
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akademický senát UK zvolil dňa 8. 11. 2006
za kandidáta na rektora UK na funkčné
obdobie od 1. 2. 2007 do 31. 1. 2011 dote-
rajšieho rektora – doc. PhDr. F. Gahéra, CSc.
Za rektora Univerzity Komenského by mal 
doc. Gahéra vymenovať prezident republiky
do konca januára 2007. Správu o priebehu
volieb prinesieme v budúcom čísle nášho 
spravodaja.  (jh)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novým čestným doktorom Univerzity Komenského sa stal prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.,
profesor experimentálnej fyziky a bývalý rektor Univerzity Karlovej v Prahe. Viac na
str. 4 a 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najvyšším univerzitným vyznamenaním Veľkou zlatou medailou UK ocenila Univerzita
Komenského vedecké dielo biochemika a molekulárneho biológa prof. Jacka Griffitha
z Univerzity Severná Karolína v Chapel Hill, USA. Viac na str. 6.  

Z obsahu 
• Univerzita vydala zbierku básní  

D. Tupého  
• Víťazi Študentských  
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biomedicíny na UK   
• Vie informačná spoločnosť  
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• Pribúdajú projekty  

Európskeho sociálneho fondu  
• Študentským perom  
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Ticho po anjelovi 

 

 
4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží bol, 

zrejme neonacistami a extrémistami, zavraždený 
študent Filozofickej fakulty UK Daniel Tupý. Prvé 
výročie tejto absurdnej a doteraz neobjasnenej 
smrti si Univerzita Komenského pripomenula dňa 
30. októbra 2006 tlačovou konferenciou rektora 
UK, na ktorej bol prítomný i otec Daniela. Zástup-
covia Ministerstva vnútra SR sa ospravedlnili  
s tým, že sa zúčastnia pripravovanej panychídy 
4. novembra 2006 na mieste vraždy. Preto infor-
mácie o tom, ako ďaleko postúpilo vyšetrovanie 
a čo bráni odhaleniu páchateľa, poskytol mas-
médiám Ing. D. Tupý, otec Daniela. Vyvrátil dom-
nienky o kriminálnom pozadí vraždy a potvrdil, 
že páchateľom útoku bola skupina neonacistov. 

Rektor UK doc. F. Gahér zhrnul aktivity, ktoré 
doteraz v súvislosti s vraždou Daniela univerzita 
vykonala. Predstavil a novinárom rozdal knihu, 
ktorú pri príležitosti tohto smutného výročia vy-
dala Univerzita Komenského a ktorá obsahuje 
básne a texty z pozostalosti Daniela s názvom 
Ticho po anjelovi. Knihu zredigoval, usporiadal  
a graficky upravil Daniel Hevier – vďaka mu. Tak-
tiež informoval, že Univerzita Komenského prispe-
la na výstavbu pamätníka obetiam extrémizmu, 
ktorý bude postavený na Tyršovom nábreží, sumou 
100 000 Sk.  

Dňa 4. novembra 2006 sa na Tyršovom ná-
breží konala smútočná slávnosť, na ktorej sa 
spolu s rodinou a priateľmi D. Tupého, zástup-
cami UK a novinármi, zúčastnil aj minister vnútra 
Róbert Kaliňák. Pietny a pritom oslovujúci scenár 
slávnosti pripravil D. Hevier. Vďaka mu.  

(jh)  

Editorial 
 

Ticho po anjelovi. V texte o ňom bolo pôvod-
ne aj „konala sa malá smútočná slávnosť“. 
„Malá“ som vyškrtol. Ona totiž v žiadnom prípa-
de malá nebola. To, že na nej bolo v zatiaľ   
najchladnejšom dni jesene, daždi, snehu, vet-
re a čase dušičkovom menej ľudí, ako by v Bra-
tislave byť mohlo neznamená, že slávnosť  
stratila čokoľvek zo svojej veľkosti. Naopak. Sú 
tichá, ktoré sú obrovské. A nikdy neprestanú 
bolieť. Je našou povinnosťou, keď sme už ne-
dokázali zabrániť, aby toto ticho vzniklo, aspoň 
urobiť všetko na zníženie rizika, že opäť zahučí  
z nejakej inej hlavy, ruky, dýky. Každé pripo-
menutie svedomiu (napr. mocných, telesne sil-
ných, zodpovedných, apatických a iných men-
šín či väčšín), že hodnoty života, ľudskosti  
a pravdy sú nezmerné, je veľké. Bez ohľadu 
na to, koľko ľudí prišlo zmoknúť k miestu tejto 
tragédie. 

Dojemná snaha niektorých o oklieštenie 
doterajších samosprávnych kompetencií aka-
demickej komunity. Statočné stanovisko rek-
tora UK jednohlasne podporené Akademickým 
senátom UK. Historická pravda a svedomie. 

Pribudol ďalší vynikajúci čestný doktor UK. 
Slovenský rodák, past-rektor Univerzity Karlo-
vej v Prahe, jadrový fyzik, múdry a široko roz-
hľadený človek, nositeľ rádov a aury osobnosti. 
Svedomie pravdy na Univerzite: „Moderná uni-
verzita učí a ukazuje ako a kde pravdu hľadať, 
ako sa v tomto poznaní orientovať a toto po-
znanie s ostatnými zdieľať.“.  

Iná osobnosť z inej vednej disciplíny bola 
ocenená Veľkou zlatou medailou UK. Svedo-
mie výskumníka: „Výzva pre nás, pracujúcich 
vo vedeckých laboratóriách, je umožniť, aby 
sa vízie stali realitou“. Podopreté americkou 
realitou spojenia líderstva a ekonomizácie 
tvorivosti. Nám poskytujúce povzbudenie: 
„Je potrebné vyhnúť sa negativizmu, stenaniu 
a výhovorkám typu ´Sme malá krajina a preto 
musíme riešiť malé problémy´“.  

Zvolili sme si rektora. Demokracia v praxi. 
So všetkými náležitosťami – viac ponúk, viac 
spôsobov, ako ich prezentovať. Svedomie. 
Voľba. Nový čas príležitostí UK. Pre všetkých.  

M. Dúbrava, prorektor UK 

V súvislosti s pripravovanou novelizáciou zákona o vysokých školách Ministerstvom 
školstva SR pripravuje Slovenská rektorská konferencia vlastný návrh novely tohto zákona. 
Návrh zasahuje do samosprávnych funkcií akademického senátu verejnej vysokej školy, 
ako aj do samosprávnych funkcií dekanov a akademických senátov fakúlt tak, že sa 
posilňuje postavenie rektora ako samosprávneho orgánu verejnej vysokej školy a posilňuje 
sa funkcia Správnej rady. V záujmu zachovania samosprávy na verejných vysokých školách 
v nezmenenom rozsahu rektor UK predložil na rokovanie Akademického senátu UK dňa 
25. 10. 2006 svoje Stanovisko k návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorú pred-
kladajú rektori verejných vysokých škôl v rámci Slovenskej rektorskej konferencie, 
s ktorým sa Akademický senát UK jednoznačne stotožnil: 

Stanovisko rektora UK vychádza zo všeobecne uznávaných premís teórie štátu a práva, podľa 
ktorých je samospráva charakterizovaná ako demokratická a organizačná starostlivosť určitej 
skupiny občanov o vlastné záležitosti. Samospráva je nezávislá od štátu a jej orgánov, ku 
ktorým nie je vo vzťahu podriadenosti. Na druhej strane samospráva je pod štátnym dohľadom. 
Rozhodnutia samosprávnych orgánov musia byť v súlade s ústavou a zákonmi, ktoré určujú 
rámec jej pôsobnosti. Súdy rozhodujú o tom, či rozhodnutia samosprávnych orgánov sú v sú-
lade so zákonom. Samospráva je základným prvkom demokratizácie štátnej správy, je zákla-
dom demokratickej spoločnosti. 

Z tohto pohľadu sú niektoré návrhy verejných vysokých škôl, podľa ktorých by sa rozhodo-
vacie právomoci mali presunúť z akademických senátov fakúlt a z akademického senátu 
verejnej vysokej školy na správnu radu, krokom späť a popretím základných akademických práv 
a slobôd, ktoré sú upravené v § 4 zákona o vysokých školách. 

Rektor UK považuje za základnú úlohu ubrániť platné znenie zákona o vysokých školách 
v týchto ustanoveniach:  
– rektora volí akademický senát univerzity a dekanov volia akademické senáty fakúlt, 
– funkčné obdobie akademických funkcionárov je časovo obmedzené, 
– akademické senáty schvaľujú prorektorov, prodekanov a členov vedeckých rád, 
– správna rada plní funkciu najmä prepojenia verejne vysokej školy so spoločnosťou. Kontrolnú 

úlohu voči verejnej vysokej škole v súlade s princípmi samosprávy plnia orgány finančnej 
kontroly (NKÚ, Správy finančnej kontroly, kontrolné orgány MŠ SR a daňové úrady). V sku-
točnosti zárukou presadzovania verejného záujmu je akademická obec prostredníctvom 
volených zástupcov – členov akademického senátu VVŠ. Posilňovanie postavenia správnej 
rady ako orgánu, ktorý volí rektora, ktorému rektor zodpovedá za svoju činnosť, ktorý výlučne 
(bez predchádzajúceho súhlasu akademického senátu) schvaľuje návrhy rektora na nakla-
danie s majetkom verejnej vysokej školy, je nesystémový krok, ktorý neguje samu podstatu 
samosprávy na verejných vysokých školách a v konečnom dôsledku môže byť v rozpore 
s verejným záujmom, 

– reprezentáciu vysokých škôl tvorí aj Rada vysokých škôl. 

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave vyzýva Akademický senát UK, aby sa prihlásil 
k zachovaniu status quo v oblasti postavenia a v pôsobnosti samosprávnych orgánov verejných 
vysokých škôl, najmä aby sa zachovali pôsobnosti akademického senátu verejnej vysokej školy 
a akademických senátov fakúlt a aby nebola zrušená Rada vysokých škôl ako jedna zo základ-
ných zložiek reprezentácie vysokých škôl. 

V Bratislave dňa 24. 10. 2006 
doc. PhDr. František Gahér, CSc., rektor UK 
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Z októbrového rokovania Akademického senátu UK 
 
 
Akademický senát UK sa zišiel dňa 25. 10. 2006 v Bratislave a rokoval pod vedením svojho predsedu doc. RNDr. K. Mičietu, CSc.  
 
V úvode rokovania sa senát zaoberal personálnymi otázkami – pred-

seda AS UK predstavil novú členku senátu z FiF UK PhDr. Z. Slušnú, PhD.,  
a nových členov senátu za študentskú časť: Kristínu Plajdicskovú a Andreja 
Machlicu za PriF UK, Katarínu Stolárikovú za FSEV UK, Michala Chovanca 
a Szabolcsa Mózesa za FiF UK, Martinu Frličkovú a Jána Murína za FaF 
UK a Martina Šafárika za RKCMBF UK. Následne študenti zvolili nového 
podpredsedu AS UK za študentskú časť senátu, ktorý bude aj členom 
Predsedníctva AS UK. Stal sa ním Juraj Frank z FMFI UK. Nomináciu  
J. Franka za podpredsedu AS UK za študentskú časť členovia senátu 
schválili. Zároveň AS UK vzal na vedomie, že s účinnosťou od 1. 7. 2006 bol 
za nového predsedu AS FMFI UK zvolený doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.  

Ďalej rektor UK doc. F. Gahér oboznámil členov senátu s návrhom na vy-
menovanie Ing. Vladimíra Bajana, predsedu Bratislavského samosprávneho 
kraja, za nového člena Správnej rady UK, čo hlasovaním AS UK schválil. 

Následne senát schválil zmeny v Študijnom a Skúšobnom poriadku 
LF UK a PdF UK. 

Predseda volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora UK obozná-
mil členov senátu s návrhmi kandidátov na funkciu rektora UK. Konšta-
toval, že všetky návrhy obsahovali požadované náležitosti a že nie sú 
žiadne legislatívne ani formálne prekážky, aby kandidáti: prof. MUDr. Ján 
Danko, CSc., doc. PhDr. František Gahér, CSc., a prof. MUDr. Pavel Traub-
ner, PhD., kandidovali na funkciu rektora UK. V stanovenom termíne bolo 
volebnej komisii doručených celkovo 14 návrhov. Dva návrhy odporučili 

za kandidáta na rektora UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc., desať návrhov 
dostal doc. PhDr. František Gahér, CSc., a dva návrhy prof. MUDr. Pavel 
Traubner, PhD. Informáciu o kandidátoch na rektora UK Akademický se-
nát UK vzal na vedomie. 

Rektora UK informoval senát o zámene nehnuteľného majetku medzi 
UK a hl. mestom SR Bratislava. Ide o zámenu budov č. súp. 3114 na 
Znievskej ul. 26 a súp. č 3035 na Vyšehradskej ul. za budovu č. 3495 na 
Račianskej ul. 59. Zámena sa uskutoční bez finančného vyrovnania rozdielu 
v cene nehnuteľností zo strany UK. Senát navrhovanú zámenu nehnuteľ-
ností schválil.  

Ďalej rektor UK informoval členov senátu o pripravovanej novelizácii 
Štatútu UK, ktorá by mala posilniť samosprávnu funkciu AS UK a presnejšie 
vymedziť a konkretizovať pôsobnosti akademickej samosprávy na fakultách. 

Rektor UK taktiež oboznámil členov senátu s materiálmi, ktoré sa týkajú 
pripravovanej novely zákona o VŠ na pôde Slovenskej rektorskej konfe-
rencie, a predložil svoje stanovisko k niektorým návrhom novely. So stano-
viskom rektora UK sa Akademický senát UK stotožnil a plne ho podporil. 

Rektor UK taktiež požiadal členov senátu o podporu pri získavaní finanč-
ných príspevkov na realizáciu stavby pamätníka obetiam extrémizmu, ktorý 
bude postavený na mieste zavraždenia študenta D. Tupého na Tyršovom 
nábreží v Bratislave. Informoval, že Univerzita Komenského na stavbu pa-
mätníka poskytla príspevok vo výške 100 000,– Sk.  

(jh) 

 
Prvýkrát sa Študentské psychologické dni uskutočnili v roku 2001 v Bratislave a väčšina zo 150 účastníkov si priala, aby sa táto akcia stala postupne 

tradíciou. Vtedy sa po výbere najlepších prác na jednotlivých katedrách stretlo 30 víťazov, autorov dvadsiatich piatich prác, zo šiestich katedier 
psychológie slovenských a z troch katedier českých vysokých škôl. Želanie účastníkov tejto prvej medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie sa 
naplnilo, akcia sa stala tradíciou a všetky dosiaľ realizované medzinárodné konferencie ŠVOČ, ktoré sa uskutočnili na Katedrách psychológie FiF UK, FF 
Prešovskej univerzity, PF Karlovej Univerzity a FF Univerzite Palackého v Olomouci sa stretli s veľkým záujmom študentov a ich učiteľov a mali pozitívny 
ohlas aj v širšej odbornej verejnosti. 

