
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novým čestným doktorom Univerzity Komenského  
je vynikajúci a svetovo uznávaný farmakológ prof. Dr. T. Godfraind 

 

 
V tomto roku už druhý čestný doktorát udelila Univerzita Komenského prof. Dr. Théopfilovi Godfraindovi, emeritnému profesorovi farmakológie 

Katolíckej univerzity v Louvain, Belgicko. Slávnostný ceremoniál sa konal na zasadnutí vedeckých rád univerzity dňa 19. apríla 2006 v Aule UK za 
prítomnosti univerzitnej a slovenskej farmaceutickej obce, ako i najbližšej rodiny prof. Godrainda. Návrh na udelenie čestného titulu doctor honoris 
causa, ktorý podala Vedecká rada Farmaceutickej fakulty UK, schválila VR UK dňa 5. decembra 2005. 
 
Prof. Dr. T. Godfraind je jeden z najvýznamnej-

ších predstaviteľov súčasnej experimentálnej a kli-
nickej farmakológie vo svete, čo sa odzrkadľuje  
v množstve medzinárodných uznaní, čestných dok-
torátov a prestížnych ocenení. Cieľom jeho vedec-
kej práce ako profesora a riaditeľa Farmakologic-
kého laboratória Katolíckej univerzity v Louvain sa 
stalo objasnenie úlohy kalciových kanálov v pa-
tofyziologických pochodoch a terapia pri rôznych 

kardiovaskulárnych a neurologických ochoreniach. 
Stál pri objave farmakologického mechanizmu, kto-
rý pri výskyte kardiovaskulárnych ochorení umož-
ňuje redukciu kalciového preťaženia v bunkách. 
Milióny pacientov na svete mu preto dnes vďačia 
za lieky uľahčujúce zápas s kardiovaskulárnymi 
chorobami. 
Od roku 1995 spolupracuje so slovenskými ve-

deckými pracoviskami v oblasti medicíny a farmá-

cie na rozsiahlom výskume liečiv pre srdcové 
choroby. Jeho spolupráca s FaF UK významnou 
mierou prispela k rozvoju molekulovej farmako-
lógie a farmakogenomiky na fakulte, k zavedeniu 
moderných vedeckých prístupov, čo sa následne 
prejavilo aj na modernizácii obsahu a foriem far-
maceutickej výučby. 
Prejavy rektora UK, ako aj nového čestného dok-

tora UK prinášame na str. 6 a 7. (jh)
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Univerzite Komenského pribudlo deväť nových profesorov 
 

Prezident Slovenskej republiky I. Gašparovič dňa 10. apríla 2006 vymenoval 72 nových 
vysokoškolských profesorov. Slávnostný akt sa konal v reprezentačných priestoroch Bratislav-
ského hradu a boli na ňom prítomní tiež minister školstva, prezident Slovenskej rektorskej kon-
ferencie a predseda Rady vysokých škôl. Noví profesori Univerzity Komenského:  

prof. MUDr. Andrej DUKÁT, CSc., na odbor vnútorné choroby, LF UK 
prof. MUDr. Peter GALAJDA, CSc., na odbor vnútorné choroby, JLF UK Martin 
prof. RNDr. Yvetta GBELSKÁ, CSc., na odbor mikrobiológia, PriF UK 
prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc., na odbor environmentalistika, PriF UK 
prof. RNDr. Miroslav KRUMPÁL, CSc., na odbor zoológia, PriF UK 
prof. PhDr. Mária KUSÁ, CSc., na odbor slavistika – slovanské literatúry, FiF UK 
prof. PhDr. Anna REMIŠOVÁ, CSc., na odbor filozofia, FiF UK 
prof. JUDr. Robert SCHRONK, CSc., na odbor pracovné právo, PraF UK 
prof. MUDr. Ladislav TURECKÝ, CSc., na odbor laboratórne vyšetrovacie metódy, LF UK 

Našim novým profesorom srdečne blahoželáme! 
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Z rokovania Kolégia rektora UKZ rokovania Kolégia rektora UKZ rokovania Kolégia rektora UKZ rokovania Kolégia rektora UK    
 
Pod vedením doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora UK, zasadalo v Bratislave dňa 24. apríla 2006 

Kolégium rektora UK. 
 

V úvode rokovania rektor UK informoval o vyhod-
notení celouniverzitného anonymného dotazníka 
obsahujúceho hodnotenie výučby študentmi UK 
za rok 2005. Konštatoval, že v zmysle zákona o vy-
sokých školách majú mať študenti vysokých škôl 
aspoň raz ročne možnosť vyjadriť sa ku kvalite 
výučby formou anonymného dotazníka. Táto an-
keta, ktorá sa s rôznou úspešnosťou organizuje 
na fakultách UK už viacero rokov, bola na rozdiel 
od predchádzajúcich rokov, kedy sa uskutočňo-
vala v papierovej podobe, ponúknutá študentom 
v roku 2005 aj v celouniverzitnej elektronickej for-
me. Z vyhodnotenia ankety vyplynulo, že sa jej 
zúčastnilo približne 6,4 % študentov UK (pri pred-
poklade, že každý študent vyplnil len jeden dotaz-
ník). Dekani boli oboznámení aj s najkritickejšími 
slovnými hodnoteniami pedagógov a výučby, kto-
ré anketa obsahovala. Na záver rektor UK pripo-
menul, že k realizácii študentských ankiet na fa-
kultách tak, aby mali ich výsledky presvedčivú 
výpovednú hodnotu, zaviazalo dekanov uznese-
nie kolégia už v r. 2004. Keďže sú výsledky ankiet 
jedným z nástrojov riadiacej práce a prostried-
kom na skvalitnenie výučby, požiadal dekanov, 
aby prijali opatrenia na dôsledné zabezpečenie 
ich organizácie vrátane propagácie tak, aby dotaz-
níky vyplnilo min. 20 % študentov fakulty.  
V ďalšom bode rokovania kolégium vzalo na ve-

domie, že dňa 10. 4. 2006 rektor UK a predseda 
rady odborov na UK podpísali Kolektívnu zmluvu 
UK na roky 2006 – 2007.  
Podrobnejšie sa kolégium zaoberalo dôležitými 

bodmi vyhlášky MŠ SR o priznávaní sociálneho 
štipendia študentom vysokých škôl, ktorá nado-
budla účinnosť 1. apríla 2006. Ďalej členovia ko-
légia odsúhlasili, aby sa na UK zjednotila štruktúra 
indexov, a uvádzalo sa v nich aj meno gestora, 
ktorý zodpovedá za výučbu príslušného predme-
tu, príp. vyučujúceho. 
Členovia kolégia boli tiež oboznámení s dôvod-

mi rozšírenia plnomocenstva dekanom. Rektor 
UK splnomocní dekanov na konanie v I. stupni 
odvolania proti rozhodnutiu o priznaní štipendia 
(druhým stupňom v odvolacom konaní je MŠ SR, 
na ktoré budú odvolania zasielané prostredníc-
tvom rektora UK). Ďalej rektor UK rozšíri plnomo-
censtvo dekanom fakúlt UK pri uzatváraní zmlúv, 

vrátane realizovania obstarávacieho konania, a to 
do výšky 1 mil. Sk pri jednotlivých obchodných 
prípadoch, u podnikateľskej činnosti do výšky 
750 tis. Sk (pre riaditeľov ŠDaJ platí pôvodná 
smernica, t.j. do výšky 350 tis. Sk). Tieto právomo-
ci budú dekanom fakúlt UK delegované osobit-
ným listom rektora UK.  
Kolégium vzalo na vedomie informáciu o toho-

ročnom prideľovaní Grantov UK, o počte žiadostí 
a o počte pridelených grantov podľa jednotlivých 
fakúlt UK, ako i o finančných prídeloch na jednotli-
vé granty. Žiadosti o granty podali t.r. mladí vedec-
kí pracovníci zo všetkých 13 fakúlt UK. Celková 
suma pridelená na Granty UK v r. 2006 predsta-
vuje 8,5 mil. Sk, priemerná suma na 1 grant je tak-
mer 40 tis. Sk.  
Ako rektor UK zdôraznil, do 15. mája 2006 je 

nevyhnutné schváliť Rozpočet UK na rok 2006  
v požadovanej štruktúre podľa výnosov a nákla-
dov. Požiadal preto dekanov fakúlt a riaditeľov 
súčastí UK, aby predložili plánovanú výšku vlast-
ných výnosov, a to v minimálnej výške skutočných 
výnosov predchádzajúceho roku.  
Kolégium rektora UK sa taktiež zaoberalo usta-

noveniami v Študijnom poriadku UK, ktoré sa vzťa-
hujú na uznávanie absolvovaných predmetov – 
prenos kreditov a známok a súhlasilo so zjedno-
tením postupu na UK. Súhlasilo s možnosťou za-
počítavania kreditov po uznaní absolvovaných 
predmetov a odporučilo v tomto zmysle vypraco-
vať návrh zmeny Študijného poriadku UK. 
Na programe rokovania bola tiež informácia  

o práci medzinárodného evalvačného tímu, o je-
ho časovom harmonograme a o záujme navštíviť 
FMFI, LF, PraF, príp. FaF UK. Týmto fakultám bu-
de poslaný presný časový harmonogram návšte-
vy evalvačnej komisie. 
Súčasťou rokovania kolégia boli aj aktuálne in-

formácie o stave projektu SOFIA a námety pre 
vnútornú kontrolnú činnosť, vrátane zabezpeče-
nia výkonu finančných kontrol, vychádzajúce z po-
znatkov doteraz uskutočnených kontrol.  
Po skončení pracovnej časti sa niektorí členo-

via kolégia zúčastnili prehliadky objektu UK Mlyn-
ské Luhy. V tejto súvislosti rektor UK požiadal, aby 
dekani fakúlt UK, ktorí majú záujem o tieto pries-
tory, nahlásili mu svoje požiadavky. (mp, jh) 
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Mimoriadne dôležité rokovanie Akademického senátu UK sa konalo dňa 12. apríla 2006 pod 

vedením predsedu AS UK doc. RNDr. K. Mičietu, CSc. 

K prvým bodom programu rokovania senátu patrila Metodika rozpisu štátnej dotácie na r. 2006, ktorú 
predložil rektor UK doc. F. Gahér. Podrobne oboznámil senátorov s jej obsahom a východiskami  
a vyzdvihol najdôležitejšie ustanovenia. V diskusii viacerí senátori vyslovili uznanie s jej vypracovaním, 
pripomenuli však, aby sa v budúcnosti viac prihliadlo na posilnenie humanitných vied. Na záver diskusie 
návrh metodiky senát schválil v predloženom znení. 
Ďalej rektor UK vysvetlil nadväznosť Metodiky s Rozpisom štátnej dotácie fakultám a súčastiam na  

r. 2006. V bohatej diskusii vyjadrili nesúhlas s rozdelením finančných prostriedkov najmä zástupcovia 
LF UK. Napokon senát rozpis schválil, zároveň však prijal uznesenie o nedostatočnej výške štátnej do-
tácie.  
Na zasadnutí senátu sa tiež konali voľby zástupcu AS UK do Študentskej rady vysokých škôl SR, za 

kandidáta študenti zvolili Milutína Krištofiča z FMFI UK, čo senát schválil.  
AS UK schválil návrh zmien Štatútu JLF UK v Martine a Štatútu FiF UK a zvolil nových členov pra-

covných komisií senátu. 
Ďalej schválil Zásady volieb do AS UK a vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej časti AS UK v ter-

míne do konca júna 2006. 
Nasledovne si senátori vypočuli informáciu o práci medzinárodného tímu EUA, ktorý hodnotí UK.  

V dňoch 28. – 29. júna 2006 sa uskutoční stretnutie evalvačného tímu s Predsedníctvom AS UK a 30. jú-
na 2006 budú evalvátori diskutovať s cca 10 – 15 zástupcami Akademického senátu UK.                (jh) 

Editorial 

Dnešné číslo prináša viaceré dobré správy. 
Podpísaná je nová kolektívna zmluva na roky
2006 – 2007, ktorá fixuje sociálne istoty za-
mestnancov. Rozšírením splnomocnenia rek-
tora sa ďalej zväčšili, na rozdiel od iných škôl,
právomoci dekanov, pričom ide o mimoriad-
ne dôležité oblasti sociálnych štipendií, uzat-
várania zmlúv, podnikateľskej činnosti. Štu-
dentská anketa je ponúkaná už aj elektro-
nicky a rektor trvalo stimuluje fakulty, aby 
ju realizovali. Prinášame praktické inštrukcie, 
ako si po novom podávať žiadosti o sociálne 
štipendiá a celoživotné skúsenosti profesora 
o tom, ako dobrou prezentáciou zúročiť svo-
je vedecké zistenia. 
Pokračuje staranie sa o vedeckú činnosť ako

integrálnu súčasť reálnej univerzity. UK rozde-
lila na svoje granty pre mladých zamestnan-
cov 8,5 milióna korún. Niekedy počúvame, 
že s vedou to na niektorých fakultách nie je 
najlepšie. Ale ľady sa viditeľne lámu. Naprí-
klad: najlepšie diplomové práce protestantov
medzinárodne na pôde UK. Ich prezentácia 
v angličtine a v nemčine. 
Botanická senzácia je už aj v našej záhra-

de. A zároveň diskusia, prečo v nej nie je
všetko „ako z cukru“. Možno si pri kritike nie 
vždy uvedomíme, že „ako z cukru“ sú tí ľudia, 
ktorí za daných ekonomických možností do-
kážu veci držať nad vodou (za vodu si dosaď-
te hladinu, aká sa komu „páči“: siahajúcu do
výšky „prežitia“, slovenského štandardu, nad-
priemeru, očakávaní EÚ, ...). V tomto prípade
v našej botanickej záhrade. Alebo pri roz-
právaní sa ústretového riaditeľa internátu
s trpezlivými ubytovanými študentmi. Lebo 
hoci sa robí veľa, všetko sa naraz, ešte k to-
mu z daných peňazí, nedá.  
Exempla docent: Študentské občianske 

združenie, ktoré za 7 mesiacov zorganizo-
valo 12 podujatí. Entuziazmus. Produktivita. 
Exempla trahunt? 
Na medzinárodnej matematickej súťaži UK 

nielen vyhráva, ale Slováci sú aj v tímoch
Oxfordu a Univerzity Karlovej (s ktorou vyhrá-
vajú tiež). Je fajn, že naši šikovní študenti
odchádzajú na skusy. Aspoň tak dobré je,
že niektorí tu (ešte/stále) ostávajú. Časom
sa zväčša menia na absolventov. Tí sa dnes 
nezdráhali úprimne popísať svoj nástup do
zamestnania: niektorí pracujú už počas ško-
ly, iní od začiatku vedeli, že nebudú robiť to,
čo študovali, ďalším sa zas do práce nechce,
a preto uvažujú buď nad zahraničím alebo
doktorandským štúdiom, a sú aj takí, ktorí
teraz začínajú s rozosielaním životopisov
a s absolvovaním pohovorov u potenciálnych
zamestnávateľov.  
A nezabudnite – človeka nezdokonaľuje 

len práca, ale aj gymnastika, aerobik, tance,
fitnes a úpoly. Kto nevedel, nech si pre-
číta. Niektorí si zas môžu myslieť, že joga 
alebo taiči pomôžu pred skúškou. Metód 
„ako dať stresu definitívne červenú“ je možno
veľa. Alebo aspoň niekoľko. Isto sa však 
všetci zhodneme, že úľavu napätia prinesie
rozhovor s blízkym. Rôzne podoby lásky. Nie-
len v máji. Beťársky mesiac ponúka všeličo:
sviatky práce, víťazstva, Európy, mám, bio-
diverzitu, antitabakizmus i skúškové. Užime
si lásku aj v máji. Počas skúškového aj pri 
nadobúdaní poznania: učme sa s láskou 
a učiacich sa skúšajme s láskou.  

