Adriana Totiková / Michal 
Baláž a kol. /

Hurá luxus!
- hravá komédia o snoch blízkej minulosti
réžia / A. Totiková
účinkujú / M. Režný, J. Ďuriš, 
L. Dóza, D. Fischer, I. Kubáčková,
B. Zamišková

Hráme v LOFT ARÉNA

1. 12. 

7. 12.

8. 12. 9. 12. 11. 12. 12. 12.

17. 12.

14. 12.

19. 12.16. 12. 20. 12. 31. 12.

2. 12. 4. 12. 5. 12. 6. 12. 

6. 12. 

utorok
20.00

pondelok
11.00

utorok
19.00

streda
19.00

piatok
19.00

sobota
19.00

štvrtok
19.00

pondelok
19.00

sobota
19.00

streda
19.00

nedeľa
17.00

štvrtok
16.00

streda
19.00

piatok
11.00

sobota
19.00

nedeľa
14.00

nedeľa
17.00

Marián Amsler /

Lesk a bieda 
kurtizán podľa Balzaca
- najpútavejší román všetkých čias
réžia / M. Amsler
účinkujú / P. Vajdová, M. Ťapák,
M. Hronský, E. Podzámska, M. Ma-
rušin, V. Strapková, R. Dang Van

7. 12. pondelok
19.00

5. decembra 
o 19:00 hod. 

Denis Lachaud
HETERO
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