 

V poradí už 7. ročník Celoslovenskej konfe-
rencie ŠVOK 2006 a už 6. ročník Medzinárod-
nej konferencie študentskej vedeckej a odbornej 
činnosti – Študentské psychologické dni 2006 
na tému Závislosti: a čo ďalej? uskutočnila  
v dňoch 11. – 12. 5. 2006 Katedra psychológie 
FIF UK v spolupráci s Protidrogovým fondom, 
SPS pri SAV a ČMPS. Bratislava tento rok priví-
tala 125 účastníkov, z nich 38 víťazov z 13 katedier 
psychológie slovenských a českých vysokých škôl. 
Spolu so študentmi sa na prezentácii zúčastnili aj 
ich učitelia, aby vo funkcii členov hodnotiacej ko-
misie vybrali tie najlepšie práce.  

Členovia poroty vôbec nemali ľahkú úlohu. Hod-
notili 15 minútové, dôkladne pripravené prezentá-
cie, a nasledujúcich 5 minút podnetných diskusií 
ku každej práci. Riadili sa pritom kritériami hod-
notenia písomných prác a ústnej prezentácie, na 
tvorbe ktorých participovali učitelia i študenti zo 
všetkých katedier psychológie slovenských a čes-
kých vysokých škôl. Po zosumarizovaní udelených 
bodov za písomnú časť a za ústnu prezentáciu 
dospeli k takémuto poradiu: 

 
Sekcia: Závislosti: a čo ďalej? 

Medzinárodné kolo  
1. miesto: Ondrová Veronika: Hodnotové orien-

tace klientů kontaktních center, Katedra psycho-
logie FF Univerzity Palackého, Olomouc 

2. miesto: Hryciow Marek: Souvislost mezi 
hraním strategických počítačových her a úrovní 
paměti u studentů středních škol, Katedra psy-
chologie FF Univerzity Palackého, Olomouc 

3. miesto: Patlichová Klára, Vraná Klára: Psy-
chické onemocnění na fotografii a závislost na 
posuzování druhých podle oblečení, Katedra psy-
chologie FF Univerzita Karlova, Praha 

3. miesto: Dolejš Martin: Vliv mobilních tele-
fonů na postavení žáků ve vrstevnické skupině, 
Katedra psychologie FF Univerzity Palackého, 
Olomouc 

Celoslovenské kolo  
1. miesto: Rojková Kristína, Dávideková Soňa: 

Internetová závislosť ako novodobý fenomén  
v problematike závislostí, Katedra psychológie FiF 
UK, Bratislava  

2. miesto: Mravcová Katarína: „Vyhľadávanie 
vzruchu“ u drogovo závislých, Katedra psycholó-
gie FF Trnavskej univerzity, Trnava 

3. miesto: Čumittová Zuzana, Hušeková Jana: 
Kvalita života odliečených závislých od alkoholu, 
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK, Brati-
slava 

 
Sekcia: Rôzne témy 

Medzinárodné kolo  
1. miesto: Rozehnalová Eva, Škrábová Mi-

chala: Ověření poctivosti u vysokoškoláků na 
různých fakultách Univerzity Karlovy, Katedra 
psychológie FF Univerzity Karlovej, Praha 

2. miesto: Matejovičová Anna: Modlitba ako 
jeden z prejavov osobnej religiozity, Katedra psy-
chológie FF Trnavskej univerzity, Trnava 

2. miesto: Uholyeva Xenie: Obsahové charak-
teristiky děl českých malířů z 19. a 20. století, Ka-
tedra psychológie FF Univerzity Karlovej, Praha 

3. miesto: Kecer Martin, Kándová Jana, 
Ing. Líšková Lucia: Diagnostika profesijných záuj-
mov: Explicitné a implicitné komponenty, Inštitút 
psychológie FF Prešovskej Univerzity, Prešov 

3. miesto: Zetíková Michaela: Optimismus  
a biorytmy (ranní a večerní typ lidí), Psychologický 
ústav FF Masarykovej univerzity, Brno 

Celoslovenské kolo  
1. miesto: Matejovičová Anna: Modlitba ako 

jeden z prejavov osobnej religiozity, Katedra psy-
chológie FF Trnavskej univerzity, Trnava 

2. miesto: Kecer Martin, Kándová Jana, Ing. 
Líšková Lucia: Diagnostika profesijných záujmov: 
Explicitné a implicitné komponenty, Inštitút psy-
chológie FF Prešovskej Univerzity, Prešov 

3. miesto: Pešková Jana, Špišáková Jana: 
Vplyv Mozartovej hudby na tvorivosť, Katedra psy-
chológie FSVaZ Univerzity Konstantina Filozofa, 
Nitra 

3. miesto: Nagyová Katarína: Post-test účinnosti 
reklamných spotov T-mobile, Katedra psycholó-
gie FiF Univerzity Komenského, Bratislava 

 
Víťazka ceny študentov v rámci celej súťaže 
Uholyeva Xenie: Obsahové charakteristiky děl 

českých malířů z 19. a 20. století, Katedra psycho-
lógie FF Univerzity Karlovej, Praha 

 
Blahoželanie patrí nielen víťazom, ale aj ich 

konzultantkám a konzultantom. Víťazi získali hod-
notné odborné publikácie, ktoré venovali do sú-
ťaže zúčastnené katedry psychológie, SPS pri 
SAV, ČMPS, vydavateľstvá Grada, Portál a Psy-
choprof a nemalé finančné ocenenie, ktoré pro-
stredníctvom grantu poskytol Protidrogový fond. 
Zo Študentských psychologických dní 2006 budú 
formou CD ROM vydané zborníky. Poďakovanie 
patrí aj vedeniu UK za darčeky a vedeniu FiF UK 
za poskytnutie priestorov. 

Účastníci konferencie vyjadrili veľkú spokojnosť 
s jej priebehom a zabezpečením. To najcennejšie, 
čo si odnášali, boli predovšetkým nové poznatky 
a skúsenosti, nové kontakty nadviazané v neopa-
kovateľne príjemnej atmosfére.  

8. ročník celoštátneho kola ŠVOK 2006 sa bude 
konať 3. – 4. apríla 2007 na Ústave aplikovanej 
psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických 
vied Univerzity Komenského v Bratislave a 7. ročník 
medzinárodného kola ŠVOK – Študentské psycho-
logické dni 2007 sa uskutočnia 25. – 26. 4. 2007  
na Katedre psychológie Fakulty sociálnych štúdií 
Masarykovej Univerzity v Brne. 

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.,  
Katedra psychológie FiF UK
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Profesor I. Wilhelm, bývalý rektor Univerzity Karlovej,  
čestným doktorom UK 

 
 
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., z Ústavu jadrovej a časticovej fyziky Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, prevzal dňa 

18. októbra 2006 v Aule UK čestný titul doctor honoris causa Univerzity Komenského v Bratislave. Návrh na udelenie čestného doktorátu tomuto 
vynikajúcemu vedcovi predložila Vedecká rada Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Prof. Wilhelm je úspešnou, medzinárodnej uznávanou vedec-
kou osobnosťou v oblasti experimentálnej fyziky. Veľkou mierou prispel k rozvoju vedného odboru jadrová a subjadrová fyzika i na Slovensku, osobitne na 
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Pozoruhodné sú jeho aktivity nielen ako organizátora medzinárodnej vedeckej spolupráce, ale i ako iniciátora 
modernizácie európskeho vysokého školstva. 

 
Ako vo svojom slávnostnom príhovore konštatoval doc. F. Gahér, rektor 

UK, „osobnosť prof. Wilhelma je nám o to bližšia, že v rokoch 2000 – 2006 
zastával funkciu rektora Univerzity Karlovej a osobným vkladom podporoval 
viac ako nadštandardné vzťahy medzi našimi univerzitami. Považujem si za 
česť, že môžem pána profesora privítať na našej akademickej pôde a ubez-
pečiť ho, že bude pre nás poctou udeliť mu titul čestného doktora Univer-
zity Komenského v Bratislave.“  

Ďalej rektor UK pripomenul, že si v tomto čase, takmer na deň presne, 
pripomíname 85. výročie otvorenia Právnickej a Filozofickej fakulty UK. Dňa 
24. októbra 1921 sa dopoludnia začali prednášky pre prvých študentov 
právnickej fakulty a v popoludňajších hodinách pre budúcich filozofov. 
„Netreba hádam zdôrazňovať“, povedal rektor UK, „že podobne ako pri 
začiatkoch Lekárskej fakulty UK v roku 1919, tak aj pri vzniku Právnickej  
a Filozofickej fakulty UK v r. 1921 zohrali nezastupiteľnú úlohu profesori praž-
skej Univerzity Karlovej. Napríklad začiatok výučby na Filozofickej fakulte 
UK prvý dekan fakulty Dr. Josef Hanuš oficiálne oznámil nielen prezidentovi 
republiky T. G. Masarykovi, ale aj „slávnym profesorským zborom pražskej 
Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a Filozofickej fakulty Masarykovej uni-
verzity v Brne“. S radosťou využívam túto príležitosť, aby som Univerzite Kar-
lovej vyjadril našu úctu a poďakovanie nielen za všetko to, čo vložila Uni-
verzite Komenského do kolísky, ale i za pomoc, podporu a spoluprácu, ktorá 
zdobí naše 87-ročné kontakty.“ 

Ďalej rektor UK spomenul medzníky vedeckej kariéry prof. Wilhelma, 
ktoré sa spájajú tak s výskumnou prácou v Spojenom ústave jadrových 
výskumov v Dubne pri Moskve, kde pracoval v oblasti neutrónovej fyziky 
a kde v súčasnosti zastáva aj funkciu predsedu vedeckej rady ústavu, ako 
aj s Nukleárnym centrom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlo-
vej, ktoré pomohol vybudovať, vybaviť urýchľovačom častíc a laborató-
riami a ktorého bol i riaditeľom.  

Osobitne rektor UK poukázal na akademickú angažovanosť prof. Wilhelma 
po revolučných politických zmenách v r. 1989. Konštatoval, že popri ve-
deckej práci sa prof. Wilhelm naplno angažoval aj v akademickom živote 
Univerzity Karlovej, bol prvým predsedom AS UK (1990 – 1994), neskôr 
bol podpredsedom (1994 – 1997) a v rokoch 1997 – 1999 predsedom Rady 
vysokých škôl ČR. V rokoch 1994 – 2000 pôsobil na poste prorektora uni-
verzity a v období 2000 – 2006 vykonával funkciu rektora Univerzity Kar-
lovej. Počas výkonu rektorskej funkcie bol zároveň v rokoch 2000 – 2006 
predsedom Českej konferencie rektorov. V tomto období bol tiež členom 
výboru Európskej univerzitnej asociácie. Od roku 2000 je členom výboru 
Medzinárodnej asociácie univerzít so sídlom v Príži. V rokoch 2004 – 2005 
bol prezidentom Dunajskej rektorskej konferencie.  

Je tiež členom Rady vlády ČR pre výskum a vývoj, pôsobil aj ako pred-
seda Rady programov pri MŠMT ČR. Je tiež dlhoročným členom Výboru 
pre koordináciu spolupráce ČR s CERN a Výboru pre koordináciu spolu-
práce ČR so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne.  

Na záver rektor UK vyzdvihol úzke pracovné kontakty prof. Wilhelma  
s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, najmä 
s Katedrou jadrovej fyziky, ktoré trvajú už od sedemdesiatych rokov minu-
lého storočia. V posledných šiestich rokoch prof. Wilhelm, ako rektor 
Univerzity Karlovej, bol členom Vedeckej rady Univerzity Komenského. „Prof. 
Wilhelm sa osobne pričinil o úspešnú spoluprácu oboch univerzitných top 

manažmentov a výrazne prispel k vzájomnej spolupráci Českej a Sloven-
skej republiky v oblasti školstva, vedy a výskumu,“ konštatoval rektor UK. 

„Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje titul doctor honoris causa 
domácim alebo zahraničným osobnostiam, ktoré svojím životným dielom 
prispievajú k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia me-
dzi národmi, ktoré v oblasti vedy a vzdelávania získali medzinárodný ohlas 
a ktoré prispeli aj k rozvoju vedy a vzdelávania na Univerzite Komenského. 
Dnes Univerzita Komenského udeľuje titul doctor honoris causa pánovi pro-
fesorovi Ivanovi Wilhelmovi, pretože svojím celoživotným dielom bezpochyby 
naplnil všetky podmienky a kritériá pre laureátov tohto čestného titulu,“ sláv-
nostne na záver prejavu konštatoval rektor UK.  

 

Prof. I. Wilhelm absolvoval Fakultu technickej a jadrovej fyziky ČVUT 
v Prahe v roku 1964, odbor jadrová fyzika. Nastúpil na asistentské miesto 
na katedre jadrovej fyziky tej istej fakulty. V roku 1967 prešlo celé toto 
pracovisko na Matematicko-fyzikálnu fakultu UK, kde pôsobí dodnes. 
Odborne pracuje v oblasti experimentálnej jadrovej fyziky a fyziky častíc.  

V období 1967 – 1970 pracoval v Spojenom ústave jadrových výskumov 
v Dubne pri Moskve. Od roku 1990 do r. 1994 bol riaditeľom Nukleárne-
ho centra na MFF Univerzity Karlovej.  

Počas študijného pobytu v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dub-
ne pracoval v oblasti neutrónovej fyziky. Jeho experimentálne práce,  
v ktorých bol študovaný alfa-rozpad vzbudených stavov atómových jadier, 
boli vedené na zväzkoch pulzného reaktora. Toto unikátne zariadenie 
tak slúžilo ako zdroj monochromatických neutrónov s vysokým stupňom 
energetického rozlíšenia. To umožňovalo experimentálne sledovať alfa-
prechody z jednotlivých rezonančných stavov zloženého jadra po 
záchyte neutróna. Na jednej strane je alfa rozpad ako jadrový proces 
dobre definovaný a dobre popísaný z hľadiska teoretického, avšak na 
druhej strane ide o proces veľmi vzácny a málo intenzívny, teda o úlo-
hu z hľadiska experimentálneho značne náročnú. Z tohto dôvodu bol 
experimentálny tím, ktorého bol prof. Wilhelm členom, jedným z dvoch 
či troch tímov na svete, ktoré sa týmto štúdiom zaoberali. Preto tiež vý-
sledky, získané v týchto experimentoch, sa dodnes pokladajú za uni-
kátne. Právom preto bol tento tím ocenený v roku 1970 prvou cenou 
zboru vládnych zmocnencov Spojeného ústavu jadrových výskumov za 
cyklus prác o alfa rozpade vysoko vzbudených stavov atómových jadier. 

Po návrate z Dubna obhájil prof. Wilhelm roku 1972 kandidátsku dizer-
táciu a na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej sa naďalej 
venoval experimentálnemu štúdiu dynamiky procesu jadrového štiepenia 
a vlastností ľahkých exotických atómových jadier.  

V druhej polovici 70-tych rokov viedol prof. Wilhelm v Nukleárnom 
centre na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej inštaláciu 
urýchľovača častíc a po jeho uvedení do prevádzky tiež laboratória 
tohto urýchľovača. K najvýznamnejším experimentom tohto laboratória 
patrí štúdium spinových závislostí malonukleónových sústav pri nízkych 
energiách, ktorý realizovala Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Prahe 
v spolupráci so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne a s Ja-
gielonskou univerzitou v Krakove. Stanovenie rozdielov účinných prie-
rezov elastického np rozptylu pre rôzne spinové stavy s vysokou pres-
nosťou prispelo k jednoznačnému stanoveniu komponent mezónových 
výmen v tejto interakcii a patrí k najvýznamnejším výsledkom laboratória. 
V súčasnosti jeho tím dokončuje obdobné experimenty týkajúce sa 
trojnukleonovej interakcie štúdiom dn-rozptylu.  