Martin Dúbrava, prorektor UK
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Študent FMFI UK absolútnym víťazom  
medzinárodnej matematickej súťaže 

 

Rovnako ako po minulé roky, aj tento rok sa študenti Fakulty matema-
tiky, fyziky a informatiky UK zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže 
v Ostrave – 16. ročníka Memoriálu Vojtěcha Jarníka. Súťaže, ktorá sa konala 
v dňoch 28. – 30. marca 2006, sa zúčastnilo 103 študentov z 25 univerzít  
z 11 krajín Európy (Česko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Čierna hora, Taliansko a Veľká Británia). 
Našu univerzitu reprezentovalo 9 študentov pod vedením Ing. Mgr. Martina 
Hriňáka, ktorý mal na starosti aj ich prípravu na súťaž. Družstvo UK bolo 

najpočetnejšie, a aj Slovákov bolo na súťaži najviac, keďže Slováci súťažili 
aj za oxfordskú univerzitu a za Univerzitu Karlovu v Prahe. Zo slovenských 
univerzít sa zapojila aj UPJŠ v Košiciach.  
Samotná súťaž pozostávala z riešenia 4 príkladov, ktoré vybrala medzi-

národná jury, lehota na riešenie bola 4 hodiny. Študenti boli rozdelení podľa 
ročníkov štúdia – študenti v prvých dvoch rokoch štúdia súťažili v 1. kate-
górii, ostatní súťažili v 2. kategórii. Obtiažnosť zadaných úloh bola tento 
rok v druhej kategórii výnimočne nižšia, dve vcelku ľahké úlohy vyriešila 
väčšina súťažiacich. V prvej kategórii však väčšina zúčastnených študentov 
nevyriešila ani jednu úlohu. 
Zo všetkých doterajších ročníkov bol tento rok pre našu univerzitu najúspeš-

nejší. V 1. kategórii sa stal absolútnym víťazom Michal Burger, študent  
1. ročníka informatiky FMFI UK, ktorý ako jediný vyriešil všetky zadané 
úlohy. Zároveň sa Hana Budáčová, študentka 2. ročníka matematiky, stala 
najlepšou účastníčkou spomedzi žien, keď získala 6. miesto v 1. kategórii.  
Druhú kategóriu vyhral tiež Slovák – Peter Bella, ten však súťažil za Univer-

zitu Karlovu v Prahe. 
Najbližšie preverí schopnosti našich študentov medzinárodná matematická 

súťaž IMC, ktorá sa uskutoční v Odese na Ukrajine v júli tohto roka. Praje-
me im, aby sa z nej vrátili rovnako úspešní, ako z tejto súťaže. Kvalifikácia 
na súťaž IMC sa uskutoční 5. mája 2006 o 14.00 na FMFI UK (bližšie infor-
mácie nájdete na stránke www.fmph.uniba.sk). Všetci záujemcovia o účasť 
na tejto súťaži sú vítaní.        Ing. Mgr. Martin Hriňák 

 
 

 

Marec – mesiac frankofónie na Filozofickej fakulte UK 
 

Asociácia Pont Francophone, občianske združenie tvorené študentmi 
francúzštiny FiF UK, zorganizovala v marci na pôde fakulty tri veľké 
akcie. Na pozvanie Pont Francophone prišiel 2. marca na fakultu Christophe 
Gaudin, doktorand z parížskej Sorbony, aby hovoril na tému „Prečo Francúzi 
tak často štrajkujú?“. Dňa 13. marca navštívil fakultu J. E. Olivier Belle, veľ-
vyslanec Belgicka, ktorého prijal i dekan fakulty doc. A. Eliáš. V spolupráci 
so Švajčiarskym veľvyslanectvom, za účasti chargé d`affaires Claude-André 
Barbey a za pomoci francúzskej sekcie katedry romanistiky usporiadal 
21. marca Pont Francophone prednášku na tému „Charles-Ferdinand Ra-
muz, švajčiarsky spisovateľ píšuci po francúzsky“. Prednášku spojenú s dis-
kusiou predniesla pani Céline Cerny, doktorandka z Univerzity v Lausanne 
(Švajčiarsko).  
Študentom francúzštiny sa tak v priebehu 7 mesiacov – od vzniku asociá-

cie, podarilo zrealizovať v poradí už 12. akciu. V najbližších týždňoch plá-
nuje päť študentov francúzštiny, členov Pont Francophone, krátky pobyt  
v Štrasburgu, kde navštívia európske inštitúcie a stretnú sa so slovenskými 
a francúzskymi zástupcami v EÚ. Akciu podporilo Francúzske veľvyslanec-
tvo v Bratislave. Pripravuje sa aj petangový turnaj za účasti frankofónnych 
ambasád v Bratislave, vedenia UK, študentov a pedagógov francúzštiny, 
majstrov Slovenska v petangu z petangového klubu Guliver a hlavných part-
nerov asociácie. 

Ľubomír Jančok, prezident asociácie Pont Francophone 
 
 
 

Študentské sympózium najlepších diplomových prác 
 

 

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK sa 
v dňoch 10. – 12. apríla 2006 konalo medziná-
rodné sympózium študentov s najlepšími dip-
lomovými prácami z protestantských teologic-
kých fakúlt podunajských krajín. Zúčastnili sa 
na ňom vždy dvaja zástupcovia protestantských 
teologických fakúlt z Rumunska, Maďarska, Slo-
venska, Čiech a z Nemecka (Regensburg), tento-
raz chýbali študenti z Rakúska (Viedeň). Univerzita 
Komenského je akýmsi prirodzeným centrom po-
dunajských krajín, a preto sa toto sympózium, aj 
vďaka organizačnej ochote EBF UK, koná na fa-
kulte pravidelne každé dva roky. Teraz sa uskutoč-
nilo už po tretíkrát a jeho zorganizovanie umožnil 
sponzorský dar určený pre rozvoj vedeckej práce 
na našej alma mater.  
Sympóziá prebiehajú v angličtine a v nemčine. 

Podunajské protestantské fakulty vysielajú študen-
tov, ktorí hovoria plynulo aspoň jedným z týchto 
jazykov, viacerí študenti však ovládajú oba jazyky. 
Otázku študentov, ktorí ovládajú iba jeden jazyk, 
riešime tak, že čestné predsedníctvo sympózia 
tvoria dvaja emeritní zahraniční profesori, ktorí 
dokonalo ovládajú oba jazyky. Tentoraz to boli 
prof. Gunter Gassmann, bývalý dlhoročný vedúci 
teologického odboru Svetovej rady cirkví v Že-
neve, ktorý býva na týchto sympóziách pravidel-
ným členom predsedníctva, a prof. Hans Schwarz  

z Univerzity v Regensburgu. Okrem nich bol po 
celý čas pri diskusiách prítomný za poriadajúcu 
fakultu aj pravidelný organizátor týchto sympózií – 
prof. Igor Kišš. Účastníkov sympózia prišiel pozdra-
viť aj dekan EBF UK prof. Juraj Bándy.  
Zvláštnosťou tohtoročného sympózia bolo, že 

z Regensburgu prišiel s referátom o svojej diplo-
movke aj juhokórejský študent evanjelickej teoló-
gie zo Soulu Joo-Hoon Choi aj s manželkou. Sym-
pózia sa zúčastnil aj nový juhokórejský mladý 
protestantský pastor s trvalým pôsobením v Brati-
slave. Niektorých rokovaní sympózia sa zúčastnila 
aj jeho manželka, docentka teológie, absolventka 
teológie na nemeckej univerzite v Tübingene. V sú-
časnosti sa v Južnej Kórei kresťanstvo veľmi rýchle 
rozširuje, a preto spolu so zamestnancami auto-
mobilky vysielajú kórejské cirkvi aj mladých pas-
torov, aby sa starali o duchovné potreby kórejskej 
komunity na Slovensku. Vďaka ich prítomnosti 
sympózium získalo tentoraz až medzikontinentál-
ny rozmer. 
Každý študent mal na sympóziu za povinnosť 

predložiť o svojej diplomovej práci 15 minútový 
referát, potom k jeho práci nasledovala diskusia 
a otázky študentov. Keďže každý účastník pred-
stavil inú tému, bolo sympózium veľmi zaujímavé.  
Rozchádzali sme sa so sľubom, že ak sa opäť 

podarí nájsť sponzorov, zídeme sa – Dei volente – 

na podobnom sympóziu opäť o dva roky na EBF 
UK v Bratislave. Znova sa potvrdilo, že Univerzita 
Komenského je prirodzeným a vhodným centrom 
pre konanie rôznych sympózií podunajských kra-
jín. Musia sa však na fakultách nájsť obetaví orga-
nizátori, ale aj sponzori, ako v prípade tohto medzi-
národného sympózia mladých vysokoškolákov 
podunajských krajín.     Prof. Igor Kišš 



 4

Uchovávanie aUchovávanie aUchovávanie aUchovávanie a    sprístupňovaniesprístupňovaniesprístupňovaniesprístupňovanie    
elektronických záverečných prác na UKelektronických záverečných prác na UKelektronických záverečných prác na UKelektronických záverečných prác na UK    

Budovanie digitálnych akademických knižníc 
 
Študenti vysokých škôl každoročne svojimi zá-

verečnými prácami (resp. vysokoškolskými kvalifi-
kačnými prácami) vytvárajú a rozširujú významný 
interný fond relatívne ťažko dostupných dokumen-
tov (tzv. sivej literatúry). Podľa stupňa študijného 
programu rozoznávame: bakalárske, diplomové, 
rigorózne, dizertačné a špecializačné závereč-
né práce. V súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona  
č. 183/2000 Z. z. je úlohou akademických kniž-
níc uchovávanie a bibliografická registrácia všet-
kých typov kvalifikačných prác. Z uvedeného vyplý-
va, že všetky záverečné práce by mali byť uložené 
vo fakultných knižniciach Univerzity Komenské-
ho a bibliografické údaje o prácach prístupné 
prostredníctvom súborného online katalógu UK 
(http://vili.uniba.sk).  

Viaceré fakultné knižnice univerzity už dlhšie ob-
dobie bibliograficky spracúvajú záverečné práce 
(úplné texty v elektronickej podobe v súčasnosti 
nie sú k dispozícii). Súborný online katalóg v sú-
časnosti obsahuje napr. takmer 600 bibliografic-
kých záznamov bakalárskych, 15 000 diplomových, 
3 500 rigoróznych, 900 dizertačných doktorand-
ských prác, atď. Fakultné knižnice však nemajú 
dostatočné skladovacie priestory na uchovávanie 
týchto prác v papierovej podobe. Keďže zákon ne-
určuje nosič, na ktorom majú byť práce uchováva-
né, určitým riešením sa javí ich archivácia v elek-
tronickej podobe. Moderné knižnično-informačné 
systémy, ku ktorým patrí aj systém VTLS/VIRTUA 
používaný na UK, prinášajú pomerne jednoduchý 
a rýchly spôsob ako zabezpečiť online prístup  
k bibliografickým informáciám (prípadne i k úpl-
ným textom) v prostredí webu; umožňujú centrálnu 
evidenciu a trvalú archiváciu.  

Vysokoškolské kvalifikačné práce sú jedným  
z dôležitých indikátorov kvality vysokej školy, čas-
to obsahujú informácie, ktoré môžu byť užitočné  
a podnetné pre ďalších záujemcov. Svojím obsa-
hom môžu výrazne prispieť k podpore vzdeláva-
cieho procesu a k urýchleniu výmeny informácií 
v oblasti vedy a výskumu. Vzhľadom na svoj cha-
rakter sú zväčša dostupné len na prezenčné štú-
dium v akademickej knižnici príslušnej vysokej 
školy, resp. fakulty. Rozvoj internetu a elektronic-
kého publikovania priniesol však nové možnosti 
na elektronickú tvorbu, zber, archiváciu a sprístup-
ňovanie záverečných prác v elektronickej podobe. 
Vďaka aktívnemu využívaniu informačných tech-
nológií sa vysoké školy môžu samy stať význam-
nými producentmi a distribútormi vlastných špe-
cifických, často jedinečných informačných zdrojov 
v elektronickej podobe.  

V zahraničí sa problematika budovania systémov 
na elektronický zber, registráciu, archiváciu a sprí-
stupňovanie elektronických záverečných prác 
(ďalej aj ETD, z angl. Electronic Theses and Dis-
sertations) rieši už od konca 80-tych rokov minulé-
ho storočia. V ostatných rokoch môžeme sledovať 
tendenciu budovania katalógov ETD na princípe 
modelu otvoreného archívu1 v rámci iniciatívy 

open-access (OA)2. Cieľom iniciatívy je umožniť 
čitateľom prístup k vedeckej a odbornej literatúre 
v digitálnej forme prostredníctvom internetu. Jed-
ným z najvýznamnejších archívov ETD je globálny 
systém NDLTD (Network Digital Library of Theses 
and Dissertations) <http://www.ndltd.org>, kto-
rého prevádzku zabezpečuje Virginský polytech-
nický inštitút a štátna univerzita (USA). Do systému 
NDLTD v súčasnosti prispieva približne 200 inšti-
tucionálnych členov, z toho 170 univerzít z celé-
ho sveta (okrem USA sú tu zapojené univerzity  
z Austrálie, Kanady, Nemecka, Španielska, ale 
i niektoré krajiny tretieho sveta). Ďalším úspeš-
ným medzinárodným systémom je CyberThesis 
<http://www.cyberthesis.org>, ktorý bol pôvodne 
projektom univerzít frankofónnych krajín (Fran-
cúzsko, Kanada), v súčasnosti sa však k nemu 
pripojilo množstvo ďalších krajín z Latinskej Ameri-
ky a Afriky. Známymi systémami na národnej úrovni 
sú „Austrálsky program digitálnych dizertácií“ ADT 
<http://adt.caul.edu.au>, či „Brazílska digitálna 
knižnica diplomových a dizertačných prác“ BDTD 
<http://www.ibict.br/bdtd/inicio.htm>, z európskych 
iniciatív je potrebné spomenúť nemecký projekt 
„DissOnline.de“ <http://www.dissonline.de>.  

V snahe nezaostať za medzinárodnými aktivi-
tami v tejto oblasti vznikajú aj na slovenských 
vysokých školách projekty a riešenia v oblasti 
elektronického publikovania a ETD. Patrí k nim aj 
celoslovenský centrálny rozvojový projekt Budo-
vanie digitálnych akademických knižníc SR: 

zber a sprístupnenie úplných textov publikácií 

slovenských univerzít.3 V rámci projektu sa rieši 
komplex legislatívnych, koncepčných, metodic-
kých, technických a technologických problémov 
digitalizácie a sprístupňovania digitalizovaných 
dokumentov. Súčasťou projektu je i riešenie prob-
lematiky plagiátorstva. Vzhľadom na náročnosť 
projektu je v prvej etape pozornosť venovaná prá-
ve záverečným kvalifikačným prácam. Jedným  
z participujúcich riešiteľov je aj Akademická kniž-
nica Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej AK). 

V rámci projektu sa uskutočnil na UK prieskum 
zameraný na spracovanie a sprístupňovanie kva-
lifikačných prác. Z prieskumu vyplynulo, že každá 
fakulta rieši spôsob odovzdávania, spracovania, 
uchovávania a sprístupňovania kvalifikačných prác 
inak, pričom uvedená agenda v súčasnosti vôbec 
nemá väzby na fakultné knižnice a ani na systém 
„Študent“. Napriek tomu, že vyššie spomenutý zá-
kon ukladá akademickým knižniciam povinnosť 
uchovávať a registrovať kvalifikačné práce, fakult-
né knižnice nie vždy dostanú exemplár záverečnej 
práce na spracovanie a uchovávanie. Formálna 
úprava záverečných prác je rôzna, pri uvádzaní 
použitej literatúry a jej citovaní sa dostatočne ne-
rešpektuje autorský zákon. 

