
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tony Blair na Univerzite Komenského 
 

 
V piatok, dňa 10. marca 2006, privítala Univerzita Komenského dvoch 

premiérov – Tonyho Blaira, predsedu vlády Veľkej Británie a Mikuláša 
Dzurindu, predsedu vlády SR. Ich pobyt na univerzite bol časovo limi-
tovaný, obom išlo predovšetkým o stretnutie a diskusiu so študentmi. 
Do Rektorskej siene UK, zaplnenej nielen študentmi a pracovníkmi UK, 
ale aj kamerami a mikrofónmi masmédií, prišiel ako prvý M. Dzurinda, 
a to hneď ráno o ôsmej hodine. Tony Blair ohlásil svoj príchod na de-
viatu hodinu. Po privítaní otvoril slovenský premiér diskusiu krátkym 
príhovorom, v ktorom predstavil svoju víziu budúcnosti Slovenska 
ako úspešnej krajiny s úspešnými ľuďmi. Podľa slov premiéra bude 
Slovensko úspešné vtedy, ak bude vzdelané, spravodlivé, občianske 
a bezpečné. V diskusii so študentmi odpovedal na otázky súvisiace  
s prijatím Európskej ústavy, so sociálnym dopadom reforiem, informo-
val o programoch vlády na podporu vedy a výskumu, skvalitňovania 
vzdelania a pod. 
Krátko po deviatej hodine prítomní potleskom privítali britského pre-

miéra T. Blaira. Je to po prvýkrát, keď britský premiér navštívil Slo-
vensko, a to, že časť svojho veľmi krátkeho pobytu v našej krajine veno-
val návšteve Univerzity Komenského, vypovedá zreteľne o kredite našej 
alma mater. 
T. Blair v krátkom prejave hovoril o globalizácii sveta a o význame 

Európskej únie. Otázky študentov sa týkali perspektív transatlantic-
kých vzťahov, možného vstupu Turecka do Európskej únie, študenti 
nevynechali ani nepríjemné otázky súvisiace s pobytom spojeneckých 
vojsk v Iraku.  
Na záver stretnutia odovzdal rektor UK doc. F. Gahér britskému pre-

miérovi Tonymu Blairovi Pamätnú medailu UK.  
(Záznam prejavu T. Blaira a diskusie uverejňujeme na str. 6 a 7.) 

(jh) 
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Jar konečne zazvonila... 
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Takmer zaplnená Aula UK si 
dňa 15. 3. 2006 vypočula pro-
fesorskú prednášku prof. ThDr. 
J. Bándyho, dekana EBF UK, 
na tému Babylonská veža. Bo-
la to ďalšia skvelá prednáška  
v rámci cyklu celouniverzitných 
profesorských prednášok, pre-
zentovaných poprednými od-
borníkmi UK. 

Kolégium rektora UK schváli lo rozpis štátnej dotácie 
 
Mimoriadne dôležité rokovanie Kolégia rektora UK k návrhu metodiky rozpisu štátnej dotá-

cie a k návrhu rozpisu štátnej dotácie na fakulty a súčasti UK na rok 2006 sa pod vedením 
doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora UK, uskutočnilo dňa 27. marca 2006 v Bratislave.  

V úvode k návrhu Metodiky rozpisu štátnej dotácie na fakulty a súčasti UK na rok 2006 pridelenej 
UK z úrovne MŠ SR na rok 2006 rektor UK konštatoval, že jej celková výška je pre UK najpriaznivejšia za 
uplynulé roky, tvorí 2 021 041 tis. Sk. Z tohto objemu dotácia na bežné výdavky je 2 010 605 tis. Sk, 
čo je o 150 215 tis. Sk viac ako v r. 2005, a dotácia na kapitálové výdavky predstavuje 10 436 tis. Sk. 
(Bližšie o metodike a rozpisu štátnej dotácie informuje rektor UK na str. 4 a 5) 

Z diskusie k metodike vyplynula zmena čl. 6, bod 2, podľa ktorej sa očakávané finančné prostriedky 
určené na valorizáciu miezd budú rozdeľovať podľa pomeru podielov jednotlivých súčastí UK na úhrne 
mzdových prostriedkov UK.  

Ďalšie úpravy metodiky sa týkali tlačových korektúr dokumentu.  
S týmito opravami členovia kolégia návrh Metodiky rozpisu štátnej dotácie na fakulty a súčasti UK 

na rok 2006 schválili a odporučili rektorovi UK predložiť ju na schválenie AS UK.  
Keďže v diskusii odznela závažná pripomienka ohľadne absencie štátnej dotácie na prax farmaceu-

tov, odporučilo kolégium rektorovi UK, aby listom požiadal MŠ SR o rešpektovanie zákona o štátnom 
rozpočte a o úpravu metodiky ako aj dotačnej zmluvy s UK ohľadne financovania povinnej praktickej 
výučby študentov FaF UK.   

V rámci tohto bodu rokovania kolégium tiež odporučilo, aby zásadné zmeny v programe štúdia na 
fakultách UK, súvisiace s finančnými nárokmi nad rámec pravidiel, boli prerokovávané a schvaľované 
v KR UK. 

Návrh Rozpisu prostriedkov štátnej dotácie na fakulty a súčasti UK na rok 2006 predstavil doc. 
RNDr. I. Ostrovský, CSc., prorektor UK. Konštatoval, že na fakulty a ďalšie súčasti UK boli rozpísané 
všetky prostriedky, ktoré MŠ SR rozpísalo Univerzite Komenského, čo znamená, že na úrovni UK ne-
bola vytvorená žiadna rezerva. Vzhľadom na to, že rozpis na rok 2006 pre obe bohoslovecké fakulty 
UK nedosiahol v oblasti tovarov a služieb úroveň roku 2005, rektor UK v diskusii navrhol odporučiť 
MŠ SR úpravu ministerskej metodiky tak, aby pokrývala základné náklady prevádzky fakúlt. Ďalej 
rektor UK odporučil obom pánom dekanom, aby aj oni zadefinovali na fakulte tzv. malé odbory, aby 
sa mohla do konca marca podať žiadosť na MŚ SR o ich financovanie. Zároveň ich požiadal o vypra-
covanie návrhu reštrukturalizácie ľudských zdrojov.  

Na záver rokovania k tomuto bodu kolégium schválilo návrh Rozpisu štátnej dotácie na fakulty a sú-
časti UK na rok 2006 a odporučilo predložiť ho na schválenie v AS UK.  

Doc. RNDr. J. Hoššo, CSc., predseda OZPŠaV na UK, opätovne predostrel požiadavky odborov – 
aby sa predĺžila dovolenka pre učiteľov o jeden týždeň a aby na úrovni univerzity bolo realizované 
doplnkové dôchodkové sporenie. V reakcii rektor UK konštatoval, že sa týmto návrhom zaoberalo 
KR UK v dňoch 25. – 27. 1. 2006. Opakoval, že vzhľadom na značný objem nevyčerpanej dovolenky 
v r. 2004 i 2005, ktorý výrazne finančne zaťažil UK,  nesúhlasí s jej predĺžením o jeden týždeň a že 
podľa názorov pánov dekanov by zavedenie doplnkového dôchodkového sporenia malo spadať do 
kompetencie fakúlt a súčastí UK, čo bolo zakotvené aj do uznesenia.    (jh) 

 

 

Z rokovania AS UK 
 

Akademický senát UK rokoval dňa 15. 3. 2006 pod vedením predsedu AS UK doc. RNDr.  
K. Mičietu, CSc. 

Akademický senát UK vyhlásil voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR. Podľa počtu študentov 
v dennej i externej forme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na fakultách môže 
Univerzita Komenského delegovať do ŠR VŠ SR celkom 16 členov. Jeden zástupca bude reprezentovať 
študentskú časť AS UK a 15 členov zvolia akademické obce fakúlt. FiF UK a PriF UK, ako fakulty s naj-
vyšším počtom študentov, majú právo delegovať po dvoch zástupcoch. Voľby upravuje osobitný pred-
pis AS UK, schválený 25. 6. 2004. Predsedovia AS fakúlt písomne, s podpismi členov volebnej a man-
dátovej komisie, spolu so zápisnicou o priebehu volieb, nahlásia novozvolených zástupcov do ŠR VŠ 
SR na sekretariát AS UK do konca marca 2006. Zároveň AS UK poveril Študentskú komoru AS UK, 
aby vypracovala návrh na voľbu svojho zástupcu do ŠR VŠ SR. Funkčné obdobie novozvolených 
členov je 2 roky. 

Ďalej AS UK schválil za člena Predsedníctva AS UK Mgr. Milana Juríka (EBF UK). Keďže sa podpred-
seda vlády SR I. Mikloš vzdal členstva v Správnej rade UK, senát akceptoval návrh rektora UK a za 
člena Správnej rady UK schválil Ing. Radomíra Háčika, podpredsedu predstavenstva poisťovne UNIQA. 
Súčasne rektor UK požiadal o vyjadrenie súhlasu s menovaním ThDr. Mariána Šurába, PhD., nového 
dekana RKCMBF UK, za člena Vedeckej rady UK, čo senát taktiež potvrdil. 

Na základe zdôvodnenia riaditeľov študentských domovov predložil rektor UK senátu návrh na úpravu 
poplatkov za ubytovanie v ŠD JLF UK Martin (s účinnosťou od 1. 2. 2006) a v ŠD Družba (s účinnos-
ťou od 1. 5. 2006), návrh senát schválil. Na žiadosť riaditeľa ŠDaJ ĽŠ UK schválil tiež zmenu v Kritériách 
pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity UK v Bratislave – podiel miest pre tzv. hotelové ubytovanie zvýšil  
z 3 % na 5 % (čl. 2 ods. 2 písm. i/ Kritérií).  

Ďalej senát, okrem iného, schválil i Správu o činnosti AS UK za rok 2005 (správa je uverejnená na 
str. 12).                  (jh) 

 

Editorial 
 
Nový pastier RKCMBF vo svojom prvom 
dekanskom prejave zmienil možno pre
dnešnú dobu nezvyčajné želanie: aby
všetci prežívali radosť. Učitelia z toho, že 
môžu učiť, a študenti zo vzdelávania. V tom-
to čísle môžeme čítať to isté z úst kňaza
i psychológa. Majme radosť. Všetci na UK.

Radosť nám môžu znásobiť aj ďalšie zá-
žitky, ktoré UK ponúka. Radosť napríklad
z toho, že zahraničné a teraz aj domáce
návštevy na pôde UK trvajú. Aktuálne to 
boli vrcholní politici sveta, regiónu i Slo-
venska. V nasvietených spravodajských
šotoch nám z takýchto návštev ponúkajú
sprievodnú pompu. Po odoznení poden-
kového mediálneho zvestovania ostane
jediné trvácne – aké hodnoty sme pritom 
vyznali. Určite môžeme mať radosť aj
z toho, čo ani pri takýchto príležitostiach 
UK nezabúda hierarchizovať ako cenné. 
Veľkú zlatú medailu UK sme udelili za prí-
nos k víťazstvu nad totalitným režimom, za 
presadenie demokracie a za ochranu zá-
kladných hodnôt slobodného sveta. Iste
nie náhodou T. Blair na pôde UK povedal: 
„Minulosť sa zabúda veľmi jednoducho.
Sila krajiny závisí od schopnosti jej ľudí
slobodne vyjadrovať svoje myšlienky a roz-
hodovať demokraticky o svojom živote. Je 
pre mňa cťou byť v tejto krajine, ktorá ešte
pred pár rokmi nebola slobodná.“  

Pragmatickejší môžu mať radosť z roz-
počtu UK 2006. Dnes ponúkame čítania 
o tom, ako sme ho prijímali. „Ústavná väč-
šina“ fakúlt si v porovnaní s rokom predoš-
lým polepšila. Tie budú k radosti samozrej-
me oveľa bližšie ako fakulty, ktoré „aktuálne
nemajú na platy“. Múdrosť predkov nás
však učí, že žiadna kaša sa neje taká horú-
ca, ako sa navarí. UK je dobrou rodinou. 
A v takej dieťa v dobrom úmysle niekedy 
aj pokarhajú. Nedopustia však, aby hoc-
ktoré živorilo. Je to na nás, či rozpočet
prijmeme ako radostnú správu. Veď aj tí, 
ktorí si prilepšili, by sa mohli pajediť, že
mali dostať viac. Majú pravdu. Rovnako
tak tí, ktorí budú argumentovať, že plnenie
„pedagogickej normy UK“ na 158 % nemá
byť dôvodom na pokles ich príjmov. Určite je
však v oboch prípadoch lepšie potešiť sa 
aj z toho, čo máme. Bohatí napr. z toho, že 
sa im ich úsilie o racionalizáciu a vedeckú
produktivitu zúročuje. Chudobní napr. z to-
ho, že boli prinútení lepšie sa pozrieť okolo
seba. V tomto čísle môžete nájsť aj text „Reč
áno – áno, nie – nie“.  

Zmienená rodina UK nie je fikcia. Je to
skutočné spoločenstvo stmelené mnohými
rovnakými záujmami. Dnes si môžete pre-
čítať o spájaní sa členov akademickej obce
UK evaluačnými cieľmi, informačnými tech-
nológiami, rodičovskými internátnymi ra-
dosťami/strasťami a či turistikou.  

A v neposlednom rade môžeme mať ra-
dosť z jari. „Snáď sa prelomia ľady. Už sa 
tak ľahko nepošmyknete, váš krok bude is-
tejší, pokojne sa rozbehnite vpred. Smelo.“ 
Na záver čísla šantenie s nielen jarnými slo-
víčkami a odkazmi. „Každopádne, s úsme-
vom. Príjemné rozjarenie.“ 

M. Dúbrava, prorektor UK 
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Stanú sa návštevy poľských prezidentov na UK tradíciou? 
 
V rámci prvej oficiálnej návštevy Slovenska zavítal na Univerzitu Komenského dňa 22. marca 2006 nový poľský prezident J. E. Lech Kaczynski. 

Stretnutie poľského prezidenta a jeho sprievodu s akademickými funkcionármi univerzity, s pedagógmi a študentmi polonistiky, sa uskutočnilo v Rektorskej 
sieni UK za účasti členov diplomatického zboru. Lech Kaczynski, ktorý v prezidentských voľbách kandidoval za opozičnú stranu Právo a spravodlivosť, bol 
za prezidenta zvolený v októbri 2005 a výkonu najvyššej ústavnej funkcie sa ujal v decembri 2005. 

 

Slávnostný prejav predniesol rektor UK doc. F. Gahér. Vyzdvihol v ňom 
nadštandardné vzťahy s Poľskom nielen v akademickej oblasti, ale aj v po-
liticko-spoločenskej sfére, keď univerzitu UK v priebehu uplynulých piatich 
rokov navštívili viacerí vynikajúci poľskí politici, ekonómovia, právnici i cirkev-
ní hodnostári. Čestnými doktormi sa v tejto dobe stali osobnosti poľského 
pôvodu, ako svetovo uznávaný politológ Zbyněk Brzezinski, Zenon kar-
dinál Grocholewski a popredný svetový molekulárny biológ a genetik Piotr 
Slonimski. „Korunou našich vzájomných kontaktov boli návštevy popredného 
predstaviteľa hnutia Solidarita – pána Tadeusza Mazowieckému a poľského 
prezidenta Aleksandra Kwasniewského. Preto som mimoriadne rád, že v tejto 
tradícii pokračuje i dnešná hlava Poľska – pán prezident Lech Kaczynski  
a že jeho návšteva potvrdzuje a ďalej upevňuje naše vzájomné úprimné vzťa-
hy,“ povedal rektor UK.  
Rektor UK ďalej pripomenul, že L. Kaczynski patrí ku generácii poľských 

disidentov. V poľskej antikomunistickej opozícii začal pracovať v roku 1977, 
bol poradcom pri príprave štrajku v gdanských lodeniciach. Podieľal sa na 
výstavbe hnutia Solidarita a patril k blízkym spolupracovníkom Lecha Wa-
lesu, s ktorým počas výnimočného stavu v Poľsku v rokoch 1981 – 1982 
bol aj internovaný. Politicky aktívny neprestal byť ani v revolučných rokoch 
1988 a 1989, zúčastnil sa politických rokovaní za okrúhlym stolom. V roku 
1989 bol zvolený za senátora a o dva roky neskôr sa stal riaditeľom Národ-
ného bezpečnostného úradu pri prezidentskej kancelárii. V roku 1992 bol 

nominovaný do funkcie prezidenta Najvyššieho kontrolného úradu a túto 
funkciu zastával do roku 1995. V roku 2000 bol menovaný za ministra spra-
vodlivosti, na jeseň 2002 bol zvolený za primátora Varšavy.  
L. Kaczynski je právnik, právo vyštudoval na Varšavskej univerzite. V roku 

1980 získal doktorát v oblasti pracovného práva, o 10 rokov neskôr sa ha-
bilitoval a získal titul docenta. 
Na záver prejavu rektor UK ocenil zásluhy L. Kaczynského v zápase za 

demokratické Poľsko a odovzdal mu Veľkú zlatú medailu UK za jeho prínos  
k víťazstvu nad totalitným režimom, za presadenie demokracie a za ochranu 
základných hodnôt slobodného sveta.  
V ďakovnom prejave poľský prezident vyzdvihol význam členstva Sloven-

ska a Poľska v EÚ, a to najmä z hľadiska perspektív ich rýchleho rozvoja  
a modernizácie, a ocenil princíp solidarity EÚ vrátane bezpečnostných záruk. 
Na druhej strane, povedal pán prezident, EÚ sa rozprestiera od Portugalska 
po Fínsko, a vďaka tejto rozlohe sa v rámci únie stretávajú rôzne záujmy  
a tradície. Je preto potrebné, aby krajiny sebe kultúrne blízke v rámci EÚ 
úzko spolupracovali pri dosahovaní spoločných cieľov, často odlišných od 
problémov vyspelejších krajín. Dôležité je, aby si krajiny v regióne odovzdá-
vali informácie a postupy pri riešení rôznych problémov. Osobitne poukázal 
na sociálnu situáciu vo väčších mestách, často totožnú v krajinách strednej 
Európy.  

(jh) 

 
 

Rektor UK vymenoval nového dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK 
 
Akademický senát RKBMBF UK dňa 3. 11. 2005 

zvolil za kandidáta na dekana ThDr. Marián Šurába, 
rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. 
Do funkcie dekana bol vymenovaný rektorom UK 
doc. PhDr. F. Gahérom, CSc., dňa 1. marca 2006.  

S akými zámermi pristupuje nový pán dekan  
k výkonu funkcie, predstavil vo svojom volebnom 
prejave, z ktorého vyberáme: 
„Chcel by som prispieť k tomu, aby všetci zain-

teresovaní prežívali určitý stupeň radosti. Pedagó-
govia z toho, že môžu učiť a napredovať. Boho-

slovci radosť zo vzdelávania a ostatní radosť z toho, 
že môžu byť hrdí na inštitúciu, v ktorej pracujú. Ak 
ľudia prežívajú radosť z aktivity, tak potom sa to 
prejavuje konkrétnymi výsledkami, z ktorých je 
primeraný osoh. V našom prostredí je potrebné 
spojiť vedecký a teologický rozmer práce s rozme-
rom ľudským.  
Chcel by som prispieť k tomu, aby sa čím najme-

nej pracovalo podľa nejakých osobných predstáv, 
či už zo strany univerzity, alebo Cirkvi, ale aby sa 
pracovalo podľa jasných pravidiel, ktoré všetci 
rešpektujú. Zároveň chcem napomáhať, aby si jed-
notlivé semináre a inštitúty zachovali svoju finančnú 
subjektivitu a nemali pocit, že musia kľačať pred 
dekanom fakulty a prosiť o financie. Zaiste, že  
v tomto smere bude potrebná aj určitá reorgani-
zácia a zreálnenie situácie aj z ich strany.  
Ježiš nás učí, že naša reč nech je áno – áno, 

nie – nie. Chcem prezentovať jasné a zrozumi-
teľné postoje, pri ktorých nebudem hľadať svoje 
ambície, ale úžitok pre fakultu. To isté by som 
očakával od všetkých zainteresovaných. Vždy sa 
pracuje ťažko tam, kde je komunikačný chaos  
a nikomu sa nedôveruje.  
Vy sami dobre viete, čo všetko fakulta potrebuje. 