V roku 1994 prof. I. Wilhelm obhájil habilitačný spis a bol vymenovaný 
za docenta fyziky pre odbor experimentálna fyzika. V roku 1999 prešiel 
profesorským vymenúvacím konaním na Univerzite Karlovej v Prahe  
a bol vymenovaný za profesora experimentálnej fyziky.  

Jeho pracovisko významne participuje na spolupráci Českej republiky 
s CERN, a to na projekte Atlas, kde sa venuje predovšetkým konštruk-
čným, testovacím a odlaďovacím činnostiam na vnútornom detektore 
tohto zariadenia  

Prof. I. Wilhelm je autorom alebo spoluautorom takmer sto vedeckých 
publikácií, ktoré vyšli väčšinou v zahraničných periodikách, rad výsled-
kov jeho prác bol zaradený do atlasov jadrových štandardov, zúčastnil 
sa mnohých vedeckých konferencií a prednášal na viacerých zahranič-
ných univerzitách. Na počesť je vedeckých výsledkov ho vláda Francúz-
skej republiky vymenovala za Rytiera radu akademických paliem a Svätým 
stolcom v Ríme bol vymenovaný za komodora Rytierského rádu sv. Gre-
gora. 
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Prejav prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., čestného doktora UK 
 
Rectore Magnifici, Magnificencies, Spectabiles,  
Honorabiles, cives academici, vzácni hostia, dámy a páni, 
 
verte, že len veľmi ťažko hľadám slová, ktorými by som vyjadril svoje po-

city z týchto chvíľ. Ide o mimoriadnu pozornosť voči mojej osobe, a preto 
som v značných rozpakoch nielen pri vyjadrení svojej vďaky a úcty pri pre-
beraní takej pocty, ako je čestný doktorát, ale tiež nad skutočnosťou, že 
tak činí Univerzita Komenského, zakladateľka moderného akademického 
života na Slovensku, vzdelávacia, vedecká a kultúrna inštitúcia skutočne 
národná. Dovoľte preto, vzácne slávnostné zhromaždenie, aby som za 
udelenie tejto pocty úprimne poďakoval. 

Rád využívam teraz príležitosť k tomu, aby som toto zhromaždenie krátko 
oslovil a podelil sa s vami o niekoľko myšlienok, okolo ktorých sa univer-
zitný život v tejto dobe pohybuje nielen na Slovensku či v Českej republike, 
ale v celej Európe a vo väčšej či menšej miere i na ďalších kontinentoch. 
Už sme privykli tvrdeniu, že žijeme v dobe, keď výskum a vzdelanie nado-
búdajú mimoriadne dôležitého postavenia v spoločnosti a hrajú zásadnú 
úlohu v živote každého indivídua. To je zrejmé nielen ako obecný slogan 
strategickej orientácie spoločnosti, ale ako každodenná potreba života. 
Skutočnosť kompletácie vzdelania a ďalšieho permanentného vzdelávania 
prakticky po celý život si dnes väčšina ľudí dobre uvedomuje a snaží sa 
podľa toho organizovať život svoj i život svojich blízkych. Túto výzvu pocho-
pili i vysoké školy, na ktorých leží hlavné ťažisko zodpovednosti za tento 
proces. Ich otvorenosť voči záujmu verejnosti o vzdelanie a vzdelávanie 
zvyšovaním študijných kapacít sa dá ľahko zdokumentovať na konkrét-
nych číslach. Vysoké školy si však uvedomujú i skutočnosť, že zvyšovanie 
študijných kapacít je iba cestou, ako zabezpečovať rozvoj študijnej ponuky 
verejnosti. Konečným cieľom je však zvyšovanie vzdelanosti obyvateľstva, 
predstavujúce hlavný parameter konkurencie schopnosti krajiny. Preto 
bolo nevyhnutné pristúpiť k zavedeniu trojstupňového vysokoškolského 
štúdia na bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni, pripraviť po-
zmenenú obsahovú stránku pre každý stupeň a umožniť tak maximálne-
mu počtu prijatých študentov ich študijný program úspešne absolvovať. 
Súčasná dostupnosť informačných zdrojov a využiteľnosť informačných 
kanálov pritom významne ovplyvnili nielen spôsob výučby, ale taktiež vý-
razne zmenili a ďalej menia i obsahovú stránku študijných programov. 

Dôležitým momentom modernizácie vysokých škôl je ich orientácia na 
rozvoj tvorivých činností, ktoré sú dnes postavené na rovnakú úroveň vý-
znamu, ako je vzdelávanie. Vo väčšine prípadov však tvorivé činnosti zname-
najú rozvoj vedy a výskumu. Niet pochýb o tom, že budovanie Európskeho 
výskumného priestoru je jednou z najnaliehavejších otázok európskych 
vysokých škôl a výskumných ústavov. Ak sa má Európska únia ako celok 
stať regiónom schopným konkurovať nielen tradičným vyspelým krajinám 
ako USA, Kanada či Japonsko, ale i novým, rýchlo sa rozvíjajúcim ázijským 
štátom ako je Čína, India a ďalším, potom musí veľmi rýchlo poskytnúť prí-
ležitosť k zapojeniu do výskumných programov celému svojmu výskumné-
mu potenciálu. To znamená predovšetkým vysokým školám. Tým sa vy-
soké školy dostávajú do významného postavenia i v oblasti vytvárania 
nového poznania. Je na mieste požadovať od vysokých škôl výsledky ich 
bádania, a to i výsledky na špičkovej úrovni kvality. Bolo by však naivné 
očakávať špičkové výsledky bez špičkových podmienok pre túto činnosť. 
To bude pravdepodobne dlhšia trať, ktorú budeme musieť absolvovať, ale 
práve preto by nebolo na mieste riešenie tohto zámeru odkladať. 

Ďalším dôležitým aspektom pôsobenia vysokých škôl je ich otvorenosť  
k medzinárodným kontaktom. Už sme akosi pozabudli na výsadu akade-
mických občanov stredoveku, ktorí mali privilégium slobodného pohybu 
dokonca v rámci Svätej ríše rímskej (to bolo jedným z dôvodov pápežského 
súhlasu so založením univerzity v týchto dobách), a tak sme túto okolnosť 
znovu „objavili“ a snažíme sa ju rozvíjať. Rozvoj programov študentskej 
mobility patrí k trendom rozvoja vysokého školstva, ktoré prinášajú profit 
nielen samotným účastníkom na strane študentov, ale umožňujú veľmi 
efektívne medzinárodné porovnávanie študijných štandardov, a sú preto 
dôležité pre samotné vysoké školy či fakulty. V neposlednom rade priná-
šajú neoceniteľné hodnoty i z hľadiska politického a celospoločenského. 
Ich realizácia v súčasných, či do budúcna zamýšľaných objemoch, pred-
stavuje totiž bezpečnú cestu lepšieho vzájomného poznávania kultúr, etník, 
náboženstiev a národov, a tým i jeden z aspektov, možno jeden z najdô-
ležitejších, ktoré vedú k poznaniu ako sa vzájomne rešpektovať, ako si vzá-
jomne porozumieť a ako do budúcna spolunažívať nielen v rámci jednotli-
vých krajín či kontinentov, ale i v rámci skutočne globálnom. Pritom sme si 
vedomí toho, že ani my, ani naši absolventi nie sme žiadnymi nositeľmi 
pravdy. Tým sa vyznačujú predovšetkým príslušníci fundamentalistických 
hnutí. Moderná univerzita učí a ukazuje ako a kde pravdu hľadať, ako sa  
v tomto poznaní orientovať a toto poznanie s ostatnými zdieľať. 

Ako som už zmienil, na súčasných univerzitách leží základný diel zodpo-
vednosti za ďalší úspešný spoločenský vývoj. Pritom sa už akosi implicitne 
má na mysli predovšetkým výskum a vzdelávanie v odboroch prírodoved-
ných a technických. Nebolo by správne vyslovovať pochyby o význame 
týchto vedných disciplín pre budúcnosť. Bolo by priamo paradoxom, ak 
by čo len náznak pochýb zaznel odo mňa, predovšetkým s ohľadom na 
moju odbornú orientáciu. Domnievam sa však, že by bolo veľmi nesprávne 
pominúť význam spoločenskovedných disciplín. Pritom sú to práve prob-

lémy patriace do oblasti spoločenskovedných a humanitných, ktoré pred 
nami neočakávane vyvstávajú v poslednom období a ktoré znamenajú 
významné komplikácie v ďalšom vývoji. Je veľmi ťažké si predstaviť spôso-
by riešenia týchto zložitých problémov bez ich dôkladného štúdia. Čo je 
však príčinou toho, že sa štúdiu týchto otázok venuje iba malá pozornosť? 
Snáď je to dané na jednej strane neobyčajnou zložitosťou týchto procesov, 
potrebou neobyčajnej hĺbky poznania a multidisciplinárneho prístupu a na 
druhej strane pomerne jednoduchou štruktúrou spoločenskovedných dis-
ciplín. Ak sú to skutočne tieto dôvody, ktoré zapríčinili malý záujem o štú-
dium uvedených otázok, potom by nebolo od veci spojiť sily v partnerstve 
Univerzity Komenského napríklad s Univerzitou Karlovou a formou spoloč-
ného programu sa snažiť hľadať na tieto otázky odpovede. Taká forma 
spolupráce by mohla znamenať nielen akademický program komplexného 
štúdia problematiky voľného pohybu osôb, základných príčin etnických či 
náboženských konfliktov, ciest integrácie národnostných minorít, prevencie 
terorizmu a mnohých ďalších, ale mohla by byť i príspevkom k ich riešeniu 
v reálnych podmienkach života. Navyše by v rámci Slovensko-českého 
štátneho usporiadania išlo o program medzinárodný a táto skutočnosť by 
mohla taktiež napomôcť jeho atraktívnosti.  

Dámy a páni, hodnoty, na ktorých univerzita buduje svoj akademický 
život, patria k základným hodnotám našej civilizácie. Sú to princípy demo-
kratickej správy svojich vecí, autonómneho rozhodovania a slobodného 
konania. Vždy, keď sú ktorékoľvek z týchto základných princípov porušova-
né, nastávajú pre univerzitu zlé časy. Z tohto hľadiska, i keď podmienky 
pre univerzitné činnosti dnes zďaleka nie sú ideálne, prežívajú naše vysoké 
školy obdobie v svojej histórii z najšťastnejších. To platí nielen pre vysoké 
školy na Slovensku, ale i pre Univerzitu Karlovu s jej históriou takmer sied-
mych storočí. Máme garantované akademické slobody, pomerne široký 
rámec autonómneho, samosprávneho rozhodovania a máme tým pádom  
i významný diel zodpovednosti za výsledky nášho konania. Iste by sa dal 
okruh našich slobôd rozšíriť prinajmenšom o širšiu nezávislosť ekonomic-
kú. To je pravdepodobne oblasť, ktorá najviac za ostatnými zaostala, i keď 
patrí organizačne k najjednoduchším. Verím spoločne s vami, že obdobie 
zlepšovania ekonomickej situácie slovenských vysokých škôl už začalo  
a bude naďalej pokračovať. 

Univerzita je, alebo by mala byť, spoločenstvom ľudí, ktorí sa snažia na-
plniť zmysel svojho života uspokojovaním túžby po vedomostiach, sklada-
ním mozaiky pravdy kúsok po kúsku. Toto tvrdenie nepredstavuje žiadny 
zastaralý akademický pohľad. Je to veľmi moderný prístup k poslaniu uni-
verzity. Požiadavka profesijnej spôsobilosti a vysokej konkurencie schop-
nosti našich absolventov na trhu práce nielen doma, ale i v zahraničí, je 
conditio sine qua non kvality vzdelávacích štandardov. Naše ambície sú 
však predsa len vyššie. Chceme našich absolventov vzdelať tak, aby boli 
úspešní v živote. Chceme, aby sa sami dokázali orientovať v súčasnom 
svete, aby sa spoliehali predovšetkým na seba a na svoje sily a schopnosti. 
Aby dokázali nachádzať odpovede na otázku, ako máme žiť všetci pospolu. 
Ako si máme dokázať v podmienkach súčasného sveta vzájomne porozu-
mieť, ako sa máme vzájomne rešpektovať. Skrátka, ako sa mame stať 
hrdými, úspešnými Slovákmi, pritom zostať Európanmi i svetoobčanmi.  
K odpovediam na tieto otázky mieri zmysel moderných študijných progra-
mov, mobilitných aktivít a výskumných projektov. Skrátka všetkých základ-
ných činností vysokých škôl. Cítime pritom, že ide o otázky stále nalieha-
vejšie a že bez ich dôkladného štúdia sotva na ne nájdeme uspokojivé 
odpovede. 

Dámy a páni, slávnostné zhromaždenie nie je príležitosť k hlbokým a ob-
siahlym analýzam o vysokom školstve. Snažil som sa iba stručne naznačiť 
okruh otázok, ktorým sa vysoké školy v súčasnosti intenzívne venujú. Je 
samozrejmosťou, že slovenské vysoké školy hľadajú odpovede na tie isté 
otázky a navrhujú riešenie tých istých problémov v rámci Slovenska. Je 
potešujúcou skutočnosťou, že práve slovenské vysoké školy sa reforme 
štúdia dokázali venovať tak intenzívne, že tento cyklus je v podstate už 
ukončený. Tak je tomu samozrejme i na Univerzite Komenského. Pre ňu je 
to zvlášť dôležitá aktivita, vzhľadom k jej prioritnému postaveniu v prostredí 
slovenských vysokých škôl a jej celkovému významu. Pôvodná myšlienka, 
zriadiť na Slovensku po roku 1918 vzdelávaciu filiálku pražskej Univerzity 
Karlovej, bola zásadne odmietnutá a tak Univerzita Komenského bola od 
počiatkov svojej existencie budovaná ako samostatná univerzitná vedecká 
inštitúcia. Bola to cesta náročná, nie vždy jednoznačná, ale správna. O tom 
svedčí súčasné postavenie Univerzity Komenského v sieti európskych a sve-
tových univerzít. Som patrične hrdý na to, že pri základoch Univerzity Ko-
menského stáli profesori Univerzity Karlovej, i keď svoje renomé a reputáciu 
si budovala po celú dobu svojej existencie sama. Okrem toho, že na me-
dzinárodnej scéne plní úlohu rešpektovanej vedeckej a vzdelávacej inšti-
túcie, je súčasne i nositeľkou národných tradícií a ochrankyňou kultúry. 
Preto je v súčasnosti ustanovizňou vskutku národnou. Dovoľte, vážený pán 
rektor, dámy a páni, aby som Univerzite Komenského na záver svojho vystú-
penia zaželal 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT UNIVERSITAS COMENIANA 
BRATISLAVENSIS! 
QUOD BONUM FELIX FAUSTUM FORUNATUMQUE EVENIAT! 
Ďakujem vám za pozornosť. 