Úspešné splnenie cieľov si vyžaduje: 
− dosiahnuť, aby jeden exemplár záverečnej práce 

v akademickom roku 2005/2006 bol odovzdá-
vaný v elektronickej verzii vo formáte PDF, 

− unifikovať prípravu elektronickej formy závereč-
ných prác (formálna úprava práce podľa prísluš-
ných noriem), 

− vyriešiť legislatívne otázky sprístupňovania prác 
vo väzbe na autorské práva, 

− vytvoriť základy digitálneho archívu úplných tex-
tov záverečných prác na UK, 

− vyriešiť spôsob sprístupňovania. 
 

V decembri 2005 vydal rektor UK Smernicu 

rektora č. 5/2005 o základných náležitostiach 

záverečných prác na Univerzite Komenského  

v Bratislave“ Smernica jednak definuje jednotlivé 
druhy záverečných prác, ich obsah, ako aj formál-
nu úpravu záverečných prác. Z hľadiska projektu 
Budovanie digitálnych knižníc je dôležité, že smer-
nica obsahuje povinnosť odovzdať jeden exemplár 
záverečnej práce v elektronickej podobe vo for-
máte PDF. Súčasťou smernice je „Licenčná zmlu-
va o použití školského diela“. Autor záverečnej 
práce podpísaním licenčnej zmluvy udeľuje na-
dobúdateľovi (Univerzite Komenského) súhlas na 
vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny za účelom 
jej uchovávania a jej sprístupnenia. Autor súčasne 
môže v licenčnej zmluve určiť rozsah sprístupne-
nia (bez obmedzenia, po uplynutí určitého obdobia, 
príp. len používateľom v rámci univerzity alebo 
fakulty na základe IP adries počítačov). Autor má 
právo odmietnuť uzatvorenie licenčnej zmluvy, 
ale v tom prípade je povinný vo „Vyhlásení“ uviesť 
dôvod odmietnutia (Vyhlásenie je prílohou smer-
nice). Presný postup, spôsob a miesto odovzdania 
prác na jednotlivých fakultách má – podľa smer-
nice – stanoviť vnútorný predpis dekana (podrob-
nejšie pozri dokumenty na webovskej stránke 
http://vili.uniba.sk/ddp/ddp.html). 

Fakultné knižnice po úspešnej obhajobe, získa-
ní prác a licenčných zmlúv, spracujú potrebné 
bibliografické informácie do knižnično-informač-
ného systému a vytvoria prelinkovanie biblio-
grafických informácií s úplným textom. Spoľahlivú 
ochranu, archiváciu dodaných prác a ich sprístup-
nenie na základe špecifikácie v licenčnej zmluve 
zabezpečí Akademická knižnica UK. Po vytvorení 
dostatočne bohatého archívu záverečných prác 
v elektronickej forme bude možné pomocou špe-
cifických softvérových nástrojov overiť aj percen-
tuálnu vzájomnú zhodu textu, a teda odhaliť neú-
nosné preberanie textu či opisovanie. 

Zabezpečením procesu odovzdávania závereč-
ných prác v elektronickej podobe do fakultných 
knižníc sa zlepší ich celková dostupnosť pre aka-
demickú obec univerzity. Tieto práce zároveň 
vytvoria základy Digitálnej knižnice UK, ktorá 
môže slúžiť jednak ako reprezentatívny „výklad“ 
výsledkov vzdelávacieho procesu a jednak na ze-
fektívnenie výmeny informácií v oblasti vedy a vý-
skumu. 

PhDr. Daniela Gondová,  

Mgr. Jana Ilavská 
 
 

1 UNESCO. The Guide to Electronic Theses & Dissertations [online]. Paris: UNESCO, 2001 [cit 2004-11-10]. Dostupné na internete: http://etdguide.org/. Otvorené archívy vznikajú 
implementáciou protokolu OAI-PMH, ktorý zabezpečuje interoperabilitu systémov založenú na tzv. metadátovej žatve (metadata harvesting). OA sú inštalované na repozitároch 
(sieťovo prístupných serveroch s podporou protokolu OAI-PMH). Repozitáre fungujú ako poskytovatelia dát (metadáta vo formáte XML) prostredníctvom webu. 

2  SUBER, Peter: Guide to Open Access Movement. [online]. [cit 2004-08-30]. Dostupné na internete: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/guide.htm> 
3  Elektronické diplomové a dizertačné práce SR: ETD SK. [online]. [cit 2004-11-10]. Dostupné na internete: <http://www.etd.sk> 
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Botanická záhrada UK vlastní najsenzačnejší botanický objav 20. storočia 
 
Wollemi Pine je najsenzačnejší botanický objav 

20. storočia. V roku 1994 bola objavená malá po-
pulácia menej ako 100 zachovalých stromov  
v hlbokej a úzkej rokline uprostred veľkej doliny 
v Národnom parku Wollemi západne od Sydney. 
Pred niekoľkými rokmi boli považované za vymre-
té a 90 mil. rokov výlučne známe ako staré fosílie. 
Po niekoľkoročných výskumoch dokázal tím ved-
cov a botanikov odkryť historické pozadie tohto 
nálezu. Hlavným znakom tohto stromu z obdobia 
druhohôr je nadmerne veľké ihličie a jedinečná 
štruktúra rozvetvenia. Bohaté, impozantné listy 
pôsobia ako z praveku a pripomínajú atmosféru 
z filmu Jurský park. Pre botanickú komunitu má 
jej objav taký význam, ako keby pred zoológom 
prebehol v lese živý dinosaurus.  
Niektoré z najstarších Wollemi Pine, ako napr. 

„Bill Tree“ – pomenovaná podľa pilota vrtuľníka, 
ktorý tajnú roklinu pozná a pomáhal vedcom do-

stať sa do nej po lane – je viac ako 1000 rokov sta-
rá. Jej korene pochádzajú ešte z čias rímskeho 
impéria a z nej vyrastajúce kmene majú 400 rokov.  
Najstaršia fosília Wollemi Pine je viac ako 90 mil. 

rokov stará a vedci predpokladajú, že táto rastlina 
pochádza z obdobia dinosaurov spred 200 milió-
nov rokov, čo aj jasne dokazuje porovnanie ska-
menelých odtlačkov s nájdenými vetvičkami.  
Aby Wolemi Pine prežila, rozmnožil sa limito-

vaný počet stromov, ktoré boli vystavené v naj-
známejších svetových botanických záhradách. 
Zároveň boli prvé rozmnožené exempláre dňa 
23. 10. 2005 vydražené v aukčnom dome Sothe-
by´s s konečnou aukčnom cenou 962 000 aus-
trálskych dolárov. V Európe začal predaj na jar 
2006.  
Od 6. apríla 2006 má Wollemi Pine (botanický 

názov Wolemia nobilis) svoje čestné miesto aj 
v Botanickej záhrade UK. Na svojom certifikáte 

má číslo SR00001/2006, čo znamená, že je prvá 
na Slovensku. Univerzita a jej Botanická záhra-
da dostala tento botanický unikát darom od vy-
davateľstva Ikar, a to pri príležitosti uvedenia 
na trh jedinečnej publikácie Rastlina. Krstu 
knihy a slávnostného odovzdania rastliny sa  
v Slovenskom národnom múzeu zúčastnili pre-
zident SR I. Gašparovič, primátor hl. mesta Bra-
tislavy A. Ďurkovský, rektor UK doc. F. Gahér, 
zástupcovia Ikaru, Botanickej záhrady UK a ďal-
ší hostia. Následne bola Wollemi Pine odvezená 
do Botanickej záhrady UK, kde bola vykonaná 
jej slávnostná „inaugurácia“ aj za prítomnosti 
jej objaviteľa Davida Nobleho.  
Botanická záhrada UK sa tak zaradila medzi po-

predné svetové botanické záhrady, ktoré vlastnia 
tento historický botanický unikát.  

(jh) 

 

 
 

Náš študent – úspešný olympionik 
 

Aj keď pozitívny vzťah FTVŠ UK k olympijským 
hrám je zjavný, aj keď sa v minulosti jej učitelia 
alebo študenti na týchto svetových podujatiach 
viac raz zúčastnili, je každá ďalšia účasť nevšed-
ná udalosť. Nemôžeme si preto nevšimnúť, že na 
ostatných zimných olympijských hrách v Turíne 
mala FTVŠ UK opäť svojho zástupcu. Bol ním 
biatlonista Marek Matiaško, poslucháč 2. roč. 
bakalárskeho štúdia. V silnej svetovej konkuren-
cii obsadil pekné 5. miesto a iba jeden nepresný 
zásah v streľbe ho delil od olympijskej medaily. Stal 
sa tak druhým našim najúspešnejším olympio-
nikom Slovenska, po striebornom medailistovi – 
snowbordistovi Jaroslavovi Židkovi. 
Po takejto úspešnej zimnej sezóne čakali ho však 

školské povinnosti spojené so skúškami na fakul-
te. Sneh, lyže a pušku tak vystriedali skriptá. Jeho 

prítomnosť na fakulte bola dobrá príležitosť, aby 
sme sa s ním porozprávali a priblížili tak jeho bo-
hatú a úspešnú športovú kariéru. 
Marek Matiaško sa narodil 29. 10. 1977 v Bojni-

ciach. Jeho prvé športové začiatky sa viažu k zá-
kladnej škole, kedy sa stal v behu na lyžiach nie-
koľkonásobným majstrom Slovenska v žiackej 
kategórií a neskôr aj v dorasteneckej kategórií.  
S biatlonom aktívne začal ako dorastenec a v ju-
niorskej kategórií bol reprezentantom Slovenska. 
Bežecké lyžovanie vystriedal biatlon v AŠK Dukla 
Banská Bystrica. Prvé historické medaily získal na 
majstrovstvách sveta juniorov v biatlone: striebro 
vo Fínsku a bronz v Taliansku. Na základe týchto 
výborných úspechov bol zaradený do seniorskej 
reprezentácie Slovenska.  
Prvý pokus o spojenie štúdia na FTVŠ UK 

a vrcholového reprezentanta nevyšiel, a tak po 
roku zanechal štúdium a naplno sa venoval iba 
športu. V roku 2001 dosiahol pekný úspech, keď 
na majstrovstvách sveta v Oslo skončil na 7. mies-
te a presadil sa vo svetovej konkurencii. Prvý olym-
pijský štart na ZOH v Salt Lake City sa Marekovi 
nevydaril. Po neúspešnej streľbe sa už popredné 
umiestnenie nedalo očakávať. 
V roku 2002 získal historicky prvý titul majstra 

sveta pre Slovensko v rýchlostných pretekoch  
v letnom biatlone v Jablonci nad Nisou. Okrem 
zlata získal ešte ďalšie dve bronzové medaily.  
O rok neskôr – v r. 2003 bol opäť medailovo úspeš-
ný, keď na letných majstrovstvách sveta vo Forni 
Avoltri – Taliansko, získal dve bronzové medaily. 

Postupne Marek aj v ďalších zimných sezónach 
postupoval v biatlonovom rebríčku medzi najlep-
ších. Darilo sa mu vo Svetovom pohári, kde sa 
posúval na vyššie miesta. Vyvrcholenie prišlo prá-
ve na OH v Turíne 2006. Výborne načasovaná 
bežecká a strelecká forma na 20 km trati priniesla 
pre Mareka a Slovensko bodované 5. miesto, čo 
je najlepší výsledok jeho kariéry. Olympijský pre-
tek rozbehol Marek skutočne dobre a chýbalo iba 
málo a Slovensko sa mohlo tešiť z druhej medaily. 
I napriek tomu je Marekove olympijské umiestne-
nie najlepší výsledok v jeho doterajšej športovej 
kariére. Tento jeho úspech si našiel uznanie a oce-
nenie na prijatí u našich vládnych predstaviteľov – 
predsedu vlády a ministra školstva. 
Dnes Marek spolu s bratom, ktorý je tiež úspeš-

ný slovenský biatlonový reprezentant, študujú na 
FTVŠ UK, pretože svoju budúcnosť vidia v športe, 
v ktorom dosahujú výborné výsledky. O tom, pre-
čo sa Marek rozhodol opäť študovať na FTVŠ UK, 
nám povedal: „Mal som na to hneď dva dôvody. 
Vzdelanie budem potrebovať, keď skončím aktívnu 
športovú činnosť, a po druhé, pretože naši starší 
tréneri nemajú záujem o nové veci týkajúce sa 
prípravy, regenerácie a ja k tomu smerujem. Dnes 
sa musí športovec vzdelávať a hľadať vždy niečo 
nové. Nesmie zastať. Myslím si, že je to veľmi dô-
ležité“. 

Zaželajme teda nášmu úspešnému olympioni-
kovi veľa zdaru v športovej činnosti a rovnako i vo 
vysokoškolskom štúdiu. 

Dr. Ľubomír Kalečík, FTVŠ UK 
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Prejav rektora UK pri príležitosti udelenia čestného doktorátu  

prof. Dr. Théophilovi Godfraindovi dňa 19. apríla 2006 v Aule UK 
 
 
Vážený pán profesor Godfraind, vážené panie prorektorky,  
páni prorektori, vážení páni dekani,  
ctená akademická obec Univerzity Komenského, milí hostia!  
 
Vývoj ľudskej civilizácie v minulom storočí priniesol značnej časti obyva-

teľstva našej planéty nesmierne zmeny. Masívny rozvoj vedy a techniky, 
vznik nových technológií, objavy v medicíne – to všetko pozitívne ovplyvnilo 
zlepšenie životných podmienok, a tým aj predĺženie priemernej dĺžky ľud-
ského života. Odvrátenou stranou tohto rozvoja je životný štýl spojený  
s väčšími nárokmi na výkon, s ustavičnými stresmi, s náhlením sa, čo spolu 
s nadmernou telesnou hmotnosťou a nedostatkom pohybu zapríčinilo vznik 
radu civilizačných chorôb, medzi ktoré sa na popredné miesto zaraďujú 
kardiovaskulárne ochorenia. Choroby srdca a ciev nerešpektujú žiadne 
hranice, pre celý svet predstavujú jeden z najzávažnejších zdravotníckych 
problémov. Na srdcové a cievne choroby zomiera totiž v súčasnosti vo 
svete každý tretí človek, teda približne okolo 17 miliónov ľudí ročne. Podľa 
všeobecne akceptovaných prognóz si kardiovaskulárne ochorenia toto 
smutné prvenstvo v prvých dekádach tohto storočia ešte upevnia, pretože 
budú hlavnou príčinou úmrtí nielen vo vyspelých krajinách, ale aj rozvojo-
vých oblastiach Afriky a Ázie, kde sa očakáva, že na čele úmrtnosti vystrie-
dajú infekčné a parazitárne choroby. Pritom je vedecky dokázané, a dnes 
už aj všeobecne známe, že racionálnou zmenou životného štýlu a pravidel-
nou kontrolou rizikových faktorov je možné srdcových chorobám predchá-
dzať, alebo ich liečiť.  

Ochorenia srdca však nepredstavujú iba zdravotnícky problém. Podľa 
nedávnej štúdie vedcov z Centra pre výskum zdravotníckej ekonomiky Uni-
verzity v Oxforde, sú nemoci kardiovaskulárneho systému najväčším zdra-
votným problémom aj z hľadiska ekonomickej záťaže. Liečebné náklady 
na rôzne choroby srdca predstavovali v roku 2003 v 25 európskych krajinách 
169 miliárd eur a v priemere stáli každého Európana asi 230 eur. Nehovo-
riac o 268,5 miliónoch pracovných dní, vymeškaných z dôvodu prácene-
schopnosti.  