Z časti to viem aj ja. Dekan má v dnešnej dobe 
prispieť k tomu, aby fakulta mal svoju úroveň, váž-
nosť a konkurencieschopnosť. Myslím, že sa to 
dá dokázať.“ 

● ● ● ● ● 

Mons. ThDr. Marián ŠURÁB sa narodil dňa 
19. 1. 1958 v Krásne nad Kysucou. Po ukončení 
Gymnázia v Čadci vyštudoval Rímskokatolícku 
cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratisla-
ve (1977 – 1982). Za kňaza bol vysvätený dňa 
13. 6. 1982 v Nitre.  
Licenciát získal na Katolicki Uniwersytet Lubel-

ski – Lublin (1991 – 1993), kde získal aj doktorát 
(1993 – 1995). Doktorskú práce venoval téme: 
Prawdy wiary w homiliach Józefa Vrableca w cza-
sach totalitaryzmu. Ako kaplán, farár a dekan vy-
konával 19 rokov pastoračnú činnosť v diecézach 
Považská Bystrica, Trenčianska Teplá, Kysucké 
Nové Mesto, Stará Bystrica, Nitra – Dražovce.  
V r. 2000 menovaný monsignorom.  
Od r. 1994 ThDr. M. Šuráb pedagogicky pôso-

bil ako asistent na Teologickom inštitúte v Nitre, 
kde vyučoval rétoriku a homiletiku. Rektorom Kňaz-
ského seminára sv. Gorazda v Nitre a moderáto-
rom Teologického inštitútu Univerzity Komenského 
v Bratislave bol menovaný dňa 1. 7. 2001. Je čle-
nom Vedeckej rady RCMBF UK.  
V rámci publikačnej činnosti napísal osem štúdií, 

bol spoluautorom a autorom šiestich kníh, napísal 
27 častí skrípt a učebných textov na tému Homílie 
(1995 – 2004). Prednášal na domácich sympó-
ziách, ako i v ČR a v Poľsku. Pracuje na habilitač-
nej práci s názvom Terapeutický rozmer homílie, 
ktorá je pred dokončením. 

(jh) 
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Rozpis štátnej dotácie na súčasti UK a jej metodika 

v roku 2006 
 
 
V zmysle zákona schválil Akademický senát UK dňa 12. 4. 2006 na návrh rektora UK metodiku rozpisu štátnej dotácie na rok 2006 i vlastný 

rozpis štátnej dotácie. Návrh metodiky i rozpisu predtým schválilo Kolégium rektora UK dňa 27. 3. 2006. 
 

Nielen najvyššia štátna dotácia v histórii,  
ale aj najlepší výkon UK 

Veľmi rád konštatujem, že výška štátnej dotácie pre UK je v roku 2006 
najpriaznivejšia za ostatné roky. V nominálnej hodnote je na úrovni 
upravenej dotácie v roku 2005, t.j. už teraz dosahuje sumu, ako bola 
v roku 2005 spolu so všetkými navýšeniami dotácií počas celého roka 
2005. Môžeme počítať s tým, že k nej ešte pribudnú prepočítané mzdo-
vé prostriedky za publikačnú činnosť, granty a projekty, kapitálové 
prostriedky na podprogram 07711 (t.j. „VŠ vzdelávanie a zabezpeče-
nie prevádzky“), prostriedky na valorizáciu miezd, dopočítané pros-
triedky na absolventov doktorandského štúdia za rok 2004 podľa 
opravy počtu absolventov, dotácie na tzv. malé odbory/programy  
a prípadné iné dotácie, ktoré budú poskytnuté počas roka.  
Na podprograme 07711 je nárast rozpisu na mzdy 6,8 % (54 milió-

nov Sk). Je to najmä vďaka zmenám metodiky rozpisu štátnej dotácie 
na celoslovenskej úrovni. Základná zmena, o ktorú bojovalo vedenie 
UK a niektorí predstavitelia fakúlt niekoľko rokov, spočíva v náraste 
podielu dotácií na mzdy, ktorý sa prideľuje podľa kvality výskumnej 
činnosti školy (v rozsahu 20 %). Ďalej sa nám podarilo zmeniť koeficient 
personálnej náročnosti (KPN) pre študijné programy prekladateľstvo 
a tlmočníctvo (z 12 študentov na učiteľa na 8 študentov na učiteľa), 
čo sa prejavilo priaznivo nárastom celkového rozpisu asi o 10 milió-
nov Sk. V neposlednom rade sa podarilo presadiť na zasadnutí SRK 
v Ružomberku a rovnako na zasadnutí RVŠ do jedného kritéria kvality 
výskumnej činnosti aj počet absolventov doktorandského štúdia v ex-
ternej forme, čo prinieslo UK taktiež niekoľkomiliónový nárast. 
Čo je veľmi dôležité je fakt, že v dynamike rastu dotácie sme pred-

behli STU a všetky „veľké“ vysoké školy. Stalo sa tak najmä vďaka týmto 
skutočnostiam: 
• počet študentov UK sa zvýšil o 1 339, čím sme si v „pretekoch“ s nie 
celkom korektnými pravidlami zachovali približne rovnaký podiel na 
pedagogickom výkone verejných vysokých škôl (VVŠ) Slovenska 
ako v roku 2005; 

• iba mierne poklesol celoslovenský podiel UK na objeme domácich 
grantov (20,9 %), ktorý je stále vyšší o viac ako 2 % ako podiel na 
pedagogickom výkone; ide o ďalšie potvrdenie, ktoré dokumentuje 
povahu UK ako výskumnej univerzity (hoci v počte grantov je UK 
prvá, v objeme je za STU na druhom mieste preto, lebo grantové 
prostriedky na jednotlivé oblasti výskumu sú určené najmä v závis-
losti od finančnej náročnosti technických prístrojov); 

• mierne sa zvýšil podiel UK na celoslovenskom objeme výskumných 
grantov zo zahraničia a s 36,9 % je UK jasne na prvom mieste, čo je 
samozrejme ďalším faktom, ktoré dokumentujú povahu UK ako vý-
skumnej univerzity. Treba zdôrazniť, že pritom ide iba o podmnožinu 
grantov, ktoré zvykneme nazývať zahraničnými, pretože MŠ SR vo 
svojej metodike definovalo ešte súbor dodatočných podmienok, kto-
ré granty musia spĺňať: 
1. o pridelení grantu rozhodujú zahraniční odborníci, 
2. grant je poskytnutý zo zahraničných zdrojov, 
3. ide o grant na výskumný projekt, 
4. pridelenie grantu obsahuje v sebe súťažný prvok, 
5. grant bol pridelený na základe zmluvy alebo obdobného doku-

mentu, 
6. finančné prostriedky zo zahraničia boli vysokej škole poskytnuté 

na jej účet;  
• takmer o 30 % stúpol počet absolventov doktorandského štúdia v in-
ternej forme, zrejme aj vďaka motivovaniu školiteľov cieľovou prémiou 
30 tis. Sk, ktorú sme zaviedli už minulý rok (v tejto praxi budeme 
pokračovať).  
 
Nárast štátnej dotácie a ciele Lisabonskej stratégie 

Celkový nárast prostriedkov na VVŠ SR vyše 1 164 miliónov korún 
je skresľujúci, pretože takmer polovica nárastu (540 miliónov) ide na 
sociálne a motivačné štipendiá, čiže na sociálne služby, a nie na za-
bezpečenie hlavnej činnosti VVŠ. V tomto zmysle sa ciele Lisabonskej 
stratégie pre oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy a výskumu 
skôr vzďaľujú, ako približujú.  
Napriek nárastu prostriedkov zo štátneho rozpočtu neboli v návrhu 

vyčlenené prostriedky na rozvoj IIKS ani na financovanie nového infor-
mačného systému „Študent“, hoci na jednom z rokovaní kolégia rek-
tora sme sa na tom dohodli. Ak by väčšina dekanov bola opäť takýto 
návrh podporila, tak by som ho rád predložil. To, že som ho nepred-

ložil, ešte neznamená, že ho nepodporujeme a že na jeho financovanie 
nebudeme hľadať dodatočné zdroje.  
 

Rozpis štátnej dotácie na UK a jej súčasti  
nie je totožný s rozpočtom UK 

Kvôli presnému rozlišovaniu bude dobré, ak si urobíme aspoň základ-
ný poriadok v pojmoch. Chcem zdôrazniť, že nebol schválený rozpo-
čet UK a jej súčastí, ale len rozpis štátnej dotácie, ktorý bude tvoriť iba – 
hoci najvýznamnejšiu – časť schváleného rozpočtu UK a jej súčasti,  
a to iba na strane výnosov. V rámci schváleného rozpisu štátnej dotá-
cie bol schválený aj detailný rozpis štátnej dotácie na rektorát (RUK) 
a centrálne financované súčasti (CFS) spolu s ostatnými súčasťami ako 
sú telovýchovné kluby a pod. Z neho sú zrejmé zámery a ciele použitia 
finančných prostriedkov (čo bude premietnuté do príslušnej ekonomic-
kej klasifikácie rozpočtu RUK a CFS). 
Rovnako nejde o to, čo by sme mohli príhodne nazvať „Plánovaný 

rozpočet UK“ (odbornejšie orientačné limity ukazovateľov rozpočtu na 
rok 2006, ktoré navrhla vláda SR), vytvorený pre potreby štátneho roz-
počtu (ako sumy rozpočtov štátnych a verejných inštitúcií), pre potre-
by rozpočtového informačného systému a pre potreby Štátnej pokla-
nice. Ten bol „nahratý“ v decembri 2005 do Štátnej pokladnice, aby po 
podpísaní dotačnej zmluvy medzi MŠ SR a UK a po pridelení finanč-
ných prostriedkov zo štátnej dotácie mohli byť v januári a vo februári 
vyplatené mzdy a mohli prebiehať nutné platby.  
Fakulty a ostatné súčasti UK majú teda podľa tohto Plánovaného roz-

počtu v Štátnej pokladnici nahraté sumy, ktoré budú po schválení roz-
pisu štátnej dotácie a následne po schválení rozpočtu UK a jej súčastí 
upravené na sumy v súlade so schváleným rozpisom, resp. rozpoč-
tom vrátane mimodotačných prostriedkov („vlastných“ výnosov).  
 

Stratégie plánovania použitia prostriedkov 
sú v rukách fakúlt 

Pri určení účelu použitia prostriedkov štátnej dotácie vychádzame  
z Dotačnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu metodiky. Takto definované ciele 
použitia sa premietnu aj do tvorby rozpočtu a jej nákladovej časti. Je 
potrebné zdôrazniť, že okrem obmedzení, ktoré vyplývajú zo zákonov 
a dotačnej zmluvy, bude návrh použitia prostriedkov záležať na deka-
noch fakúlt. Po schválení v akademických senátoch fakúlt bude zá-
väzné. Ide napríklad o rozdelenie neúčelových prostriedkov na pod-
programe 077 11 „VŠ vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky“ medzi 
prostriedky na mzdy a na tovary a služby. Vnútorným obmedzením je 
iba to, že na mzdy môžeme použiť maximálne 80 % prostriedkov z da-
ného podprogramu. Príklad na ilustráciu: záleží na dekanoch a sená-
toch fakúlt, či dajú na mzdy toľko, že profesori budú mať priemerný 
plat 54 tis. Sk, ale možno fakulty nebudú mať na kúrenie, alebo na 
mzdy dajú tak málo, že niektorí učitelia z fakúlt odídu a nebude mať 
kto učiť vo vykúrených učebniach. 
 
Univerzitná metodika ako modifikácia ministerskej 

V rozpise podľa metodiky sú použité tie isté vstupné údaje za UK  
a jej súčasti, ako boli vypracované na fakultách a súčastiach a postú-
pené ministerstvu s prípadnými opravami, akceptovanými MŠ SR. Ak 
niektoré údaje neboli včas zo strany súčastí opravené, sú použité tie, 
ktoré použilo MŠ SR. Ak žiadosti súčastí UK v hromadnej žiadosti za 
UK na financovanie špecifík zo štátnej dotácie neboli ministerstvom 
akceptované, nie sú akceptované ani v rozpise na súčasti UK.  
Metodika delenia dotácie na UK vychádza z ministerskej metodiky  

a špeciálne z uznesenia Kolégia rektora UK zo dňa 28. 2. 2005 o určení 
garantovaného minima na rok 2006:  
„2.3. Kolégium rektora UK odporúča, aby v prípade, že sa bude aj  

v roku 2006 uvažovať garantované minimum, vychádzalo garantova-
né minimum pre rok 2006 z výšky miezd určených pre rok 2005 podľa 
90 % garantovaného minima roku 2004.“ 
Ak je málo peňazí na delenie, je zle. Keďže si však väčšina zúčastne-

ných uvedomuje, že delenie v prvom rade nesmie ohroziť existenciu 
súčastí, ich solidarita napokon, hoci horko-ťažko, ale predsa vedie  
k dohode s cieľom, aby pridelené prostriedky zabezpečili základný 
chod. To nebol tohtoročný prípad pre UK.  
Ak je prostriedkov viac, tak sa už pomeriavajú s očakávaniami, nie 

so základnými potrebami. Potom sa zdá, že aj keď viaceré fakulty 
majú výrazný medziročný nárast, práve pre niektoré z týchto fakúlt je 
prostriedkov málo. Nehovoriac o tých, ktoré majú menej ako predchá-
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dzajúci rok. Dohoda o rozdelení sa môže dosahovať ťažšie, pretože 
mnohí môžu byť nespokojní: tí, čo majú menej ako minulý rok, sú ne-
spokojní, lebo majú menej; tí, ktorí majú viac, sú nespokojní, lebo majú 
menej, ako očakávali.  
 

Skúška správnosti metodiky 
Niektoré pripomienky dekanov fakúlt sa pri prerokúvaní návrhu týkali 

síce metodiky, ale nemali podobu konkrétneho návrhu, ale skôr po-
dobu apelu typu: „prehodnotiť rozpis štátnej dotácie pre našu fakultu 
na rok 2006“, „zmeniť percentuálnu zmenu pomeru závislosti výšky 
prideľovaných mzdových prostriedkov medzi pedagogickým a vedec-
kým výkonom.“ a pod. Väčšina dekanov i zástupcov fakúlt v AS UK 
však podporuje cestu súťaže podľa kvality vedy a výskumu, ktorú dlho-
dobo presadzuje vedenie UK a v ktorej UK ako celok dosahuje výborné 
výsledky v porovnaní s ostatnými VVŠ na Slovensku. Korekcia takto 
konštruovanej metodiky nemôže byť v tomto systémovo súťaživom 
prvku, ale skôr na základe objektívnejšieho a spravodlivejšieho vyhod-
notenia vzdelávacej činnosti. Tu sa žiada pripomenúť snahu o „skúšku 
správnosti“ celej metodiky zistením skutočného plnenia pedagogic-
kého výkonu fakúlt.  
Kolégium rektora sa po dlhej a spočiatku z hľadiska dosiahnutia do-

hody skoro beznádejnej diskusii nakoniec uznieslo, že v prvom kroku 
bude na univerzite platiť priemerná norma pre priamu kontaktnú výuč-
bu (prednášky, semináre, cvičenia): pre profesora 8 hodín výučby týž-
denne, pre docenta 10, pre odborného asistenta 12, pre asistenta 14 
a pre lektora 16 hodín týždenne. Stalo sa tak pred viac ako dvomi rok-
mi (5. – 7. mája 2004; uznesenie č. 3.1.). Pritom je dôležité, že v kre-
ditovom systéme štúdia s integrovaným samoštúdiom sa predpokla-
dá výučba v rozsahu 24 hodín týždenne. Každá hodina výučby nad 
tento rozsah sa považuje za dobrovoľnú a nebude sa na ňu napočíta-
vať výkon. Na zistenie skutočného pedagogického výkonu je potreb-
ný skutočný rozvrh s uvedením mena skutočne vyučujúceho, počtom 
študentov s uvedením študijného programu/odboru, ktorý študujú. 
Takýto rozvrh musí byť dekanmi pre celouniverzitné potreby verifiko-
vaný. Žiaľ, hoci od prijatia dohody uplynulo veľa času, toto napriek 
opakovaným urgenciám nemáme k dispozícii od 3 fakúlt. Skúška 
správnosti nám môže pomôcť korigovať metodiku k väčšej objektív-
nosti a spravodlivosti len vtedy, keď ju budeme môcť urobiť pre všetky 
fakulty a porovnať. To je spoločný dlh vedenia UK a vedení fakúlt. 
 

Najväčšie problémy 
Pre obe teologické fakulty by rozpis štátnej dotácie bez princípu ga-

rantovaného minima na mzdové prostriedky v podprograme 077 11 
„VŠ vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky” znamenal veľký útlm. 
Náš univerzitný princíp garantovaného minima však týmto fakultám 
priniesol 13 mil. Sk navyše oproti čisto výkonovému nápočtu. Na 
oboch fakultách musia dekani jednak uskutočniť podobnú racionali-
záciu ľudských zdrojov, ako to už v blízkej minulosti boli nútení urobiť 
dekani mnohých iných fakúlt UK, jednak musia urobiť také zmeny, 
ktoré budú viesť k lepším parametrom vo výkonovom modeli (atrak-
tívnejšie študijné programy) a k lepším výsledkom v súťaži o kvalitu 
vedeckovýskumnej činnosti. Pripomínam, že pracovno-právne kompe-
tencie na fakultách sú plne v rukách dekanov. K tomu ešte pristupuje 
aj spôsob nápočtu prostriedkov na tovary a služby, ktorý je výrazne 
normatívny – na ministerskej úrovni sa odvíja najmä od prepočítaného 
počtu študentov. Tu vidím priestor pre modifikáciu aj ministerskej  
a univerzitnej metodiky asi v tom zmysle, že základná prevádzka škôl 
a ich fakúlt má byť pokrytá aspoň na 95 % zo štátnej dotácie. Veď školy 
či fakulty spravidla vôbec nemôžu za to, v akých nehospodárnych 

(nezateplených) priestoroch realizujú výučbu. Na vedení UK sme si 
dali úlohu vymyslieť racionálnejší algoritmus na výpočet nákladov na 
tovary a služby.  
Neľahká situácia je na najstaršej fakulte UK – na LF UK. Hoci má 

fakulta výrazný nárast študentov v nelekárskych programoch a podiel 
na celkovom pedagogickom výkone UK (nie priamo podiel na počte 
študentov) je 17,88 %, podiel na výkone v oblasti vedy a výskumu je 
iba 8,45 %, čiže iba 47 % výkonu v pedagogike. Vyšší pomer výkonu 
v oblasti vedy a výskumu k pedagogickému výkonu ako LF UK majú 
aj také fakulty ako FTVŠ a PedF UK, nehovoriac o FMFI, PriF, FiF a JLF 
UK. Najnižší ukazovateľ v kritériách výkonu v oblasti vedy a výskumu 
má LF UK v podiele zahraničných grantov – iba 0,82 % výkonu UK.  
 

Čerpanie dovoleniek a hospodársky výsledok 
Veľmi často a intenzívne sa na rozličných fórach univerzity diskutuje 

otázka prenášania dovolenky do nasledujúceho roka. Aj na rokova-
niach s predstaviteľmi univerzitných odborov, aj zo strany členov AS 
UK boli na rektora kladené otázky k tejto téme. Preto využijem tento 
priestor, aby som znova vysvetlil niečo, čo sa zdá byť nie úplne ľahko 
pochopiteľné.  
Po prvé je vhodné uviesť, že od 1. 4. 2002 sa zmenil spôsob odme-

ňovania zamestnancov na VŠ. Zmenil sa napríklad v tom, že za dni 
dovolenky dostáva zamestnanec náhradu vo výške funkčného platu 
(tarifná mzda plus prípadný osobný príplatok, príplatok za riadenie  
a príplatky za zmennosť či zdraviu škodlivé prostredie) bez odmien. 
Preto sa dovolenková náhrada neodlišuje od priemeru funkčného platu 
a výška náhrad nezáleží od obdobia, v ktorom zamestnanec čerpá 
dovolenku. Po druhé, hospodársky výsledok UK od novely zákona  
o VŠ v roku 2003 závisí rovnako ako u každej firmy od pomeru nákla-
dov a výnosov (§ 16a ods. 2 zákona č. 131/2002 o VŠ). Medzi náklady 
hospodárskeho roka patria aj náklady na nevyčerpané dovolenky účto-
vané ako tzv. náklady budúcich období.  
V roku 2003 náklady na nevyčerpané dovolenky na UK predstavovali 

45 mil. Sk, čo nielen výrazne negatívne ovplyvnilo hospodársky výsle-
dok roku 2003, ale doteraz sťažuje efektívnu tvorbu finančných fondov 
UK. Tie sa totiž tvoria predovšetkým z kladného hospodárskeho vý-
sledku (zisku) školy. Pritom najmenej 40 % zisku musí zo zákona 
škola použiť na tvorbu rezervného fondu, ktorý sa používa na vyrov-
nanie strát z predchádzajúcich rokov. Po prijatí určitých opatrení v roku 
2004 zaťažili náklady na nevyčerpané dovolenky UK „už len“ vo výške 
22 mil. Sk a v roku 2005 zhruba 20 mil. Sk.  
Hoci hospodársky výsledok roku 2004 bol kladný (52 mil. Sk), stále 

nestačil na vyrovnanie straty z predchádzajúcich rokov (80 mil. Sk), 
keď som ešte nebol vo funkcii rektora. Hospodársky výsledok v roku 
2005 bol záporný o 13 miliónov Sk. Inými slovami, ak by sme nemali 
žiadne nevybrané dovolenky (ako to na mnohých fakultách aj podľa 
dohody dekanov z kolégia rektora uskutočnili), mala by UK kladný 
hospodársky výsledok asi 7 mil. Sk. Na kolégiu rektora sme sa aktuál-
ne s dekanmi a ostatnými členmi kolégia dohodli, že do roku 2007 mô-
žu zamestnanci preniesť 4 dni dovolenky z roku 2006 a je v kompe-
tencii dekanov určiť prípadnú prácu doma vo výške najviac 5 dní. Už 
aj tieto 4 dni prenášanej dovolenky môžu negatívne ovplyvniť hospo-
dársky výsledok UK vo výške viac ako 10 mil. Sk. Pripomínam, že na 
to, aby sme konečne vykryli stratu z predchádzajúcich období, musí-
me dosiahnuť v jednom roku alebo v rokoch po sebe spolu kladný 
hospodársky výsledok vyšší ako 40 mil. Sk. Zdôrazňujem, že hospo-
dáriť bez straty nie je formálna účtovnícka požiadavka, ale základný 
predpoklad racionálnejšieho využívania prostriedkov UK. 

Doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK 

 

FAKULTY UK 

Podiel fakulty na 
grantovej úspešnosti – 

domáce granty 

Podiel fakulty na 
grantovej úspešnosti – 
zahraničné granty 

Podiel na celkovom 
počte interných 
doktorandov pri 

dizertačnej skúške 

Podiel na celkovom 
počte interných a ex-
terných doktorandov – 

absolventov 

Podiel  
na pedagogickom 

výkone 

Pomer VaV výkonu 
k pedagogickému 

výkonu 

EBF UK 0,02 0,00 0,45 1,63 0,34 138,40 % 
FM UK 0,05 2,40 2,73 3,05 6,32 29,39 % 
FMFI UK 24,38 55,79 20,91 11,61 8,35 332,93 % 
FSEV UK 0,22 0,00 0,00 0,00 1,40 5,07 % 
FTVŠ 1,32 0,00 3,18 4,68 4,22 52,19 % 
FAF UK 5,38 1,26 2,73 3,26 12,58 26,85 % 
FIF UK 5,31 9,62 11,82 19,35 13,63 80,02 % 
JLF UK 7,53 14,46 4,09 4,89 9,08 85,06 % 
LF UK 8,90 0,82 16,36 15,27 17,97 56,73 % 
PEDF UK 3,26 0,00 7,27 10,18 8,41 59,31 % 
PRAF UK 0,41 0,00 1,82 3,05 4,27 28,79 % 
PRIF UK 42,75 15,64 27,73 21,18 12,43 228,64 % 
RKCMBF UK vč. KS 0,16 0,00 0,91 1,83 1,01 66,23 % 
CĎV UK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 
RUK a CFS UK 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 
UK Bratislava 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
       
Podiel vedeckovýsk. základne 0,225 0,225 0,225 0,225   
 váha_DG váha_ZG váha_poDs váha_absDrš   
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Prejav britského premiéra Tonyho Blaira 
na pôde Univerzity Komenského dňa 10. marca 2006 

 
Prajem všetkým príjemné dobré ráno. Teší ma, 

že môžem byť tu s vami, na Slovensku. Je to vlast-
ne po prvýkrát, keď britský premiér navštívil Slo-
vensko, a osobne považujem toto prvenstvo za 
skutočné privilégium. Úvodom chcem povedať, 
že v rámci Európskej únie a NATO sa Slovensko 
javí ako dobrý partner. Aby zostalo viac času na 
otázky, krátko by som sa chcel zmieniť o dvoch 
veciach.  

Prvou je globalizácia sveta v ekonomike, v ko-
munikácií a v kultúre. Ľudia prekračujú národné 
hranice, svet je prepojený, inými slovami poveda-
né, čo sa stane v jednej krajine, ovplyvní dianie  
v druhých krajinách, a čo sa stane v jednom regió-
ne, má vplyv na dianie aj v ostatných regiónoch 
sveta. Je preto potrebné, aby sa krajiny spojili 
a spoločne riešili problémy, ktorými sa zaoberajú.  
V súčasnom svete nie je žiadna krajina osamo-
tená a sila všetkých krajín závisí od vzájomných 
vzťahov.  

Po druhé chcem hovoriť o veľkom význame 
Európskej únie pre súčasný život. Európska únia 
je na svete najväčším komerčným a ekonomic-
kým trhom a tiež najväčšou politickou úniou. Pre 
obe naše krajiny, Veľkú Britániu a Slovensko, ktoré 
sú súčasťou širšej európskej rodiny, je preto dôle-
žité byť členom Európskej únie a v rámci nej spolu 
úzko spolupracovať.  

Mojou víziou Európskej únie je spoločenstvo 
nezávislých suverénnych štátov, ktoré sa spojili, 
lebo si uvedomili, že najlepšia cesta, ako realizo-
vať svoje národné záujmy, je v spolupráci s ostat-
nými krajinami. A to hlavne na poli ekonomiky, 
bezpečnosti, zahraničnej politiky, obrany a ener-
gie, teda v tých oblastiach, kde je spolupráca pri-
rodzená. V súčasnej dobe mojím želaním a pros-
bou je, aby sa EÚ koncentrovala na praktické 
otázky, ktoré skvalitňujú životy našich občanov. 
Občas sa v EÚ vyskytne problém, že jej politická 
elita príliš citlivo debatuje o politických teóriách, 
ale ľudí skôr zaujíma, čo plánuje urobiť pre ich 
zamestnanie, pre ich prácu, pre ich životný štan-
dard, čo s kriminalitou na uliciach, čo so zdravot-
ný systémom a so vzdelaním.  

Podľa mňa je dôležité, aby sme mali jasnejšiu 
a praktickejšiu víziu budúcej Európy. Naša krajina 
bola jednou z prvých, ak nie jediná veľká krajina, 
ktorá pri vstupe nových členov do Európskej únie, 
ako napr. Slovenska, otvorila svoj trh práce i svoje 
hranice. V súčasnosti vo Veľkej Británii pracuje 
okolo 35 000 Slovákov a 2000 Slovákov tu študu-
je, čo je dobrý príklad pre budúcnosť. Keď sme 
sa rozhodli otvoriť pracovný trh pre ľudí zo stred-
nej a východnej Európy, veľa našich občanov sa 
obávalo, že to bude mať nepriaznivý dopad na 
našu ekonomiku. V skutočnosti tento dopad bol 

pozitívny, pretože príliv nových ľudí obohatil našu 
ekonomiku dynamizmom, podnikavosťou a tvrdou 
prácou. A táto lekcia dokazuje, že čím je dnešný 
svet otvorenejší, tým má väčšiu možnosť prekro-
čiť svoje horizonty a zlepšiť život tak v jednotlivých 
krajinách, ako aj na celom svete. Pre riešenie 
celoeurópskych problémov je preto idea silnejšej 
Európskej únie nevyhnutným predpokladom bu-
dúceho rozvoja a naplnenia záujmov krajín, ako 
je moja i ako je vaša. 

To je všetko, čo som vám chcel povedať. Ďaku-
jem veľmi pekne za privítanie v tomto krásnom 
meste a na tejto univerzite.  

 
Diskusia 

 
Otázka: Dobré ráno, pán ministerský predseda. 

Som študentka politológie a chcela by som sa 
vás opýtať na niečo, čo ani veľmi nekorešpondu-
júce s Vaším prejavom. Som zo Srbska a Čiernej 
hory a rada by som využila túto príležitosť, aby 
som sa vás spýtala na budúci štatút Kosova. Moja 
otázka znie, či by malo byť Kosovo samostatným 
štátom, alebo by malo ostať súčasťou štátneho 
zväzku Srbska a Čiernej Hory. Prosím Vás o jasnú 
a krátku odpoveď. 

Tony Blair: Žiadate od politika krátku a jasnú 
odpoveď. Obávam sa však, že dostanete diploma-
tickú odpoveď, pretože v súčasnosti prebieha na 
medzinárodnej úrovni proces diskusie o tom, akým 
spôsobom splniť priania ľudí v Kosove, aby to bolo 
férové a rozumné pre rôznych občanov z tohto 
regiónu. Nemyslím si, že by bolo veľmi osožné, 
keby som do procesu, ktorý v tomto momente 
prebieha, teraz zasahoval.  

Dovoľte mi ale poukázať na jeden aspekt, ktorý 
sa napokon vzťahuje na celý Balkán. Je zrejmé, 
že zmeny, ktoré sa odohrali v posledných rokoch, 
boli v podstate pozitívne v porovnaní s tým, čo sa 
odohrávalo pred 15 – 20 rokmi. Musíme sa preto 
snažiť a uskutočniť to, čo si ľudia v Kosove žela-
jú, ale urobiť to takým spôsobom, ktorý nenaruší 
a nevyvolá problémy v stabilite tejto časti sveta. 
Za posledné roky sa dosiahla oveľa väčšia miera 
stability a potrebujeme ju zachovať. Ako určite 
viete, v budúcich mesiacoch dôjde k rozhodnutiu, 
a myslím si, že je dôležite naň reagovať spôso-
bom, ktorý nenaruší dosiahnutý progres. Vyjadro-
vať sa o štatúte Kosova nezávisle od medzinárod-
ného procesu, by bolo teraz trošku nerozumné. 
Viem, je to diplomatická odpoveď.  

 
Otázka: Pán Blair, je dobré, že ste tu. Rada by 

som Vám položila otázku týkajúcu sa vzťahu so 
Spojenými štátmi americkými. Kým ste prišli medzi 
nás, náš premiér pán Dzurinda hovoril o druhu 
antiamerkanizmu, ktorý nazval primitívny. Chcem 
sa Vás opýtať, aká je vaša predstava, aká je vaša 
vízia budúcich vzťahov Európy a Spojených štá-
tov. Mal by to byť vzťah založený na kompromise, 
alebo na zdravej konkurencii, pretože, ako všetci 

vieme, Európa nemá na tento problém jednotný 
názor.  

Tony Blair: Podľa mňa je to jedna z dvoch naj-
závažnejších otázok, ktorými sa dnes Európa za-
oberá. Môj postoj je veľmi jasný. Európa by mala 
byť partnerom Ameriky, navzájom by sme mali 
byť partnermi. Transatlantická aliancia je v súčas-
nosti dôležitá pre našu bezpečnosť. O tomto sme 
diskutovali minulú noc i s vaším premiérom. Dom-
nievam sa, že najväčším nebezpečenstvom je, ak 
sa Amerika bude izolovať, ak nebude vo svete ak-
tívna. Aby to bolo jasné, keď sa vyskytne skutoč-
ný problém, chceme, aby sa Amerika angažovala 
a nie aby sa stiahla na vlastné pobrežie a odká-
zala nám: vyriešte si to sami. 

Samozrejme, je to niekedy veľmi ťažké, i naša 
krajina je pod politickým tlakom, hoci sme silným 
partnerom Spojených štátov. Pre nás je však dô-
ležitý dlhodobý pohľad. Útoky na Ameriku 11. sep-
tembra som vždy vnímal ako útoky na hodnoty 
celého civilizovaného západného sveta, a nielen 
západného, ale celého sveta, nebol to len útok 
na Ameriku. 

Všetci poznáme antiamerický postoj, ktorý sa  
v súčasnosti v Európe vyskytuje. Chápem všetky 
dôvody, ktoré ho vyvolali, ale myslím si, že tento 
postoj je krátkozraký a nesprávny, že ak ho ne-
cháme rásť, uškodí všetkým krajinám. Hoci sa  
z času na čas vyskytujú ťažkosti a rozdielnosti 
medzi Európou a Spojenými štátmi, povedzte mi, 
ktorá krajina sveta by mala byť naším partnerom. 
Verím, že hodnoty, ktoré spájajú Európu a Ame-
riku sú silnejšie ako rozdiely, a myslím si, že by 
Európa spravila najväčšiu a najvážnejšiu strate-
gickú chybu, ak by rozviazala zväzok s Amerikou. 
Mali by sme si uvedomiť, že partneri a spojenci 
musia spolu držať nielen v ľahkých, ale i v ťažkých 
časoch, pretože to je podstata partnerstva. Dom-
nievam sa, že toto pochopiť sa v súčasnosti javí 
pre európsky postoj skutočne ako jeden z najťaž-
ších problémov. 

Najjednoduchší spôsob ako viesť volebnú kam-
paň hocikde v Európe, je napádať Georga Busha 
a Ameriku. Je to jednoduché, ale v politike mnohé 
veci, ktoré sú jednoduché, sú tiež nerozumné. Mô-

žu byť atraktívne, ale sú tiež nesprávne. A podľa 
môjho silného presvedčenia by sme sa mali držať 
tejto aliancie. Minulosť sa zabúda veľmi jednodu-
cho. V dobe, keď bola Európa rozdelená, ľudia 
chápali potrebu Ameriky omnoho jasnejšie ako 
dnes. Táto objektívna potreba spojenectva exis-
tuje však aj dnes. 

 
Otázka: Dobrý deň, som z fakulty tu v Bratisla-

ve. Rada by som sa Vás spýtala, keď ste hovorili 
o vízií Európy do budúcnosti, čo si myslite o výho-
dách členstva Turecka v Európskej únií? Myslím, 
že je to veľmi kontroverzná téma.. 

Tony Blair: Áno, dnes ráno dostávam iba kon-
troverzné témy. Pre mňa je táto téma veľmi kompli-
kovaná. Vždy som podporoval členstvo Turecka 
v Európskej únii, ale chápem ťažkosti, ktoré sú  
s tým spojené. Vstup Turecka do Európskej únie, 
úprimne, nie je to isté, ako vstup Rumunska alebo 
Bulharska. Je to pre spôsob fungovania Európ-
skej únie obrovská zmena. Podľa mňa by sa to 
malo stať len vtedy, ak sa naplnia prístupové kri-
tériá, a hlavne kritéria týkajúce sa demokracie  
a ľudských práv, ktoré sú veľmi dôležité.  

A takisto kritéria, ktoré sa vzťahujú na všetky 
členské štáty Európskej únie a na krajiny, ktoré 
sa uchádzajú o členstvo, by mali byť v prípade 
Turecka plnené a zavádzané veľmi opatrne. Mali 
by sme mať na zreteli dve veci týkajúce sa tejto 
problematiky. Prvou je, že vízia členstva v Európ-
skej únii v posledných rokoch Turecko zmenila, 
ale krajina sa musí zmeniť ešte viac. Keď som sa 
po prvýkrát stal ministerským predsedom Veľkej 
Británie, komunikácia s Tureckom bola veľmi od-
lišná od spôsobu dnešnej komunikácie. Myslím 
si, že sa zmenila a že tempo zmien bolo rýchle 
iba vďaka vízii členstva Turecka v Európskej únii. 
Druhou je jasný postoj, ktorý hovorí o otvorenosti 
EÚ voči moslimským štátom. Keby sme Turecku 
uzavreli prístupové dvere do EÚ, mohlo by sa to 
zle interpretovať v ostatných častiach sveta.  

Z dlhodobého hľadiska vstup Turecka do EÚ 
najlepšie poslúži strategickým záujmom EÚ. Toto 
sú dva hlavné dôvody, pre ktoré by sme si mali 
nechať otvorenú myseľ. Turecko sa mení pod 
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vplyvom vízie členstva v EÚ a pre nás je dôležité 
zostať otvorení voči moslimskému svetu rovnako 
ako voči európskym krajinám. 

 
Otázka: Dobré ráno, som študentom politológie 

na Univerzite Komenského. Je ľahké hovoriť o Ira-
ku a Saddamovi Husseinovi, ale je veľmi rozdielne 
byť tam a bojovať, preto by som sa vás chcel opý-
tať, či poznáte meno posledného britského vojaka 
zabitého v Iraku? 

Tony Blair: Pýtate sa ma, či je správne byť v Ira-
ku? Ak vám to nebude prekážať, o tomto hovoriť 
nebudem. Určite viete, že minulý týždeň boli za-
bití dvaja britskí vojaci, a pred tým v Iraku zomrelo 
mnoho britských vojakov. Slovenská armáda je 
tiež v Iraku. Chcem vám však povedať, prečo je 
dôležité ostať v Iraku a dokončiť túto prácu. Dnes 
v Iraku hlasovali milióny ľudí za demokratickú kra-
jinu. Keby sme sa im otočili chrbtom kvôli tero-
rizmu, ktorý narušuje demokraciu, veľmi by sme 
uškodili nielen tejto krajine, ale aj bezpečnosti 
tohto regiónu a celého sveta. Aj to sa spája s po-
citmi voči Amerike. V Iraku a v Afganistane, kde 
sme tiež boli, mali milióny ľudí možnosť prvýkrát 
v ich živote zúčastniť sa na demokratických voľ-
bách. Keď sa Taliban v Afganistane, alebo teroristi 
z Al Kajdy v Iraku snažili narušiť demokraciu, čo 
by sme mali, podľa vás, robiť? Musíme obhajovať 
demokraciu, nie utekať pred terorizmom. Ak by 
sme nechali tieto krajiny vrátiť sa späť do čias 

diktátorstva a utláčania, spravili by sme veľkú 
chybu. 

Takže k otázke, ktorú ste mi položili ohľadom 
britskej armády v Iraku. Som hrdý na to, čo sme 
vykonali, a ich obeť je obeťou demokracie voči 
terorizmu. To je boj, ktorý by nás mal zaujímať či 
už tu, alebo vo Veľkej Británii alebo v Iraku. 

 
Otázka: Moja otázka je, aké je meno posledné-

ho britského vojaka zabitého v Iraku. Môžem vám 
pomôcť, bolo to 28. februára v meste Amarah, 
prvý bol kapitán a druhý bol vojak ... 

Tony Blair: Áno, písal som rodinám týchto voja-
kov, takže nepotrebujem lekciu ohľadne obetí, 
ktoré britskí vojaci priniesli. Nebudem sa stavať 
do pozície, aby som menoval mená britských vo-
jakov. V Iraku stratilo svoje životy okolo 100 brit-
ských vojakov, pretože to bolo potrebné a ich 
obete neboli zbytočné. Pomohli krajinám stať sa 
silnými demokraciami. To je to, čo ich obyvatelia 
chcú. Ak chceme urobiť tento svet bezpečnejším, 
nemôžme ľuďom v krajinách, ako je Irak, Afganis-
tan alebo iné krajiny na Blízkom východe, nechať 
na výber medzi brutálnym diktátorom, ako bol 
Saddám Husajn, alebo skupinou náboženských 
fanatikov. V skutočnosti, čo títo ľudia žiadajú, je to 
isté, čo pred niekoľkými rokmi žiadali ľudia tejto 
krajiny, keď začínala vaša demokracia. Chcú mať 
právo voľby vlastnej vlády, chcú žiť slobodne. A tí, 
ktorí sa snažia zničiť tento koncept, ničia tie isté 

hodnoty, ktoré prinášajú pokrok v našich krajinách. 
Neverím, že sloboda, demokracia a ľudské práva 
sú hodnoty kresťanov alebo obyvateľov západnej 
Európy. Sú to univerzálne hodnoty ľudského du-
cha a mali by sme ich ochraňovať, bojovať za ne 
v akejkoľvek časti sveta, kde sú ohrozované. Toto 
je cesta, ako dosiahnuť stabilnejší a pokojný svet. 
V nadchádzajúcich rokoch, keď budú môcť oby-
vatelia Iraku slobodne voliť a v ostatnej časti regió-
nu bude prevládať demokracia, bude obeť, ktorú 
priniesli britskí vojaci a vojaci iných krajín, uznaná 
ako obeť v mene slobody a demokracie. 