(jh) 
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Univerzita Komenského vyznamenala prof. J. Griffitha 
 
 

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK dňa 27. 10. 2006 v Rektorskej sieni UK odovzdal doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK, najvyššie 
univerzitné vyznamenanie – Veľkú zlatú medailu UK prof. Jackovi D. Griffithovi z Univerzity Severná Karolína v Chapel Hill, USA. Prof. J. Griffith 
patrí k popredným osobnostiam svetovej biochémie a molekulárnej biológie a mimoriadne prispel k rozvoju biochémie a molekulárnej biológie v oblasti 
štruktúrnej a molekulárnej analýzy DNA-proteínových interakcií s implikáciami pre pochopenie bunkového starnutia a nádorovej transformácie. 

 
Prof. J. Griffith sa narodil 26. marca 1942, dok-

torandské štúdium a titul PhD. z biológie získal  
v roku 1969 na Kalifornskom technologickom 
inštitúte pod vedením prof. Jamesa Bonnera. V ro-
koch 1969 – 1970 absolvoval postdoktorálny pobyt 
v laboratóriu prof. Benjamina Siegela na Katedre 
aplikovanej fyziky Cornell Univerzity, Ithaca, New 
York. Následne pôsobil v laboratóriu nositeľa No-
belovej ceny prof. Arthura Kornberga na Katedre 
biochémie Stanfordovej univerzity v Kalifornii, 
najprv v rokoch 1970 – 1973 tu absolvoval post-
doktorálny pobyt, a neskôr v rokoch 1973 – 1977 
tu pracoval v laboratóriu ako samostatný vedecký 
pracovník. V tomto laboratóriu prof. Griffith ako 
prvý vizualizoval nukleozómovú štruktúru eukaryo-
tického chromatínu, ktorá bola dovtedy popiso-
vaná len na základe teoretických predpokladov.  

Od roku 1978 pôsobí prof. Griffith na Univerzite 
Severnej Karolíny v Chapel Hill, kde pracuje od 
roku 1986 ako profesor na Katedre mikrobiológie 
a imunológie v Linebergerovom centre pre výskum 
rakoviny. Postupne sa toto jeho laboratórium 
stalo unikátnym a celosvetovo uznávaným praco-
viskom v oblasti elektrón-mikroskopickej analýzy 
biomakromolekúl. Kombináciou elektrónovej mi-
kroskopie, molekulárnej biológie a biochemických 
metód prof. Griffith a jeho spolupracovníci odhalili 
detailnú štruktúru úctyhodného počtu proteínov 
a DNA-proteínových komplexov s esenciálnou 
úlohou v metabolizme nukleových kyselín. Viaceré 
z výsledkov prof. Griffitha zásadne zmenili pohľad 
na niektoré procesy v bunke a stali sa súčasťou 
základných učebníc modernej biochémie, mole-
kulárnej biológie a genetiky. Okrem toho mnohé 
z nich mali priamy význam pre dizajn liečiv rôznych 
typov genetických ochorení. Medzi najvýznam-

nejšie objavy prof. Griffitha z posledného obdobia 
patrí odhalenie špeciálnej štruktúry na koncoch 
chromozómov (telomérach) v jadrách eukaryotic-
kých buniek. Vizualizácia tzv. telomérovej slučky 
(t-slučky) bola v oblasti molekulárnej biológie euka-
ryotickej bunky bez preháňania revolúciou a viedla 
k novému pohľadu na viaceré aspekty replikácie 
a stabilizácie nielen ľudského genómu. 

Prof. Jack Griffith je členom viacerých vedec-
kých spoločností a redakčných rád významných 
medzinárodných časopisov, nositeľom význam-
ných ocenení, resp. vyznamenaní včítane The 
Sober Lectureship (2002) za výnimočný prínos  
k rozvoju biochemických a molekulárno-biologic-
kých metód. Je autorom viac ako 150 vedeckých 
prác publikovaných v prestížnych medzinárod-
ných vedeckých periodikách. S počtom ohlasov 
na publikované práce, ktorý prevyšuje 3000 citá-
cií, patrí medzi vysoko citovaných autorov pub-
likovaných vedeckých prác v biomedicínskych 
vedách. 

Ako v slávnostnom prejave zdôraznil rektor UK, 
od roku 1999 prof. Griffith významnou mierou 
pomáha v rozvoji oblasti štúdia DNA proteínových 
interakcií aj na pôde Univerzity Komenského. Jeho 
spolupráca s Katedrami genetiky a biochémie 
Prírodovedeckej fakulty viedla k viacerým dôleži-
tým výsledkom, ktoré boli publikované v renomo-
vaných zahraničných biomedicínskych časopisoch. 
V rámci Fogartyho nadácie prispel k získaniu 
dvoch prestížnych grantov z National Institutes 
of Health, z ktorých podstatná časť bola využitá  
v laboratóriách Univerzity Komenského. Nezaned-
bateľná je skutočnosť, že umožnil aj niekoľkome-
sačné pracovné pobyty pracovníkov fakulty v jeho 
laboratóriu. „Vysoko oceňujeme, že aj vďaka prof. 

Griffithovi Katedra genetiky a Katedra biochémie 
Prírodovedeckej fakulty UK patria k popredným 
vedeckým pracoviskách svojho druhu nielen na 
Univerzite Komenského, čo významne prispieva  
k propagácii dobrého mena našej alma mater vo 
svete,“ povedal rektor UK.  

 
Po prevzatí vyznamenania predniesol prof. J. Griffith nasledujúcu akceptačnú reč: 

Vážený pán rektor, vážení kolegovia! 
 
Je skvelé byť opäť v Bratislave. Po siedmich 

rokoch od mojej poslednej návštevy sa zmenila 
na nepoznanie a je z nej jedno z najkrajších európ-
skych miest, ktoré som mal možnosť vidieť. Moje 
dojmy sú o to emotívnejšie, že ma Univerzita Ko-
menského poctila Veľkou zlatou medailou, vyzna-
menaním, ktoré bude patriť medzi tie najvzácnejšie, 
ktoré som počas svojej kariéry získal.  

Spolu s mnohými z vás som podstatnú časť 
života prežil v 20. storočí. V storočí fyziky a ché-
mie, v storočí vied, ktoré nám dali automobily, 
lietadlá, mobilné telefóny, počítače a plasty. Aké 
bude 21. storočie? Keď sa o 94 rokov obzrieme 
späť, budeme asi vidieť 21. storočie ako storočie 
molekulárnej biológie, bioinžinierstva a biomedi-
cíny. Dozvieme sa niečo viac o vzniku biomakro-
molekúl a získame jasnejšiu predstavu o biolo-
gickej evolúcii, ktorej základy položil Darwin pred 
takmer 150 rokmi. Budeme si stále viac vedomí 
toho, že ochrana životného prostredia je v záujme 
každého z nás a mala by byť prioritou nad naším 
osobným komfortom. Porozumieme ľudskému 
telu na molekulárnej úrovni. Neurobiológia nám 
vysvetlí záhady pamäti a komplexných emócií  
a pomôže nám zbaviť sa problémov typu manio-
depresívnych stavov, ktoré sužujú čoraz väčšiu 
frakciu ľudí. Rakovina už nebude strašiakom. Ru-
tinné testy a potentné liečivá budú inhibovať rast 
nádorových buniek a následky mutácií, ku ktorým 
došlo v ich genómoch. Dedičné ochorenia budú 
liečené pomocou nanorobotov, ktoré budú schop-
né vystrihnúť chybný gén a nahradia ho jeho 
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normálnou verziou. Infekčné choroby typu malárie  
a AIDS budú minulosťou. V klinickej medicíne na-
stane revolúcia v oblasti chirurgie. Namiesto rúk 
chirurga, akokoľvek jemných a presných, budú 
sa využívať roboty vybavené kamerami a diaľkovo 
ovládané lekárom, ktorý získa možnosť práce na 
úrovni individuálnych buniek. 

Výzva pre nás, pracujúcich vo vedeckých labora-
tóriách, je umožniť, aby sa tieto vízie stali realitou. 
Krajiny, ktoré túto výzvu prijmú, budú participovať 
nielen na rozvoji medicíny, ale budú profitovať aj 
ekonomicky. Univerzita Komenského a Sloven-
ská republika majú sľubný potenciál sa na týchto 
aktivitách podieľať. Vaši študenti sú múdri a am-
biciózni, technicky zdatní a ovládajú jazyky. Máte 
veľmi dobrú tradíciu vo viacerých vedných dis-
ciplínách a máte niekoľko svetovo uznávaných 
vedeckých škôl. Ako sa Slovenská republika a Uni-
verzita Komenského môže stať lídrom v biome-
dicíne? Uvediem dva príklady.  

V Spojených štátoch sa v posledných rokoch 
do klinickej praxe masívne zavádzajú roboty.  
V našej nemocnici na Univerzite v Severnej Karo-
líne v Chapel Hill máme dva roboty, ako aj popred-
ného svetového chirurga Dr. Pruthiho. Pomocou 
robotov je schopný znížiť čas rekonvalescencie 
niektorých pacientov z 3 mesiacov na 2 týždne. 
Každý robot stojí takmer 2 milióny amerických 
dolárov a v krátkej budúcnosti bude každá ne-
mocnica disponovať niekoľkými kusmi a typmi. 
Na svetovej škále produkcia takýchto prístrojov 
prinesie výrobcovi desiatky miliárd dolárov. Slo-
venská veda vďaka svojim úspešným tradíciám  
a vedeckým školám by s pomocou zdatných in-
žinierov a šikovných študentov mohla priviesť 
Slovenskú republiku do centra produkcie takéhoto 
typu prístroja. 

Ďalším príkladom je práca viacerých výskum-
ných tímov z Katedier biochémie, genetiky, či 
mikrobiológie Prírodovedeckej fakulty UK. Vý-
skumníci a ich študenti, ktorí pokračujú v tradí-
cii svetovej školy kvasinkovej biológie z konca 
1960-tych rokov, sú lídrami v oblasti štúdia život-
ného štýlu týchto eukaryotických buniek a výsled-
ky ich bádania majú implikácie nielen pre liečbu 
fungálnych ochorení, ale aj pre terapiu rakoviny.  

Čo je podstatné pre slovenskú vedu v kontexte 
výziev pre 21. storočie? V prvom rade je potreb-
né vyhnúť sa negativizmu, stenaniu a výhovorkám 
typu „Sme malá krajina a preto musíme riešiť 
malé problémy a nesnažiť sa súťažiť s veľkými 
krajinami“. Fakt, že máte vedcov, ktorí sú porov-
nateľní s tými najlepšími vo svete, ukazuje, že 
malé ambície nie sú namieste. Je absolútne esen-
ciálne podporovať najlepších vašich ľudí a odstra-
ňovať priemer. Tak, ako to napríklad robí tak málo-
početná krajina Island, ktorý je lídrom v oblasti 
humánnej genetiky. 

Na dobrý výskum je potrebná dobrá infraštruk-
túra. Je treba využiť expertízu zahraničných odbor-
níkov: to pomôže odstrániť klientelizmus a inves-
tovať limitované zdroje efektívnejšie. Platy pre 
vašich najlepších zamestnancov musia byť kompe-
titívne s ostatnými univerzitami v Európe. Len tak 
sa dá vyhnúť tomu, že vašich najlepších ľudí po 
tom, ako získajú u vás vzdelanie, „ukradne“ zahra-
ničné pracovisko. Pravdaže, vaši absolventi musia 
získať cenné skúsenosti v zahraničí, musíte im však 
vytvoriť podmienky, aby sa vrátili späť. 

A nakoniec, univerzity môžu získať obrovské 
finančné zdroje z patentov, ktoré vyplynú z obja-
vov ich vedcov. Na to prišlo už veľa amerických 
škôl, ktoré si takto vytvorili nadštandardné mož-
nosti na dofinancovanie svojich najlepších vý-
skumníkov a na získanie peňazí na svoj rozvoj. To 
môže pomôcť vzniku nových firiem a vytvoreniu 
lukratívnych pracovných miest. Asertivita v tejto 
oblasti sa univerzitám mnohonásobne vracia. 

Ešte raz vďaka za toto vysoké ocenenie a želám 
vám veľa zdaru v naplnení všetkých výziev, ktoré 
pred Univerzitou Komenského stoja na prahu 
21. storočia. 

(jh)
 

Využívanie informácií  
v informačnej spoločnosti 

 
Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v spolupráci s Univerzitnou 

knižnicou v Bratislave a Slovenskou asociáciou knižníc usporiadali v dňoch 10. – 11. októbra 
2006 v Bratislave medzinárodnú konferenciu o využívaní informácií v informačnej spoločnosti. 
Medzinárodný programový výbor, medzinárodne uznávaní zahraniční profesori a profesionáli 
a podpora zahraničných kultúrnych inštitútov a veľvyslanectiev (British Council, Goetheho inštitút, 
Veľvyslanectvo USA v Bratislave) prispeli k vzájomne sa obohacujúcim pohľadom pri skúmaní 
problémov využívania informácií v elektronickom prostredí. 

Konferencia sa uskutočnila v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/2481/05 – Využívanie informá-
cií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede. Jej cieľom bolo podporiť medzinárodnú spoluprá-
cu v oblasti informačnej vedy, umožniť vzájomnú interakciu informačných profesionálov z rôznych 
odborov a prezentovať výsledky výskumov v oblasti informačného správania používateľov infor-
mácií. V príjemnej atmosfére babieho leta a v krásne rekonštruovaných historických priestoroch 
Univerzitnej knižnice vznikol tvorivý dialóg profesorov, študentov – doktorandov, manažérov kniž-
níc a praktických informačných profesionálov z 11 krajín. V programe odznelo 30 prednášok, pri-
čom špeciálnou súčasťou programu bol doktorandský seminár, na ktorom doktorandi z ČR a SR 
prezentovali svoje projekty. Zmeny v informačnom prostredí vyvolávajú potrebu nových informač-
ných profesionálov a aktívna účasť doktorandov na konferencii túto myšlienku len naplnila. 

Základnými témami konferencie boli medzinárodná spolupráca v knižničnej a informačnej vede, 
výskum informačného správania človeka, informačná spoločnosť a informačná gramotnosť, prak-
tické systémy a služby s pridanou hodnotou v informačnej spoločnosti. Otváracie príhovory (vedúca 
výskumného projektu (Jela Steinerová, KKIV), dekan FiF UK, generálny riaditeľ UKB) zdôraznili 
význam konferencie ako príležitosti na výmenu poznatkov a skúseností a na vytváranie siete kon-
taktov na ďalšiu odbornú spolupráci. Téma využívania informácií v informačnej spoločnosti je 
dôležitá ako pre výskum, tak aj pre prax. V súčasnosti sa zdôrazňuje význam knižničnej a infor-
mačnej vedy práve pri organizovaní informácií v nových systémoch a službách v elektronickom 
prostredí. Kľúčovou úlohou je najmä podpora informačného procesu, kultúrneho dedičstva a de-
mokracie skúmaním komunikovania informácií v spoločnosti. 

V nadväznosti na predchádzajúcu konferenciu o informačnom správaní v digitálnom prostredí 
z r. 2003 sme sa tentoraz sústredili na proces posunu informačných služieb do prirodzeného 
prostredia človeka. Interdisciplinárna tematika obsahuje ľudské, sociálne, technologické, právne, 
kultúrne a praktické aspekty informačného správania, webových služieb a knižníc. Určujúcim prv-
kom pre nové služby v elektronickom prostredí (tzv. web 2.0) je práve človek, jeho roly, interakcie 
a sociálne kontakty. 