Napriek rozsiahlym kampaniam za prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, 
napriek intervenciám a apelom celosvetových zdravotníckych organizácií 
nemožno predpokladať, že sa spôsob života v krátkej dobe radikálne zmení, 
skôr je to beh na dlhú trať. Nádeje preto ľudstvo vkladá do vedy a výskumu, 
do nových chirurgických metód a moderných liekov, do budovania dostatku 
špecializovaných pracovísk i do výchovy odborníkov.  

S potešením konštatujem, že dnes máme príležitosť privítať na našej akade-
mickej pôde emeritného prof. Théophila Godfrainda z Katolíckej univerzity 
v belgickom Louvain, v súčasnosti profesora Farmakologického laboratória 
tejto univerzity a uznávanú svetovú osobnosť experimentálnej a klinickej 
farmakológie, ktorý značnú časť svojho životného diela zasvätil hľadaniu 
liekov uľahčujúcich zápas s kardiovaskulárnymi chorobami. Úprimne pána 
profesora vítam, a rád by som ho uistil, že je cťou pre Univerzitu Komen-
ského, že prijme dnes čestný titul doctor honoris causa našej alma mater 
a stane sa členom našej akademickej obce.  

Pán profesor popri vedúcich akademických a vedeckých funkciách na 
svojej materskej univerzite v Louvain pôsobil v mnohých významných ná-
rodných i medzinárodných funkciách, napríklad bol riaditeľom Farmakolo-
gického laboratória Katolíckej univerzity v Louvain, prezidentom Centra pre 
bioetiku v Brusseli, v osemdesiatych rokoch pôsobil ako poradca Svetovej 
zdravotníckej organizácie, v rokoch 1987 – 1994 bol generálnym sekretárom 
a následne v rokoch 1994 – 1998 prezidentom Svetovej farmakologickej 
spoločnosti. Vysokú vedeckú úroveň výsledkov práce prof. Godfrainda pre-
ukazuje množstvo medzinárodných uznaní, čestných doktorátov a prestíž-
nych ocenení. 

Po viacerých rokoch úspešného bádania v experimentálnej farmakológii 
sa prof. Godfraind stal priekopníkom vo farmakológií blokátorov kalciového 
vstupu. Cieľom jeho práce sa stalo objasnenie úlohy kalciových kanálov  
v patofyziologických pochodoch a možnosti ich ovplyvnenia pri terapii kar-
diovaskulárnych a neurologických ochorení. Hlavnou oblasťou jeho záujmu 
bol a stále je vplyv interakcie neurotransmiterov a xenobiotík s napäťovo 
riadenými kalciovými kanálmi na funkciu srdca a ciev. Spolu s prof. Fleken-
steinom, ako vedúce osobnosti výskumu v oblasti blokátorov vstupu váp-
nika do bunky, sa rozhodujúcou mierou zaslúžili o to, že dnes desiatky milió-
nov pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému profitujú z liečby 
touto skupinou moderných liečiv. Práve o to je výskum prof. Godfrainda 
vzácnejší a cennejší, pretože v mnohých prípadoch bol priekopníkom vo 
farmakoterapii srdcovo-cievnych ochorení.  

Kardiovaskulárny systém reprezentuje veľmi citlivý komplex mechaniz-
mov a dynamických spojení vo vzájomných interakciách, ktorých cieľom 
je vytvorenie vnútornej rovnováhy organizmu. Pretože sa tieto interakcie 
vyskytujú na všetkých úrovniach ľudského tela, v orgánoch, tkanivách,  
v jednotlivých bunkách na molekulárnej úrovni, je veľmi náročné rozlíšiť 
špecifické regulačné pochody, ktoré spôsobujú vznik a rozvoj ochorenia. 
Vieme však, že akékoľvek patologické narušenie tejto rovnováhy vedie  
k abnormálnemu, nefyziologickému procesu, ktorý môže vyústiť až do vzni-
ku ochorenia. 

Jednou z najčastejších prejavov poruchy rovnováhy kardiovaskulárneho 
systému je vysoký krvný tlak. Spočiatku je účinným kompenzačným mecha-
nizmom, avšak jeho dlhodobé pretrvávanie vedie k častým klinickým kom-
plikáciám, k rizikám arytmie, srdcového zlyhania až po náhlu smrť. Napriek 
obrovskému pokroku v chápaní bunkových a molekulárnych mechanizmov 

nie je príčina hypertenzie ešte stále úplne objasnená. Farmakologické inter-
vencie do tohto procesu ostávajú stále diskutabilné a klinicky problematické. 
Množstvo otvorených otázok a nejasností povzbudzuje do ďalších experi-
mentálnych a klinických štúdií, ktoré hľadajú zodpovedajúce patologické  
a molekulárne diagnostické markery, ako aj nové terapeutické stratégie.  
A práve originálne a prevratné objavy prof. Godfrainda takéto nálezy pri-
niesli a pre terapiu je neoceniteľné, že výsledky jeho experimentálnej práce  
s blokátormi vstupu kalcia do bunky boli z jeho farmakologického laboratória 
úspešne aplikované do klinickej praxe. V súčasnosti, po viac ako troch de-
saťročiach terapeutického používania týchto liečiv v medicínskej praxi, pred-
stavujú doposiaľ ničím nenahraditeľnú farmakologickú skupinu pre milióny 
pacientov s ochoreniami srdca a ciev.  

Vedecká spolupráca so slovenskými vedeckými pracoviskami v oblasti 
medicíny a farmácie sa datuje od roku 1995, keď prof. Godfraind ako prezi-
dent Svetovej farmakologickej spoločnosti, navštívil Slovensko, Farmaceu-
tickú fakultu a bol tiež prijatý rektorom univerzity. Jeho návšteva znamenala 
začiatok intenzívnej spolupráce na rozsiahlom výskume liečiv pre srdcové 
choroby. Do popredia pozornosti sa dostali otázky výskumu farmakoge-
nomického pôsobenia vybraných blokátorov kalciového vstupu a ďalších 
liečiv, so zvláštnym dôrazom na analýzu procesu liečivo-receptor-odpoveď, 
na remodeláciu tkanív a orgánov v priebehu patologického stavu a na 
analýzu expresie génov pri hypertenzii, ateroskleróze a srdcovom zlyhaní, 
vrátane možností ich farmakologického ovplyvnenia. 

Spolupráca prof. Godfrainda s pracovníkmi Farmaceutickej fakulty UK 
významnou mierou prispela k rozvoju molekulovej farmakológie a farma-
kogenomiky na fakulte. Premietla sa aj do viacerých študijných pobytov – 
prof. Godfraind, ako koordinátor spoločných výskumných projektov, umožnil 
viacerým pracovníkom FaF UK krátkodobé i dlhodobé pobyty na pracovis-
kách a laboratóriách Katolíckej univerzity v Louvain, ktoré boli financované 
belgickou stranou. Výsledkom dlhoročnej a úspešnej spolupráce s Farma-
ceutickou fakultou UK je nielen 14 pôvodných prác v špičkových svetových 
karentovaných vedeckých časopisoch, ale aj aktívna účasť našich vedcov 
na medzinárodných zahraničných konferenciách a kongresoch. Nespochyb-
niteľným prínosom tejto spolupráce sú aj tie výsledky bádania, ktoré sa 
stali čiastkovým podkladom pre úspešné obhajoby troch doktorandských 
dizertačných prác a jednej habilitačnej práce. Pri opakovaných návštevách 
Bratislavy prof. Godfraind prednášal nielen na Farmaceutickej fakulte UK, 
ale i na Slovenskej akadémii vied.  

Okrem podpory kvalifikačného rastu pracovníkov FaF UK treba oceniť 
priamu aj nepriamu materiálnu a experimentálnu pomoc, ktorú prof. God-
frainda poskytoval fakulte počas ostatných desiatich rokov. Vari najvýznam-
nejším osobným vkladom prof. Godfrainda pre rozvoj vedeckého poznania 
na FaF UK a vôbec k medzinárodnej vedeckej prestíži UK bola jeho pomoc 
pri úspešnom získavaní medzinárodných grantov a pri organizovaní me-
dzinárodnej spolupráce. Tieto spoločné snaženia priniesli fakulte za ostat-
ných desať rokov rôzne granty a štipendiá v hodnote prevyšujúcej 5 milió-
nov Sk. 

Moderné vedecké prístupy v oblasti farmakológie sa následne prejavili aj 
na modernizácii obsahu a foriem výučby viacerých predmetov študijného 
odboru Farmácia, tematika výskumu prof. Godfrainda bola už napríklad 
predmetom desiatich diplomových prác. Prof. Godfraind bol za všestrannú 
podporu farmaceutických vied a najmä farmakológie na Slovensku ocene-
ný v roku 1995 udelením čestného členstva v Slovenskej farmakologickej 
spoločnosti a Zlatou medailou SAV v roku 1997.  

Vysoko oceňujeme, že prof. Godfrainda, ako svetovú osobnosť farmako-
lógie, charakterizuje pozitívny vzťah k Farmaceutickej fakulte Univerzity 
Komenského. Jeho dielo prispelo k modernej orientácii fakulty a k násled-
nému rozvoju výskumu, s náväznosťou na využitie získaných poznatkov  
v pedagogickom procese.  

Vzhľadom na medzinárodný rozmer vedeckých aktivít pána prof. God-
rainda, vzhľadom na to, s akým zanietením iniciuje vedeckú kooperáciu  
a ako sa usiluje pomôcť povzniesť úroveň výskumu i za hranicami svojej 
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vlasti, dovolím si povedať, že je pre nás vzorom európskeho vedca, ktorý 
nie slovami, ale činmi realizuje myšlienky integrovaného Európskeho vý-
skumného priestoru. Nehovoriac o humánnych rozmeroch jeho vedeckého 
bádania, ktoré sa dotýkajú osudov miliónov ľudí, otázok života a smrti.  

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje titul doctor honoris causa 
domácim alebo zahraničným osobnostiam, ktoré svojím životným dielom 
prispievajú k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia 
medzi národmi, ktoré v oblasti vedy a vzdelávania získali medzinárodný 
ohlas a ktoré prispeli aj k rozvoju vedy a vzdelávania na Univerzite Komen-
ského. Dnes Univerzita Komenského udeľuje titul doctor honoris causa 
pánovi profesorovi Théophilovi Godfraindovi, pretože svojím celoživotným 
dielom bezpochyby naplnil všetky podmienky a kritériá pre laureátov tohto 
čestného titulu.  

Vážený pán profesor,  
Univerzita Komenského v Bratislave vysoko oceňuje Vaše vedecké dielo, 

ktoré ste vykonali v prospech ľudstva a ktorým ste významne obohatili sve-
tové poznanie. Oceňujeme Vaše úsilie o rozvoj medzinárodnej vedeckej 
spolupráce, vážime si Vašu dlhoročnú podporu slovenskej vede, osobitne 
vedeckej práci na našej Farmaceutickej fakulte. Dovoľte, aby Vám Univer-
zita Komenského udelila čestný titul doctor honoris causa za Váš význam-
ný príspevok k rozvoju medicínskych a farmaceutických vied, za Váš osobný 
prínos k rozvoju vedeckého poznania na Farmaceutickej fakulte UK i na 
univerzite, ako aj za šírenie dobrého mena slovenského výskumu v oblasti 
experimentálnej farmakológie v zahraničí.  

Pán profesor, je cťou pre našu alma mater, že máme možnosť oceniť Vaše 
zásluhy a prijať Vás za člena našej akademickej obce. 

 
 

Akceptačná reč prof. Dr. T. Godfrainda 
 
 

Vážený pán rektor Univerzity Komenského, vážení členovia  
Vedeckej rady Univerzity Komenského a vedeckých rád fakúlt,  
dámy a páni, milí kolegovia, milí študenti Univerzity Komenského! 
 
Je pre mňa veľkou cťou stať sa doktorom honoris causa Univerzity Komen-

ského v Bratislave, najstaršej univerzity v Slovenskej republike pomenova-
nej po učiteľovi a filozofovi Komenskom, ktorý tu v 17. storočí pôsobil. Rád 
by som poďakoval Univerzite Komenského za získanie najvyššieho vedec-
kého titulu, aký univerzita udeľuje. O túto česť by som sa chcel podeliť s pro-
fesormi, ktorí viedli moje prvé kroky na poli vedy, a s mladšími kolegami, 
ktorí prispeli k rozvoju môjho vedeckého úsilia.  

Univerzity sú inštitúcie, ktoré umožňujú ľuďom získať vedomosti o svete 
a odovzdať ich mladším generáciám. Výskum a výučba sú pre ľudstvo naj-
vyššou hodnotou. Univerzity sú miesta, ktoré tieto hodnoty nielen vytvárajú, 
ale ich aj kriticky hodnotia. 

Mojím odborom je experimentálna farmakológia, veda, ktorá sa zaoberá 
objavovaním a štúdiom chemických látok používaných na liečbu ochorení. 
Experimentálna farmakológia sa zrodila na začiatku 19. storočia, keď fran-
cúzsky fyziológ Francois Magendie objavil miesto pôsobenia strychnínu – 
konvulzívneho alkaloidu, ktorý v roku 1818 izolovali dvaja francúzski lekárnici, 
Joseph Pelletier a Joseph Caventou. Magendie objasnil, že týmto miestom 
je miecha, a poskytol dôkazy potvrdzujúce názor, že pred vyvolaním účinku 
musia byť lieky a jedy absorbované v krvnom obehu a transportované na 
miesto pôsobenia. Magendie spolu so svojím žiakom Claudeom Bernardom 
robili pokusy na kurare a položili základy niektorých techník a princípov 
experimentálnej medicíny ako vedy. Dnes už vieme, že strychnín pôsobí 
na špecifické miesto v mieche a v mozgu. Toto miesto sa nazýva glycínový 
receptor, a na jeho úrovni glycín spomaľuje synaptický prenos po dráhach, 
ktoré aktivujú sťahovanie svalstva. Preto strychnín vyvoláva konvulzie blo-
kovaním pôsobenia glycínu. 