 
Tony Blair na záver stretnutia:  
Veľmi pekne ďakujem, bolo skvelé prísť a zúčast-

niť sa tejto diskusie so študentmi. A ako ste mali 
možnosť vidieť, niekedy spolu súhlasíme a nieke-
dy nie. Ale je úžasné, že sme mohli ako politickí 
lídri prísť a diskutovať s vami. V budúcnosti to ne-
budeme my, ktorí budeme odpovedať na otázky, 
ale vaša generácia. Sila krajiny závisí od schop-
nosti jej ľudí slobodne vyjadrovať svoje myšlien-
ky a rozhodovať demokraticky o svojom živote. 
Je pre mňa cťou byť v tejto krajine, ktorá ešte pred 
pár rokmi nebola slobodná, ale dnes je v rámci 
Európskej únie naším dobrým priateľom a partne-
rom. Ďakujem vám všetkým. 

 

(Podľa prekladu zvukovej nahrávky upravila 
J. Hinnerová)  

 
 
 
 
 

Evaluácia univerzity v plnom prúde 
 
 

Vlani v septembri sa začal národný projekt inštitucionálneho hodnotenia 
slovenských univerzít a vysokých škôl, ktorý pripravila Slovenská rektor-
ská konferencia. Projekt prijalo ministerstvo školstva a schválila vláda SR. 
Ako hodnotiaca agentúra bola vybraná Asociácia európskych univerzít 
(EUA) so sídlom v Bruseli, ktorá podobné projekty už dvanásť rokov rea-
lizuje po celom svete. Ide o doteraz najväčší národný projekt realizovaný 
EUA, v rámci ktorého sa hodnotí celý, resp. prevažná časť národného vy-
sokoškolského systému. Projekt sa realizuje v okamihu, kedy sa Sloven-
sko pokúša uskutočňovať vlastnú lisabonskú stratégiu budovania spo-
ločnosti založenej na znalostiach. Naplnenie tohto strategického cieľa 
znamená predovšetkým poznať samých seba, svoje silné i slabé stránky, 
svoje možnosti a obmedzenia, ktoré nás limitujú, a využiť ich pri ďalšom 
rozvoji. Preto je načasovanie projektu zvlášť významné.  

V projekte je zaradených 24 vysokých škôl Slovenska. Základným cieľom 
projektu je pomoc a podpora zúčastneným vysokým školám pri budo-
vaní a prevádzke vlastných systémov na zabezpečenie kvality, pomoc  
a podpora pri budovaní kultúry kvality na slovenských vysokých školách, 
pomoc a podpora pri formovaní predstáv a plánov o svojom budúcom 
rozvoji. Bude vecou rektorov a vedení jednotlivých vysokých škôl, ako 
využijú ponúkanú možnosť na ďalší rozvoj svojich inštitúcií. Cieľom pro-
jektu je tiež poskytnúť tak zúčastneným vysokým školám, ako aj externé-
mu prostrediu, vrátane štátnej správy, úplný obraz o súčasnom stave vy-
sokého školstva a jeho súčastí, t.j. vysokých škôl, o jeho možnostiach 
a potrebách pre ďalší rozvoj. Naplnenie tohto cieľa by malo akcelerovať 
očakávanú diferenciáciu vysokých škôl podľa kvality, ako to predpokladá 
platný vysokoškolský zákon. 

S ohľadom na počet hodnotených inštitúcií a kapacitné možnosti ex-
pertnej skupiny EUA, boli vysoké školy, ktoré požiadali o účasť v projekte, 
rozdelené do dvoch skupín, pričom Univerzita Komenského bola zarade-
ná do prvej z nich. Ako je pre program inštitucionálneho hodnotenia vy-
sokých škôl typické, bol pre hodnotenie UK zostavený štvorčlenný hod-
notiaci tím. Členmi tímu sú:  
prof. Jürgen Kohler (profesor občianskeho práva, University of Constance 

a zakladajúci profesor občianskeho a správneho práva Greifswald Uni-
versity), bývalý rektor Univerzity Ernsta Moritza Arndta v Greifswalde, 
Nemecko – vedúci tímu,  

Dr. Padraig Walsh (chemické a biochemické inžinierstvo University Colle-
ge Dublin, University of Missouri), výkonný riaditeľ Rady pre kvalitu írskych 
univerzít (Irish Universities Quality Board), Írsko – sekretár tímu,  

prof. Kerstin Norén (profesorka škandinávskych jazykov, Gőteborg Uni-
versity), prorektorka Univerzity v Gőteborgu, Švédsko – členka tímu,  

prof. Kenneth Edwards (profesor genetiky University of Cambridge), bý-
valý prezident EUA a bývalý rektor univerzity v Leicestri, Veľká Británia – 
člen tímu.  

Na Univerzite Komenského bola vytvorená autoevaluačná komisia pod 
vedením doc. RNDr. I. Ostrovského, CSc., prorektora UK, ktorá vypraco-
vala Autoevaluačnú správu UK ako východzí podklad pre hodnotenie EUA. 
V rámci prípravy autoevaluačnej správy boli zriadené dve prvé diskusné 
fóra, jedno verejné a druhé pre riadiacich pracovníkov univerzity. Fóra 
slúžia na verejnú diskusiu a hodnotenie univerzity, jej procesov, výsledkov 
a možných budúcich postupov. Tým sa napĺňa jeden z hlavných cieľov 
autoevaluácie, ktorým je vlastné sebahodnotenie univerzity, poznanie jej 
súčasného stavu a možností rozvoja vlastnými silami a úsilím. Fóra zosta-
nú k dispozícii na tento účel do skončenia evaluácie. 

Prvá návšteva medzinárodného evaluačného tímu delegovaného EUA 
sa na Univerzite Komenského uskutočnila v dňoch 22. – 24. 3. 2006. 
Experti z EUA absolvovali spolu 14 interview. Postupne sa stretli s rekto-
rom a vedením univerzity, s vedúcim autoevaluačnej komisie a s komi-
siou UK, s členmi správnej rady, s vedúcimi administratívy na rektoráte 
univerzity a s riaditeľmi samostatných súčastí univerzity. Jednotlivo nav-
štívili FiF, PraF, FMFI a PriF UK, kde samostatne hovorili s predstaviteľmi 
fakúlt a so študentmi. Ďalšia, hlavná návšteva evaluačného tímu spojená 
s diskusiami s ďalšími cieľovými skupinami na univerzite, sa uskutoční  
v závere júna. Výsledky hodnotenia budú uvedené v záverečnej hodno-
tiacej správe, ktorá by mala byť k dispozícii v jeseni tohoto roku.  

Očakávame, že autoevaluácia univerzity a jej výsledky: 
− Posilnia v univerzitnej komunite pocit spolupatričnosti k národnej vý-

skumnej a vzdelávacej inštitúcii akou UK nesporne je. Splnenie tohto 
zámeru je pre úspech celého hodnotenia rozhodujúce. 

− Povzbudia univerzitnú komunitu, vrátane študentov, k spoluúčasti na 
posilňovaní úspešných a silných stránok univerzity i k spoluúčasti na 
riešení jej slabín a málo rozvinutých oblastí. Takéto odhodlanie pred-
stavuje rozhodujúcu, strategickú šancu budúceho rozvoja univerzity.  

− Ukážu jej úplný súčasný obraz a vytvoria tým šancu nielen pre kvalifi-
kovanú prípravu na komplexnú akreditáciu, ktorú pre nasledujúce roky 
plánuje Akreditačná komisia vlády SR, ale predovšetkým poukážu na 
ciele budúceho rozvoja univerzity a cesty k nim vedúce. Splnenie to-
hoto zámeru umožní univerzite vytýčiť správnu stratégiu už pre najbliž-
šiu budúcnosť. Ako ukazujú súčasné trendy doma i v zahraničí, pôjde 
o jednu z rozhodujúcich etáp v živote univerzity. 

− Očakávame, že v prípade Univerzity Komenského prispeje záverečná 
správa hodnotiaceho tímu k úsiliu univerzity zaradiť sa medzi výskumné 
univerzity, čo je dlhodobo strategický zámer univerzity a jeden z oča-
kávaných výstupov oficiálnej komplexnej akreditácie. Naplnením tohto 
zámeru bude určená základná orientácia univerzity už pre najbližšiu 
budúcnosť. 

Doc. RNDr. I. Ostrovský, CSc., 
prorektor UK 
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Tohtoročná zima trvala veľmi dlho, až v posledných marcových týždňoch sa na južných expozíciách 
Botanickej záhrady UK roztopila snehová, miestami aj 0,5 m vysoká prikrývka, a ako prvé rozkvitli sne-
žienky a krokusy. Onedlho sa naliali aj puky paliesky, bahniatok aj zlatého dažďa. Spev vtáčikov taktiež 
prezradil, že zima konečne skončila.  
 

Čo pripravuje Botanická záhrada UK 
 
Botanická záhrada UK Bratislava cez zimu ne-

zaháľala. Aj napriek silným mrazom a snehu sa  
v nej intenzívne pracovalo, aby, ako každoročne, 
mohla opäť niečím novým zaujať svojich návštev-
níkov. Výstavné skleníky so subtropickou vegetá-
ciou podstúpili zimnú údržbu, ba aj revitalizáciu  
v podobe vybudovania zvýšených oporných múri-
kov a ich obloženie prírodným obkladom v nich 
vytvoril prirodzenejší vzhľad. Vymenil sa substrát 
na záhonoch, dosadili sa nové druhy tropických 
rastlín a rekonštrukciou prešli aj epifytické kmene 
a akváriá. Pre najmenších návštevníkov sa dobu-
dovalo detské ihrisko. Vynovený šat dostali aj la-
vičky, na ktorých sa vymenili drevené časti za 
odolnejší a čistejší plast. 

Dňa 6. apríla sa stane Botanická záhrada 
UK jednou z prvých záhrad v strednej Európe,  
v ktorej nájde svoje útočisko najstaršia rastlina 
na svete Wollemia nobilis. Bola objavená v roku 
1994 neďaleko austrálskeho Sydney v národnom 

parku Wollemi. Najstarší známy fosílny nález je 
starý 90 miliónov rokov a čeľaď Araucariaceae, 
do ktorej patrí, osídľovala našu planétu pred viac 
ako 200 miliónmi rokov.  

Svoje vedomosti a schopnosti sa opäť chystá 
BZ UK predviesť na výstave GARDENIA, ktorá 
sa bude konať v termíne od 20. 4. – 23. 4. 2006 
na výstavisku Agrokomplexu v Nitre, ako aj na 
tradičnej Flóre Bratislava v priestoroch Incheby 
v dňoch od 27. 4. do 30. 5. 2006.  
V rámci tretieho ročníka celobratislavskej akcie 

„Bratislava pre všetkých“ otvorí Botanická zá-
hrada UK svoje brány v sobotu 22. 4. 2006 bez-
platne pre všetkých milovníkov flóry. Budú tu 
pripravení odborníci, aby poradili návštevníkom 
s pestovaním rôznych druhov rastlín.  
Aj tento rok si prídu na svoje aj milovníci skalni-

čiek, tradičná výstava Klubu skalničkárov pra-
cujúceho pri BZ UK sa bude v priestoroch BZ 
UK konať v dňoch 28. 4. do 1. 5. 2006.  

Klub kaktusárov pripravuje v čase od 19. 5. 
do 21. 5. 2006 už 12. ročník sympózia Kaktu-
sárska jar spojenom s výstavou kaktusov, čo 
iste zaujme milovníkov pichľavej krásy.  
V spolupráci so Zväzom arboristov Slovenska 

bude botanická záhrada UK od 2. 6. do 4. 6. 2006 
organizovať Dni stromov. Akcia je zameraná na 
výchovu k ochrane stromov, na ich využitie pri 
výchove a vzdelávaní na školách. Deti a mládež 
si budú môcť vyskúšať zlaňovanie, preliezky, la-
novky a mnohé ďalšie atrakcie.  

Botanická záhrada UK je pre verejnosť otvo-
rená od 1. apríla až do 31. októbra 2006, denne 
od 9.00 do 18.00 h. Skleníky sú prístupné cez 
týždeň do 15.00 h, cez víkendy do 18.00 h. Deti 
do 6 rokov majú vstup voľný. Výška vstupného 
pre deti a mládež je 20,– Sk, pre dospelých 
40,– Sk. Cena ročnej permanentnej vstupenky 
je 200,– Sk. Pre vopred ohlásené skupiny zabez-
pečujeme odborný sprievod s výkladom. 
Naša botanická záhrada je očarujúca v každom 

ročnom období a navštíviť ju len raz do roka sku-
točne nestačí. Poteší nás, ak sa k nám budete 
vracať, ak získate nielen nové vedomosti a inšpi-
ráciu z oblasti flóry a záhradnej architektúry, ale 
ak budete od nás odchádzať aj spokojní a oddých-
nutí. 

RNDr. J. Bella, riaditeľ BZ UK 

 
 

Európsky Európsky Európsky Európsky     
simulovaný súdny spor 2006simulovaný súdny spor 2006simulovaný súdny spor 2006simulovaný súdny spor 2006    

 
Európska asociácia pre simulované súdne spory každoročne pripravuje 

pre študentov najmä európskych právnických fakúlt medzinárodná súťaž  
v simulovanom súdnom spore – European Law Moot Court Competition 
(ELMC). V rámci súťaže si precvičujú nielen svoje dosiaľ nadobudnuté ve-
domosti, ale ich aj rozširujú o poznatky z oblasti európskeho práva, o štúdium 
relevantných právnych aktov a rozsudkov v cudzom jazyku (anglickom  
a francúzskom). Študenti dostávajú priestor na rozvoj nových zručností 
predovšetkým vďaka písomnej prezentácii k predloženému prípadu, ako aj 
pri ústnej obhajobe pred porotou zloženou z profesorov významných európ-
skych univerzít a inštitúcií, ktoré konajú v oblasti európskeho práva.  

Právnická fakulta UK mala v dňoch 23. – 25. februára 2006 česť hostiť 
už po druhýkrát regionálne finále súťaže ELMC. Keďže podľa pravidiel sa 
súťaže nemôže zúčastniť domáce družstvo, tím študentov PraF UK absol-
voval regionálne kolo v slovinskej Ljubljani, kde sa umiestnil na peknom  
4. mieste. Súťaž prebiehala v piatok 24. februára 2006 v priestoroch Naj-
vyššieho súdu SR formou tzv. vyraďovacích kôl. V sobotu v doobedňajších 
hodinách sa uskutočnilo na NS SR semifinále a po obedňajšej prestávke 
sme privítali najúspešnejších účastníkov v priestoroch Auly Univerzity Ko-
menského na slávnostnom finále. Po vynikajúcich prezentáciách oboch strán 
a interesantnom výklade európskeho práva sa sudcovia odobrali na poradu. 
Vzhľadom na naozaj excelentné výkony súťažiacich porada trvala dlhšie, 
ako stanovujú pravidlá. Napokon sa sudcovia predsa len zhodli na víťaznom 
tíme a víťaznom jednotlivcovi. Víťazmi regionálneho kola v Bratislave sa stal 
súťažiaci tím z Katolíckej univerzity v Leuvene (Holandsko).  
Po výborných výkonoch súťažiacich tímov organizátori pripravili pre všet-

kých záverečnú recepciu. Za príjemne strávený čas a organizáciu súťaže patrí 
vďaka všetkým členom študentskej organizácie ELSA Bratislava (European 
Law Students Association), ktorá organizačne i personálne zabezpečila 
bezchybný priebeh súťaže a opäť raz pomohla prezentovať Univerzitu Komen-
ského a jej Právnickú fakultu vo výbornom svetle.  

Mgr. Lucia Mokrá, Referát pre zahraničné vzťahy a granty PraF UK 

Konferencia DNI IIKS 2006 
 
Ako vydarené a veľmi užitočné hodnotili účastníci dvojdňové po-

dujatie Konferencia DNI IIKS 2006, ktorá sa konala 22. a 23. 3. 2006
v Bratislave a v UVZ Modra. Príspevky, ktoré odzneli na konferencii,
prislúchali tematicky do šiestich okruhov: Automatizácia a prevádzka,
Sieť a VOIP, Web a e-learning, Služby študentom, Bezpečnosť a Zau-
jímavosti. Organizačne konferenciu zabezpečili pracovníci CIT UK 
v spolupráci s technickými správcami IIKS na fakultách. Pre účast-
níkov podujatia bol k dispozícii zborník prihlásených príspevkov. 
Bolo to prvé podujatie svojho druhu v histórii UK a v jeho závere
odznelo viacero návrhov, aby sa takéto podujatie konalo pravidelne, 
pretože je schopné generovať užitočné námety a riešenia.  

P. Sůra
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Významné ocenenie vedeckého bádania 
 
Každoročne od roku 1997 organizuje Journaliste-Studio Bratislava spolu s Klubom vedecko-

technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov akciu „Vedec roka SR“ – ocenenie 
vedcov a výskumníkov vo viacerých kategóriách. Cieľom tejto akcie je ocenenie a propagácia 
prínosov vedeckého bádania, úspešných výskumných prác, technológií a informovanie verej-
nosti o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja za uplynulý rok. 
V roku 2005 na 9. ročníku pravidelného ročného oceňovania vedeckých osobností boli udelené 

ocenenia v piatich kategóriách: Vedec roka SR 2005, Technológ roka SR 2005, Mladý výskumník 
roka SR 2005, Za výsledky v programoch EÚ a Osobitné uznanie za výskum – celoživotné dielo. 
S potešením sme sa dozvedeli, že 15. marca 2006 na slávnostnom odovzdávaní cien 

bol v kategórii „Osobitné uznanie za celoživotné dielo“ ocenený i prof. RNDr. Jozef 
Čižmárik, PhD., vedúci Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty UK.  
Prof. J. Čižmárik bol ocenený za celoživotný prínos v rozvoji vedného odboru farmaceutická 

chémia. Výsledkom jeho výskumnej činnosti sú poznatky o bázických esteroch substituovanej 
kyseliny fenylkarbámovej a ich farmakologických vlastnostiach (lokálne-anestetický, antimikro-
biálny, antiarytmický a spazmolytický účinok). Na základe výsledkov jeho výskumu boli navrh-
nuté dve potenciálne liečivá heptakaíniumchlorid (lokálne anestetikum) a látka H+B (antiaryt-
mikum). 
Prof. J. Čižmárik orientoval svoju celoživotnú aktivitu na projekciu, prípravu, hodnotenie a vý-

skum účinností nových potenciálnych liečiv. Je spoluautorom dvoch realizovaných patentov 
liečiv, ktoré našli uplatnenie v praxi (Sygnamix a Lechlór). Je mimoriadne plodný aj v publikač-
nej činnosti. Je autorom a spoluautorom 311 pôvodných vedeckých prác, z ktorých veľká časť 
je publikovaná v renomovaných zahraničných periodikách. Na domácich a zahraničných vedec-
kých konferenciách a sympóziách prezentoval viac ako 270 prednášok a plagátových oznámení. 
Je autorom 20 prehľadov, 16 patentov, 7 skrípt a 3 knižných publikácií. 
Pri preberaní ocenenia prof. J. Čižmárik na otázku: „Čo slovenská veda dáva a môže dať Sloven-

sku a svetu?“ odpovedal: „Predovšetkým si myslím, že kvalitných absolventov doktoradského 
štúdia vo všetkých v SR akreditovaných vedných odboroch. Títo sa budú musieť stať realizátor-
mi riešenia náročných úloh v období éry informačných technológií, v ktorej sa naša spoločnosť 
nachádza v dobiehaní európskej vedy za USA. Doterajšie výsledky ukazujú, že naši doktorandi 
obstoja v náročnej medzinárodnej konkurencii a keď sa im umožní primeraný postdoktorandský 
študijný pobyt na špičkových zahraničných pracoviskách ako vstup do svetovej vedy, sú schopní 
plniť úlohy v zaostávaní prestíže európskej vedy a ekonomiky, ktorá sa už eviduje vo všetkých 
vedných odboroch. Túto úlohu môžeme dosiahnuť tým, že sa i naďalej budú zvyšovať počty prijí-
maných na doktorandské štúdium, v systematickom inovovaní špičkových vedeckých prístrojov 
v SR a nepochybne v zlepšení aj ich sociálnych pomerov. Výchovou vysokokvalifikovaných od-
borníkov a ich zaradením do procesu riešenia vedeckých úloh vidím najvhodnejší aspekt, čo SR 
môže poskytnúť okolitému svetu.“ 
O tom, že to nie sú len prázdne slová svedčí skutočnosť, že pán profesor Čižmárik vychoval 

niekoľko desiatok našich aj zahraničných doktorandov. 
Udelenie tohto ocenenia je zároveň uznaním aj vysokého štandardu vedeckovýskumnej čin-

nosti Farmaceutickej fakulty UK, kde prof. J. Čižmárik celý život pôsobí. 
Vážený pán profesor, prijmite gratuláciu k Vášmu oceneniu. Za všetkých Vašich spolupra-

covníkov, kolegov, priateľov ako i v mene mojom Vám želám veľa zdravia, šťastia a ďalšiu 
energiu do nekončiacej vedeckej práce v prospech farmácie v kruhu všetkých, ktorí Vás 
majú radi a vysoko si Vás vážia. 