Kľúčové prednášky predniesli profesori z USA a Švédska (Diane Sonnenwaldová), Veľkej Británie 
(Ian Johnson, Tom Wilson) a Nemecka (Ute Krauss-Leichert). Poukázali na novú koncepciu vytvá-
rania „kolabratórií“, na vedeckú spoluprácu v elektronickom priestore, na problémy elektronic-
kého publikovania, e-learningu a efektívneho uplatnenia teórie aktivity pri skúmaní informačného 
správania. V rámci prezentácie výsledkov nášho projektu sme predstavili závery kvalitatívneho vý-
skumu názorov doktorandov FiF UK na problém relevancie informácií (Steinerová, Šušol, Grešková) 
a analýzu faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových služieb (Makulová). 

Mnohé ďalšie podnetné prednášky informovali napríklad o online komunitách (Maďarsko), kon-
cepciách digitalizácie (Chorvátsko, Slovenská národná knižnica), informačnej gramotnosti (ČR, 
Grécko, Fínsko, SR) a o výskumných projektoch zameraných na používateľov systémov a slu-
žieb. Doktorandi predstavili také témy projektov ako kognitívne základy informačnej vedy, znalost-
né mapy, autorské právo, informačná gramotnosť, znalostný manažment, informačná architektúra 
a pod. 

Odborný program zakončila panelová diskusia zameraná na otázky koncepcie a definovania 
informačnej spoločnosti, medzinárodnej spolupráce a budúcnosti informačných profesionálov. 
Z diskusie a úvah sa vynorila myšlienka „sieťovej“ spoločnosti ako atribút sociálnych štruktúr pre-
súvajúcich sa do elektronického prostredia. Aj keď je ťažké predpovedať budúcnosť, je dôležité, 
aby informační profesionáli sledovali zmeny v spracovaní a vo využívaní informácií. Ukazuje sa, 
že vývoj smeruje k novším službám a k vytváraniu „obývaných informačných priestorov“. To zna-
mená presun informačných služieb podporených inteligentnými technológiami do každodenné-
ho informačného správania v práci, štúdiu aj voľnom čase. 

Podrobnejšie informácie z konferencie sú publikované v zborníku Využívanie informácií v infor-
mačnej spoločnosti. Information Use in Information Society. Proc. of the international conference. 
Ed. J. Steinerová, J. Šušol. Bratislava, Slovakia, October, 10 – 11 2006. Bratislava: Centrum VTI, 2006. 
228 s. ISBN 80-85165-92-9. 

Informácie o konferencii sú dostupné aj na špeciálnej webovej stránke konferencie: 
http://indico.ulib.sk/MaKaC/conferenceDisplay.py?confId=0. 
Úspech konferencie podporili aj sprievodné podujatia. Účastníkov konferencie prijal viceprimátor 

Bratislavy v Primaciálnom paláci. Z ďalších akcií treba spomenúť výstavu sponzorov a firiem 
v UKB, exkurziu v Mestskej knižnici v Piešťanoch a prijatie u primátora Piešťan, ako aj exkurzie 
v Univerzitnej knižnici. Partnerstvo so súkromnými firmami bolo pre nás pri organizovaní význam-
nou podporou a predstavuje výzvu pre budúcnosť. Pomoc všetkých členov KKIV a najmä našich 
študentov pri organizácii konferencie je neoceniteľným príspevkom k pozitívnemu výsledku.  

Výsledky konferencie môžu byť prínosom nielen pre výskum v knižničnej a informačnej vede, ale 
aj pre medzinárodnú spoluprácu odborníkov v praxi, vzdelávaní a pri tvorbe nových informačných 
systémov a služieb. Informačné správanie človeka sa týka množstva aplikačných oblastí a kon-
textov, od informačnej gramotnosti až po spoluprácu kultúrnych a pamäťových inštitúcií v elektronic-
kom prostredí. Veríme, že tam všade sa uplatnia noví informační profesionáli, ktorých reprezento-
vali naši doktorandi. V tomto zmysle môžeme vidieť budúcnosť nášho odboru optimisticky. 

Jela Steinerová, Mirka Grešková, 
KKIV FiF UK 
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Projekty Európskeho sociálneho fondu na PriF UK 
 

CIEĽ: zvýšiť jazykové kompetencie  
budúcich učiteľov 

 
Prírodovedecká fakulta UK začala 1. 9. 2006 s jazykovými vzdelávacími 

aktivitami v rámci projektu s názvom „Pilotný projekt zvýšenia jazyko-
vých kompetencií budúcich učiteľov ako predpoklad aktívneho využí-
vania cudzieho jazyka v praxi“. Projekt bol schválený v rámci výzvy 
Ministerstva školstva SR a je spolufinancovaný Európskou úniou.  

Úlohou projektu bude: 
– Zvýšiť kvalitu lingvistickej prípravy budúcich učiteľov prírodovedných pred-

metov v jazyku anglickom a/alebo nemeckom za účelom zabezpečenia 
ich väčšej flexibility pri zmenách učebných metód a potrieb, s ktorými sa 
stretnú v praxi.  

– Pripraviť absolventov učiteľského štúdia prírodovedných predmetov na 
aktívne využívanie cudzieho jazyka a IKT v praxi, a tým posilniť kvalitu 
zásobovania trhu práce.  

Špecifické ciele projektu:  
– Vytvorenie takých modifikovaných študijných programov v oblasti cudzo-

jazyčného vzdelávania, ktoré zabezpečia, aby každý absolvent pilotného 
projektu určeného pre budúcich učiteľov prírodovedných predmetov do-
siahol úroveň minimálne B1 podľa Spoločného európskeho referenčného 
rámca pre cudzie jazyky (ďalej len ERR).  

– Začlenenie takých aktivít do modifikovaných študijných programov, kto-
ré pripravia absolventov projektu na kvalitné vyplnenie dokumentu 
EUROPASS. 

– Modifikovanie programov jazykovej výučby tak, aby splnili podmienky 
akreditácie jazykových programov a skúšok v systéme UNIcert (univerzitný 
certifikát), ktorú udeľuje Inštitút UNIcert LUCE pre akreditáciu jazykovej 
výučby na univerzitách v strednej Európe. Získaný certifikát umožní 
mobilitu vysokoškolských študentov na základe kompatibility jazykových 
skúšok. 

– Rozšírenie autonómie študentov učiteľského štúdia, rozvoj ich IKT, výskum-
ných a referenčných zručností na úroveň potrebnú pre samoštúdium  
a pre samostatný výkon profesie pomocou multimediálnej študovne ja-
zykov, ktorá bude vybavená najmodernejšou digitálnou technikou a lite-
ratúrou. Študovňa je vnímaná ako silný nástroj aj pre rozvoj tvorivého 
a kritického myslenia, a to vďaka porovnávaniu informácií z rôznych zdro-
jov a jazykov. 

– Príprava frekventantov tréningového programu na študentské mobility 
po stránke jazykovej a interkulturálnej. 

Všetky špecifické ciele pilotného projektu zodpovedajú cieľu aktivity „Zvýšiť 
úroveň zručností a kvalifikácie osôb vstupujúcich na trh práce tak, aby zod-
povedala požiadavkám moderného trhu práce. Zabezepčiť to prostredníc-
tvom zvýšenia účasti zamestnávateľov a sociálnych partnerov na príprave 
odborných školiacich programov a orientáciou vzdelávacieho systému na 
rozvoj kľúčovej kvalifikovanosti, vrátane podnikateľských schopností a IKT 
zručností (JPD BA Cieľ3 – opatrenie 2.1) 

V rámci projektu budú realizované tri hlavné skupiny aktivít: 

1. Pedagogické aktivity 
Ich úlohou bude vytvoriť modifikované študijné sylaby v oblasti cudzoja-

zyčného vzdelávania, zaviesť nové učebnice angličtiny a nemčiny, ktoré boli 
vypracované v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenč-
ného rámca pre cudzie jazyky, vybrať a didakticky spracovať texty odbornej 
jazykovej prípravy, zvýšiť hodinovú dotáciu anglického alebo nemeckého 
jazyka tak, aby každý študent 2. ročníka učiteľského štúdia prírodovedných 
predmetov absolvoval minimálne 100 hodín jazykovej prípravy, zaviesť do 
vyučovacieho procesu Európske jazykové portfólio a EUROPASS, zaviesť 
do vyučovacieho procesu a aktívne používať digitálne médiá a IKT a prehĺbiť 
IKT zručnosti aktívnym používaním jazykového softvéru. 

2. Certifikácia 
Pre úspešné zvládnutie tejto skupiny aktivít bude potrebné vypracovať 

všetky materiály a dokumenty potrebné na získanie akreditácie na UNIcert 
– medzinárodný certifikačný a vzdelávací systém vyučovania a certifikácie 
cudzích jazykov na vysokoškolských inštitúciách, ktorý udeľuje Inštitút 
UNIcert LUCE pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej 
Európe, motivovať študentov k tomu, aby sa pokúsili získať certifikát ECDL 
(European Computer Driving Licence), ktorý je na Prírodovedeckej fakulte 
UK do konca roka 2006 udeľovaný bezplatne a ďalej pre študentov PriF 
UK za zvýhodnenú cenu. 

3. Autonómne učenie sa 
Cieľom tejto skupiny aktivít bude vytvorenie materiálno-technických pod-

mienok na podporu autonómie učiacich sa pomocou zriadenia multime-
diálnej študovne cudzích jazykov a na podporu aktívneho využívania na-
dobudnutých IKT zručností pri používaní digitálnych médií. 

„Pilotný projekt zvýšenia jazykových kompetencií budúcich učiteľov ako 
predpoklad aktívneho využívania cudzieho jazyka v praxi“ je určený pre cca 
100 študentov druhého a tretieho ročníka učiteľského štúdia prírodovedných 
predmetov na Prírodovedeckej fakulte UK. Samotné kurzy anglického 
jazyka budú metodologicky vedené podľa učebníc Face2face Elementary 
(úrovne A1, A2) a Face2face Pre-Intermediate (úroveň B1), vydaných vy-
davateľstvom Cambridge University Press. Tieto učebnice sú kurzom vše-
obecnej angličtiny a sú určené pre tých študentov, ktorí sa chcú naučiť 
rýchlo a efektívne komunikovať v dnešnom dynamickom svete. Základom 
je komunikatívny prístup, ktorý predstavuje to najlepšie zo súčasnej meto-
dológie.  

Pre tieto učebnice sa zostavovatelia a budúci realizátori projektu rozhodli 
preto, lebo sú plne kompatibilné s Európskym referenčným rámcom pre 
osvojovanie a výučbu jazyka, ktorý je kľúčovým dokumentom pri posudzo-
vaní jazykových kompetencií, a aj preto, že študentom pravidelne umož-
ňujú vyhodnocovať pokrok, ktorý dosiahli, a tým ich pozitívne motivovať  
k dosiahnutiu vyšších cieľov. V súčasnosti sú to jediné učebnice na trhu, 
ktoré zodpovedajú týmto náročným kritériám, a zároveň majú už vypra-
covaný systém „e-beam” umožňujúci využívať najmodernejšie vyučovacie 
metódy prostredníctvom interaktívnej bielej tabule. 

Kurz študentov po dosiahnutí úrovne B1 podľa ERR bude pokračovať kur-
zom odbornej jazykovej prípravy podľa odbornej špecializácie študentov. 
Na tieto účely budú slúžiť texty odbornej jazykovej prípravy, zozbierané  
a didakticky spracované kolektívom autorov – učiteľov Katedry jazykov Príro-
dovedeckej fakulty UK. 

Kurzy nemeckého jazyka budú metodologicky vedené podľa učebníc 
Tangram aktuell 1, 2, 3 zodpovedajúce jednotlivým úrovniam ERR A1 – 
B1, vydaných vydavateľstvom Hueber a učebníc pre študentov s pokro-
čilými vedomosťami em Hauptkurs (vydavateľstvo Hueber) a Mit Deutsch 
in Europa (vydavateľstvo Fraus), ktoré predpokladajú počiatočné znalosti 
na úrovni B1, výstupom sú znalosti na úrovni B2/C1. Všetky učebnice sú 
založené na metodicky najúčinnejšom komunikatívnom prístupe. Vďaka 
moderným učebným postupom umožňujú rýchlu orientáciu v autentickom 
jazykovom prostredí. Sú veľmi systematické a zároveň ponúkajú množstvo 
písaného a audioorálneho materiálu pre kreatívne a pestré hodiny nemčiny. 
Od začiatku sa strategicky zameriavajú na tréning všetkých jazykových 
zručností (počúvanie, čítanie, hovorenie, písanie), fonetických kompetencií, 
gramatických znalostí, explicitnej podpory autonómneho učenia a možnosti 
sebaevaluácie. 

Pokračovaním všeobecných jazykových kurzov bude odborná jazyková 
príprava zodpovedajúca odbornej špecializácii študentov. Môže ju absolvovať 
tá časť cieľovej skupiny, na ktorú je zameraný projekt, ktorej členovia do-
siahli úroveň B2 podľa Európskeho referenčného rámca. Na tieto účely 
budú slúžiť texty odbornej jazykovej prípravy, zozbierané a didakticky spra-
cované kolektívom autorov – učiteľov Katedry jazykov Prírodovedeckej 
fakulty UK (Deutsch fűr Naturwissenschaftler). 

Očakávaný výsledok naplánovaných konkrétnych aktivít je, aby budúci 
učitelia – absolventi pilotného projektu na Prírodovedeckej fakulte UK vy-
plnili citeľný nedostatok kvalifikovaných pedagógov na bilingválnych alebo 
medzinárodných školách a rozšírili tak doposiaľ nepatrný počet tých peda-
gógov, ktorí dokážu učiť svoj predmet v cudzom jazyku. Naplníme tým 
požiadavku na prípravu učiteľov iných predmetov podľa dokumentu „Pod-
pora jazykového vzdelávania a jazykovej rôznorodosti – Akčný plán 
2004 – 2006“, v ktorom sa píše: „Oveľa viac učiteľov by malo byť v budúc-
nosti schopných učiť svoj predmet (predmety) aspoň v jednom cudzom 
jazyku a za týmto účelom by mali budúci učitelia študovať jazyk (jazyky) 
súčasne so svojou oblasťou špecializácie a časť svojho učiteľského štúdia 
stráviť v zahraničí.“ 

Štefánia Dugovičová, Jana Holeková a Katarína Dubíková, PriF UK 

 
CIEĽ: posilniť výučbu geológie 

 
„Inovácia vzdelania a kľúčových kompetencií učiteľov geovedného 

zamerania“ je názov projektu, ktorého cieľom je adaptácia vedomostí, zruč-
ností a kľúčových kompetencií učiteľov, pracovníkov metodických centier  
a centier voľného času v oblasti geovied, príprava učebných, didaktických 
a metodických pomôcok najmä pre praktické laboratórne cvičenia, dopra-
covanie webovej stránky z didaktiky geológie, a tým aj podpora využitia 

Európsky sociálny fond
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informačných a komunikačných technológií pri výučbe geovied. Naplnenie 
týchto zámerov povedie k hlavnému cieľu – k tvorbe modulového prog-
ramu vzdelávania učiteľov v oblasti geovied.  