Farmakológia sa zaoberá liekmi. Slovo „liek“ je etymologicky odvodené 
z francúzštiny „drogue“ a odtiaľ pravdepodobne z holandského slova „dro-
gue vate“, čo znamená „suchá nádoba“, vzťahuje sa teda na recipienta. 
Táto etymologická zmienka dokazuje vzťah medzi farmakológiou a farmá-
ciou, ktorá bola v minulosti zameraná na prípravu a konzerváciu účinných 
zložiek extrahovaných z rastlín a zvierat. Na konzervačné účely používali 
starovekí lekárnici suché drevené nádoby a neskôr nápadité keramické 
nádoby, ktoré sa v súčasnosti považujú za umelecký výtvor. Farmakoló-
govia študujú všetky biologicky aktívne látky používané na liečbu ochorení, 
nie výlučne jedy, napriek tomu, že slovo farmakológia je gréckeho pôvodu 
„pharmakon“ a znamená jed. Farmakológovia sa dôsledne zaoberajú myš-
lienkou špecifičnosti a selektívnosti liekov, keďže toto je základom pre kli-
nické využitie či už pre ľudí alebo zvieratá. Samozrejme, na tento účel by 
mali byť terapeutické účinky maximalizované a nepriaznivé účinky minimali-
zované. Toto vyžaduje kvantitatívnu metodológiu s cieľom definovať interak-
cie medzi živými systémami a liečivami alebo liekmi. Ide o interakcie reciproč-
né: živý organizmus ovplyvňuje lieky a liečivá, a lieky a liečivá ovplyvňujú 
živý organizmus. V prípade antimikrobiálnych liekov je ovplyvňovaný mini-
málne jeden organizmus. Farmakológia sa snažia objasniť mechanizmus, 
ktorý je základom pre tieto interakcie. Obvyklou metódou je opisovať a ana-
lyzovať komplexný jav vo vzťahu k javu, ktorý vzniká na jednoduchšej alebo 
základnej úrovni, je preto vnútorne redukovaný. Farmakológovia sa snažia 
objavovať základné princípy, a nielen zhromažďovať izolované fakty. Môžu 
sa rozhodnúť pre štúdium interakcií medzi živými organizmami a liekmi 
alebo liečivami na ktorejkoľvek úrovni integrácie a používať ktorúkoľvek do-
stupnú metódu. Výskumy na molekulárnej alebo geotypovej úrovni môžu 
poskytnúť základ pre pochopenie interakcií medzi liečivami a najkomplex-
nejšími systémami. Naším hlavným cieľom je nedotknutá ľudská bytosť. 
Veľa farmakológov (a samozrejme aj veľa vedcov, ktorí sa nenazývajú far-
makológmi) študuje biologické procesy na rôznych úrovniach integrácie, 
 s cieľom definovať prítomné dráhy. Snažia sa pochopiť nielen fyziológiu, 
ale aj patofyziológiu skúmaného systému. Ak pochopíme, ktoré zlyhanie 
komponentov v signalizačnej kaskáde vedie k ochoreniu alebo k symptó-
mom ochorenia, dokážeme tiež identifikovať špecifické vedľajšie procesy, 
ktoré v prípade modifikácie prispejú k zbaveniu ochorenia alebo symptó-
mov ochorenia. Tieto vedomosti umožňujú identifikovať potenciálny liek  
v procese objavovania lieku. V rámci tohto procesu potrebujeme vedieť, či 
dosiahneme terapeutický účinok potenciálneho lieku, o ktorý sa snažíme, 
a vyhneme sa nežiaducemu účinku terapeutickej dávky. Takéto výskumy 
nemožno vykonávať priamo na ľuďoch, je preto nutné na potvrdenie cieľa 
použiť zvieratá. Živé organizmy vyvinuli vysoko účinné viacúčelové systémy 
s cieľom eliminovať a/alebo metabolizovať exogénne substancie. Dôležitou 
vetvou farmakológie je farmakokinetika, ktorá skúma osud liekov v organiz-
me. Akýkoľvek potenciálny liek musí byť preskúmaný na postihnutom človeku 

alebo zvierati. Klinickí farmakológovia majú dôležitú úlohu pri kontrole kli-
nických testov, a musia brať do úvahy príslušné etické otázky. Sú dôležití 
nielen pri vývoji nových liekov, ale aj pri definovaní optimálnych modelov 
predpisovania liekov. Táto činnosť sa stala veľmi dôležitou, preto bolo 
potrebné zaviesť novú pod-disciplínu – farmakologický dohľad. Okrem toho 
sú farmakológovia dôležití aj pri výučbe ako s liečivom narábať: či už v po-
čiatočnom štádiu zaúčania alebo neskôr. Výučba je dôležitá tak pre medi-
cínu ako aj farmáciu.  

Uznanie farmakológie ako špecifickej disciplíny podstúpilo dlhý proces, 
ktorý bol ukončený vytvorením Medzinárodnej farmakologickej spoločnosti 
IUPHAR. IUPHAR bola založená v roku 1959 ako súčasť Medzinárodnej 
únie fyziologických vied a v roku 1966 sa osamostatnila. IUPHAR je členom 
Medzinárodnej rady pre vedu (ICSU) a podieľa sa na práci jej vedeckých 
komisií. Získala medzinárodné uznanie predovšetkým organizácie UNESCO 
(Organizácia spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru). IUPHAR 
je mimovládna organizácie v oficiálnom vzťahu so Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO). IUPHAR je dobrovoľnícka nezisková organizácia, ktorá 
zastupuje záujmy farmakológov na celom svete. V súlade so stanovami 
má IUPHAR riadnych členov, t.j. národné spoločnosti, pridružených členov  
a štatutárnych členov. 

Môj výskum sa zaoberá identifikáciou liekov, ktoré sa podieľajú na biolo-
gickom pôsobení kalcia v kardiovaskulárnom systéme. V rôznych bunkách 
vystupuje ionizované kalcium ako všadeprítomný sekundárny doručovateľ. 
To znamená, že kalcium prenáša odkazy prijaté bunkovou membránou  
s cieľom aktivovať rôznorodé procesy. Sprostredkúva napríklad proces 
oplodnenia pri počatí. Vzhľadom na špecifické funkcie buniek, aj kalcium 
reguluje rôzne procesy, ako napríklad sťahovanie svalov, exocytózu, ener-
getický metabolizmus, chemotaxiu, neurotransmisiu a synaptickú plasticitu 
počas učenia a zapamätávania. Má svoje zastúpenie aj pri patologických 
procesoch, ako hypertrofia srdca a hypertrofia srdca a ciev. Nezvratné 
poškodenie, ktoré sa objavuje pri srdcovej alebo mozgovej ischémii, je 
spôsobované dlhotrvajúcou zvýšenou hladinou medzibunkového kalcia. 
Signalizačné funkcie kalcia musia byť vykonané napriek prísnej kontrole 
homeostázy. Predpokladá sa, že dysregulácia homeostázy má patologic-
ké dopady na kardiovaskulárne ochorenia ako hypertenzia, ateroskleróza, 
koronárna insuficiencia a srdcové zlyhanie. Prítomné mechanizmy sú mno-
honásobné a komplexné, z tohto dôvodu terapeutický mechanizmus pôso-
benia liekov pre kontrolovanie týchto ochorení môže zahŕňať rôzne ciele. 
Stál som pri objave farmakologického mechanizmu, ktorý umožňuje reduk-
ciu kalciového preťaženia v bunkách pri výskyte kardiovaskulárnych ocho-
rení. Tento mechanizmus je založený na zabránení nadmerného vstupu 
kalcia počas depolarizácie tkaniva blokovaním kalciových kanálov závislých 
na napätí. Ide o pôsobenie substancie, ktorá sa nazýva buď kalciový anta-
gonista alebo blokátor kalciových kanálov. Takíto činitelia sa v súčasnosti 
široko využívajú na liečenie najzávažnejších kardiovaskulárnych porúch ako 
hypertenzia a angína pectoris. 

Od konca šesťdesiatych rokov, kedy bol objavený farmakologický princíp, 
bol problém pochopiť využitie blokády kalciového kanála na terapeutické 
pôsobenie v prípade rôznych kardiovaskulárnych a neurologických chorôb. 
Podarilo sa to dosiahnuť v spolupráci s niektorými mladšími kolegami  
a študentmi, vrátane odborníkov z Bratislavy, ktorí sa podieľali na prácach 
v mojom laboratóriu na Katolíckej univerzite v Louvain. Prvýkrát som sa 
skontaktoval s Univerzitou Komenského prostredníctvom profesora Pavla 
Šveca v čase, keď sa snažil dosiahnuť uznanie Slovenskej farmakologickej 
spoločnosti Medzinárodným farmakologickým spoločenstvom, vrátane 
IUPHAR, ktorého som členom. Stali sa z nás priatelia a profesor Pavel Švec 
navrhol Jánovi Kyselovičovi pobyt na univerzite v Louvain a prácu na pro-
jekte farmakológie kalciových antagonistov. Z hľadiska vedy a vzdelania to 
bolo šťastné rozhodnutie, keďže moje laboratórium navštívilo veľa sloven-
ských vedcov, vrátane Ruženy Sotnikovej, Zuzany Batovej, Jana Klimasa, 
Petra Martinka a v neposlednom rade aj Petra Kreneka, ktorý prispel viace-
rými publikáciami. V súčasnosti sa situácia zmenila, profesor Pavel Švec 
sa stal honorárnym profesorom, predsedom Oddelenia farmakológie sa 
stal Ján Kyselovič a Andrea Gažová, spoluautorka jednej z našich ostatných 
publikácií, vykonala celú prácu v Bratislave. Toto dokazuje, že projekt vy-
tvorený profesorom Pavlom Švecom splnil svoj cieľ. Rastúce Oddelenie 
farmakológie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského má vynika-
júci tím odborníkov, ktorí sú pripravení spolupracovať na medzinárodných 
vedeckých projektoch organizovaných Európskou úniou s cieľom vybudovať 
do roku 2010 najlepšie konkurencieschopné a dynamické hospodárstvo 
na svete, založené na vedomostiach. 

Vážený pán rektor, milí kolegovia, mojím veľkým želaním je, aby i v bu-
dúcnosti Univerzita Komenského a slovenská vláda naďalej podporovali 
činnosť toto oddelenia. 
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Prijímacie skúšky nastavujú zrkadlo stredným školám 
 
V stupňujúcom sa konkurenčnom prostredí by každej vysokej škole malo 

záležať na tom, aby poznala svoju pozíciu na trhu vysokoškolského vzdeláva-
nia. Predovšetkým, aby vedela, či sa o jej vzdelávanie uchádzajú záujemcovia 
zo vzdialenejších kútov krajiny, alebo či má skôr tendenciu byť regionálnou 
alebo lokálnou vysokou školou. Aby si hlavne pre svoje vnútorné potreby 
analyzovala, aké typy stredných škôl a aké mestá či regióny produkujú ma-
turantov, úspešných pri uchádzaní sa o jej ponuku štúdia. Z týchto poznat-
kov prirodzene vyplynú aj adresné údaje o stredných školách, kvalitne pri-
pravujúcich maturantov na vysokoškolské štúdium, ktorým je dobré venovať 
sústredenejšiu pozornosť.  
Najmä tieto ciele sledovalo vyhodnotenie úspešnosti stredných škôl 

v prijímacom konaní na Univerzitu Komenského v rokoch 2004 a 2005, 
ktorého metodiku navrhol a pri analýze použil MUDr. M. Dúbrava, CSc., 
prorektor UK. O čiastkových výsledkoch analýzy za rok 2005 sme už krátko 
informovali v ostatných číslach nášho spravodaja, dnes prinášame jej pod-
robnejšie výsledky. 
V úvode stručné konštatovanie, že vyhodnotenie štruktúry všetkých uchá-

dzačov o štúdium na UK (stav k 1. 9. 2005) z hľadiska typov a sídiel ich 
stredných škôl prinieslo odpoveď na základnú otázku – aká je pozícia UK  
v rámci vysokoškolského vzdelávania v SR. V roku 2005 sa prijímacích skú-
šok na UK zúčastnili uchádzači z 566 stredných škôl, čo je 67 % zo všetkých 
stredných škôl SR. Zastúpenie uchádzačov z bratislavského kraja pred-
stavovalo 32,4 %, zvyšní uchádzači reprezentovali všetky ostatné regióny 
SR. Znamená to, že UK si i naďalej aj z geografického hľadiska uchová-
va charakter národnej univerzity.  
Spolu sa prijímacích skúšok v roku 2005 zúčastnilo 15 087 uchádzačov,  

z nich bolo prijatých v prvom kole prijímacieho konania 6 482, čo predsta-
vuje 43,0 %-nú úspešnosť prijatia. Pre porovnanie: v roku 2004 úspešnosť 
prijatia na UK bola vyššia – 47,7 %.  
Zámerov vlastnej analýzy však bolo zistiť viacej informácií o schopnosti 

stredných škôl kvalitne pripraviť svojich absolventov na prijímacie skúš-
ky na UK. Aby sa redukovala chyba tzv. malých čísiel, boli detailnejšie ana-
lyzované iba tie stredné školy, z ktorých sa na prijímacom konaní zúčastnilo 
viac ako 10 uchádzačov. Po tejto eliminácii ostalo 250 stredných škôl, z kto-
rých sa na prijímacom konaní na UK zúčastnilo 14 055 uchádzačov a pri-
jatých bolo 6 108 uchádzačov.  
V balíku 250 hodnotených stredných škôl bolo zastúpených 188 gym-

názií (79 % všetkých gymnázií SR), 19 stredných zdravotníckych škôl, 
19 stredných priemyselných škôl a 24 iných stredných škôl.  
Čo sa týka úspešnosti prijatia na UK, zaujímavé je, že to bola práve Stred-

ná priemyselná škola na Štefánikovom nám. v Spišskej Novej Vsi, ktorej 
maturanti dosiahli najvyššiu úspešnosť prijatia – 86,7 % a Stredná zdravot-
nícka škola na Levočskej ul. v Poprade so 72,7 %-nou úspešnosťou. Na roz-
diel od gymnázií, kde maximálna úspešnosť prijatia maturantov dosiahla úro-
veň len 64,0 %. 
Ktoré stredné školy boli v roku 2005 najúspešnejšie na prijímacích skúš-

kach na UK, ukazuje graf 1. 
Pretože v roku 2005 prebehol už druhý ročník vyhodnotenia úspešnosti 

stredných škôl na prijímacích skúškach na UK, bolo možné porovnať me-
dziročnú dynamiku úspešnosti ako istý indikátor stability kvality prípravy 

žiakov na vysokoškolské štúdium. Sumár za celú UK ukázal, že po oba roky 
sa medzi najúspešnejšími umiestnili iba dve stredné školy, a to Stredná 
priemyselná škola na Štefánikovej ul. v Spišskej Novej Vsi a bratislavské 
Gymnázium na Grösslingovej ulici.  
Podobný rozptyl bol aj na jednotlivých fakultách UK. Priemerná úspešnosť 

škôl podľa ich zriaďovateľa sa medzi „štátnymi“ cirkevnými a súkromnými 
školami podstatne nelíšila, najvýraznejší rozptyl v úspešnosti bol u „štátnych“ 
škôl.  
Keďže predovšetkým gymnáziá by mali pripravovať svojich žiakov pre štú-

dium na UK, bola im v analýze venovaná širšia pozornosť. Porovnanie 
úspešnosti hodnotených gymnázií podľa krajov ukázalo, že najúspešnejšie 
boli gymnáziá v bratislavskom kraji, z ktorých bolo na UK prijatých 49,6 %  
z celkového počtu uchádzačov, najhoršie dopadol košický kraj s 32,2 %-nou 
úspešnosťou. Ak sa pozrieme na konkrétne mestá, kde je viac ako jedno 
gymnázium, tak 50 a viac percent prijatých uchádzačov vykázali gymnáziá 
v Poprade (55,4 %), v Senci (51,5 %), v Prievidzi (50,4 %) a v Bratislave 
(50,0 %). V priemere za celú SR úspešnosť prijatia u gymnazistov predsta-
vovala 40,7 %. 
 
Gymnáziá s najvyššou úspešnosťou pri prijímacích skúškach na UK  

v r. 2005 

Gymnázium J. Hronca, Novohradská 1, Bratislava 64,0 % 
Gymnázium (vjm), Dunajská 13, Bratislava 63,5 % 
Gymnázium športové 8r., Kožušnícka 2, Trenčín 61,1 % 
Gymnázium F. Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza 61,1 % 
Gymnázium, Grősslingova 18, Bratislava 60,3 % 
 
Vykonané hodnotenie úspešnosti stredných škôl pri prijímacom konaní 

na UK v r. 2005 predstavuje bázu poznatkov, ktoré môžu byť užitočné pre 
univerzitu i jej fakulty.  