Eva Sedlárová, FaF UK 
 

Z Botanickej záhrady UK 

Fulbright Award 
pre výskum na FTVŠ UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Slovensku boli v akademickom roku 
2005/2006 udelené tri ocenenia Fulbright 
Award, a s hrdosťou môžeme konštatovať,
že jedno z nich sa podarilo získať našej
kolegyni Mgr. Erike Zemkovej, PhD. Získa-
nie toho prestížneho ocenenia nebolo vecou
náhody ale logickým pokračovaním jej pro-
fesionálnej kariery a uznaním jej doterajšej
práce a poznatkov. Súčasťou tejto ceny je
6-mesačný vedeckovýskumný pobyt v Nervo-
muskulárnom výskumnom centre Univerzity 
v Bostone, kde pracuje na projekte „Stabi-
lografická difúzna analýza pri posudzovaní
vekom a cvičením podmienených zmien sta-
bility postoja“.  
Mgr. Erika Zemková, PhD., (1969) pracuje 

od roku 1997 na Oddelení telovýchovného
lekárstva Ústavu vied o športe FTVŠ UK pod
vedením prof. MUDr. Dušana Hamara, CSc. 
Je zodpovednou riešiteľkou 1 a spolurieši-
teľkou 6 výskumných projektov Vedeckej
grantovej agentúry MŠ SR a SAV, vedúcou 
a spoluautorkou projektov FTVŠ UK a zahra-
ničných projektov. Od roku 2005 je členkou 
Komisie vedy o človeku agentúry VEGA vo 
vednom odbore športová kinantropológia. 
Vedeckovýskumná práca Mgr. E. Zemkovej

je orientovaná predovšetkým na zdokona-
ľovanie metód a postupov diagnostiky tré-
novanosti športovcov a rozvoja pohybových 
schopností.  
Viacero rokov bola jej práca zameraná na 

vypracovanie metodík merania, zistenie relia-
bility, štandardizáciu a praktické uplatnenie 
testov na posudzovanie a rozvoj pohybových
schopností za použitia diagnostických systé-
mov a tréningových zariadení vyvinutých na 
Oddelení telovýchovného lekárstva Ústavu 
vied o športe FTVŠ UK, ktoré boli s prísluš-
nými metodickými postupmi následne za-
vedené do praxe a výsledky prác zhrnuté
v odborno-metodických príručkách určených 
športovej verejnosti.  
V súvislosti s problematikou posudzova-

nia rovnováhových schopností absolvovala
Mgr. Zemková v roku 2003 4-mesačný ve-
deckovýskumný pobyt na Výskumnom in-
štitúte pre olympijské športy v Jyväskylä. 
Projekt „Statická a dynamická rovnováha
u športovcov a bežnej populácie“ bol reali-
zovaný v spolupráci s Laboratóriom nervo-
svalovej regulácie Polytechnic v Rovaniemi. 
V rokoch 2002 až 2004 participovala na 

výskumnom projekte VEGA „Vplyv sériovej 
mechanickej proprioreceptívnej stimulácie
na parametre svalovej kontrakcie a účinnosť 
silového tréningu“, ktorého výsledky sú prí-
nosom v oblasti využívania nových trénin-
gových, resp. rehabilitačných prostriedkov
pre rozvoj motorických schopností u športov-
cov a staršej populácie. K získaniu ďalších 
poznatkov a skúseností v tejto oblasti prispel
jej 1-mesačný vedeckovýskumný pobyt na 
Fakulte prírodných vied a medicíny Univer-
zity v Aberdeene v roku 2005. Na projekt
„Vplyv proprioceptívnej stimulácie na nervo-
svalové funkcie rôznej populácie“ jej bol ude-
lený NATO Expert Visit Award. 

Mgr. Peter Schickhofer, PhD., 
Katedra športovej kinantropológie –

Ústav vied o športe, FTVŠ UK
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Vtáčia chrípka z pohľadu virológa 
 
Neprejde deň, aby nám médiá nesprostredko-

vali novú informáciu o tom, že bol potvrdený ne-
bezpečný vírus H5N1 v uhynutých vtákoch. Aj na 
Slovensku máme prvé prípady a v rozvinutom 
Francúzsku už vírus začal decimovať chovy hos-
podárskych zvierat. Je problém vtáčej chrípky na-
toľko hrozivý, aby sme sa báli svetovej pandémie?  
Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpo-

veď, pretože súčasná situácia s potvrdením exis-
tencie veľmi virulentného kmeňa vtáčej chrípky 
sa môže hypoteticky uberať viacerými možnými 
smermi. Všetky teoretické poznatky o víruse mô-
žu preto prispieť k našej lepšej informovanosti, 
aby sme nepodľahli panike, ale ani nepodcenili 
prípadné možné nebezpečenstvo.  
Takmer všetky pandémie ľudských chrípkových 

vírusov, ktoré poznáme z minulosti, majú svoj pô-
vod vo vírusoch vtáčej chrípky. Je to preto, lebo 
chrípka je zoonóza, ktorej rezervoárom sú vodné 
vtáky. Tie vírus vylučujú bez toho, aby vyvinuli 
ochorenie. Môžu tak ľahko spôsobiť infekcie iných 
vtáčích druhov a pri virulentnejších vírusových 
kmeňoch môžu byť tieto infekcie aj smrteľné. Za 
normálnych okolností vírus vtákov nedokáže vy-
volať infekciu u človeka. Ak však prebehne súčas-
ne infekcia vtáčím aj ľudským vírusom, môže vznik-
núť nový vírus tzv. reassortant, kombináciou seg-
mentov génov obidvoch vírusov. Nový vírus môže, 
ale rovnako nemusí byť infekčný pre človeka. 
Vírus chrípky (Influenza typu A) je známy predo-

všetkým ako vyvolávateľ akútneho respiračného 
ochorenia, ktoré je vysoko infekčné a ktoré sa 
šíri z človeka na človeka, infikujúc epiteliálne bun-
ky dýchacieho traktu. Napriek tomu, že väčšina 
zdravej populácie chrípku bez ťažkostí prekoná, 
následkom tejto infekcie každoročne vo svete zo-
miera 0,5 milióna ľudí. Sú to väčšinou starí ľudia, 
malé deti a osoby s chorobami kardiovaskulár-
neho systému, alebo s rôznymi poruchami imu-
nity. 
Vírus chrípky (Influenza typu A), ktorý infikuje 

človeka, nie je jediným známym chrípkovým víru-
som. Podľa WHO sa vírusy chrípky označujú ty-
pom A, B a C. Vírus chrípky typu A infikuje okrem 
ľudí aj iné živočíchy, ako sú napr. ošípané, kone, 
vtáky, ale aj tulene a veľryby. Vírus chrípky typu 
B infikuje iba ľudí a vírus chrípky typu C infikuje 
prevažne deti a ošípané. Doposiaľ všetky pandé-
mie boli vyvolané chrípkovým vírusom typom A. 
Čo sa týka štruktúry, vírusy chrípky patria me-

dzi obalené vírusy, ktorých genóm pozostáva  
z jednovláknovej RNA negatívnej polarity. Vlákno 
RNA je rozdelené na niekoľko častí. Hovoríme, 
že ich genóm je segmentovaný. Veľkosť genómov 
jednotlivých typov vírusov chrípky, ako aj počet 
ich segmentov sa líšia. Vírusy chrípky typu A a B 
obsahujú osem segmentov, typ C iba sedem seg-
mentov. Práve tieto segmenty sú príčinou možnej 
variability získanej ich ľubovoľnou kombináciou. 
Dôsledkom kombinácií segmentov dvoch vírusov 
sú nové vlastnosti, ktoré sa prejavia hlavne v štruk-
túre povrchových antigénov ich obalu. Tieto povr-
chové antigény sa nazývajú hemaglutinín a neu-
raminidáza. Sú to glykoproteínové výbežky, ktoré 
dávajú viriónom charakteristický tvar. Hemaglutinín 
(HA) zabezpečuje väzbu vírusu na receptor infi-
kovanej bunky, ako i vstup do nej. Neuramunidá-
za (NA) štiepi kyselinu sialovú na povrchu bunky, 
čím umožní uvoľnenie vírusu z infikovanej bunky 
von. Práve tieto dve zložky viriónu majú veľký výz-
nam aj z imunologického hľadiska. Predstavujú 
antigénne determinanty, proti ktorým sa tvoria 
špecifické vírus-neutralizačné protilátky. Preto he-
maglutinín a neuraminidáza bývajú najdôležitej-
šou súčasťou subjednotkových vakcín, ktoré majú 

veľmi dobrú protektívnu aktivitu. V dôsledku vyso-
kej premenlivosti HA a NA sa preto očkovacia lát-
ka musí každoročne aktualizovať. Hlavným dôvo-
dom na to je skutočnosť, že protilátky, ktoré sa 
vytvorili po prekonaní vlaňajšej chrípky, alebo po 
očkovaní vakcínou z minulej sezóny, nemusia 
účinne chrániť proti zmenenému vírusu. Každý 
nový vírus, s ktorým sa predtým populácia ľudí 
nestretla, sa tak môže stať pôvodcom menších 
alebo väčších epidémií. Záleží na tom, či je zmena 
vírusu veľká alebo malá. Malé zmeny prebiehajú 
každoročne a ich následkom bývajú sezónne epi-
démie chrípky. Veľké zmeny sa vyskytnú po nie-
koľkých desaťročiach a ich dôsledkom vznikajú 
pandémie. Pandémia na rozdiel od epidémie pre-
siahne rámec kontinentu. 
Napriek tomu, že chrípkové epidémie sprevá-

dzali ľudstvo už od nepamäti, vírus chrípky typu 
A bol prvýkrát izolovaný až v roku 1933. Historic-
ké zdroje tvrdia, že pandémie sa objavovali v pra-
videlných intervaloch už od staroveku. Najlepšie 
dokumentované sú však len tri posledné, ktoré 
prebehli v minulom storočí. Za najväčšiu známu 
pandémiu je považovaná Španielska chrípka, kto-
rá zabila v roku 1918 podľa niektorých odhadov 
dvadsať, podľa iných až päťdesiat miliónov ľudí 
(jej pôvodcom bol chrípkový vírus typu A, subtyp 
H1N1). V roku 1957 to bola Ázijská chrípka, kto-
rej následkom zomreli jeden až štyri milióny ľudí 
(jej pôvodcom bol subtyp H2N2), a v roku 1968 
Hongkongská chrípka, ktorá usmrtila 750 000 ľudí 
(subtyp H3N2). 
Zaujímavé je poznanie, že napriek skutočnosti, 

že dnes poznáme u vírusov chrípky až šestnásť 
odlišných subtypov hemaglutinínu H1 až H16  
a deväť subtypov neuraminidázy N1 až N9 (všet-
ky subtypy boli identifikované v rôznych druhoch 
vtákov), u ľudských vírusov sa zatiaľ objavili len 
prvé tri hemaglutiníny (H1 až H3). Vtáčie vírusy 
sa priamo na človeka neprenášajú. Súvisí to s dô-
ležitými receptormi na povrchu bunky, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby sa vírus pomocou svojich 
receptorov na bunku naviazal, aby do nej mohol 
vstúpiť. Človek takéto receptory špecifické pre 
vírus vtáčej chrípky nemá.  
Vtáčie chrípkové vírusy rozdeľujeme na nízkopa-

togénne a vysokopatogénne. Vysokopatogénne 
spôsobujú smrteľnú infekciu už po 24 hodinách. 
Všetky vysokopatogénne kmene predstavujú sub-
typy H5 alebo H7. Prvý vtáčí kmeň H5N1 izolovali 
roku 1959 v Škótsku z kurčiat, ďalší H5N3 roku 
1961 v južnej Afrike, vtáčí kmeň H5N1 sa izoloval 
v Anglicku roku 1991 z morky, neskôr roku 1997 
v Hongkongu z kurčiat. Prvý prenos na človeka 
bol zaznamenaný roku 1997 v Hongkongu. Od-
vtedy je tento kmeň zodpovedný za infekcie naj-
mä v Ázii. Najviac nákaz bolo zaznamenaných  
v rokoch 2003 – 2004 vo Vietname, Thajsku, Indo-
nézii, Kambodži, Laose, Kórei, Japonsku, Číne, 
Malajzii. Okolo 68 % ľudí infikovaných týmto kme-
ňom zomrelo. K infekciám došlo za podmienok, 
ktoré súviseli so špecifickým spôsobom ich živo-
ta. Pri hustom osídlení, chudobe a veľmi úzkom 
kontakte so živými infikovanými kurčatami je skôr 
prekvapivou skutočnosťou, že infikovaných ľudí 
nebolo oveľa viac. 
Keďže je chrípkový vírus veľmi variabilný, neu-

stále sa objavujú jeho nové typy a subtypy. Na-
príklad kmeň H7N7 sa objavuje v Európe, v roku 
2003 infikoval v Holandsku 83 ľudí, pričom zomrel 
jeden veterinárny lekár. Za neschopnosť zachrá-
niť ho sa podpísal atypický priebeh infekcie, s ne-
skorou diagnostikou ochorenia. Kmeň H7N3 vy-
volal roku 2004 infekcie hydiny v Britskej Kolumbii 
a v Kanade, tiež bol zaznamenaný prenos aj na 

človeka. Kmeň H9N2 spôsobuje u ľudí miernejšie 
ochorenie. Nový kmeň H10N7 sa izoloval v Egyp-
te. V roku 2004 sa H3N8 preniesol z koní na psov.  
V súčasnosti vo svete cirkulujú vysoko patogén-

ne vtáčie vírusy. Podľa štatistických údajov z ja-
nuára 2006 miesta doterajšieho výskytu vtáčej 
chrípky sú: Nigéria, Egypt, Irak, Irán, India, Kazach-
stan, Azerbajdžan, Kambodža, Čína, Hongkong, 
Indonézia, Japonsko, Laos, Malajzia, Thajsko, 
Vietnam. Z európskych štátov: Rakúsko, Bosna 
a Hercegovina, Chorvátsko, Francúzsko, Nemec-
ko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Slovinsko, Tu-
recko, Maďarsko, Ukrajina, Slovensko a Poľsko. 
Od roku 1997 dodnes dochádza k ich prenosu 

na človeka. Miesta, kde sa vyskytli infekcie ľudí 
vtáčím vírusom chrípky, sú: Kambodža, Čína, Thaj-
sko, Vietnam, Turecko a Irak. Prenos vírusu z člo-
veka na človeka však zatiaľ dokázaný nebol. Pred-
pokladá sa, že počet nálezov izolácií vírusu sa  
v krátkej budúcnosti zvýši, čo môže priniesť aj 
nárast počtu infikovaných, ako aj počtu úmrtí. 
Chrípková sezóna bežnou ľudskou chrípkou však 
ešte nekulminuje a je otázne, aká situácia vznikne 
príletom sťahovavých vtákov z teplých krajín.  
V Európe sú najviac postihnuté divé labute. Je 
pravdepodobné, že sa vírus prenesie aj na iné 
vodné vtáky, ktoré obývajú spoločné teritórium. 
Z veterinárneho hľadiska je dôležité, aby sa za-
bránilo prenosu nákazy do chovov hospodárskych 
zvierat. Nedá sa opomenúť ani epidemiologické 
hľadisko, pretože nebezpečenstvo pre človeka je 
hlavne v jeho bezprostrednom kontakte s trusom 
infikovaných zvierat. Zdrojom vírusu môže byť aj 
voda, do ktorej sa dostane spolu s výlučkami 
vtákov. Príchodom jari a oteplením sa však doba 
infekčnosti vírusu výrazne skráti. Existujú aj určité 
neopodstatnené obavy z konzumácie kuracieho 
mäsa, pretože vírus sa varom v krátkom čase ničí. 
Nebezpečenstvo prenosu vtáčej chrípky aj na iné 
druhy cicavcov bolo nedávno dokázané v Nemec-
ku prenosom vírusu H5N1 na domácu mačku, čo 
potvrdilo ďalšie možné riziko prenosu infekcie kon-
zumáciou mŕtvych alebo chorých vtákov inými 
živočíšnymi druhmi. 
Ak by sa vtáčí vírus H5N1 zmenil a nadobudol 

by schopnosť šíriť sa medzi ľuďmi a zároveň by 
nestratil svoju vysokú infekčnosť, mohla by vznik-
núť pandémia. Existuje obava, že táto by mohla 
dosiahnuť obrovské rozmery. Svetová zdravot-
nícka organizácia WHO monitoruje aktuálny stav 
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prostredníctvom referenčných laboratórií, kde sa 
diagnostikujú suspektné vzorky, konfirmačné 
testy sa robia v laboratóriách v Londýne. V rámci 
Európskej únie existujú prísne smernice, ktoré 
vzhľadom na nákazovú situáciu výskytu vtáčej 
chrípky v Európe prijímajú opatrenia, ako postu-
povať pri zistení infekcie. Najlepšie to dokumentuje 
situácia zo 17. februára 2006, keď bol odobratý 
uhynutý voľne žijúci vták potápač biely v areáli 
závodu Slovnaft, Vlčie hrdlo. Kadáver bol zaslaný 
na vyšetrenie do Štátneho veterinárneho ústavu 
vo Zvolene, kde potvrdili metódou PCR vírus chríp-
ky H5. Odvtedy platia prísne opatrenia v bezpro-
strednom okruhu tohto nálezu.  
Pre prípad infekcie človeka existujú súčasne do-

stupné antivirotiká špecifické pre ľudskú chrípku: 
Amantadín (Symmetral), Rimantadín (Flamadine), 
Zanamivir (Relenza), Oseltamivir (Tamiflu). Na 
vtáčiu chrípku H5N1 sú však účinné len dve, a to 
Relenza a Tamiflu, ktoré obsahujú nový typ neu-
raminidázových inhibítorov. Tamiflu blokuje uvoľ-
nenie vírusu z bunky, a tým zabráni rozšírenie in-
fekcie. Vedecká komunita a farmaceutické firmy 
celého sveta disponujú potenciálom pripraviť účin-
nú vakcínu proti aktuálnemu kmeňu v priebehu 
niekoľkých mesiacov. Neustále napreduje vývoj 
očkovacej látky, ktorá by bola univerzálnejšia ako 
súčasné vakcíny. Aj na Slovensku sa tento vý-
skum intenzívne rozvíja na Virologickom ústave 
SAV v Bratislave.  
Úloha očkovania proti chrípke sa vo všeobec-

nosti podceňuje. Patríme k štátom, kde je zaočko-
vanosť pomerne slabá. Zatiaľ čo v USA sa očkuje 
proti chrípke až 67 % obyvateľov, u nás je to len 
12 %. Ľudia zvyčajne nechápu, prečo by sa mali 
zaočkovať vakcínou, ktorej súčasťou nie je práve 
teraz kolujúci supervirulentný vírus H5N1. V Ma-
ďarsku už síce pripravili vakcínu voči vtáčiemu 
H5N1 kmeňu, avšak táto má význam skôr pre 
ochranu ohrozených vtákov, alebo pre ošetrova-
teľov hydiny, aj to len v prípade zavlečenia vtáčej 
chrípky do ich chovov. Bolo by dobré vysvetliť, 
že preventívne očkovanie vakcínou proti ľudskej 
chrípke (zloženie vakcíny pre sezónu 2005/2006 
podľa WHO: Influenza typu A, H1N1, Influenza 
typu A H3N2 a Influenza typu B) má v súčasnej 
situácii veľký význam. Zaočkovaná populácia zne-
možní šírenie chrípkovej infekcie ľudským víru-
som. Tým sa tiež eliminuje potenciálne nebezpe-
čenstvo, že by sa v prípade súčasnej infekcie 
vtáčou i ľudskou chrípkou tento vírus mohol zre-
kombinovať v ľudských bunkách, alebo v bunkách 
pľúc doma chovaných ošípaných. Pretože v prí-
pade koinfekcie H5N1 s ľudským vírusom chrípky 
je nebezpečie vzniku supervirulentného vírusu 
chrípky akvizíciou génov umožňujúcich prenos 
infekcie z človeka na človeka. 
Na základe teoretického a štatistického predpo-

kladu ďalšej možnej veľkej zmeny chrípkového 
vírusu sa už niekoľko rokov očakáva vznik ďalšej 
pandémie. Pri súčasných možnostiach presunu 
obyvateľstva vo veľmi krátkom čase na obrovské 
vzdialenosti sú obavy, že by mohla postihnúť 
oveľa viac ľudí ako v predošlých pandémiách. 
Existuje však aj oveľa optimistickejšia prognóza. 
Vírus vtáčej chrípky H5N1 môže zrekombinovať 
do úplne miernej formy neškodnej pre človeka. 
Keď porovnáme posledné tri pandémie, počet 
mŕtvych bol v každej nasledujúcej výrazne nižší. 
Čo môže súvisieť aj s inými faktormi, ako je viru-
lencia vírusu. Preto si myslím, že dodržiavaním 
všetkých hygienických a epidemiologických zá-
sad, pravidelným očkovaním proti ľudskej chrípke 
môžeme najviac prispieť k tomu, aby sme zabrá-
nili rozšíreniu zatiaľ veterinárnej nákazy, ktorá 
by mohla byť potenciálne nebezpečná aj pre člo-
veka. 