Do realizácie projektu, ktorý sa bude riešiť vďaka Európskemu sociál-
nemu fondu, sa postupne zapoja pracovníci geologickej, geografickej  
a environmentálnej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK. 

Projekt si vyžaduje komplexný prístup a úzku spoluprácu predovšetkým 
s učiteľmi zo základných a stredných škôl. V rámci projektu sa budú 
realizovať viaceré aktivity, ktoré sú zamerané na modernizáciu výchovno-
vzdelávacieho procesu, modernizáciu obsahu učiva, metód jeho sprostred-
kovania, ako aj na modernizáciu učebných textov a učebných pomôcok  
a ich sprístupnenie v elektronickej forme. 

Jednou z hlavných úloh, ktoré si Európa vytýčila na summite v Lisabone 
(v roku 2000) a ktoré potvrdila na summite v Barcelone (v roku 2002), je 
vytvorenie najdynamickejšej svetovej ekonomiky ukotvenej v spoločnosti 
založenej na poznaní. K nástrojom na dosiahnutie tohoto cieľa patrí zvý-
šenie záujmu mladých ľudí o vedu a poznanie, a to možno dosiahnuť len 
pod vedením dobre pripravených učiteľov. 

V súvislosti s programom Milénium a transformáciou školstva dochádza 
k zmenám aj vo filozofii a v učebných osnovách, k orientácii na environ-
mentálnu a ekologickú problematiku a k výraznému posilňovaniu regio-
nálneho princípu a poznávania miestnej krajiny. Je preto potrebná adaptácia 
vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií učiteľov, pracovníkov me-
todických centier a centier voľného času nielen v oblasti geovied, ale aj  
v oblasti environmentalistiky a ekológie. 

Náš projekt sa sústreďuje predovšetkým na cieľovú skupinu učiteľov  
a budúcich učiteľov prírodovedných predmetov – prírodopisu, biológie, 
geografie. Chceme doplniť a skvalitniť ich vzdelanie v oblasti geovied tak, 
aby absolventi tohto programu vedeli naučiť žiakov riešiť problémy a vy-
užívať získané vedomosti v praxi, čo je aj súčasťou trvalej stratégie Príro-
dovedeckej fakulty UK pri práci s učiteľmi základných a stredných škôl, 
resp. študentmi prírodovedných učiteľských kombinácií.  

Projekt naväzuje predovšetkým na hlavný cieľ koncepcie rozvoja výcho-
vy a vzdelávania, t. j. premeniť tradičné encyklopedicko memorovacie  
a direktívno neživotné školstvo na tvorivo humánnu výchovu a vzdelávanie 
a poznatkovo hodnotné školstvo s dôrazom na aktivitu, slobodu osobnosti 
a tvorbu progresívneho, tvorivého spôsobu života v treťom tisícročí. Pred-
pokladá to ako zmenu filozofie výchovy a vzdelávania, tak aj zmenu obsahu 
vzdelávania, ale najmä zmenu prípravy učiteľov a zmeny metód smerom 
ku nedirektívnym metódam, k heuristikám, k multimédiálnym technológiám. 
Ďalej naväzuje na hlavné zámery koncepcie rozvoja výchovy a vzdeláva-
nia najmä v oblasti tvorby podmienok pre celoživotné vzdelávanie, pod-
pory tvorivej práce škôl a rozvoja kľúčových kompetencií učiteľov. 

Projekt si tiež kladie za cieľ zabezpečiť environmentalizáciu geovied  
v zmysle koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, ktorá bola 
schválená uznesením vlády SR č. 846/1997 a zákonom č. 543/2002 Z. z.  
V zmysle tejto koncepcie majú pedagógovia na všetkých typoch škôl po-
vinnosť zabezpečiť environmentalizáciu všetkých predmetov a študijných 
odborov. Východiskom pre realizáciu tohto zámeru na stredných a základ-
ných školách sú „Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné 
a stredné školy (Environmentálne minimum)“. Učebné osnovy sú vypraco-
vané ako nadpredmetový model, ktorý vyžaduje aplikáciu environmentálnej 
výchovy do všetkých predmetov. Naplnenie zámerov nadpredmetovej kon-
cepcie si vyžaduje nielen environmentalizáciu učebných plánov a učebníc 
a didaktických pomôcok potrebných pre pedagogickú prax v environmen-
tálnej výchove, ale taktiež aj zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pedagógov  
a ich pripravenosť aplikovať environmentálnu výchovu do jednotlivých pred-
metov a teda aj do geovedného vzdelávania. 

Komplexné geovedné vzdelávanie budeme realizovať formou prednášok, 
seminárov, praktických cvičení a exkurzií. Účastníci projektu sa obozná-
mia s najnovšími poznatkami a aktuálnou problematikou geovied, ako aj  

s najnovšími poznatkami z oblasti didaktiky a didaktiky geológie. Zdá sa nám 
to nevyhnutné, pretože abiotická zložka, ktorá je predmetom geovedného 
vzdelávania, tvorí základ, na ktorom sa formuje všetko ostatné. Procesy, 
ktoré sú predmetom výskumu geovied, majú pre ľudskú civilizáciu nedo-
zierne, často katastrofické dôsledky, napr. vulkanické erupcie, zemetrasenia, 
obrovské zosuny svahových hmôt, záplavy spôsobené nadštandardnými 
zrážkami, vlny tsunami atď. Základné poznatky a zručnosti z geologických 
vied sú integrálnou súčasťou prírodných vied a poskytujú nevyhnutný 
základ pre všeobecné vzdelanie, pre komplexné chápanie prírody, histórie 
vývoja Zeme, pretvárania jej povrchu, tvorby základných typov reliéfu  
a krajinných celkov, rozdielností zloženia jej základných stavebných častí 
– minerálov a hornín, s tým súvisiacich rozdielností medzi typmi pôd, ako 
aj pochopenie vzniku akumulácií nerastných surovín, významu geofaktorov 
na využívanie krajiny atď. 

Nemenej dôležitým cieľom projektu je komplexnosť, čo znamená, že v ná-
väznosti na geologickú stavbu chceme učiteľov zoznámiť aj s ďalšími cha-
rakteristikami prostredia, najmä s jeho geografickou, environmentálnou  
a ekologickou hodnotou, s chránenými krajinnými oblasťami a náučnými 
chodníkmi, ako aj s kultúrno-historickými zaujímavosťami. 

Reagujeme tým aj na skutočnosť, že Slovensko podľa najnovšieho prie-
skumu OECD PISA patrí medzi krajiny, v ktorých populácia 15-ročných 
žiakov dosahuje síce priemernú gramotnosť v oblasti matematiky a prírod-
ných vied, ale nemá priemernú schopnosť využiť získané vedomosti v praxi  
a vyvodzovať závery z prečítaného. 

Je naším cieľom, aby učitelia v cykle praktických laboratórnych cvičení  
a exkurzií získali aj základné zručnosti a kompetencie ako aplikovať a vy-
užívať motivačné a aktivizačné formy práce s deťmi (projektové vyučova-
nie, didaktické hry v prírode), pretože len prostredníctvom aktivít v prírode 
je možné u detí a mládeže vzbudiť spontánny záujem o prírodu, podporiť 
záujem o poznávanie vlastnej krajiny, formovať v nich pocit zodpovednosti 
za ochranu prírody a životného prostredia a vytvárať správne postoje k ži-
votným hodnotám. 

Projekt má umožniť adaptáciu pedagogických a odborných kompetencií 
učiteľov potrebných pre transformáciu systému prírodovedného, geoved-
ného vzdelávania a prostredníctvom učiteľov orientovať záujem žiakov. 
Podnietiť a zvýšiť záujem o štúdium prírodných vied v súlade s vytýčenými 
cieľmi a prioritami EÚ. 

Posilniť výučbu geológie považujeme za potrebné aj preto, že bola pre-
rušená príprava učiteľov s aprobáciou geológia, ktorú garantovala do roku 
1984 Prírodovedecká fakulta UK. V súčasnom období geológiu na školách 
učia spravidla absolventi učiteľského štúdia v kombinácii s prírodopisom, 
resp. biológiou či geografiou, ktorí nie sú dostatočne odborne pripravení, 
alebo v niektorých prípadoch absolventi odborného štúdia geológie – 
neučitelia, ktorí nie sú zasa dostatočne pripravení po didaktickej stránke.  

Navrhnutý cyklus prednášok, seminárov, praktických cvičení a exkurzií 
chceme realizovať na Prírodovedeckej fakulte UK, pretože fakulta má bo-
haté zbierky minerálov, hornín a surovín, zatiaľ čo na školách sú zbierky 
skromnejšie a niekde dokonca absentujú. Väčšina pedagógov, ktorí učia  
v rámci prírodopisu aj geológiu, nemá dostatočný prehľad a vedomosti 
práve v poznávaní minerálov a hornín. Realizáciou výučby praktického 
poznávania a určovania prírodnín v zbierkových fondoch, ale aj v teréne, 
chceme prispieť k posilneniu praktických zručností pedagógov a ich pro-
stredníctvom aj študentov.  

Očakávame, že frekventanti inovujú vyučovacie metódy a implementujú 
nové poznatky do učiva na školách, čo zvýši kvalitu výučby geológie, a že 
nadviažeme s nimi užšiu spoluprácu.  

Lídia Turanová,  
Geologický ústav PriF UK 

 
 
 

Predajná akcia Vydavateľstva Právnickej fakulty UK 
 
Právnická fakulta UK si túto jeseň pripomína 85 rokov svojej činnosti. 

Pri tejto príležitosti boli vydané dve publikácie – Právnici na Univerzite 
Komenského. 85 rokov činnosti Právnickej fakulty a Bibliografia prác učiteľov 
PraF UK za roky 2000 – 2004.  

Okrem týchto publikácií Vydavateľské oddelenie PraF UK vydalo:  
– v edičnom rade monografie publikáciu Chovancová: Liberalizmus verzus 

komunitarizmus,  
– v edičnom rade učebnice Škultéty a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná 

časť,  
– v učebných textoch Kráľ a kol.: Legislatíva, Prikryl: Mladiství v trestnom 

práve a Abrahámová – Škvareninová: Kapitoly zo štylistiky a rétoriky.  
V spolupráci s Bratislavskou vysokou školou práva: Vojáček: Právne dejiny 

Slovenska (od roku 1918).  
V edícii domáca a svetová jurisprudencia vyšli dve publikácie – Beňa: 

Pramene k dejinám práva. Starovek a Valent – Chovancová a kol.: Texty  
z právnej filozofie.  

V ďalšom edičnom rade zborníky vyšlo Správne súdnictvo, zborník vyda-
ný v spolupráci s Najvyšším súdom SR a v spolupráci s Vydavateľstvom 
UK zborník Acta Facultatis Iuridicae UC XXIV.  

Okrem uvedených titulov vyšli aj Zbierka okruhu otázok na akademický 
rok 2006/2007, Ročenka PraF UK na akademický rok 2006/2007 a prí-
ručka Cibulka a kol.: Vybrané kapitoly z dejín a náuky o spoločnosti na 
CD.  

V najbližšom období vyjdú tieto tituly:  
Poredoš – Ďuriš – Lysina: Základy medzinárodného práva súkromného, 

Srebalová – Pekár – Boleček: Praktická príručka príkladov zo správneho 
práva procesného, Škultéty a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná 
časť a Bakošová – Vaculíková: Základy sociológie práva.  

 
Produkciu Vydavateľského oddelenia PraF UK poskytujeme študen-

tom cez sieť kníhkupcov, ale dvakrát ročne realizujeme aj predajnú 
akciu v budove UK. Táto jesenná, už tradične konaná pri príležitosti Dňa 
študentstva, Týždňa vedy EÚ a v tomto roku aj 85. výročia začatia 
činnosti Právnickej fakulty UK sa uskutočnila dňa 23. 11. 2006 na prízemí 
historickej budovy UK (vo vestibule) a zaznamenala veľký záujem štu-
dentov. 

 
Mgr. Eva Vlková 
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Dôchodcovia na výlete 
 
Fakultný výbor OZ PšaV SR 

pri Prírodovedeckej fakulte UK 
usporiadal pre dôchodcov dňa 
5. 10. 2006 jednodňový autobu-
sový výlet na termálne kúpalis-
ko vo Veľkom Mederi. 

Bol to skutočne pre nás vyda-
rený deň, ktorému prialo i po-
časie, a tak sme si užívali ter-
málnu vodu v bazénoch, masá-
že, ale i občerstvenie v areáli 
kúpaliska. 

Domov sme sa vracali v dobrej 
pohode, osviežení na tele i du-
chu a so želaním, aby sa také-
to podujatia opakovali. 

Za všetkých účastníkov ďakuje 
A. Pošvancová 

 

Senátor J. William Fulbright:  
Svet, ktorý spájajú vedomosti 

 
Fulbrightov program, ktorý podporuje vzdelávacie výmeny medzi 

USA a ďalšími krajinami, oslavuje tohto roku šesťdesiate výročie. Na 
Slovensku začal pôsobiť v roku 1992, a tak má svoj rozvoj ešte len 
pred sebou. 

Program, ktorý bol pomenovaný na počesť senátora J. Williama 
Fulbrighta a cielene zameraný na zvyšovanie vzájomného porozumenia 
medzi občanmi USA a iných krajín, schválil Kongres Spojených štátov 
amerických v auguste 1946. V Slovenskej republike program adminis-
truje Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny, ktorá vznikla na 
základe medzivládnej dohody o vzdelávacích výmenách medzi USA 
a SR. Mandát komisie je jednoznačný: identifikovať najlepších kandidá-
tov v oboch krajinách a angažovať ich do recipročných výmen v rámci 
vysokých štandardov Fulbrightovho programu. Štipendiá sú udeľované 
v súlade s celosvetovými pravidlami, riadenými princípmi otvorenej 
súťaže, akademickej kvality a profesionality a princípmi bilaterálnej spo-
lupráce. Prehľad programov je k dispozícii na www.fulbright.sk.  

V akad. roku 2005 – 2006 som mala možnosť byť jedným z účastní-
kov tohto programu. Výskumný pobyt som absolvovala na Neuromus-
kulárnom výskumnom centre (NMRC) Univerzity v Bostone. Mojím 
supervisorom bol prof. Carlo J. De Luca, PhD., riaditeľ centra. Cieľom 
výskumného programu s názvom „Stabilografická difúzna analýza pri 
posudzovaní vekom a cvičením podmienených zmien stability posto-
ja“ bolo získať skúsenosti s touto metódou a následne ju uplatniť vo 
funkčnej diagnostike na našom oddelení telovýchovného lekárstva. 

Počas môjho pôsobenia na NMRC som bola súčasťou výskumného 
tímu, ktorý pracoval na projekte „A ground-based research analog for 
space flight effects on gait and balance – Development of evidence-
based rehabilitation techniques“. Projekt finančne podporila NASA 
v rámci zmluvnej spolupráce s Národným vesmírnym biomedicínskym 
výskumným inštitútom (NSBRI). Vedúci laboratória analýzy a preven-
cie zranení a zodpovedný riešiteľ projektu bol doc. Lars Oddsson, 
ktorého entuziazmus a profesionalita do značnej miery prispeli k tomu, 
že môj pobyt na výskumnom centre bol zaujímavý a produktívny. Vý-
sledky tohto výskumu budú prezentované na kongresoch a publiko-
vané v odborných časopisoch. Záujem o ne prejavil aj Inštitút kontroly 
motoriky a techniky pohybu Nemeckej športovej univerzity v Cologne, 
kde moja prednáška bola súčasťou Erasmus/Socrates učiteľskej mo-
bility. Ďalšie príspevky boli, resp. budú prezentované na vedeckom se-
minári Strojníckej fakulty STU v Bratislave, na 7. sympóziu venovanom 
úlohe vestibulárneho aparátu pri pobyte vo vesmíre v Noordwijku 
a na XVI. kongrese Medzinárodnej spoločnosti elektrofyziológie a kine-
ziológie v Toríne.  