Na základe výsledkov hodnotenia spracovala  
J. Hinnerová 

 
 

Na FMFI UK sa plesalo 
 
V kongresovej sále City Hotela Bratislava sa kon-

com februára 2006 konal pod záštitou dekana 
doc. RNDr. Jána Boďu, CSc., reprezentačný ples 
FMFI UK. Zaujímavosťou je, že učitelia, študenti, 
zamestnanci a pozvaní hostia sa na fakultnom 
plese mohli zabávať až po dlhých trinástich rokoch. 
Začiatkom deväťdesiatych rokov dlhoročná tradí-
cia matfyzáckych plesov zanikla. Vedenie fakulty 
malo vtedy problémy so zabezpečením prežitia 
fakulty a s naštartovaním jej ďalšieho rozvoja v no-
vých podmienkach. Ozývali sa hlasy, že niet prečo 
plesať!  
Dnes sme o trinásť rokov ďalej. Fakulta matema-

tiky, fyziky a informatiky UK patrí medzi uznávané 
školy a má dobré meno i v zahraničí. Keď pred-
sedníčka fakultných odborov doc. Uherčíková 
prišla s iniciatívou obnovenia tradície úspešných 
Reprezentačných plesov, našla u vedenia fakulty, 
kolegov a študentov len kladné a súhlasné ohlasy. 
Tak sa mohol ujať práce organizačný výbor. Do 

prípravy plesu sa samozrejme zapojili aj študenti. 
Na samotnom plese nechýbalo nič, čo tam tradič-
ne má byť. Počnúc predtancovaním, ktoré spon-
zorsky venoval fakulte jej úspešný absolvent 
RNDr. M. Dekánek s partnerkou J. Kukučkovou. 
Obľúbenými šansónmi a svetovými evergreenmi 

nadchla speváčka M. Stanislavová, ktorú na klá-
vesoch sprevádzal hudobný skladateľ I. Bázlik. 
Študenti zaistili diskžokeja, ktorý povyberal taneč-
nú hudbu pre všetky vekové kategórie. Po polnoci 
nechýbala ani tombola. Program mimoriadne 
úspešne moderoval študent S. Marosz. 

Keď sa v skorých ranných hodinách učitelia lú-
čili so svojimi študentmi, všetci boli spokojní. Opäť 
sa raz ukázalo, že matfyzáci vedia nielen vynika-
júco študovať, ale sa aj na úrovni zabávať. Ples 
zanechal všeobecne veľmi dobrý dojem. Tešíme 
sa už na ten nasledujúci.  -mb- 

Graf 1 
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Dňa 10. apríla 2006 rektor UK doc. PhDr. František Gahér, CSc., a predseda Rady predsedov odborových organizácií UK  
doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc., slávnostne podpísali Kolektívnu zmluvu na roky 2006 – 2007. Keďže sa týka všetkých zamestnancov 
univerzity, uverejňujeme dnes jej plné znenie.  

 
 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

na roky 2006 – 2007 
    
    
Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2006 – 2007 (ďalej len KZ) sa uzatvára podľa § 231 Zákonníka práce  

a podľa § 2 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení, v záujme vytvárania priaznivejších 
pracovných podmienok a podmienok zamestnania zamestnancov na rok 2006, medzi  

 
zmluvnými s tranami: 

 
Univerzita Komenského v Bratislave ako zamestnávate ľ 

v mene Univerzity Komenského v Bratislave zmluvu uzatvára ako štatutárny zástupca rektor Univerzity Komenského v Bratislave 

doc. PhDr. František Gahér, CSc., 
a 

Rada predsedov odborových organizácií Univerzity Ko menského v Bratislave ako odborový orgán 
v mene odborového orgánu zmluvu uzatvára predseda Rady predsedov odborových organizácií na UK  

na základe plnomocenstva udeleného základnými (fakultnými) organizáciami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 

doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. 
 
 

 

PRVÁ ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

 
 

Článok 1 
Použitie základných pojmov 

 
Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie 

zamestnávateľa zastúpeného rektorom UK a odborového orgánu, zastú-
peného predsedom Rady predsedov odborových organizácií na UK ozna-
čenie „zmluvné strany“, namiesto označenia kolektívna zmluva skratka 
„KZ“, namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, namiesto zákona 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov označenie „zákon o od-
meňovaní“, namiesto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2006 
skratka „KZVS“, namiesto označenia kolektívna zmluva, ktorú uzatvára na 
základe delegovanej právomoci súčasť zamestnávateľa, sa používa ozna-
čenie „špecifický doplnok“, namiesto základná organizácia skratka „ZO“, 
namiesto Rady predsedov odborových organizácií na UK skratka „RPOO“, 
namiesto odborovej organizácie skratka „OO“. 
 

Článok 2 
Pôsobnosť kolektívnej zmluvy 

 
1. Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, in-

dividuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnan-
cami a práva a povinnosti zmluvných strán. 

2. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u za-
mestnávateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas  
a v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v ktorom rozsah pracovného 
času tvorí aspoň 1/2 ustanoveného týždenného pracovného času. KZ sa 
nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na doho-
du o vykonaní práce a na dohodu o brigádnickej práci študentov.  

3. Súčasťou tejto kolektívnej zmluvy sú nasledujúce špecifické doplnky 
upravujúce podrobnejšie podmienky zamestnania na jednotlivých súčas-
tiach univerzity, ktorým bola štatútom UK v článku 41 delegovaná právomoc 
v oblasti pracovno-právnej : 

Špecifický doplnok č. 1  – Kolektívna zmluva Lekárskej fakulty  
UK v Bratislave 

Špecifický doplnok č. 2  – Kolektívna zmluva Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Bratislave 

Špecifický doplnok č. 3  – Kolektívna zmluva Farmaceutickej fakulty  
UK v Bratislave 

Špecifický doplnok č. 4  – Kolektívna zmluva Právnickej fakulty  
UK v Bratislave 

Špecifický doplnok č. 5  – Kolektívna zmluva Filozofickej fakulty  
UK v Bratislave 

Špecifický doplnok č. 6  – Kolektívna zmluva Prírodovedeckej fakulty  
UK v Bratislave 

Špecifický doplnok č. 7  – Kolektívna zmluva Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK v Bratislave 

Špecifický doplnok č. 8  – Kolektívna zmluva Pedagogickej fakulty  
UK v Bratislave 

Špecifický doplnok č. 9  – Kolektívna zmluva Fakulty telesnej výchovy 
a športu UK v Bratislave 

Špecifický doplnok č. 10 – Kolektívna zmluva Fakulty managementu  
UK v Bratislave 

Špecifický doplnok č. 11 – Kolektívna zmluva rektorátu UK v Bratislave 
Špecifický doplnok č. 12 – Kolektívna zmluva Centra ďalšieho vzdelávania 

UK v Bratislave 

Špecifické doplnky sa uzatvárajú na úrovni súčasti univerzity a podpisuje 
ich dekan fakulty, resp. vedúci zamestnanec súčasti a predseda základnej 
organizácie OZ PŠaV SR na uvedenej súčasti. 

4. Dekani fakúlt a vedúci zamestnanci súčastí majú v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi právomoci vyjednávať v oblastiach : 

a) spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán v pracovnoprávnych 
vzťahoch (najmä platové podmienky, osobné a osobitné príplatky, náhra-
dy za pracovnú pohotovosť, odmeny na úrovni fakúlt a ostatných súčastí) 

b) zabezpečenie činnosti odborovej organizácie na úrovni fakúlt a sú-
častí 

c) rozvrhnutie pracovného času 
d) čerpanie dovolenky, okrem rektorom určeného hromadného čerpania 

dovolenky 
e) vymedzenie pravidiel na použitie a rozdelenie sociálneho fondu, pričom 

prostriedky z fondu môžu byť použité na príspevky na regeneráciu pracovnej 
sily zamestnanca vo vlastných rekreačných zariadeniach ÚVZ UK do výšky 
50 % fondu 

f) prekážok v práci (prekážky z dôvodov všeobecného záujmu, dôležité 
osobné prekážky v práci) 

f) opatrenia a kontrola BOZP 
h) v iných osobitného zreteľa hodných prípadoch špecifických výlučne pre 

príslušnú súčasť UK. 
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Článok 3 
Zmena kolektívnej zmluvy 

 
1. KZ a jej obsah sa môže meniť len po dohode zmluvných strán, na zá-

klade písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Do-
hodnuté zmeny sa označia ako „Dodatok ku KZ“ a číslujú sa v poradí  
v akom sú uzatvorené. Dodatky k špecifickým doplnkom KZ sa môžu 
uzatvárať len po dohode zmluvných strán na jednotlivých súčastiach uni-
verzity, na základe písomného návrhu na zmenu špecifického doplnku 
jednou zo zmluvných strán na jednotlivých súčastiach univerzity. Dohod-
nuté zmeny sa označia ako „Dodatok k špecifickému doplnku č. XX KZ“  
a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť s účinnosťou od 
budúceho kalendárneho roka ustanovenia KZ, ak to ustanoví všeobecne 
záväzný právny predpis, ako aj ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné 
nároky, a to v závislosti od schváleného rozpočtu. Zmluvné strany môžu 
po vzájomnej dohode dodatkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto 
KZ bez obmedzenia.  

 
Článok 4 

Archivovanie kolektívnej zmluvy 
 

1. Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej 
účinnosti, špecifické doplnky uschovajú aj príslušné súčasti univerzity tiež 
po dobu 5 rokov. 

 
Článok 5 

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 
 

1. Rada predsedov odborových organizácií na UK sa zaväzuje po podpí-
saní KZ túto rozmnožiť a v dvoch rovnopisoch ju doručiť rektorovi univerzity  
v lehote 10 dní od jej podpísania. 

2. Kolektívna zmluva bude uložená v kancelárii rektora UK, v kancelárii 
kvestorky UK, na sekretariáte RP OZ a bude zverejnená na internetovej 
stránke UK. 

3. Rada predsedov odborových organizácií sa zaväzuje zabezpečiť obo-
známenie jednotlivých súčastí univerzity s obsahom tejto KZ do 15 dní od 
jej uzatvorenia nasledujúcou formou – zverejnením na internetovej stránke 
UK a doručením 2 písomných kópií – predsedovi fakultnej organizácie a de-
kanovi fakulty. O prevzatí písomných kópií sa vyhotoví zápisnica. 

4. Základné odborové organizácie sa zaväzujú zabezpečiť oboznámenie 
zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ a špecifického dopln-
ku súčasti UK do 15 dní od jej uzatvorenia formou zverejnenia na inter-
netovej stránke súčasti UK (pokiaľ základná odborová organizácia má svoju 
stránku) a doručením písomnej kópie na jednotlivé úseky. O prevzatí 
písomnej kópie KZ na úsekoch sa vyhotoví zápisnica.  

5. Novoprijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi 
poverený zamestnanec UK s touto KZ a so špecifickým doplnkom súčasti 
UK v rámci plnenia povinností v zmysle § 47 ods.2 ZP. 
 

 

DRUHÁ ČASŤ 
Individuálne vzťahy, právne nároky  

a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy 
 
 

Článok 6 
Odmeňovanie zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady  

za pohotovosť 
 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uplatňovať na odmeňovanie zamestnancov 
zákon o odmeňovaní. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia, aby zamestnávateľ posielal 
plat, resp. mzdu zamestnancov na ich osobný bankový účet. 

3. Objem mzdových prostriedkov príslušnej súčasti UK zodpovedá čiastke, 
ktorá je schválená v jej rozpočte. 

4. Stupnice platových taríf sa od 1. 7. 2006 zvýšia nasledovne: 
a) o 6 % základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme, ktorá tvorí prílohu č. 3 zákona o odme-
ňovaní  

b) o 6 % osobitná stupnica platových taríf pedagogických zamest-
nancov a niektorých ďalších zamestnancov, ktorá tvorí prílohu č. 4 
zákona o odmeňovaní  

c) o 6 % osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, vý-
skumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamest-
nancov, ktorá tvorí prílohu č. 5 zákona o odmeňovaní. 

 
Článok 7 

Osobný príplatok 
 

Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať osobný príplatok na ocenenie mimo-
riadnych osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov za-
mestnanca alebo za vykonávanie prác zamestnancom nad rámec jeho pra-
covných povinností (§ 10 zákona o odmeňovaní). 

Článok 8 
Odstupné a odchodné 

 
1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil pracovný pomer 

z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce od-
stupné, a to vo výške 

a) najmenej 3 funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestná-
vateľa menej ako päť rokov a jeho pracovný pomer skončí pred zača-
tím plynutia výpovednej doby, podľa KZVS na rok 2006, Čl. II, bod 4a. 

b) najmenej 4 funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestná-
vateľa viac ako päť rokov a jeho pracovný pomer skončí pred začatím 
plynutia výpovednej doby, podľa KZVS na rok 2006, Čl. II, bod 4a.  

2. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na 
starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dô-
chodok, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné v sume jeho 
dvoch funkčných platov (§76 ods. 6 ZP a bod. II ods.5 KZVS na rok 2006). 

 
Článok 9 

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 
 

Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie  
v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených do 31. 12. 2005 a počas roka 
2006 je 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov. 

 
Článok 10 

Pracovný čas zamestnancov 
 
V roku 2006 sa ustanovuje pracovný čas zamestnanca na 40 hodín týž-

denne. U zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne 
vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, sa 
ustanovuje pracovný čas na 38 a 1/2 hodiny týždenne; u zamestnanca, ktorý 
má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo 
vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo v nepretržitej prevádzke, sa 
ustanovuje pracovný čas na 37 a 1/2 hodín týždenne; pracovný čas zamest-
nanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom pri pracov-
ných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity, je najviac 33 a 1/2 ho-
diny týždenne. 

 
Článok 11 

Dovolenka na zotavenie 
 
1. V zmysle Čl. II. bodu 2 KZVS sa zamestnancom predlžuje výmera do-

volenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103 ods.1 a 2 ZP o jeden 
týždeň, a to nasledovne: 

a) základná výmera dovolenky v zmysle § 103 ods. 1 ZP vo výške štyroch 
týždňov sa predlžuje v zmysle KZVS na päť týždňov 

b) dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov, ktorá patrí v zmysle  
§ 103 ods. 2 ZP zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka 
dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku, sa predl-
žuje v zmysle KZVS na šesť týždňov. 

2. Čerpanie dovoleniek v súlade s § 111 ods. 1 ZP určuje zamestná-
vateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek urče-
ného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov príslušnej 
súčasti tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla 
vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potreb-
né prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamest-
nanca. 

3. Zamestnávateľ určí v súlade s ustanovením § 111 ods. 2 ZP po doho-
de so zástupcami zamestnancov hromadné čerpanie dovolenky, ak je to 
nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamest-
nancov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako dva týždne. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
Kolektívne vzťahy a práva a povinnosti  

zmluvných strán 

 
Článok 12 

Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie 
 

1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie 
sociálneho mieru s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa Článku 3 ods.1 tejto 
KZ. 

2. Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods. 4 Ústavy Slo-
venskej republiky a Listinou základných práv a slobôd, nie je ustanoveniami 
predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany 
sa zaväzujú ho nespochybňovať. 

 
Článok 13 

Riešenie kolektívnych sporov 
 

1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ 
alebo spor o uzatvorenie dodatku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ 
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(ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ 
alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade ak kolektívny spor nevyriešia 
rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej dodatku, 
alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využijú sprostred-
kovateľa na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredkovateľov na 
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej mi-
nisterstvo). 

3. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia kolektívny spor pred sprostred-
kovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia na základe spoločnej 
dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich ko-
lektívny spor. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na použití sankcie v prípade, ak niektorá 
zmluvná strana odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa  
v zmysle ods. 2 tohoto článku KZ. Zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať 
žiadosť o určenie sprostredkovateľa, zaplatí druhej zmluvnej strane zmluvnú 
pokutu za nesplnenie dohodnutého záväzku vo výške desaťtisíc slovenských 
korún. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania povinnej 
zmluvnej strane. Odborová organizácia môže pokutu zaplatenú zo strany 
zamestnávateľa použiť len na účel kolektívneho vyjednávania. 
 