Doc. RNDr. Jela Mistríková, CSc., 

Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK 
 

Rodič študentom, či študent rodičom? 

O Centre pre rodiny, ktoré bývajú na vysokoškolských internátoch v Mlynskej Doline 
 

Možno v našej spoločnosti trocha nezvyčajná kombinácia, predsa však úplne reálna a celkom 
bežná. Rodičovská, najmä materská rola je sociálne vysoko cenená. V rámci tejto role spoloč-
nosť od rodiča očakáva prijatie rozumovo akceptovanej osobnej zodpovednosti a emočnú zain-
teresovanosť na dieťati. Rodičovská rola je dôležitou súčasťou identity dospelého človeka. Je to 
rola primárne biologický podmienená, ale zároveň i psychicky a sociálne významná. Jej vplyv 
na osobnosť človeka, jeho uvažovanie a emočné prežívanie, na ďalšie role a medziľudské vzťahy,
je značný.  
Študujúci rodičia tvoria špecifickú skupinu, ktorá nemá presné vyčlenenie v spoločnosti. Rodičia

patria do skupiny študentov, zároveň aj do skupiny rodičov. Kombináciou vytvárajú novú skupinu
so svojimi rolami, ktoré nie sú navonok jasne určené. Hľadajú rôzne spôsoby, ako a kde sa za-
členiť. Študent a zároveň rodič nemá vytvorené podmienky pre svoje štúdium, pre svoj život, ani 
podmienky pre svoju rodiny a už vôbec nie pre svoje deti.  
Práve pri spoznávaní týchto rodín sme prišli na myšlienku založiť v Mlynskej Doline Centrum pre

rodiny, vytvoriť priestor, kde budú sami sebou, kde si budú navzájom blízki a pochopení, priestor
pre spoločné stretávanie a trávenie času rodín v podobnej situácii, teda rodín študentov bývajú-
cich na vysokoškolských internátoch.  
Toto centrum vzniklo v apríli 2005 a dnes úspešne funguje dvakrát v týždni v popoludňajších 

hodinách. Záštitu nad ním prevzalo Univerzitné pastoračné centrum (UPC) v Mlynskej Doline. 
Vzalo nás pod svoje krídla, ponúklo nám priestory a podporuje nás pri našich aktivitách. V cen-
tre sa spoločne stretávajú rodiny bývajúce na internáte Mlynskej Doline, rodiny bývalých študentov,
ktorí už bývajú mimo internátov, ale tiež rodiny bývajúce v okolí internátov. Občas prídu k nám 
študenti zahrať sa s deťmi a porozprávať sa s nami. Vítaný je tam každý, otcovia, matky, deti 
v rôznom veku, od dojčiat po školákov, aj študenti-nerodičia. Keďže podmienky pre bývanie ro-
dín s deťmi nie sú na internátoch vytvorené, skôr zimprovizované, deti nemajú priestor pre hru, 
pre ich motorické a sociálne potreby. Tu majú možnosť „vyšantiť sa do sýtosti“, čo aj využívajú. 
Rodiny sú odkázané samé na seba, pretože nemajú na blízku svojich rodičov a známych, ktorí 
patria do širšej siete rodiny. Spoločne sa hráme, vymýšľame činnosti pre deti, spievame, kreslíme.
Rodičia si medzi sebou vymieňajú skúsenosti a rady, občas si vypočujú nejaké zaujímavosti 
z oblasti výchovy a vývinu ich detí, preberú najrôznejšie problémy – od problémov študentských 
cez rodičovské, partnerské a medziľudské. Občas si spestríme čas a upečieme si nejakú dobrôtku,
či pripravíme pre deti karneval. Mamičky majú k dispozícii šijací stroj, čo využívajú nielen na plá-
tanie vecí, ale aj na malé tvorivé aktivity. A čo je najdôležitejšie, poznávajú sa medzi sebou a vy-
tvárajú nové priateľstvá, navzájom sa povzbudzujú, čím upevňujú svoju rodičovskú a spoločen-
skú rolu. Ako to hovoria oni sami: „Keď sme prechádzali po chodbách internátu alebo vonku po 
okolí, cítili sme, ako na nás ostatní pozerajú, museli sme upozorňovať deti, aby boli čo najtichšie 
a mali sme výčitky, ak náhodou boli troška hlučnejšie, ak sa správali ako normálne deti. No teraz, 
keď vieme, že nie sme sami, keď sa postretávame tri, štyri rodiny, už nám je jedno, ako sa ostatní 
pozerajú. Nie sme sami, a naše deti môžu byť deťmi, síce študentskými, ale deťmi so všetkým, čo 
k tomu patrí.“  
Hlboko obdivujem týchto ľudí, ktorí napriek málo vyhovujúcim podmienkam a komplikovanej 

situácii dokázali vytvoriť rodinu, miesto, kde sa internátna izba premieňa na domov. Kde sa deti 
smejú ako iné deti, rodičia sa snažia byť najlepšími rodičmi pre svoje deti a zvládať aj povinnosti 
a požiadavky okolia a školy. Verím, že časom sa vytvoria lepšie podmienky nielen pre ich štú-
dium, ale najmä pre ich rodiny.  

Katarína Prokopová, študentka Pedagogickej fakulty UK, odbor liečebná pedagogika, 
zodpovedná za vedenie Centra pre rodiny v Mlynskej Doline 

 
V súvislosti s týmto príspevkom nás zaujímalo, koľko rodín s deťmi v súčasnosti býva v Mlynskej

doline. Ako nás informoval Mgr. R. Gula, riaditeľ ŠD ĽŠ, v tomto školskom roku je na internáte 
ubytovaných 20 manželských párov, 1 mamička s dieťaťom a celkom tam s rodičmi žije 15 detí. 
Vedenie internátu pre študentov-rodičov našej univerzity, a dokonca aj iných vysokých škôl, za-
bezpečuje miesta v plnom počte tak, ako o to požiadajú fakulty. „V prípade, že môžeme nejakou 
formou zlepšiť ich situáciu, ochotne tak urobíme, napr. pri rodine s dvoma deťmi, kde boli obaja
rodičia z našej univerzity, sme poskytli 50 % zľavu na ubytovanie“, hovorí riaditeľ ŠD ĽŠ R. Gula. 
V tomto čase prebieha na Manželských internátoch rekonštrukcia dvoch blokov, plánuje sa re-
konštrukcia ďalších, takže aj týmto spôsobom by sa mali zlepšiť podmienky bývania pre rodiny 
s deťmi. V rámci týchto rekonštrukcií budú vytvorené aj športoviská pre študentov, kde bude vy-
členená hracia plocha aj pre deti. „Skupina rodičov s deťmi je v rámci našej komunity ubytovaných
veľmi špecifická a „malá“ skupina užívateľov, ale snažíme sa v rámci našich možností, aby ich bý-
vanie u nás bolo príjemné,“ dodal riaditeľ internátu.      (jh) 
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Ako sa nestresovať 
 

Študenti sú sociálnou skupinou, na ktorú sú kladené zvýšené nároky na psychickú výkonnosť. Z toho vyplýva ich zvýšené psychické zaťaženie, 
čo nezriedka ústi až do stresových stavov. O psychickej pohode resp. nepohode som sa porozprávala so psychológom a zároveň pedagógom na 
Fakulte telesnej výchovy a športu UK PhDr. PeadDr. Tomášom Gregorom, CSc. 

 

Ako často sa medzi študentmi stretávate so stresom? 
– Hlavne študenti prvého ročníka mávajú problémy s adjustáciou na nové 

podmienky v internáte v Bratislave, ale i s iným systémom štúdia na vysokej 
škole. V priebehu roka najvyššiu záťaž na psychiku študentov predstavujú 
obdobia skúšok. Pomerne frekventované sú partnerské problémy študentov 
a často sa vyskytujú i problémy so zvládnutím nárokov štúdia. U študen-
tov 5. ročníka sa často vynára otázka: Čo ďalej? Premýšľajú, ako profilovať 
svoju profesionálnu kariéru a kde sa zamestnať. U športujúcich študentov 
z našej fakulty sa objavujú problémy so zladením nárokov školy a tréningu. 
Občas sa vyskytnú i problémy v medziľudských vzťahoch, v rodine, kolek-
tíve alebo s pedagógom. 
Žiadajú Vás študenti o pomoc? Pomáhali ste pri konkrétnej situácii? 
– Na FTVŠ UK som „zdedil“ psychologickú poradňu po mojom predchod-

covi PhDr. Ivanovi Bražinovi. Študentom tu poskytujem psychologické po-
radenstvo, ale aj odborné konzultácie a expertízy zo športovej psychológie 
 a v indikovaných prípadoch i psychoterapiu. 
Ako vplýva stres na zdravie človeka a ako sa voči nemu brániť? 
– Možno povedať, že vysoké psychické zaťaženie a nedostatok pohybu 

je závažným problémom nielen celej spoločnosti, ale dokonca i skupiny 
mladých a zdravých ľudí ako sú študenti. Výsledkom sú u mladých ľudí rôz-
ne psychosomatické problémy, bolesti chrbta, žalúdka, hlavy... Stres je 
pôvodne biologicky účelná reakcia, ktorá sa aktivizuje v situácii ohrozenia 
jedinca. Sú to situácie „útek alebo útok“, keď sa organizmus musí pripraviť 
na aktivitu a výdaj energie. Zrýchli sa vtedy činnosť srdca, dychová frekven-
cia a krv je prednostne distribuovaná do svalov. V strese sme pozornejší, 
pohotovejší k reakcii, cítime vnútorné napätie. Následne nastúpi vnútorný 
zmätok, nesústredenosť a zhoršenie nálady smerom k depresii. Každý  
z nás hľadá v bežnom živote nejaký spôsob, aby sa zbavil stresu a znížil 
nepríjemné vnútorné napätie. Najúčinnejšou a najzdravšou cestou k odre-
agovaniu sa je pohybová aktivita. 
Ako pedagóg na FTVŠ UK viete možno posúdiť, ako vplýva zvýšený 

pohyb na lepší duševný stav študentov. 
– Aktuálny pohyb má na psychiku jednak krátkodobé a tiež dlhodobé vply-

vy. Medzi účinky cvičenia, pôsobiace krátkodobo, patria: antidepresívny 
(znižujúci depresiu, smútok a únavu), anxiolytický (potláčajúci úzkosť, strach 

a napätie) a abreaktívny (sprostredkujúci odreagovanie, navodenie vnútor-
ného pokoja). Výskumy z oblasti pohybovej psychoterapie naznačujú, že 
aerobné aktivity ako beh, beh na lyžiach, cyklistika, plávanie, korčuľovanie 
či aerobik majú prevažne antidepresívny vplyv. Je spôsobený vyplavovaním 
endorfínov, t.j. látok navodzujúcich dobrú náladu a psychickú pohodu, do 
krvného obehu. U neaerobnej pohybovej aktivity (napr. posilňovanie) pre-
važuje skôr anxiolytický vplyv. 
Dlhodobý vplyv cvičenia sa prejaví po troch mesiacoch pravidelnej pohy-

bovej aktivity. U jedinca dochádza k zvýšeniu sebadôvery a sebahodnotenia. 
Vzrastá pocit dobrého zdravia, zvýšenej energie a zlepšeného vzhľadu. Jed-
noducho, kto cvičí, cíti sa lepšie. 
Stres však určite zažívajú nielen študenti, ale aj pedagógovia. Čo 

vytvára napätie medzi poslucháčom a učiteľom? 
– Kvalita vzťahu medzi študentom a pedagógom bezprostredne vplýva 

na výsledky ich práce i spolupráce. Motivácia vysokoškolských učiteľov 
určite nie je finančná. Svoju prácu vykonávajú preto, že ich baví a cítia ju 
ako poslanie. Preto niektoré prejavy študentov – spanie na hodinách, vyru-
šovanie, nepripravenosť, nedodržiavanie časových termínov, nepresnosť, 
nedostatok zodpovednosti – učiteľov frustruje, pretože im prekáža v práci 
s ostatnými študentmi. Tu môžu vzniknúť napätia, potenciálne konflikty  
a problémy medzi poslucháčmi a pedagógom. 
Ako predchádzať konfliktom? 
– Pedagóg je za svoju prácu platený, preto by mal svoje správanie ovládať 

za každých okolností. Prípadné trecie plochy a vznikajúce konflikty treba 
utlmiť už v zárodku. Dôležité je, aby pedagóg bol motivujúcou, inšpirujúcou 
a atraktívnou osobou s pozitívnym myslením, príjemnou náladou, aby mal 
radosť z práce, elán a nadšenie pre svoj odbor. Toto sú prejavy, ktoré sú 
na pedagógovi viditeľné a priamo ovplyvňujú i prežívanie, správanie a ko-
nanie študentov. 
Na koho sa majú študenti v prípade potreby obrátiť, kde nájdu pomoc? 
– Odbornú psychologickú pomoc nájdu študenti v Psychologickej poradni 

pre vysokoškolákov na internáte v Mlynskej doline. (Staré Grunty 36, 
845 25 Bratislava, 02/65 42 80 05, kl. 132). 

Lenka Mlynčeková,  
KŽ FiF UK 

 
 

Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 
 
AS UK v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 

uskutočnil 7 zasadnutí AS UK. Predsedníctvo AS 
UK zasadalo 9 krát. Celkovo sa uskutočnilo 16 za-
sadnutí.  
Pracovné komisie – odborné poradné orgány 

AS UK (právna, pedagogická, komisia pre zahra-
ničné vzťahy, komisia pre študentské domovy  
a ubytovanie komisia pre vedu, komisia pre rozvoj 
a informačné technológie, finančná komisia, voleb-
ná a mandátová komisia) zasadali podľa potreby 
AS UK a vyjadrovali sa k materiálom, ktoré boli 
následne predložené AS UK na schválenie a boli 
prijaté nasledovnými uzneseniami: 
Finančná komisia AS UK sa na svojom zasad-

nutí zaoberala týmito dôležitými materiálmi:  
− metodikou na prípravu rozpočtu UK na r. 2005, 
− metodikou rozpisu dotácii prostriedkov štátne-
ho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti UK na 
rok 2005,  

− úpravou bežnej a kapitálovej dotácie tak ako 
boli prezentované rektorom UK,  

− predajom nehnuteľnosti UK v Košiciach,  
− návrhom Štipendijného poriadku UK.  
Komisia pre študentské domovy a ubytova-

nie sa na svojom zasadnutí zaoberala Cenníkom 
za ubytovacie služby v študentských domovoch 
UK s účinnosťou od 1. 9. 2005.  
AS UK na svojich zasadnutiach v tomto kalen-

dárnom roku schválil nasledujúce dôležité pred-
ložené materiály: 
− Správu o činnosti ASUK za r. 2004 
− Výročnú správu UK za r. 2004 
− Výročnú správa o hospodárení UK za r. 2004 
− Metodiku prípravy rozpočtu UK na rok 2005  
a Metodiku rozpisu dotácií prostriedkov štátne-
ho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti UK na  
r. 2005 

− Zavedenie finančného informačného systému 
SOFIA na UK 

− Štipendijný poriadok UK 

− Základné pravidlá podnikateľskej činnosti UK  
v Bratislave 

− Predaj nehnuteľnosti v Košiciach 
− Schválenie Študijných poriadkov UK  
− Zvolenie nových členov do Správnej rady UK 
− Pravidlá pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity 
UK medzi fakulty a ďalšie súčasti UK na akade-
mický rok 2005/2006  

− Vymenovanie nového člena VR UK 
− Dodatok č. 3 k Štatútu UK 
− Autoevalvácia UK 
Medzi najvýznamnejšie dokumenty, ktoré AS 

UK v hodnotiacom období prerokoval a schválil 
na svojich zasadnutiach, sa zaraďujú: 
1. Rozpočet UK pre r. 2005  
2. Základné pravidlá podnikania s platnosťou od 

1. 1. 2006  
3. Zavedenie finančného informačného systému 

SOFIA  
4. Štipendijný poriadok UK  
AS UK sa na svojich zasadnutiach zaoberal a pri-

jímal uznesenia k otázkam, ktoré patria do jeho 
kompetencie zo zákona o VŠ a zo Štatútu UK. For-
mou účasti pozvaných hostí na zasadnutiach AS 
UK aktívne spolupracoval s vedením UK, Kolégiom 
rektora UK, Vedeckou radou UK, prorektormi UK 
a ďalšími významnými odborníkmi. Cieľom práce 
a aktivity AS UK bolo vytvorenie aktívnej a korekt-
nej spolupráce a vytvorenie spätnej väzby medzi 
jednotlivými fakultami a pracoviskami v rámci UK.  
AS UK schválil Štipendijný poriadok UK. Pora-

dovník študentov na vyššie uvedené štipendia 
vypracovali fakulty UK s rozhodujúcou právomo-
cou dekana fakulty. 
Na novembrovom zasadnutí boli schválené Zá-

kladné pravidlá podnikateľskej činnosti UK s účin-
nosťou od 1. januára 2006.  
Na zasadnutí AS UK boli schválené Študijné po-

riadky jednotlivých fakúlt UK. 
AS UK vyslovil súhlas s návrhom rektora UK na 

vymenovanie nových členov do Správnej rady 

UK Ing. Ivana Šrámka – guvernéra Národnej ban-
ky Slovenska, a.s., a Ing. Róberta Šimončiča, ria-
diteľa Microsoftu Slovakia, s.r.o.  
Taktiež vyslovil súhlas s predloženým návrhom 

rektora UK, ktorý informoval AS UK o odstúpení 
JUDr. Chebeňovej z funkcie kvestorky UK na vlast-
nú žiadosť, súhlasil s jej uvoľnením a poveril za-
stupovaním v tejto funkcii Ing. Zathureckú do vy-
písania konkurzu na túto funkciu.  
V hodnotiacom období sa uskutočnili personálne 

zmeny na základe ukončenia mandátu niektorých 
členov študentskej časti v AS UK. Za odchádzajú-
cich členov boli zvolení: Bc. Andrej Kolesík (PRiF), 
doc. Pavol Farkaš (RKCMBF), Martin Braxatoris 
(FiF), Peter Miklošík (PraF), Milutin Kristofic a Ju-
raj Frank (FMFI), Juraj Sokol (JLF), Mgr. Mielcar-
ková (FSEV), Bc. Michal Petrík a Bc. Matej Polák 
(FM) a Jozef Lofaj (FTVŠ). 
Kritéria a rozdelenie ubytovacej kapacity v ŠD 

pre rok 2005/06 boli predložené všetkým fakultám 
UK k vyjadreniu. Obsahovali kritéria pre prideľo-
vanie manželského typu ubytovania, ubytovania 
zamestnancov a harmonogram ubytovania. Bolo 
zriadených 372 nových ubytovacích miest s in-
ternetovou prípojkou. Na návrh komisie ŠD AS 
UK bola prerokovaním v Kolégiu rektora, v PAS 
 a v AS UK schválená zmluva o ubytovaní a Cen-
ník ubytovania v Študentských domovoch na rok 
2005/2006. 
Na návrh rektora UK a VR UK, AS UK na svojom 

zasadnutí schválil a vymenoval za nového člena 
Vedeckej rady UK prof. PhDr. Gavoru, CSC., pro-
dekana pre vedu a doktorandské štúdium na Pe-
dagogickej fakulte UK. 
AS UK na svojom zasadnutí zobral na vedomie 

informácie z vedenia UK, RVŠ a ŠRVŠ, informá-
cie o autoevalvácii UK, informáciu o poplatkoch 
za ubytovanie v Teologickom domove EBF UK. 