Počas môjho pobytu na Neuromuskulárnom výskumnom centre bos-
tonskej univerzity som formou prednášok prezentovala nielen výsled-
ky našej práce na oddelení telovýchovného lekárstva „Our approach 
to functional diagnostics of sport performance in elite athletes“, ale 
aj výskum realizovaný počas môjho pobytu na Výskumnom inštitúte 
pre olympijské športy v Jyväskylä „Sensory Organisation Test in diag-
nostics of post-exercise postural stability of athletes”. Vzhľadom na záu-
jem kolegov o túto prácu som na podobnú tému prednášala aj na Vesti-
bulárnom vedeckom seminári na Massachusetts Eye and Ear Infirmary/ 
Harvard Medical School. 

V rámci prednáškového pobytu na Univerzite La Verne v Californii, 
ktorý som absolvovala vďaka Fulbright Occasional Lecturer Program 
Award, som nielen informovala o vzdelávaní a rozvoji vedy v oblasti 
športu v SR a o našich diagnostických a tréningových metódach, ale 
aj diskutovala so študentmi a kolegami s cieľom výmeny skúseností. 
Neformálna atmosféra vytvorila priestor aj na rozhovory o systéme štúdia 
a vedy na univerzitách v USA a Európe, či o kultúre a histórii týchto 
národov. Ďalšie, podobné prednášky som prezentovala aj na Fakulte 
aplikovaných vied o zdraví Univerzity Illinois v Chicagu. 

Počas môjho pobytu som mala tiež možnosť oboznámiť sa s pro-
jektmi, ktoré sa riešili v ďalších laboratóriách výskumného centra, ako 
aj navštíviť iné inštitúcie, napr. Univerzitu v Bostone, Harvard Univerzitu 
v Cambridge, Fakultu vied o zdraví Univerzity Massachusetts, Americký 
olympijský výbor – odd. športovej vedy v Colorado Springs, Lekársku 
fakultu na Univerzite Costa Rica, atď. Zúčastnila som sa tiež množstva 
seminárov, workshopov a kurzov potrebných k realizácii samotného vý-
skumu, napr. Matlab – software na analýzu pohybu a vzdelávací prog-
ram pre výskumné tímy na ochranu probandov. Obohatením pobytu 
boli aktivity v rámci Fulbright metropolitného programu, ktoré organi-
zovala miestna komisia. 

Tento prierez mojím pobytom v USA je však len zlomkom skúseností 
a zážitkov. Prínosom bol nielen po profesionálnej stránke, ale pomo-
hol mi aj oboznámiť sa so životom ľudí a ich krajinou. Fulbrightov 
výmenný program takto vo veľkej miere prispieva k vzájomnému spo-
znaniu oboch národov a vytvoreniu spolupráce na akademickej pôde. 

Mgr. Erika Zemková, PhD., 
Katedra športovej kinantropológie FTVŠ UK  

Blahoželáme, pán profesor 
 

Meno prof. RNDr. Vojtecha
Štulrajtera, DrSc., nepochybne
patrí medzi najznámejšie osob-
nosti histórie Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK. Vypro-
filoval sa na popredného slo-
venského fyziológa a fyziológa 
športu. Svoj entuziazmus doka-
zuje nielen ako emeritný profe-
sor na Katedre športovej kinan-
tropológie, ale aj v spoločen-
skom živote a v ďalších oblas-
tiach jeho aktivít. V novembri 
oslavuje svoje 70 narodeniny. 

 
Prof. Štulrajter sa narodil 21. no-
vembra 1936 v Čiernom Balogu. 
Základnú školu navštevoval v Čier-
nom Balogu, gymnázium v Prie-
vidzi a v Tisovci a maturoval na

11–ročnej strednej škole v Hnúšti. Štúdium fyziológie, ktoré začal na PriF 
UK, dokončil s vyznamenaním v roku 1960 na Ševčenkovej štátnej uni-
verzite v Kyjeve. Od roku 1960 do roku 1967 pôsobil ako odborný asistent 
na Katedre fyziológie LF UK v Bratislave. V r. 1964 – 1965 absolvoval pol-
ročné postgraduálne štúdium na Humboldtovej univerzite v Berlíne. V roku 
1980 obhájil kandidátsku prácu v Kolégiu biológie SAV a habilitoval sa na 
docenta na LF UK v problematike, ktorú riešil na Katedre fyziológie spomí-
nanej fakulty – vo viscero-viscerálnych vzťahoch medzi žlčníkom a srdcom. 
O trinásť rokov neskôr bol na LF UK vymenovaný za profesora v problema-
tike nervovosvalovej fyziológie športu a strečingu.  

V r. 1976 nastúpil prof. V. Štulrajter, vtedy ešte ako odborný asistent, na 
FTVŠ UK. Neskôr bol poverený vedením vtedajšej Katedry anatómie a fy-
ziológie FTVŠ UK. Postupne budoval laboratórium fyziológie a vylepšil vý-
učbu fyziológie človeka najmä v praktickej oblasti. Tu sa začal venovať 
problémom fyziológie športu a telesných cvičení v rôznych oblastiach. Prvou
oblasťou bola oblasť nervovosvalovej fyziológie, so zameraním na proble-
matiku reakčného a reflexného času u študentov a študentiek FTVŠ UK
a u športovcov rôzneho pohlavia, veku a výkonnosti. V tomto smere využil 
merania na výber športovcov, na posúdenie ich funkčných stavov aj late-
rality. V spomínanej problematike obhájil v r. 1980 doktorskú dizertáciu DrSc. 

Vo výskume vyriešil viac ako 15 štátnych a neskôr grantových úloh, do 
ktorých postupne zapájal všetkých spolupracovníkov vrátane ašpirantov, 
resp. doktorandov, ale aj študentov v rámci ŠVOČ. Napísal viac ako 280 ve-
decko-odborných publikácií, vrátane šesť monografií. Predniesol viac ako 
200 prednášok, ktorých bol autor alebo spoluautor. Mal veľa spoluautorov 
aj na LF UK, ako aj na rôznych pracoviskách SAV. Spoluorganizoval viaceré
domáce aj medzinárodné konferencie a sympóziá (Fyziologické dni, me-
dziodborové konferencie, bilaterálne sympóziá o srdcovom rytme). Trikrát 
bol odmenený cenami lekárskej spoločnosti za najlepšie publikácie roka, 
ktoré napísal ako hlavný autor. Úspešnosť publikačnej činnosti potvrdzuje 
aj viac ako 250 citácií. 

Aj na dôchodku sa neprestal zaujímať o vzdelávanie študentov. Pracuje 
ako vedúci doktorandských prác, pomáha študentom pri ŠVOČ, vedie kon-
zultácie a prednáša na doktorandskom štúdiu problematiku fyziologických 
adaptačných mechanizmov a nervových regulácií pri pohybovej činnosti. 
Je úspešným prednášateľom na školeniach trénerov v rôznych športoch 
pri získavaní kvalifikácie, resp. pri jej zvyšovaní. 

Vážený pán profesor, som rád, že Vám môžem v mene celej FTVŠ UK 
zablahoželať k Vášmu jubileu, popriať Vám veľa zdravia, energie, invenč-
ných myšlienok a udržanie si pre Vás charakteristického večného zá-
palu pri riešení pedagogických a výskumných úloh. 

PaedDr. Viktor Bielik, PhD.
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Za pani docentkou Máriou Trebatickou 
 
Ešte pred krátkym časom sme sa s doc. RNDr. Máriou Trebatickou, CSc., vídavali v priestoroch 

našej fakulty a katedry genetiky v kruhu spolupracovníkov a študentov. O to bolestnejšia bola 
správa, že nás dňa 8. 10. 2006 navždy opustila. Všetkým nám bude veľmi chýbať, pretože bola 
príkladom v pedagogickej práci i z hľadiska ľudskej dimenzie, s ktorou pristupovala nielen  
k plneniu každodenných prozaických úloh, ale k životu vôbec. 

 

Pani docentka sa narodila 24. 12. 1944 v Kopča-
noch. Biologické vzdelanie so špecializáciou ge-
netika získala na Prírodovedeckej fakulte UK  
v Bratislave v rokoch 1962 – 1967. Ako mladá 
absolventka fakulty, ktorá sa vždy živo zaujímala 
o problémy dedičnosti, sa 1. septembra 1967 
stala asistentkou na oddelení genetiky a neskôr 
patrila k zakladajúcim členom samostatnej Ka-
tedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK, na 
ktorej nepretržite pracovala až do posledných 
dní svojho života. Pôsobila vo všetkých formách 
pedagogického procesu, prednášala, viedla dip-
lomové práce, bola školiteľka diplomových a dok-
torandských prác z odboru živočíšna genetika, 
predsedkyňa štátnicovej komisie pre pedagogické 
kombinácie, členka štátnicovej komisie z odboru 
genetika a pod. Bola spoluautorkou celoštátnej 
učebnice genetiky pre gymnázia, kde začala šíriť 
moderné trendy v biológii, predovšetkým v gene-
tike. V oblasti vedeckovýskumnej práce sa veno-
vala problémom environmentálnej mutagenézy, 
ktoré skúmala na živočíšnych modelových systé-
moch. S týmto zameraním vychovala viacerých 

diplomantov a spolupodieľala sa na odhalení ge-
notoxického účinku viacerých polutantov. 

Opustila nás nečakane na prahu začínajúceho 
akademického roka ako fundovaná vysokoškol-
ská učiteľka, ktorej pedagogická práca na našej 
fakulte bola vždy vysoko hodnotená. Uvedomo-
vala si, že jej poslanie vysokoškolskej učiteľky sa 
môže najlepšie naplniť tak, že všetko, čo vie, ne-
zištne odovzdá študentom, že ich naučí nielen 
ako život vzniká, ale aj ako ho treba produktívne 
prežiť. Vychovala viacerých úspešných genetikov 
a tiež aj mnohých budúcich stredoškolských uči-
teľov, vštepujúc im úctu k hodnotám, ktoré sama 
vyznávala. 

Vážená pani docentka, ďakujeme Ti za všetko, 
čo si urobila pre katedru genetiky, pre Príro-
dovedeckú fakultu UK, pre výchovu genetikov 
a budúcich stredoškolských učiteľov na Slo-
vensku. Lúčime sa s Tebou, avšak v našich 
mysliach a srdciach budeš stále žiť. Bude nám 
veľmi chýbať Tvoj optimistický pohľad na pre-
konávanie prekážok a pozitívny vzťah k životu. 
Česť Tvojej pamiatke. 

 

Za kolegov z Katedry genetiky PriF UK: 
Prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc.,  

prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.,  
prof. Ing. Ján Grolmus, CSc. 

 
 

● ● ● 
 

Denne sa stretávame s relatívne úzkym okruhom 
ľudí. Ľudí, s ktorými zdieľame náš životný priestor. 
Ľudí, s ktorými hodnotíme minulosť, popisujeme 
prítomnosť a plánujeme budúcnosť. Ľudí, s ktorý-
mi často súhlasíme, a rovnako často sa i kritizujeme. 

Ľudí, ktorým sa snažíme porozumieť a veríme, že 
oni sa snažia porozumieť nám. Ľudí, ktorí vytvá-
rajú náš každodenný mikrosvet a robia ho jedi-
nečným.  

Docentka Mária Trebatická mikrosvet Katedry 
genetiky spoluvytvárala 40 rokov. Interakcie s ňou 
ovplyvňovali osobný svet jej kolegov a študentov. 
Kolegov ovplyvňovala prostredníctvom svojich 
názorov a postojov, študentov, budúcich vedeckých 
pracovníkov, prostredníctvom svojich kurzov, pred-
nášok, cvičení a seminárov. A študentov, budúcich 
stredoškolských pedagógov, prostredníctvom svo-
jich aktivít v oblasti didaktiky biológie. Do prípravy 
budúcich a do vzdelávania už aktívnych učiteľov 
investovala obrovský diel svojho času a energie. 
Snažila sa o modernizáciu výučby stredoškolskej 
biológie, hľadala nové didaktické techniky, orga-
nizovala kurzy pre stredoškolských učiteľov. Tento 
typ aktivít, ktoré žiadny hodnotiaci systém na vy-
sokých školách nezhodnocuje a ktoré sú pritom 
tak esenciálne pre ozdravenie slovenského škol-
stva, sú podstatným osobným príspevkom do-
centky Trebatickej pre náš systém vzdelávania. 
Príspevkom, ktorý by mal byť pre nás ostatných 
inšpiráciou.  

Denne sa stretávame s relatívne úzkym okruhom 
ľudí. Ľudí, ktorí vytvárajú náš každodenný mikro-
svet a robia ho jedinečným. Keď niekto z týchto 
ľudí odíde, náš svet sa stáva chudobnejší. Tak, 
ako sa stal chudobnejší svet na Katedre genetiky 
po odchode docentky Trebatickej. 

 
Doc. RNDr. Ľubomír Tomáška, CSc.,  

vedúci Katedry genetiky PriF UK 

 
 

Posledná rozlúčka 
 
Ťažko sa hľadajú slová, ktoré by vyjadrili náš hlboký zármutok nad odchodom našej kolegyne, 

priateľky, vysokoškolskej pedagogičky PhDr. Magdalény Barteltovej, PhD., ktorá nás navždy 
opustila dňa 26. júla 2006 vo veku nedožitých 72 rokov. 

 

Dlhé roky bola súčasťou Katedry hudobnej vý-
chovy Pedagogickej fakulty UK, súčasťou nás. 
Dávala nám to, čo sama celý život nasávala – 
vedomosti a životné skúsenosti. 

Dr. M. Barteltová sa narodila v roku 1934 v No-
vom Jičíne, Filozofickú fakultu UK v odbore Hu-
dobná veda a estetika absolvovala v roku 1958. 
Počas štúdia pôsobila ako redaktorka hudobného 
života Bratislavy. Stovky príspevkov, recenzií, kritík, 
glosov a rozhovorov uverejnila v denníkoch Ve-
černík, Pravda, v časopisoch Kultúrny život a inde. 