Článok 14 
Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie  

ich sťažností 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplat-
nenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto 
kolektívnej zmluvy formou sťažnosti podanej zamestnávateľovi, prostred-
níctvom inšpekcie práce alebo na súde, bez jeho obmedzovania v právach  
a povinnostiach v porovnaní s ostatnými zamestnancami. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú 
postupovať objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

 
Článok 15 

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie ne-
vyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne 
vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z § 240 
ods. 3 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie odborovej orga-
nizácie poskytnúť jej : 

a) jednu miestnosť č. 421, v ktorej bude pôsobiť Rada predsedov odbo-
rových organizácií na UK 

b) jednu telefónnu linku za účelom telefonického spojenia a počítačové 
spojenie na odosielanie správ e-mailom a využívanie internetu 

c) vnútorné zariadenie miestnosti uvedenej v písm. a) tohoto odseku 
d) zaplatiť všetky prevádzkové náklady (energie, spojové poplatky a pod.) 

na svoj náklad 
e) svoje rokovacie miestnosti na svoj náklad za účelom vzdelávacích čin-

ností odborových funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestnáva-
teľa v oblasti pracovnoprávnej a kolektívneho vyjednávania, oboznáme-
nia zamestnancov s uzatvorenou kolektívnou zmluvou, na kolektívne 
vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov, na zasadnutia odboro-
vých orgánov a na slávnostné podujatia súvisiace s ocenením práce 
zamestnancov 

f) priestory na zverejňovanie informácií o ochrane práce, o kolektívnom 
vyjednávaní, o pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v zá-
ujme zabezpečenia riadnej informovanosti zamestnancov. 

2. Zamestnávateľ umožní úpravu pracovného času vysokoškolským uči-
teľom – funkcionárom odborových orgánov, na zabezpečenie nevyhnutnej 
činnosti v nich (úprava rozvrhu prednášok a cvičení).  

3. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na výkon funkcie v odborovom 
orgáne pracovné voľno na nevyhnutný potrebný čas s náhradou mzdy. 

 
Článok 16 

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania  
a úprava spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva  

na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti 
 

Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť vo vzťahu k odborovej organizácii 
povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a tejto KZ. Zamestnávateľ je 
povinný : 

a) vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhod-
núť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch: 

– vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 z. č. 552/2003) 
– vydanie vnútorných predpisov o BOZP (§ 39 ods. 2 ZP) 

b) písomne informovať odborovú organizáciu, ak má dôjsť k prechodu 
práv a povinností a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, najmenej 1 me-
siac vopred o:  

– dátume alebo navrhovanom dátume prechodu 
– dôvodoch prechodu 
– pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch precho-

du na zamestnancov 

– plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov 
(§ 29 ods. 1 ZP) 

c) písomne informovať odborovú organizáciu o svojej hospodárskej  
a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti 

d) vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä: 
– opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovno-

právnych vzťahov (§ 29 ods. 2 ZP) 
– opatrenia umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnan-

cov (§ 73 ods. 2 ZP) 
– opatrenia zamerané na starostlivosť o zamestnancov, ich vzdelávanie, 

prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie (§ 153 ZP) 
– opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov 

so zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP) 
– požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamest-

nanca, ak presahuje 1000 Sk (§ 191 ods. 4 ZP) 
– rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej 

náhrady pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 
ZP) 

– stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované 
opatrenia, najmä, ak je ohrozená zamestnanosť (§ 237 ods. 2 písm. a) 
ZP)  

– zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie 
hygieny pri práci a pracovného prostredia (§ 237 ods. 2 písm. b) ZP) 

– rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii 
práce alebo v zmluvných podmienkach (§ 237 ods. 2 písm. c) ZP ) 

– organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie 
činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, 
zmena právnej formy zamestnávateľa (§ 237 ods. 2 písm. d) ZP) 

– opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na 
ochranu zdravia zamestnancov (§ 237 ods. 2 písm. e) ZP) 

e) umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v ob-
lasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov 
a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej 
poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady 

f) umožniť odborovej organizácii určiť najmenej jedného člena výberovej 
komisie na obsadzovanie funkcií vedúcich zamestnancov. 

 
Článok 17 

Záväzky odborovej organizácie 
 

1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ do-
držiavať sociálny zmier so zamestnávateľom v zmysle článku 12 tejto KZ. 

2. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii 
vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov. 

3.Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich naj-
vyšších orgánov zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia 
záväzkov z kolektívnej zmluvy. 

4. Odborová organizácia sa zaväzuje k súčinnosti so zamestnávateľom 
vo veciach využívania fondu pracovného času zamestnancov, vo veciach 
uplatňovania úsporných opatrení a v iných postupoch, ktoré zlepšujú hos-
podársky výsledok zamestnávateľa. 

 
Článok 18 

Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP 
 

1. Odborová organizácia sa zaväzuje prostredníctvom svojich základných 
organizácií vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa. 

2. Zamestnávateľ sa zaväzuje v spolupráci s odborovou organizáciou 
zhodnotiť minimálne 1 x do roka rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti 
a úrovne BOZP vrátane návrhov a opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu. 

3. Fakulty a súčasti UK sú povinné účelovo použiť nevyhnutnú časť finanč-
ných prostriedkov na zakúpenie ochranných pracovných prostriedkov pro-
porcionálne k ich potrebám. Za uvedenie účelovosti v ročnom rozpise roz-
počtových prostriedkov zodpovedá kvestorka UK.  

 
Článok 19 

Starostlivosť o zdravie 
 
Zamestnávateľ sa zaväzuje : 
poskytnúť formou prenájmu priestory pre 2 všeobecné a 1 stomatologickú 

ambulanciu, pričom zmluvne zabezpečí prednostnú liečebno-preventívnu 
starostlivosť zamestnancom UK.  

 
Článok 20 

Rekreačná starostlivosť a starostlivosť  
o deti zamestnancov 

 
1. Odborová organizácia vypracuje rozdeľovník rekreačných pobytov 

pre súčasti UK za všetky UVZ, ktoré budú k dispozícii pre prázdninové 
rekreácie a zabezpečí v rámci využívania vlastných i prenajatých rekreač-
ných zariadení organizovanie doplnkovej rekreácie v čase hlavných i vedľaj-
ších prázdnin.  

2. Zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou podľa konkrétnych 
podmienok a možností zabezpečí pre zamestnancov, ich rodinných prísluš-
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níkov a dôchodcov – bývalých zamestnancov, rekreáciu vrátane detskej  
v súlade s vnútroorganizačnými zásadami. 

3. Zamestnávateľ umožní zamestnancom a ich rodinným príslušníkom 
využívanie telovýchovných a športových zariadení UK v čase mimo vyučo-
vacej činnosti a požičiavanie športového materiálu za úplatu podľa platného 
cenníka UK. 

4. Zamestnávateľ umožní jednotlivým odborovým organizáciám na UK 
využívať pri organizovaní zájazdov a rekreačnej starostlivosti autobusy UK 
za úhradu prevádzkových nákladov. 

 
Článok 21 
Stravovanie 

 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamest-
nancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zá-
sadám správnej výživy a poskytovať jedno diétne jedlo denne priamo na 
pracoviskách alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných 
na pracovnú cestu. 

2. Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného tep-
lého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny 
vo vlastnom zariadení. Za pracovnú zmenu sa na účely stravovania pova-
žuje výkon práce dlhší ako 1/2 ustanoveného denného pracovného času. 
Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie aj zamestnancovi, ktorý je v pra-
covnom pomere na kratší pracovný čas v rozsahu 1/2 ustanoveného týž-
denného pracovného času, ak bol v predchádzajúcom období v pracov-
nom pomere s UK na ustanovený týždenný pracovný čas najmenej po dobu  
7 rokov.  

3. Stravovanie v stravovacom zariadení u iného zamestnávateľa alebo 
prostredníctvom právnickej osoby je možné len v tom prípade, ak zamest-
návateľ nemôže poskytnúť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení. 
Výber dodávateľa stravovacích služieb sa uskutoční v súlade s platnými 
predpismi o verejnom obstarávaní. Zamestnávateľ výnimočne poskytne 
zamestnancom finančný príspevok na stravovanie, ak nemôže zabezpečiť 
inou formou stravovanie. Príspevok na stravovanie bude vychádzať zo sprie-
merovaného príspevku poskytovaného zamestnancom, ktorí sa stravujú  
v stravovacích zariadeniach UK.  

4. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa 
sumou vo výške 55 % hodnoty jedla vykalkulovaného v študentských je-
dálňach UK, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri 
pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhra-
dách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

5. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj zo sociálneho fondu, a to  
v rozsahu podľa Pravidiel na tvorbu a použitie sociálneho fondu na prísluš-
nej súčasti UK. 

6. Zamestnávateľ môže v odôvodnených prípadoch umožniť stravovanie 
zamestnancov v diétnej jedálni a prispievať im do rovnakej výšky ako ostat-
ným zamestnancom v jedálňach UK.  

 
Článok 22 

Starostlivosť o bývanie 
 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje informovať odborovú organizáciu o obsa-
dení služobných bytov ktorými disponuje a oprávnenosti ich užívania. 

2. Zamestnávateľ vyčlení po dohode s Komisiou pre študentské domovy 
a ubytovanie zo svojej ubytovacej kapacity v ŠD miesta na ubytovanie mla-
dých pracovníkov UK, podľa požiadaviek súčastí. 

 
Článok 23 

Starostlivosť o kvalifikáciu 
 

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamest-
nancov, prípadne jej zvyšovanie a dbať na to, aby zamestnanci boli zamest-
návaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii. 

2. Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné 
dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekono-
mické zabezpečenie podľa platných predpisov. 

 
Článok 24 

Iná starostlivosť 
 

V rámci prevádzkových možností zamestnávateľ môže umožniť použitie 
priestorov a zariadení ŠJ a ŠD zamestnancom pri ich významných rodin-
ných udalostiach (okrúhle životné jubileá, svadby a pod.) a výborom ZO jed-
notlivých fakúlt pri organizácii niektorých podujatí (stretnutie s dôchod-
cami, vianočné posedenie) . 

 
Článok 25 

Sociálny fond 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje na-
sledovne: Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený povinným prídelom 
vo výške 1,0 % a ďalším prídelom vo výške najmenej 0,05 % zo súhrnu funk-
čných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zúčto-
vaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. 

2. Zásady na tvorbu a použitie sociálneho fondu tvoria súčasti univerzity 
a sú uvedené v špecifických doplnkoch. 

3. Špecifické doplnky môžu zakotviť, že časť prostriedkov sociálneho fondu, 
najviac do výšky 50 %, sa použije na dofinancovanie rekreačného pobytu 
zamestnancov UK (ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na ustanovený 
týždenný pracovný čas) v zariadeniach UK. 

 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

 

Článok 26 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov  

a práv vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy, a to polročne formou písom-
ného protokolu o vyhodnotení plnenia kolektívnej zmluvy do 15. októbra 
tohto roka a do 15. mája v nasledujúcom roku. 

2. Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných 
strán obdrží po dvoch podpísaných exemplároch. 

3. Kolektívna zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka s účinnosťou od 
1. apríla. 2006 a do 31. marca 2007. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kolektívnu zmluvu prečítali, súhla-
sia s jej obsahom a na znak toho podpisujú. 

 
V Bratislave dňa 10. apríla 2006 
 

 
 

doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
predseda rektor  

Rady predsedov OO OZPŠaV pri UK  Univerzity Komenského v Bratislave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedenie UK s predstaviteľmi od-
borov pri podpise Kolektívnej 
zmluvy UK na roky 2006 – 2007 
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Akademická spolupráca lekárov  

USA a Slovenska 
 
Prednáškový pobyt na Slovensku absolvoval MUDr. Martin Izakovič, 

absolvent LF UK, v súčasnosti riaditeľ Mercy Medical Center – North 
Iowa, Mason City (Iowa). Rozhovor s ním pre náš spravodaj pripravili 
doc. MUDr. M. Bernadič, CSc., 1. prodekan LF UK, a doc. MUDr. D. Ostat-
níková, PhD.  
 

● Pán doktor Izakovič, Váš prednáškový pobyt na Slovensku – na našej 
Lekárskej fakulte UK a na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti – 
sa realizuje ako prvý na báze novej akademickej spolupráce medzi 
USA a SR. Ako sa osnova tejto spolupráce rodila, v čom vidíte jej 
perspektívy pre študentov a lekárov na Slovensku, ale aj v USA? 
– Amerika je obrovská krajina s takmer neobmedzenými zdrojmi a možnos-

ťami. Možno sa nad touto frázou pousmejete, ale je to tak. Spojené štáty 
americké sú veľmoc nielen v priemysle, informačných technológiách, vo 
filmovom priemysle atď., ale aj v medicíne. Zoberte si napríklad medicínsku 
literatúru alebo nové diagnostické či terapeutické postupy. Koľko kníh a ča-
sopisov je v slovenských knižniciach z USA? Koľko lekárov zo Slovenska 
sa bolo školiť na pracoviskách v USA? Myslím si, že slovenskí lekári môžu 
získať nielen množstvo vedomostí z literatúry uverejňovanej v USA, ale naj-
mä formou priamych kontaktov môžu nadobudnúť skúsenosti a informácie, 
ktoré pomôžu pri ďalšom napredovaní slovenského zdravotníctva. Teore-
tické vedomosti sú nepochybne veľmi dôležité, ale k úspešnej kariére lekára 
sú nevyhnutné aj praktické skúsenosti. Spoznávanie zdravotníckeho systému 
v USA, nadobúdanie skúseností priamo v inštitúciách, kde sa nové metódy 
vyvíjajú a zavádzajú do praxe, môže, podľa môjho názoru, vylepšiť praktickú  
a manažérsku úroveň zdravotníkov v SR. Na druhej strane veľa slovenských 
lekárov je veľmi úspešných a sú to vysoko špecializovaní odborníci, ktorí 
môžu bez rozpakov prednášať na pracoviskách v USA. Jedine dobrá komu-
nikácia, a to myslím obojstranná, môže posunúť obzor pre obidve zúčast-
nené strany a viesť k výmene skúseností a k bližšej spolupráci oboch krajín. 
Na druhej strane treba povedať, že proklamácia mobilít študentov v rámci 
modernej univerzity vyžaduje vytvoriť aj spätný pohľad. Preto považujem 
takúto spoluprácu za základ vytvárania väzby absolventov najstaršej fakulty 
UK ku svojej alma mater. 