Doc. RNDr. Karol Mičieta, CSc., 
predseda AS UK 

Bratislava 15. 3. 2006 
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Naši študenti v Krkonošiach opäť nesklamaliNaši študenti v Krkonošiach opäť nesklamaliNaši študenti v Krkonošiach opäť nesklamaliNaši študenti v Krkonošiach opäť nesklamali    
 
Začiatok marca každoročne patrí významnému 

športovému podujatiu Krkonošská sedemdesiatka 
(K70). Poslucháči viacerých fakúlt našej univer-
zity (prirodzene s najväčším zastúpením telocvi-
károv) sa na toto náročné športovo – lyžiarske 
podujatie systematicky pripravujú. Aj keď vyvrcho-
lením štvordňového podujatia je účasť v lyžiar-
skych pretekoch na 70 km, ani ďalší program nie 
je pre mäkšie povahy. Úvodný deň patrí náročné-
mu výstupu na najvyšší vrchol Českej republiky – 
z Pece pod Sněžkou na Sněžku (1602 m n. m), 
ktorý pravidelne končí dlhým, zato obtiažnym 
zjazdom až do Vrchlabí. Jeho dĺžka je nie menej 
ako 35 km a prevažná časť už prebieha za hustej 
tmy. Keď sa k nej pridruží aj severák a chuchval-
ce snehu, nočná idylka má podtón dobrodružstva. 
Tento rok tomu nebolo inak a reliéf pohoria i kli-
matické podmienky hneď v úvode akcie preverili 
fyzické a psychické danosti „odvážlivcov“. O pozi-
tívne ľudské postoje v tejto situácii nebola núdza.  

Prvú etapu pobytu v Krkonošiach sme šťastne 
ukončili v telocvični základnej školy v centre sta-
robylého mestečka Vrchlabí, kde správca – školník 
utvoril pohostinné prostredie na celý pobyt, a to 
bez sťahovania sa, napriek vyučovaniu v škole. 

Deň pred pretekami je už tradične zasvätený 
skupinovým aktivitám a ich cieľom býva Špindle-
rovka, Labská bouda, prípadne športový areál vo 
Svatém Petrovi. Večer v telocvični aj tento rok kul-
minoval pri licitácii štartovných čísel, lepšie pove-
dané ich slávnostným odovzdávaním najodhodla-
nejším popasovať sa s trasou pretekov. Pokojná 
noc akoby predznamenávala ticho pred búrkou. 
Správy z tábora organizátorov (ktorých akiste in-
formovali kvázi meteorológovia) vyhrotili pred-
štartovnú atmosféru. Ráno pred pretekami ostali 
dve miesta v našom mužskom tíme neobsadené. 
Rýchlou komunikáciou s organizačným štábom 
sa podarilo nájsť záplatu na vzniknutú dieru.  

Štart prebehol ako vždy vo vyburcovanej atmo-
sfére, ktorú bolo cítiť aj na trati. Dlhému stúpaniu 
urobila koniec vhodne umiestnená občerstvova-
cia stanica, zmierňujúca útrapy prvej hodiny pre-
tekov. A potom už nastúpil pravidelný rytmus be-
hu a pohrúženie sa do vlastných myšlienok. Druhé 

občerstvenie na Pražskej boude znamenalo pre 
viacerých účastníkov polovicu zdolanej trate. Od 
tohto momentu na scénu nastupoval boj s vlast-
nou vôľou a s ostatným úsekom trápenia. Lenže 
vytúžený cieľ je v nedohľadne. Vzájomné povzbu-
dzovanie ženie pulzovú frekvenciu do krajných 
hodnôt aeróbnych možností pretekárov.  

Záverečných šesť, sedem kilometrov je už pre-
chádzka ružovým sadom. Úsek pred cieľom, kto-
rý vedie po zjazdovke, už zdolávajú borci svojsky. 
Utrápenému telu nie je proti srsti ani jazda v sede 
na pätkách lyží, no dojazd do cieľa je exhibíciou 
rýchlosti a nesmierneho šťastia i úľavy. Ďalší,  
51. ročník, je za nami. Pocity evokujú aj rozhod-
nutia typu – už nikdy viac. Ako sa však zvykne 
hovoriť „nikdy nehovor nikdy“. Polohy v prívetivej 
telocvični, hodnotenie trate a taktické plány na 
nasledujúci ročník vypovedanú frázu potvrdzujú. 
Privreté viečka a okolitý kľud sa prenášajú až do 
nasledujúceho rána. Menej záživná, ale obligátna 
ceremónia balenia a upratovania zakončuje náš 
pobyt vo Vrchlabí. Odchádzame späť do Špindle-
rovho Mlýna. S ľahkou dušou, o to však s ťažšími 
nohami, sa vydávame na záverečné obdivy krko-

nošskej prírody. Cesta na Medvědín a Vrbatou 
boudu a záverečný vari 15 kilometrový zjazd je 
fantastickým vyvrcholením pobytu v spriatelených 
Krkonošiach. 

Ostáva už len poďakovať všetkým, ktorí okrem 
vlastného uspokojenia dokázali spríjemniť pobyt 
v horách aj svojim spolužiakom, priateľom, orga-
nizátorom i prívetivým českým (síce bývalým) 
spoluobčanom. A čo je podstatné? Svojim vystu-
povaním sympaticky reprezentovali Slovensko, 
Bratislavu, svoju alma mater i sami seba. Dotvr-
diť to môže aj 4. miesto mužov na 50 km trati. 

Osobitné poďakovanie chceme my, účastníci, 
týmto poslať vedeniu FTVŠ UK za morálnu pod-
poru i finančnú výpomoc na zabezpečenie podu-
jatia a tiež vedeniu TJ Slávia UK v Bratislave za 
dlhodobú podporu aktivít členov Klubu turistov, 
ktorí sa grupujú hlavne z radov študentov Univer-
zity Komenského. Turistika ľudí spája, prehlbuje 
väzby medzi nimi, socializuje ich a preto ostáva 
veriť, že sa jej ujde podpora aj v budúcnosti.  

 
PaedDr. Miloš Chromík, PhD., 

Katedra športovej edukológie FTVŠ UK 

 
 

 

Externé štúdium študentom chýba 
 

Filozofická fakulta akoby naň pozabudla. Prečo? 
 

Ste v treťom ročníku politológie a dostali ste výbornú pracovnú ponuku na plný úväzok. Viete, že v nej môžete využiť vedomosti, ktoré ste získali v škole,  
a takisto môžete nadobudnúť mnoho skúseností z praxe. Chcete preto prejsť na externé štúdium. Máte však smolu. Dvere Filozofickej fakulty UK sú takmer 
pre všetkých externých študentov dlhodobo zatvorené.  

 

V externej forme má fakulta akreditovaných síce 7 nových študijných prog-
ramov, v tomto roku je však otvorený len jeden, a to knižnično-informačné 
štúdiá (Bc., Mgr.). „Signály z praxe totiž indikovali existujúci záujem o zvyšo-
vanie kvalifikácie z radov ľudí, ktorí v knižniciach a informačných inštitúciách 
pracujú, ale nemajú príslušné vzdelanie. Výučba sa realizuje formou úvod-
ných jednotýždňových intenzívnych sústredení v každom semestri a následne 
individuálnou formou, v rámci ktorej študent elektronicky, prípadne osobne, 
konzultuje látku či konkrétne problémy s učiteľom a samozrejme plní úlohy, 
ktoré sú na semester zadané,“ vysvetľuje prodekan doc. PhDr. Jaroslav 
Šušol, CSc. 

Keďže sa ďalšie akreditované študijné odbory ako pedagogika (Mgr.), 
andragogika (Bc., Mgr.) a žurnalistika (Bc., Mgr.) neotvorili, študenti, ktorí 
sú tento rok prváci, ich externe študovať nemôžu. Výhodu majú tí, ktorí sú 
ešte stále v päťročnom magisterskom štúdiu. Môžu po súhlasnom vyjad-
rení katedry vymeškať najviac päťdesiat percent z každej prednášky. Ak 
máte teda za semester trinásť prednášok v danom predmete, musíte sa po-
vinne zúčastniť minimálne ôsmich.  

Fakulta však podľa slov prodekana doc. Šušola nemá zatiaľ záujem akredi-
tovať iné odbory v externej podobe. Problém nie je v tom, že by bolo málo 
záujemcov, keďže sa neustále hlásia na študijnom oddelení a zavaľujú jeho 
pracovníkov otázkami. Fakulta však nie je povinná zavádzať takéto štúdium. 
„Pri príprave balíka študijných programov bakalárskeho a magisterského 
stupňa štúdia na akreditáciu v priebehu roka 2003 boli katedry upozornené 
na možnosť akreditovať externé štúdium. Len zopár z nich však túto pripo-
mienku vzalo do úvahy a prejavilo záujem,“ vysvetľuje prodekan doc. Šušol.  

Externé štúdium nie je úplne v nemilosti akademickej obce fakulty, no 
museli by sa najprv odstrániť existujúce prekážky. Prvou je už zastaralý 
prototyp externého študenta. „Za éry socializmu slúžilo tzv. diaľkové štúdium 
najmä na zvyšovanie kvalifikácie ľudí z praxe. Keďže nároky na študentov 
boli pri nepravidelnom rytme výučby zákonite nižšie, bolo toto štúdium aj 
napriek vloženej námahe a výučbe po sobotách vždy vnímané zo strany 
učiteľov ako menej kvalitné, a preto ho katedry postupne zo svojej ponuky 
úplne vyradili,“ hovorí doc. Šušol. Druhou prekážkou sú financie a legisla-
tívne podmienky. Zákon nedovoľuje vyberať školné. „Mám pocit, že externá 
forma štúdia sa pri terajších podmienkach financovania vyplatí skôr v „masi-
fikovaných“ typoch študijných programov, v takých odboroch ako je právo 
či manažment, ale už nie tak jednoznačne v rozmanitých humanitných dis-
ciplínách. Fakulta totiž dostáva od ministerstva školstva prostriedky na zá-
klade počtu študentov. V prípade študentov externého štúdia je suma na 
jedného študenta tretinová v porovnaní s denným štúdiom. Ministerstvo auto-
maticky predpokladá, že so študentom v externej forme štúdia má učiteľ i fa-
kulta menej práce a výdavkov. Táto „tretinová“ úmera však podľa mňa v praxi 
neplatí,“ hovorí. Financovanie nie je dostačujúce, a preto sú pre vysoké ško-
ly študijné programy s menším počtom študentov nezaujímavé. „Mnohé 
iné vysoké školy vyberali či vyberajú od študentov externého štúdia školné, 
hoci to nie je v súlade so zákonom. Touto cestou však Filozofická fakulta UK 
nikdy nešla,“ hovorí prodekan. Zároveň nevidí dôvod, prečo by si fakulta ne-
mohla stanoviť ako prioritu štúdium v dennej forme. Pokiaľ má dostatočný 
počet denných študentov, nebude sa pravdepodobne nič meniť.  

D. Péterová, KŽFiF UK 
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Športový historik s veselým perom 
 
Šport, história, pedagogická inteligencia, erudo-

vaná vedecká činnosť, ľudskosť, ochota pomôcť 
a humor. Tak by sme mohli, skutočne však iba  
v skratke, charakterizovať osobnosť významné-
ho vedca a pedagóga Fakulty telesnej výchovy  
a športu UK prof. PhDr. Jána, Grexu, PhD., kto-
rý v mesiaci, kedy sa prebúdza k životu jar, oslávil 
životné jubileum 65 rokov.  
Narodil sa 9. marca 1941 na Horehroní v Brezne, 

kde absolvoval aj základné a stredoškolské vzde-
lanie. Po maturite v rokoch 1958 – 1962 študoval 
na Vysokej škole pedagogickej, resp. na Filozo-
fickej fakulte UK aprobáciu slovenský jazyk a lite-
ratúra – dejepis, kde získal aj titul promovaného 
historika. Po absolvovaní vojenskej služby začal 
v roku 1963 učiť na Strednej ekonomickej škole  
v Brezne a od 1. novembra 1969 sa jeho pôsobis-
kom stala Fakulta telesnej výchovy a športu UK  
v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Tu obhájil v roku 
1973 doktorát z filozofie za prácu o telovýchovnej 
organizácii Orol a o jej pôsobnosti na Slovensku 
v rokoch 1918 – 1938. Kandidátsku dizertačnú 
prácu na tému „Dejiny telesnej výchovy na Slo-
vensku do roku 1848“ obhájil v roku 1980. Vo 
vedeckej práci pokračoval prof. Grexa aj naďalej 
a v roku 1990 bol habilitovaný za docenta a o osem 
rokov neskôr vymenovaný za profesora. 
V súčasnosti prednáša a vedie semináre z dejín 

športu, z olympizmu a organizácie športu a z ré-
toriky. Okrem toho sa venuje študentom ako ve-
dúci diplomových prác, školí študentov III. stupňa 
štúdia v študijnom programe športová humanis-
tika, je vedúcim grantových úloh a vedie práce 
študentskej vedeckej konferencie.  
Pri kreovaní systému Vied o športe na Sloven-

sku sa aktívne podieľal na vzniku jedného z ved-
ných odborov, konkrétne športovej humanistiky, 
ktorá je v súčasnosti aj študijným programom III. 
stupňa štúdia, ktorý prof. Grexa garantuje.  
Na fakulte však nepôsobí len ako pedagóg, ale 

aj ako vedúci pracovník – už v rokoch 1990 – 1991 
zastával funkciu dekana FTVŠ UK. Nežná revolú-
cia si na čelo fakulty vynútila človeka, ktorému 
nechýbali vlastnosti príznačné pre výrazné osob-
nosti – diplomatický takt riešiť pálčivé problémy  
s nadhľadom a popularita v rámci akademickej 
obce.  
Od roku 1991 nepretržite riadi Katedru spoločen-

ských vied (od roku 2005 už Katedru športovej 
humanistiky).  

Okrem FTVŠ UK je prof. Grexa aktívny aj v olym-
pijskom hnutí. Členom Československej olympij-
skej akadémie sa stal už v roku 1987. Od roku 
1995 vykonáva funkciu predsedu Slovenskej 
olympijskej akadémie a je členom Slovenského 
olympijského výboru. V rámci olympizmu, tejto 
ušľachtilej životnej filozofie s pedagogickým zákla-
dom, dobre vníma pamätné slová jeho zaklada-
teľa, baróna Pierra de Coubertin: „Atletizmus môže 
rozpútať vášne najušľachtilejšie aj najnižšie; môže 
podporiť vlastnosti, ako sú nezištnosť a ctižiadosť 
práve tak, ako túžbu po zisku, môže byť rytiersky 
alebo zvrhlý, statočne mužný alebo zvierací; možno 
ho využiť tak na upevnenie mieru, ako aj na prí-
pravu vojny. Ale ušľachtilé zmýšľanie, kult cti a ne-
zištnosti, rytiersky duch, mužná energia a mier sú 
hlavnými potrebami moderných demokracií...“. 
Snaží sa ich vštepovať aj študentom, aby onen 
„slovenský“ olympizmus, ktorý absolventi našej 
fakulty, tréneri a učitelia šíria v praxi, nadobudol 
rozmer ideí Pierra de Coubertin naviedol prax na 
správnu cestu. Ako predseda Slovenskej olympij-
skej akadémie je hlavným organizátorom vedo-
mostnej súťaže s olympijskou tematikou pre slo-
venské školy, ktorá sa v priebehu relatívne krátkeho 
času stala živou súčasťou činnosti mnohých škôl. 
Prof. Grexa, ako profesionálny historik, je členom 

Medzinárodného výboru pre históriu športu. Má 
veľký podiel na prvovýskume a publikačných vý-
stupoch v oblasti dejín športu na území Sloven-
ska do roku 1848 a na spracovaní dejín školskej 
telesnej výchovy na Slovensku. Nezanedbateľný 
je prínos jubilanta pri prehodnocovaní dejín špor-
tu na Slovensku, predovšetkým obdobia rokov 
1948 – 1989. Ako športový historik, ktorý má veľmi 
blízko k olympizmu, spracoval dejiny olympijské-
ho hnutia na Slovensku a v Československu.  
Fakty z výskumov prof. Grexu sú obsiahnuté nie-

len v mnohých článkoch či v príspevkoch z konfe-
rencií a kongresov, ale aj v bežne prístupných učeb-
niciach či v populárnych publikáciách, ako napr. 
Naši olympionici (1978), Slovensko v olympijskom 
hnutí (1996), Olympijská abeceda (2000), Olympiz-
mus a olympijské hry (2001) a v mnohých ďalších. 
Za výrazný prínos k rozvoju olympijského hnutia 

udelil Slovenský olympijský výbor v roku 2000 
prof. Grexovi vyznamenanie Bronzové kruhy Slo-
venského olympijského výboru. Rektor Univerzity 
Komenského ocenil prof. Grexu ako pedagóga  
v roku 2005, pri príležitosti 17. novembra.  

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa ve-
nuje aj publicistike vo vzťahu k aktuálnym otázkam 
politického a spoločenského života na Slovensku. 
Články publikuje tak v printových, ako aj v elektro-
nických médiách.  
Literárne je činný aj v oblasti humoru, kde je au-

torom viacerých kníh, ktoré spríjemňujú, spestrujú 
a napokon aj obohacujú život vnímavého čitateľa, 
resp. je spolutvorcom rozhlasových a televíznych 
relácií. Pokiaľ ide o humor, nedá mi nenapísať nie-
koľko slov vo vzťahu k jubilantovi. Humor oboha-
cuje, ale práca so slovom je ťažká. Slovo môže byť 
útechou, ale aj zbraňou. A prof. Grexa veľmi dobre 
vie, kedy a ako treba slovo pohladkať alebo vyfac-
kať, aby vyjadrilo v danej situácii to, čo vyjadriť má.  
Prof. Grexa má však aj športovú minulosť. Bol 

aktívnym hráčom volejbalu a futbalu. V rokoch 
1956 – 1970 hrával volejbal v Telovýchovnej jed-
note Mostáreň Brezno a v Telovýchovnej jednote 
Slávia Bratislava a futbal v Telovýchovnej jednote 
Mostáreň Brezno. V súčasnosti sa rekreačne ve-
nuje najmä cyklistike.  
Za dlhoročnú prácu na našej alma mater patrí 

právom prof. PhDr. Jánovi Grexovi, PhD., poďako-
vanie akademickej obce fakulty. Vychoval mnoho 
študentov, ktorí iste s vďakou spomínajú na ho-
diny strávené s týmto človekom oplývajúcim mi-
moriadnou charizmou.  
Ad multos annos! 

František Seman, FTVŠ UK  
 

 

Jedna univerzita, jedna fakulta, jeden odbor 
 

Aj takto by sa dalo charakterizovať celoživotné 
pôsobenie prof. PhDr. Júliusa Kasu, PhD., ktorý 
takmer päť desaťročí zasvätil športovej, vedeckej 
a pedagogickej komunite v Slovenskej republike. 
Napriek nesmierne komplexným konštrukciám 
svojho ducha sú rovnako cennou súčasťou jeho 
osobnosti jednoduchosť a neformálnosť, v kto-
rých so zvedavosťou mladíka vždy dáva prednosť 
novým nápadom a intelektu pred hierarchiou  
a tradíciou, nestrácajúc orientáciu na cieľ a výsled-
ky svojho snaženia. Tak by sme mohli v krátkosti 
charakterizovať osobnosť významného vedca a pe-
dagóga FTVŠ UK, ktorý sa v marci dožil krásneho 
životného jubilea 65 rokov. 