Po ukončení štúdia pracovala v Slovenskej aka-
démii vied, v redakcii Večerník a v Českosloven-
skej televízii. Od roku 1959 pracovala vo funkcii 
metodika pre všeobecno-vzdelávaciu prácu a hu-
dobnú výchovu v Mestskom dome kultúry a osve-
ty. Organizovala a dramaturgicky pripravovala 
Koncerty na nádvorí, Vežové koncerty, Komorné  

a organové koncerty. Metodicky odborne riadila 
výchovné koncerty pre školy všetkých cyklov Bra-
tislavy. Pôsobila ako recenzentka hudobných po-
dujatí. Bola lektorkou v oblasti doškoľovania diri-
gentov detských speváckych zborov poriadaných 
Osvetovým ústavom. Voľný čas venovala členstvu 
v speváckych zboroch, menovite v Miešanom 
zbore bratislavských učiteľov a v Akademickom 
speváckom zbore UK, kde mala možnosť sledo-
vať a podieľať sa na zborovom živote v spevác-
kom kolektíve. V spolupráci s Osvetovým ústavom 
vydala Stručný prehľad dejín pre celoslovenské 
potreby dirigentov speváckych zborov. Usmer-
ňovala edičný plán hudobnín, hudobno-vedných 
štúdií, príručiek a pedagogických materiálov pre 
internú potrebu MDKO a kultúrnych zariadení  
v celomestskom meradle.  

V roku 1976 obhájila titul doktora filozofie v od-
bore teória vyučovania hudobnej výchovy na Pe-
dagogickej fakulte UK v Trnave, kde pôsobila do 
roku 1985. Na Katedre hudobnej výchovy Pe-
dagogickej fakulty UK pracovala od roku 1986. 
Pôsobila vo všetkých formách pedagogického pro-
cesu, prednášala predmety: Dejiny hudby, Hudba 
20. storočia, Profily skladateľov slovenskej hudby, 
Hudba pre deti a mládež, Prehrávky k dejinám 
hudby. Bola školiteľkou a oponentkou nespočetné-
ho množstva diplomových prác, rigoróznych prác, 

členkou komisií pre štátne záverečné skúšky.  
V roku 2000 úspešné obhájila dizertačnú prácu  
a bola jej udelená vedecko-akademická hodnosť 
Philosophiae doctor vo vednom odbore – Teória 
vyučovania hudobnej výchovy.  

Ako svoj trvalý odkaz zanechala množstvo publi-
kačných výstupov, ktoré sú prameňom poznatkov 
pre ďalšie vzdelávanie a kvalifikačný rast našich 
študentov a pedagógov. Jej monografie Hudba 
na Slovensku od najstarších čias do 30. rokov  
19. storočia, Hudba 20. storočia I.,II., Dejiny sve-
tovej hudby, Profily skladateľov hudobného roman-
tizmu 19. storočia, umožnili študentom zorientovať 
sa v širokospektrálnej problematike hudobných 
období, štýlov, slohov, kompozičných prúdov, 
skladateľských osobností. Získané poznatky a skú-
senosti odovzdávala nezištne študentom a ko-
legom. Pre ľudskú dimenziu Dr. Barteltovej bolo 
charakteristické rozdávanie vedomostí, ľudskosti 
či porozumenia, jednoducho vyjadrené – rozdávala 
život. 

Milá Magduška, lúčim sa s Tebou v mene ko-
legov, priateľov, študentov, ako aj v mene mo-
jom. V našich spomienkach a srdciach zostaneš 
navždy.  

Česť Tvojej pamiatke! 
 

PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD. 
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Kľúčom nie sú iba kilometre 
 
Dnes sme sa o problémoch súvisiacich s ubytovaním v študentských domovoch pozhovárali s predsedom ubytovacej komisie Filozofickej fakulty UK 

Michalom Chovancom. 
 

●Prečo si sa rozhodol pracovať práve v ubytovacej komisii akade-
mického senátu? 
– Nepochádzam z Bratislavy, ale z Nových Zámkov. Všimol som si 

problémy s prideľovaním internátov – nie všetko tam bolo s kostolným 
poriadkom. Študenti v podstate za svoje práva nebojujú, vlastným pri-
činením som teda chcel prispieť k odstraňovaniu nedostatkov. Miesto  
v komisii mi ubytovanie nezaručuje, tiež sa ma týkajú rovnaké kritéria ako 
ostatných spolužiakov. 
●Ako funguje ubytovacia komisia? 

– Pracujeme predovšetkým v letnom semestri, kedy vybavujeme žiadosti 
týkajúce sa ubytovania. Po otvorení nového akademického roka sú už 
lôžka pridelené a naša práca sa tým v podstate končí. Každá fakulta má 
vlastnú komisiu. Tú našu tvoria traja študenti, ktorých mandát trvá dva 
roky. Ja v nej pôsobím už rok. 
●Podľa akého kľúča rozdeľujete internáty? 

– Prednosť dostávajú starší študenti od druhého ročníka, potom pri-
chádzajú na rad prváci. Žiadosti sa delia v pomere 7 : 3. Každému prvá-
kovi sa spolu s pozvánkou na školu posiela aj formulár žiadosti o uby-
tovanie. 
●Aké ďalšie aspekty zohľadňujete pri žiadostiach? 

– Tieto kritéria sú zverejnené na internete. Najdôležitejšia je vzdialenosť 
od miesta bydliska, ktorá sa uprednostňuje pred študijným prospechom. 
Do všetkého sa započítava sociálne zázemie študenta a jeho zdravotný 
stav, teda či nie je držiteľom preukazu zdravotne postihnutej osoby.  
U starších sa zohľadňuje aj prospechové štipendium. To isté platí o polo-
sirotách. Študenti poberajúci sociálne štipendium i ťažko zdravotne po-

stihnutí dostanú lôžka bez ohľadu na vzdialenosť. V prípade, že dvaja 
študenti požiadajú o spoločnú izbu a navzájom sa napíšu ako spolubý-
vajúci, ich šance na pridelenie danej izby vzrastú. 
●Neplánujete prejsť na bodový systém, tak ako je to aj na iných fa-

kultách? 
– Nie. A to ani v prípade zavedenia elektronických žiadostí. Jedným  

z dôvodov je aj fakt, že sa zvýšil počet sociálnych štipendistov, čo zabralo 
značné množstvo ubytovacích miest. Keby sme automaticky pridelili uby-
tovanie sociálnym študentom, poberajúcim ZŤP dávky a prospechovým 
štipendistom, ukrátili by sme tých, ktorí nemajú dobrý prospech. Napríklad 
Košičania by vôbec nemuseli dostať ubytovanie. 
●Aké novinky pripravujete? 

– Doteraz sme všetky žiadosti nahadzovali do počítača ručne. Chceme 
teda požiadať o elektronický zápis žiadateľov o ubytovanie. Zároveň by 
sme chceli upraviť webovú stránku. Študenti nasľubovali v tomto smere 
pomoc, žiaľ miesto činov prišli výhovorky... 
●Aké vlastnosti by mal mať člen komisie? 

– Predovšetkým by mal mať čas a byť trpezlivý. Hovorím z vlastnej 
skúsenosti, počas môjho pôsobenia som už vybavil iks telefonátov  
a musím priznať, že niektorí ľudia sú veľmi neodbytní. Ja som sa im snažil 
pomôcť, ako som najlepšie vedel. S jednou mamičkou som dokonca 
ponavštevoval viaceré bratislavské internáty. Člen komisie by teda mal 
mať aj určitý prehľad v oblasti, kde pracuje. Verím, že svojou snahou 
pomôžeme študentov k lepšiemu bývaniu počas štúdia na našej univer-
zite. 

Zaznamenala Zuzana Ačjaková 
 

 

Zlo má svoje meno 
 
Slovo terorizmus má dlhú históriu, no patričnej „slávy“ a každodenného používania sa dočkalo až  

v 21. storočí. Pôvodne latinské terrere znamenalo vydesiť, vystrašiť. Dnes je význam tohto slova oveľa 
smutnejší, temnejší, bolestnejší, ale aj naliehavejší. 

 

… a zrazu tu bol 
Pravdepodobne prvýkrát dostal terorizmus reál-

nu podobu v období francúzskej buržoáznej re-
volúcie, keď Maximilián Robespierre a radikálni 
jakobíni za obdobie jedného roka popravili vyše 
17 tisíc ľudí. Dnešní teroristi nie sú o nič jemno-
citnejší. Útočia často, nepredvídateľne, masovo  
a každým novým útokom získava terorizmus nový 
rozmer. Preto prirovnanie k zhubnému nádoru 
nie je vonkoncom náhodné. Liečba je stále v hmle 
otáznikov. Mocní rečnia o prevencii, vyjednávajú, 
zakrývajú vlastné obavy v snahe zmierniť strach 
verejnosti, no muži bez tváre sú ešte stále o krok 
vpredu. 

… ale prečo? 
Keď počujete, čítate, či vidíte správy o krvavých 

útokoch, šokuje vás bilancia obetí, škody na ma-
jetkoch… Málokedy nás zaujíma aj to, na čo chceli 
teroristi útokom upozorniť, pretože v danej chvíli 
je to zanedbateľné. Nikdy neútočia bezdôvodne. 
No ich dôvody sú nám príliš vzdialené na to, aby 
sme ich mohli aspoň sčasti pochopiť. Paradoxne, 
k vraždeniu ich najčastejšie vedie náboženská 
viera, potom nacionalizmus, filozofia, či prostá ne-
návisť. Je veľmi ťažké odhadnúť, koľko ľudí doteraz 
zahynulo pre často nedosiahnuteľné a prehnané 
ciele útočníkov, ktorí svoje zámery neváhajú po-
kropiť cudzou krvou. 

Je „in“ 
Mnohým sa pri slove terorizmus vybaví 11. sep-

tember 2001, unesené lietadlá a trosky WTC po-
chovávajúce tritisíc nevinných ľudí. Tejto (trochu 
mylnej) asociácii vďačíme predovšetkým médiám, 
ktoré (vcelku oprávnene) namaľovali čiernu ma-
chuľu na mapu sveta. Ako povedal prezident 
Bush, to nebol útok na jeho krajinu, ale na slo-
bodu ako takú. Enormná medializácia dala slovu 
terorizmus novú podobu a rozpútala svetový záu-
jem. Lepšie povedané, svetový odpor. No netre-
ba zabudnúť, že terorizmus tu bol aj pred septem-
brom 2001 a stále visí vo vzduchu ako búrkový 

mrak, ktorí desí a nemizne. Na ilustráciu, v sú-
časnosti je aktívnych tridsaťšesť veľkých teroris-
tických skupín, šesť z nich operuje v Európe. Te-
roristom v uplynulom čase pomohol najmä vznik 
internetu, ktorý im umožnil neobmedzené a prak-
ticky nekontrolovateľné možnosti komunikácie  
a plánovania svojich cieľov.  

Riešenie v nedohľadne 
Vraví sa, že tak ako na každú otázku jestvuje 

odpoveď, tak aj každý problém má svoje riešenie. 
Pri terorizme sa však táto jednoduchá frázička 
komplikuje. Najjednoduchšie by bolo… Ustúpiť? 
Konvertujme všetci na islam, vytvorme štáty, kto-
ré radikálni extrémisti žiadajú? Ústupky sú prílišné 
a nám teda neostáva nič iné, len – diplomacia. 
Plánovaný boj s terorizmom uzrel svetlo sveta. 
Kompetentní tvrdia, že prináša výsledky. Ich kon-
krétnosť je v úzadí. Prevencia proti terorizmu je 
podľa Európskej únie založená na informovanosti, 
verejnej diskusii o jeho hrozbách, kolektívnom 
odmietnutí terorizmu ako politickej stratégie a ana-
lýze tvrdení, ktorými sa niekedy ospravedlňuje 
neodsudzovanie tohto novodobého strašiaka. 
Sú to však stále len slová. Diplomacia pracuje na 
plné obrátky. Slovami. Vyjadrenia sú rovnako 
neurčité ako definície. „Pribúda vo svete teroristov? 
To nevieme. Svet to nevie,“ priznáva otvorene ne-
istotu americký minister obrany Donald Rumsfeld. 
K alarmujúcemu problému sa čelom postavila aj 
Severoatlantická aliancia. Program prác NATO 
na obranu proti terorizmu sa zameriava na vývoj 
systémov, ktoré prostredníctvom najnovších tech-
nológií poskytnú armádam schopnosť odhaľovať, 
rozkladať a prenasledovať teroristické skupiny. 
No na vavrínoch nespia ani teroristi. Každodenný 
strach ľudí, ktorých domov je pre nás, Stredoeuró-
panov, len akási riziková dovolenková destinácia, 
hovorí za všetko. Je jednoznačnou odpoveďou 
na otázku, kto má navrch. Či teroristi, alebo my, 
zvyšok sveta. 

Alžbeta Maťašovská 
 

Študentským perom

Keď sa povie  
EJTA 

Európske združenie škôl žurnalistiky (The 
European Journalism Training Association 
– EJTA) bolo založené v Bruseli v roku 1990 
s cieľom umožniť spoluprácu rôznym žurna-
listickým centrám v Európe. Je ich styčným 
bodom v komunikácii, reprezentuje ich zá-
ujmy, organizuje výmenné pobyty študen-
tov i vyučujúcich. Katedra žurnalistiky FiF UK 
je riadnym členom EJTA. Jednou z výhod 
členstva sú medzinárodné študijné moduly 
a programy, ktoré sú otvorené pokročilým 
študentom z členských inštitúcií. Každý 
program má svoj vlastný systém prijíma-
nia študentov. Detailnejšie informácie posky-
tuje sekretariát asociácie. Stačí kliknúť na 
www.ejta.nl. 

Najdôležitejším cieľom asociácie je stimu-
lovať európsku spoluprácu medzi nezisko-
vými žurnalistickými centrami vo vzdelávaní 
a v tréningu budúcich žurnalistov a vytvoriť 
profesionálny prístup v poskytovaní vzde-
lania v tomto odvetví. Finančné zdroje aso-
ciácie pozostávajú z členských poplatkov, 
z peňazí EÚ alebo z programov Socrates, 
Leonardo a Tempus. 

Členmi asociácie EJTA sa môžu stať len 
inštitúcie, nie jednotlivci. Medzi hlavné kri-
tériá pre prijatie patrí aktívne profesionálne 
a praktické vzdelávanie v žurnalistike, ne-
závislosť od politickej strany alebo skupiny 
propagujúcej hocijakú formu diskriminácie 
a nekomerčné fungovanie žurnalistického 
centra. EJTA združuje 47 škôl so žurnalis-
tickým zameraním z 24 krajín sveta. Z krajín 
V4 medzi členmi chýba len Česká republika. 

Prezidentkou asociácie EJTA so sídlom 
v Maastrichte je od júna tohto roku Holan-
ďanka Marianne Peters.  

Lívia Tóthová 

Stranu pripravili študenti 1. a 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK


	Titulná stránka
	Editorial
	Ticho po anjelovi
	Z októbrového rokovania Akademického senátu UK
	Študentské psychologické dni 2006
	Profesor I. Wilhelm, bývalý rektor Univerzity Karlovej, čestným doktorom UK
	Prejav prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., čestného doktora UK
	Univerzita Komenského vyznamenala prof. J. Griffitha
	Po prevzatí vyznamenania predniesol prof. J. Griffith nasledujúcu akceptačnú reč:
	Využívanie informácií v informačnej spoločnosti
	Projekty Európskeho sociálneho fondu na PriF UK
	Predajná akcia Vydavateľstva Právnickej fakulty UK
	Senátor J. William Fulbright: Svet, ktorý spájajú vedomosti
	Blahoželáme, pán profesor
	Dôchodcovia na výlete
	Za pani docentkou Máriou Trebatickou
	Posledná rozlúčka
	Študentským perom
	Kľúčom nie sú iba kilometre
	Zlo má svoje meno
	Keď sa povie EJTA