Narodil sa pod Nízkymi Tatrami 12. 3. 1941 v Lu-
čatíne, okres Banská Bystrica, kde absolvoval 
základné aj stredoškolské vzdelanie. Po maturite 
v rokoch 1958 – 1962 študoval na Vysokej škole 
pedagogickej v Bratislave odbor telesná výchova 
– biológia. Po jeho ukončení nastúpil 1. 8. 1962 
na celoživotnú dráhu pedagóga a výskumníka, 
ktorú zasvätil svojej alma mater, FTVŠ UK v Bra-
tislave. Vo svojej kvalifikácii a vzdelávaní pokra-
čoval ďalej, v roku 1967 získal doktorát z filozofie, 
kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1974, 
za docenta sa habilitoval v roku 1980 a v roku 
1997 bol inaugurovaný za profesora v odbore 
športová kinantropológia, v ktorom ako garant pô-
sobí doteraz. 
V súčasnosti prednáša antropomotoriku, športo-

vú kinantropológiu, metodológiu. Okrem toho ve-
die študentov v rigoróznom konaní a doktorandov 
v odbore športová kinantropológia. 
Pri kreovaní systému vied o športe sa aktívne 

podieľal na vzniku jedného z vedných odborov – 
športová kinantropológia, v ktorom od roku 1999 
až doteraz pôsobí ako predseda spoločnej odbo-
rovej komisie v SR 74-02-9. Okrem svojej alma 
mater prof. Kasa súčasne aktívne pôsobil aj na 
iných univerzitách – v Prešove, v Trenčíne a v Nit-
re. Ďalej pôsobil v rokoch 1998 – 2004 ako člen 
predsedníctva medzinárodnej spoločnosti Sport-
kinetics vo Varšave a od roku 2002 zastáva funkciu 
predsedu Komisie vedy o človeku grantovej agen-

túry VEGA. Od roku 1995 je členom Českej kinan-
tropologickej spoločnosti v Prahe. 
Zodpovedne a s nadhľadom vykonával vedúce 

funkcie prodekana pre vedu a výskum v rokoch 
1985 – 1989. V súčasnosti vedie Katedru športo-
vej kinantropológie na FTVŠ UK a Komisiu učite-
ľov antropomotoriky v SR. 
Výsledky jeho vedeckej práce sú uznávané 

aj v zahraničí. Absolvoval študijné pobyty na UML  
v Halle (1983) a na Univerzite v Brémach (1988  
a 1989), ako i prednáškové pobyty v Olomouci. 
Zverejnil vyše 280 vedeckých a odborných prác 

a publikácií, na ktoré získal viac ako 740 domácich 
a 214 zahraničných ohlasov, a obhájil 14 výskum-
ných úloh. Vyškolil 14 doktorandov, 6 docentov 
a 5 profesorov, čo potvrdzuje jeho nesmiernu 
vedeckú erudovanosť a ochotu pomáhať rastu 
inteligencie v zmysle CARPE DIEM nielen na Slo-
vensku.  
Profesor Kasa je známy aj svojimi športovými 

aforizmami a sentenciami, ktoré poslúžili a pomohli 
k dobrej nálade a spestrili voľné chvíle.  
Za celoživotné dielo pre našu alma mater patrí 

prof. PhDr. Júliusovi Kasovi, PhD., poďakovanie 
celej akademickej obce FTVŠ UK. K jeho krásne-
mu životnému jubileu mu jeho spolupracovníci 
prajú pevné zdravie, intelektuálnu vitalitu a veľa 
elánu do ďalších rokov. 

Mgr. Igor Duvač, PhD.,  
FTVŠ UK  
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Veľa šťastia a zdravia ..... 
 

Na jeseň roku 2005 sa významného životného 
jubilea dožila doc. Ing. Oľga Švajlenová, CSc., 
vysokoškolská učiteľka Farmaceutickej fakul-
ty UK.  
Doc. O. Švajlenová sa narodila 6. 11. 1935 v Zla-

tých Moravciach. V roku 1958 absolvovala Chemic-
ko-technologickú fakultu SVŠT (STU) v Bratislave  
v odbore syntetické liečivá – ľahká organika. Krátku 
dobu (do roku 1961) pracovala ako výskumný 
pracovník vo Výskumnom ústave onkologickom 
v Bratislave u prof. Bahnu. V roku 1962 nastúpila 
na vtedajšiu Katedru anorganickej a organickej 
chémie (terajšiu Katedru chemickej teórie liečiv) 
FaF UK na funkčné miesto vysokoškolského uči-
teľa, kde pracovala na plný pracovný úväzok do 
roku 2003 a doteraz tu pôsobí na polovičný pra-
covný úväzok. Jej pedagogickou doménou sa 
stal predmet Všeobecná a anorganická chémia, 
ktorému sa venovala vo všetkých formách výučby, 

pričom jej bohatá edukačná činnosť – obrazne 
povedané – vyvrcholila pri tvorbe učebnice Vše-
obecná a anorganická chémia pre farmaceutov 
(1. vydanie, Osveta 1994), pod vedením vedúceho 
autorského kolektívu doc. DrPH. PhMr. J. Krätsmár- 
-Šmogroviča, CSc. V ostatnom období zúročuje 
značnému počtu skupín študentov svoje skúse-
nosti v teoretickej i v praktickej výučbe hlavných 
chemických predmetov nášho pracoviska, teda 
aj organickej chémie. Dlhé roky doc. Švajlenová 
pracovala ako členka vedenia katedry (hlavne 
ako tajomníčka a zástupkyňa vedúceho katedry) 
a významne sa pričinila o efektívny chod katedry 
tak v jej odbornej, ako i v personálnej oblasti.  
Vedeckú hodnosť kandidáta chemických vied 

(CSc.) získala v roku 1969 a vedecko-pedagogic-
kú hodnosť docenta v odbore anorganická chémia 
v roku 1988 na PriF UK. V oblasti vedeckého vý-
skumu sa doc. Švajlenová prejavila ako invenčne  
i odborne zdatná tvorivá pracovníčka, s ľahkosťou 
nachádzala cesty zaujímavých riešení v oblasti 
koordinačnej chémie zlúčenín medi, keď jej objek-
tom výskumu boli najskôr karboxylátomeďnaté 
komplexy, posledných 30 rokov však cheláty 
Schiffových zásad – často interesantnej štruktúry 
i vlastností – s centrálnym atómom Cu(I) a Cu(II). 
Po odchode doc. Šmogroviča z katedry je doc. 
Švajlenová hlavnou priekopníčkou a pokračova-
teľkou jeho školy koordinačnej chémie uznávanej 
v SR, ako aj v ČR. Zaslúžila sa o rozvoj koordinač-
nej a biokoordinačnej chémie, kde popri riešení 
základných štruktúrnych a projekčných otázok 
sa naďalej venuje vzácnej a vysoko cenenej fina-
lizácii realizácie pôvodných myšlienok pri skúmaní 
antiradikálovej aktivity na rôznych chemických  
i biologických modeloch. 
Kvantitatívnu stránku tvorivej vedeckej práce 

doc. Švajlenovej vyjadruje prehľad publikačných 

aktivít, ktorý zahrnuje 79 vedeckých prác, z nich 
51 v karentovaných časopisoch, 6 autorských 
osvedčení (patentov), 57 aktívnych vystúpení na 
domácich a zahraničných vedeckých podujatiach, 
pričom citačný ohlas už prekročil hodnotu 150. 
Vyškolila takmer stovku diplomantov a doktoran-
dov, nie raz veľké úspechy získala aj s prácami 
ŠVOČ v slovenskom meradle, ale i na mimofakult-
ných a celoštátnych študentských konferenciách 
v bývalom Československu. 
Po roku 1989 sa doc. Švajlenová na fakulte za-

pojila do demokratizačného procesu, dve funkčné 
obdobia bola predsedníčkou AS FaF UK. Výrazne 
tak na fakulte prispela k rozvoju plnohodnotného 
akademického života, pričom využila svoju priro-
dzenú komunikatívnosť a ústretový vzťah k štu-
dentom.  
Za svoju doterajšiu dlhoročnú činnosť v prospech 

rozvoja FaF UK bola doc. Švajlenová ocenená 
Bronzovou medailou FaF UK (r. 1987), Striebor-
nou medailou FaF UK (r. 1995) a Pamätnou me-
dailou FaF UK (r. 2002) a pri príležitosti jej význam-
ného životného jubilea jej v roku 2005 dekan FaF 
UK udelil Zlatú medailu FaF UK za jej dlhoročný 
prínos v oblasti vedy a vzdelávania.  

Vážená pani docentka, milá Olinka, sme radi, 
že si sa dožila tohto významného životného 
jubilea v zdraví a v plnom životnom i pracov-
nom optimizme. Ešte raz Ti preto priatelia, spo-
lupracovníci a študenti želajú veľa zdravia, ener-
gie a ďalšie úspechy v pracovnom a osobnom 
živote, ako i veľa pekných chvíľ v kruhu priate-
ľov a známych.  

Doc. RNDr. Jozef Sokolík CSc., 
Ing. Renata Horáková,  

Katedra chemickej teórie liečiv FaF UK 
  
 

Centrum ďalšieho vzdelávania UK 

oceňovalo najlepších pedagógov 
 
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa na CĎV UK dňa 28. 3. 2006

uskutočnilo stretnutie pedagogických zamestnancov s vedením
Centra, na ktorom šesť pedagogických pracovníkov prevzalo 
ocenenie „Učiteľ roku 2005“. Vedenie Centra chce i takýmto spô-
sobom motivovať svojich učiteľov k rozvoju výkonnosti a aktivity, 
upevniť v organizácii budovanie výkonovej kultúry a vyzdvihnúť
tých svojich pedagogických zamestnancov, ktorí v niektorej oblasti 
svojej činnosti trvalo dosahovali v minulom roku výborné výsledky.
Na malom spoločenskom posedení PhDr. Libor Lubelec, CSc., 

riaditeľ CĎV UK, ešte raz potvrdil, že sa s podobným ocenením, ktoré
má jasne stanovené výkonové kritériá, počíta aj v budúcom roku. 
Zároveň dodal, že nič nebráni tomu, aby sa počet ocenených v bu-
dúcom roku rozšíril. Nejde o to, aby tohto ocenenia postupne do-
stali všetci pedagogickí zamestnanci. Jeho nositeľmi môžu byť vý-
konní pedagógovia aj viackrát.  
Na návrh riaditeliek divízií riaditeľ Centra toto ocenenie udelil inter-

ným a externým pedagógom z troch divízií: 
− za divíziu Jazykového centra CĎV UK boli ocenené PhDr. Hed-
viga Dučáková a PhDr. Silvia Blašková, CSc., 

− za divíziu Univerzita tretieho veku CĎV UK boli ocenené doc.
MUDr. Jarmila Motajová, CSc., a PhDr. Sylvia Dillnbergero-
vá, PhD., 

− za divíziu UJOP CĎV UK boli ocenené PhDr. Iveta Andorová 
a PhDr. Mária Vrábelová. 
Po formálnej časti stretnutia nasledovala živá diskusia. Zúčastne-

ní v nej ocenili pozornosť, ktorú vedenia Centra venuje pedagógom 
a ktorá posilňuje vzájomnú komunikáciu. 

Mgr. Ľumila Abelová, CĎV UK

 

Zvíťazili atlétky Zvíťazili atlétky Zvíťazili atlétky Zvíťazili atlétky     
z Univerzity Komensz Univerzity Komensz Univerzity Komensz Univerzity Komenskéhokéhokéhokého    

 
Z poverenia MŠ SR a Slovenskej asociácie univerzitného 

športu usporiadala Katedra atletiky FTVŠ UK dňa 17. februára 
2006 v bratislavskej atletickej hale ELÁN už 3. ročník halových 
akademických majstrovstiev SR v atletike družstiev. Záštitu nad 
podujatím prevzal prezident SAUŠ PaedDr. Anton Znášik. 

Preteky sa konali za účasti 123 pretekárov z deviatich slovenských
vysokých škôl. V súťaži družstiev štartovalo 5 družstiev v kategórii 
mužov a 5 družstiev v kategórii žien. Muži súťažili v 9 disciplínách 
a ženy v 8 disciplínách. Prekvapujúca bola neúčasť družstiev z tra-
dičných atletických centier, napr. zo STU Bratislava a z Technickej 
univerzity Košice, ako aj jednotlivcov z Liptovského Mikuláša, Žiliny,
Trenčína, Trnavy a z ďalších vysokých škôl. 

Ku kvalite podujatia prispela skutočnosť, že sa preteky konali v je-
dinej slovenskej atletickej hale s medzinárodnými parametrami za 
využitia moderných technických zariadení (záťažové štartové bloky, 
plnoautomatický časomer s cieľovou kamerou a i.), ako i veľmi dobré
organizačné zabezpečenie. 

V súťaži mužov zvíťazilo družstvo UMB Banská Bystrica (40 b.) pred
družstvom UK Bratislava „A“ (37 b.) a UKF Nitra (29 b).  

Súťaž žien vyhralo družstvo UK Bratislava „A“ (41 b.), pred UMB 
Banská Bystrica (31 b.) a UK Bratislava „B“ (22 b.). 
 

Doc. PhDr. Ján Koštial, PhD., 
Katedra atletiky FTVŠ UK
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Divadlo verzus Kino 
        
Kde môžete stretnúť ideálneho manžela, Sarah Bernhartovú alebo mačku na horúcej plechovej stre-

che? V starom dobrom a študentmi pomerne opomenutom divadle. V poslednom čase je menej „in“ 
ako kino, a to aj napriek tomu, že vaše uši počujú živé hlasy, oči vnímajú živé predstavenie a ponúka 
sa vám pohľad na ľudí z mäsa a kostí neskreslených strieborným plátnom. Divadlá sa okrem toho sna-
žia vyjsť študentom v ústrety – polovičnú cenu za vstupenku na jednotlivé vystúpenia platíte v Sloven-
skom národnom divadle a divadle West. V Astorke sa zľava pohybuje v rozmedzí 20 – 30%.  
Nemôžem zabudnúť na kultúru pre tých náročnejších – fanúšikovia nežného tanca majú možnosť 

využiť polovičnú zľavu na baletné predstavenia SND. Pre hudobne naladených platí zľava v rovnakej 
výške na operné predstavenia SND a o štyridsať percent menej zaplatíte, ak máte v pláne zavítať do 
Slovenskej filharmónie.   
V kine síce nájdete viac študentov ako v divadle, avšak aj kinosály už prežívajú „krušné“ časy. Nemi-

losrdné prieskumy v rámci Európskej únie odhalili neutešený fakt – návštevnosť kín klesá a Slovensko 
nie je výnimkou. Na rozdiel od divadla tu riskujete stratu nervov pri nevyžiadanom počúvaní rozličných 
zvukov od intenzívneho chrumkania vášho suseda, otváranie fľaše, rozbaľovania cukríkov až po chichot 
„tínedžerov“ počas dojemných scén. Ak to chcete risknúť, v Bratislave môžete zároveň využiť študent-
ské zľavy od 10 do 50 korún, ktoré vo vybranom čase a dňoch ponúkajú kiná Orange IMAX Bratislava, 
Palace Cinemas a  Istropolis Cinema Center. Kino Tatra ponúka v stredu 30 % zľavu z ceny lístkov na 
filmové predstavenia distribučných spoločností Continental film a SPI International.  
V posledných dňoch (mesiacoch, rokoch...) sa objavuje nebezpečný fenomén – namiesto klasickej 

kultúry sa do našich životov vkráda kultúra konzumná. Či už má u vás navrch divadlo alebo uprednost-
ňujete strieborné plátno, je to stále tá forma kultúry, ktorá istotne nikomu neuškodí, ba naopak, prinaj-
menšom vám zlepší deň. 

Lívia Tóthová 

 

Anketa na aktuálnu tému  
 
Keďže je apríl mesiacom v znamení Zeme a ochrany prírody, v ankete sme tento raz oslovili 

študentov ubytovaných v internátoch v Mlynskej doline. Opýtali sme sa, ako hodnotia prístup 
ostatných obyvateľov internátu k odpadkom.  

 

Jozef (1. ročník, matematika - fyzika): 
– Keď som sem spočiatku prišiel, zostal som v šoku. Nikdy som nebol výnimočne čistotný, ale niektoré 

situácie na internáte boli silnou kávou aj pre môj žalúdok. Študenti sa sťažujú na šváby, ale napokon 
si za to môžu sami. Aj keď niekto tvrdí, že má odpadky len na svojej izbe, ak sa vyskytnú problémy so 
švábmi, týka sa to už nás všetkých.  
Andrea (5. ročník, prekladateľstvo a tlmočníctvo: angličtina, španielčina): 
– Na internáte bývam už piaty rok a je to čím ďalej tým horšie. Keď som bola prváčka a bývala na 

bunke so staršími študentkami, vyžadovali rešpekt, preto som sa snažila pomáhať s upratovaním a vy-
nášaním odpadkov. Teraz som tou staršou ja, ale mladšie študentky nechávajú všetko práve na nás, 
ktorí tu už bývame dlhšie. Vznikajú preto medzi nami rozpory. 
Daniel (3. ročník, liečebná pedagogika): 
– Nestarám sa, čo robia iní, tak nech nikoho nezaujímajú ani moje odpadky. Ak je plný kôš, igelitku 

dám jednoducho na balkón. Nezdá sa mi logické vynášať každú samostatne, preto radšej počkám, 
kým je ich viac. Problémy sú len vtedy, ak sa smeti nahromadia na chodbe, pretože ich upratovačka 
hodí späť do izby. 
Veronika (3. ročník, hudobná veda): 
– Mimoriadne mi prekážajú odpadky, ktoré si študenti vykladajú v taškách pred dvere izieb. Chodba 

je verejný priestor a nie je príjemné chodiť každé ráno do školy ako po smetisku. Niektorí si ich nevy-
nesú aj týždeň a potom to smrdí až na ďalšie poschodie. Sú však aj vynaliezaví, ktorí si uľahčujú prácu 
a radšej vyhodia igelitku z okna. Preto si myslím, že neoddeliteľnou súčasťou prijímačiek na vysokú 
školu by mali byť psychotesty. Nie je predsa možné, aby sa budúci inžinieri, učitelia a celkovo inteligencia 
spoločnosti správali ako „humusáci“.  
Ivana (4. ročník, filológia): 
– Myslím, že za problém s odpadkami môže samo vedenie internátu. Študenti ich neodhadzujú preto, 

že sa im nechce, ale že jednoducho nestíhajú. Chyba je v tom, že kontajnery sa nachádzajú v suteréne. 
Ak sa niekto ráno ponáhľa na autobus, nebude predsa riešiť zachádzku do pivnice. Lepšie by bolo 
umiestniť kontajnery ku vchodu do internátu, alebo niekam po ceste na zastávku.  

Život bez zbytočných odpadkov praje Andrea Ondo-Eštoková 

 

Rozjarenie 
Jari sa nechce. Už bola za dverami, ako 

všetci, ale ich len odchýlila, nakukla jedným 
okom, a potom ju asi premohol zimný spá-
nok. V uliciach nesmelo rozkvitli „snežienkár-
ky“, lenže aj tie odviala meluzína. A ľudia sa 
chúlia, túlia, búria, zúria a požadujú okamžitý
dôkaz globálneho oteplenia, ktoré sa v tom-
to (ne)čase stalo rozprávkou. Sú (z)mrz(n)utí,
a nie a nie to rozchodiť, utekajú pred chla-
dom, čo ich žerie. A sú unavení, nechce sa 
ani im. Rozmrznúť.  
Čakanie na jar, na vykúpenie, na raj? To

nie, hoci kúsok z neba do vrecka by sa ho-
dil každému. Súčasť povinnej výbavy pre ošet-
renie skrehnutej duše.  
Čakanie na lepšie časy? Asi. Zmrzlinu za 

omrzlinu. (Hoci prvá môže omrzieť rovnako, 
ako druhá zamrzieť.) Snáď sa prelomia ľady. 
Už sa tak ľahko nepošmyknete, váš krok 
bude istejší, pokojne sa rozbehnite vpred. 
Smelo.  
Čakanie na nový začiatok, či vari na nový 

život? Zasa? A čo s týmto, hm? Začínanie za-
čiatkov je v móde, a nemá konca. Nekoneč-
né začiatky. Strašidelné.  
Čakanie na zázrak? Nič nečakané. Priznajte

sa. Je to bežná diagnóza všednosti, či všedné
ochorenie z bežnosti. Bežíte, a pritom tajne 
bažíte po tom, že sa potknete o niečo, čo ne-
beží. Ale po poriadku. Buď bežte, alebo ča-
kajte. Postojte. Aspoň na chvíľu. Krásnu.  
Čakanie na počkanie. Jednoduché. Zamrzli

ste na bode nula. Zaspali s medveďom Perin-
babe pod perinou. Nechce sa vám. Veď poč-
kajte...!  
Prečo jar? Lebo „všetko ožíva“? Skutočne?

Skutočne všetko? Aj ľudia, sny, myšlienky, ...
Chceme, aby sa nám chcelo. A bude sa, keď
príde... sloboda, slnko a vôňa. Ale dovtedy 
sa treba zobudiť. Najprv jedno oko – svet sa 
mračí, žiadna novinka, kto si nezvykol dote-
raz, nepomôže ani sto jarí. Potom druhé –
hej, tam sa niečo deje. Niečo ako... úsmev. 
Trochu krivý, alebo máte ešte zastretý zrak.
No. „Nie je to až tak zlééé. Ho- ho- ho.“ (Nie,
nie to santa-clausovské. Pesničkové. Veď vie-
te, z ktorej...) Marec sa rozhodol jar bojkoto-
vať. Ktovie, čo má nachystané apríl. (Okrem 
zmutovanej Veľkej noci a tohto divného 
stĺpčeka v Našej univerzite.) Každopádne,
s úsmevom. Príjemné rozjarenie... 

-et-

Študentským perom 

Stranu pripravili poslucháči 2. ročníka Katedry žurnalistiky FiF UK pod vedením Lenky Mlynčekovej 

Z jarnej 
Botanickej 
záhrady UK 
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