 

● Mohli by ste porovnať systém prípravy medikov v USA a na Slovensku? 
– Veľmi rád, bolo to poučné aj pre mňa. Americkí študenti po skončení 

strednej školy idú študovať najskôr na „College“, čo je vlastne istá forma 
bakalárskeho štúdia. Adepti na štúdium medicíny si vyberú hlavné odbory 
ako biológia či chémia – v podstate podobné predmety, ako sa vyučujú 
počas prvých dvoch ročníkov na Lekárskej fakulte UK u nás. Toto štúdium 
trvá štyri roky. Ak sa potom dostanú na medicínu, čo je veľmi ťažké, nasledujú 
ďalšie štyri roky „Medical school“. Prvé dva sú viac-menej teoretické discip-
líny a posledné dva klinické. Hlavný rozdiel však vidím v prístupe študentov. 
Ja som skončil LF UK v roku 1995 a odvtedy sa možno situácia zmenila, 
tak mi prepáčte, ak sa mýlim. Naša generácia študentov pristupovala často 
ku stážam tak, že čím skôr sa dostaneme zo stáží domov, tým lepšie. Žiaľ, 
často to nepriamo podporovali aj pedagógovia, ktorí nás mali na starosti. 
Bolo také nepísané pravidlo, že študenti sa veľa nevypytujú a asistenti veľa 
neskúšajú. Pamätám si, keď jeden mladý a ambiciózny asistent na internej 
klinike chcel dokončiť stáže poobede a mal vo zvyku študentov priebežne 
skúšať, s akým nesúhlasom až opovrhovaním sa stretol. Tento asistent te-
raz veľmi úspešne pracuje v Spojených štátoch... Ďalší rozdiel je, že v USA 
sa za školy platí. Za jeden ročník na lekárskej fakulte to môže byt len za 
školné až okolo 1 milióna slovenských korún. Samozrejme, že štátne školy 
sú lacnejšie a privátne sú drahšie. Ak sa nad tým zamyslíte, tak Vám to 
vyrazí dych. Ak nestačí na motiváciu tento fakt, tak potom určite pomôže 
skutočnosť, že študenti sú hodnotení po každej „rotácii“ písomnou formou 
a evaluácie sú archivované na dekanáte. Po skončení štúdia dostanú štu-
denti na základe týchto hodnotení odporúčajúci list, ktorý je dôležitý pri 
ďalšom umiestnení na rezidentúre, čo je vlastne predatestačná príprava. 
Moji študenti sú na oddelení pred 7 hodinou ráno a odchádzajú okolo 17 h 
podvečer, niekedy nemajú čas ani na obed. Nikto sa nesťažuje, práve na-
opak. Na druhej strane, po skončení 6-týždňovej rotácie sú to iní medici – 
kompetentnejší, skúsenejší. Možno preto, že denne majú na starosti niekoľ-
kých pacientov, za ktorých sú zodpovední, a to ich motivuje. Zodpovednosť 
je v USA asi najsilnejším motivujúcim faktorom. Musím povedať, že v me-
dicíne aj ja považujem zodpovednosť od začiatku štúdia až po špecializo-
vanú profesionálnu lekársku prax za mimoriadne dôležitú. Zodpovednosti 
sa však treba naučiť. Ak má študent alebo lekár pocit, že to, čo robí, naozaj 
zmení život pacienta k lepšiemu, že od konkrétnej práce niečo dôležité zá-
visí, myslím, že je prirodzenou vlastnosťou poctivého človeka, že sa bude 
snažiť viac. 

 

● V čom je rovnaká a v čom odlišná zdravotnícka starostlivosť v USA  
a v SR? 
– Ľudské telo je rovnaké na Slovensku, v Afrike aj v Amerike a tak isto pla-

tia aj základné teoretické vedomosti. Odlišností v uplatňovaní poznatkov  
a skúseností je viac. V prvom rade je to fakt, že v zdravotníctve v USA sa 
točí obrovské množstvo peňazí. Okrem toho, že je to profesia a hlavným 
cieľom je uzdravovať chorých a pomáhať trpiacim, je to aj business. Preto 
amerického lekára neprekvapí, ak sú jeho náklady na liečbu, dĺžka hospi-
talizácie jeho pacientov, miera komplikácií a aj jeho ziskovosť či stratovosť, 
starostlivo monitorované. Vyššie územné celky nebudú žiadnu nemocnicu 

oddlžovať, jednoducho zbankrotuje, ale to sa nestáva často. Medicína je 
zisková profesia pre nemocnice, pre lekárov a zdravotnícky personál. Úplatky 
neexistujú. Rád by som spomenul aj úsilie zoštandardizovať starostlivosť  
o pacientov. Ako príklad by som uviedol pacienta s pneumóniou, či akútnou 
koronárnou príhodou. Po príchode do akejkoľvek nemocnice mu za štan-
dardných okolností bude poskytnutá rovnaká starostlivosť, ktorá je založená 
na protokoloch, ktoré sú zase vytvorené na báze veľkých štúdií a štatistic-
kých hodnotení. Hovorí sa tomu „evidence based medicine” a ak je postup 
lekára odlišný a výsledok liečby neuspokojivý, veľmi ľahko sa môže stať, že 
prípad skončí u právnika. Príkladom rozdielnosti v prístupe k liečbe v USA 
a na Slovensku by mohlo byť, že medik v USA sa počas vizity kľudne a nahlas 
opýta primára, prečo pacient s kongestívnou chorobou srdca a ejekčnou 
frakciou ľavej komory 30 % nie je na ACE-inhibítore, keď to je štandardný 
a overený postup, alebo prečo je pacientka s jednoduchou pneumóniou na 
gentamicíne, keď to nie je liek prvej voľby na liečbu danej infekcie. Ja som 
pracoval 2 roky v NOÚ v Bratislave a mal som šťastie, že moji superiori boli 
otvorení a radi diskutovali o možných postupoch, ale vo všeobecnosti som 
mal skúsenosť, že na Slovensku sa často praktizuje to, s čím sú na danej kli-
nike „dobré skúsenosti”. Ale možno to takto bolo dávno a teraz je to už ináč. 
Ďalším rozdielom je určite aj prístup k prevencii chorôb. Každoročná pre-

hliadka u lekára, vyšetrenie prsníkov či gynekologické vyšetrenie u žien je 
samozrejmosťou, ako aj návšteva u zubára 2-krát za rok spojená s prečis-
tením zubov a odstránením zubného kameňa. Tieto prehliadky samozrejme 
hradia poisťovne a poistenci ich vo veľkej miere využívajú. Očkovanie proti 
chrípke je bežné aj na Slovensku, ale v USA, ak je pacient prijatý s pneumó-
niou a príslušné preočkovanie nie je pred prepustením z nemocnice zdoku-
mentované a zaktualizované, ak je fajčiar, a nie je poučený o negatívnych 
účinkoch tohto zlozvyku a podobne, poisťovne môžu zaplatiť za danú hos-
pitalizáciu menej. Aj takouto formou sa prevencia stáva stále dôležitejšou 
súčasťou zdravotníckej starostlivosti. 

● Aká je úloha vedy v profesionálnom živote lekára v USA a ako sa 
realizuje celoživotné vzdelávanie lekárov v USA? 
– Medicína – celoživotné štúdium, to bol slogan na plagáte na pozadí jed-

nej fotografie, na ktorej bol zachytený ako prednášajúci môj otec profesor 
Izakovič, ktorú si pamätám ešte ako malý chlapec. To platí všade rovnako. 
Polarizácia zdravotníctva v USA je, myslím si, podobná ako na Slovensku. 
Na jednej strane sú akademické pracoviská a lekári, ktorí väčšinu svojho 
času venujú výskumu, publikačnej činnosti, edukačnej činnosti a na druhej 
strane sú to praktickí lekári, ktorí takmer všetok čas venujú priamej starost-
livosti o pacientov. Ak si chcete udržať lekársku licenciu v USA, musíte pra-
videlne, väčšinou každé 2 roky, splniť minimálne požiadavky aj čo sa týka 
kontinuálneho postgraduálneho vzdelávania. Predpísaný počet kreditov sa 
dá nazbierať buď participáciou na lekárskych sympóziách, čítaním lekárskych 
časopisov a následným úspešným vyplnením testu, alebo na internete cez 
rôzne organizácie, ktoré sú náležite certifikovane americkou lekárskou spo-
ločnosťou. Ďalšou motiváciou na kontinuálne vzdelávanie môže byť aj fakt, 
že pacienti sa pravidelne pýtajú veľmi erudované otázky na základe infor-
mácií získaných poväčšine cez internet. V súvislosti s internetom by som 
spomenul ešte skutočnosť, že čoraz viac nemocníc a aj lekárov má na inter-
nete svoje profily a štatistiky a tieto sú prístupné ako poisťovniam, tak aj pa-
cientom. 
Na záver chcem zdôrazniť, že najlepšia cesta ku skutočnému spoznávaniu 

zdravotníctva v USA je priama skúsenosť. Určite nie nadarmo sa hovorí, že 
raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť. Nie každý zdravotník však môže a chce 
vycestovať do Spojených štátov, preto si myslím, že kontinuálna výmena 
odborníkov, konfrontácia názorov a výmena skúseností pomôže nielen 
jednotlivcom, ale aj celej lekárskej komunite na Slovensku a recipročne aj 
v USA. Aj preto veľmi vysoko hodnotím nastúpenú cestu Lekárskej fakulty 
UK v oblasti akademickej spolupráce s lekármi v USA. 
 
MUDr. Martin IZAKOVIČ sa narodil v Bratislave (1971), je absolventom 

Lekárskej fakulty UK, kde promoval s vyznamenaním roku 1995. Pracoval 
na Internej klinike NOÚ v Bratislave (1995 – 1997), Internal Medicine Resi-
dency, Cleveland Clinic Health System – Huron Hospital v Clevelande 
(Ohio, 1997 – 2000) a od roku 2000 doteraz ako hospitalist, Medical 
Director na Mercy Medical Center – North Iowa, Mason City (Iowa).  
Je členom Board Certified in Internal Medicine by American Board of 

Internal Medicine, adjunct Clinical Assistant Professor, Department of In-
ternal Medicine, University of Iowa – Carver College of Medicine a adjunct 
Assistant Professor of Internal Medicine, Des Moines University – College 
of Osteopathic Medicine, Des Moines, Iowa (USA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Martin Izakovič (vpravo) s p. Silvermannom z Veľvyslanectva USA v SR
na prijatí u dekana LF UK prof. MUDr. P. Traubnera, PhD. 
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Priznávanie sociálneho štipendia Priznávanie sociálneho štipendia Priznávanie sociálneho štipendia Priznávanie sociálneho štipendia     
študentom vysokých škôl po novomštudentom vysokých škôl po novomštudentom vysokých škôl po novomštudentom vysokých škôl po novom    

 
 
Od 1. apríla 2006 je v platnosti nový všeobecne záväzný právny predpis o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl – 
Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. (ďalej iba „vyhláška“). Uvedený právny predpis nahradil Vyhlášku MŠ SR č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipen-
dií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na fakt, že spôsob priznávania sociálneho štipendia podľa vyhlášky v porovnaní 
s predchádzajúcim predpisom je v mnohom odlišný, v článku uvádzame najpodstatnejšie a pre študentov aj najdôležitejšie zmeny, s ktorými sa 
stretnú na fakultách UK pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium po 1. apríli 2006.  
 

Čo je dôležité vedieť, ak chcem podať žiadosť  
o priznanie sociálneho štipendia? 

1. Na sociálne štipendium je právny nárok a je určené na úhradu 
nákladov spojených so štúdiom. 

2. Štipendium možno priznať len študentom prvého štúdia v kaž-
dom zo stupňov, t.j. prvého stupňa, druhého stupňa, resp. spojeného 
1. a 2. stupňa, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike.  

3. Študenti študujúci v študijných odboroch zriadených podľa pred-
chádzajúcich predpisov (ide o väčšinu študentov UK) sa považujú za 
študentov študijného programu takto 
a) prvého stupňa, ak študujú v bakalárskom štúdiu, 

b) spojeného prvého a druhého stupňa, ak študujú v magisterskom 
alebo doktorskom štúdiu. 

4. Štipendium sa priznáva len za obdobie nepresahujúce štandard-
nú dĺžku štúdia. 
5. Študent, ktorý študuje na viacerých vysokých školách, resp. fa-

kultách tej istej vysokej školy, môže požiadať o sociálne štipendiu len 
na jednej z nich.  
6. Študent, ktorý chce požiadať o priznanie sociálneho štipendia, 

musí podať písomnú žiadosť. Žiadosť sa podáva na fakulte, na ktorej 
o sociálne štipendium žiada. Študijné oddelenia, resp. útvary zriade-
né na tento účel na príslušnej fakulte UK, poskytujú formuláre písom-
nej žiadosti. Fakulta však je povinná prijať akúkoľvek písomnú žiadosť 
o sociálne štipendium, nakoľko nová vyhláška nestanovuje presný 
vzor takejto žiadosti.  
7. Sociálne štipendium sa priznáva v danom akademickom roku 

najviac však po dobu 10 mesiacov. Študentovi, ktorý je nezaopatre-
ným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo má upravenú vyživovaciu 
povinnosť od obidvoch rodičov, sa štipendium priznáva aj v mesiacoch 
júl a august príslušného akademického roka. 

8. Na to isté obdobie možno priznať najviac jedno sociálne štipen-
dium. 

9. Ak sa študentovi zmení napr. finančná situácia v rodine, môže 
požiadať o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia. Po-
kiaľ nová výška štipendia bude vyššia ako doterajšia, bude mu táto pri-
znaná od začiatku mesiaca, v ktorom podal žiadosť o prehodnotenie, 
ak bude iná (nižšia, prípadne nevznikne po prehodnotení už nárok na 
štipendium), nová skutočnosť začne platiť od nasledujúceho mesiaca 
po mesiaci, v ktorom sa požiadalo o prehodnotenie.  
10. Výšku štipendia, ak na jeho priznanie študent spĺňa v zmysle 

vyhlášky podmienky, sa môže pohybovať v rozpätí od 300 Sk do  
6 600 Sk, v závislosti o výšky rozhodujúceho príjmu vo vzťahu k výške 
životného minima spoločne posudzovaných osôb a s ohľadom na to, 
či študent študuje v mieste trvalého bydliska, ktoré je vzdialené do  
30 km od miesta, kde sídli vysoká škola, alebo nad 30 km.  
11. Výška štipendia uvedená v ods. 10 sa priznáva len študentom  

v dennej forme štúdia. 

12. Študentom v externej forme štúdia sa štipendium priznáva vo 
výške 0 Sk.  
13. Na konanie vo veci priznávania sociálneho štipendia a vzťahuje 

zákon o správnom konaní. Proti rozhodnutiam o priznaní, resp. ne-
priznaní sociálneho štipendia, ako aj o zastavení konania vo veci pri-
znania sociálneho štipendia je možnosť odvolať sa v lehote 15 dní 
od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na dekanáte fakulty. 
Odvolacím orgánom je Ministerstvo školstva SR. Rozhodnutia sú pre-
skúmateľné súdom.  

14. Proti rozhodnutiu o prerušení konania vo veci priznávania so-
ciálneho štipendia sa nemožno odvolať.  

15. V prípade, že sa študent pri podaní žiadosti o sociálne štipen-
dium dopustí disciplinárneho priestupku, napr. úmyselného klamstva 
alebo neuvedie v žiadosti správne údaje, v dôsledku čoho bude mu 
neoprávnene vyplácané sociálne štipendium, môže byť študentovi ulo-

žené v zmysle disciplinárneho poriadku fakulty aj najvyššie discipli-
nárne opatrenie – vylúčenie zo štúdia. 

 
Niektoré dôležité pojmy z vyhlášky 

 
V súlade s § 96 ods. 4 zákona č. 131/2002. Z.z o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej iba „zákon o vyso-
kých školách“) vyhláška definuje všetky dôležité pojmy, na ktorých 
základe sa vypočítava výška sociálneho štipendia. 
Rozhodujúci príjem – je jedna dvanástina súčtu príjmov okruhu 

spoločne posudzovaných osôb za kalendárny rok predchádzajúci ka-
lendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium, 
ak vyhláška neustanovuje inak. Nová vyhláška presne stanovuje, čo 
sa považuje a čo sa nepovažujem za príjem na účely výpočtu sociál-
neho štipendia, pričom sa vychádza predovšetkým zo zákonov  
– č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov,  

– č. 595/2002 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  
– č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. 
Okruh spoločne posudzovaných osôb – osoby, ktoré sa podľa no-

vej vyhlášky posudzujú, pričom sa rozlišuje okruh spoločne posudzo-
vaných osôb u študenta – žiadateľa o sociálne štipendium, ktorý je 
nezaopatreným dieťaťom a ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom  
v zmysle vyššie už citovaného zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na 
dieťa. 
Hranica príjmu – je súčet súm životného minima okruhu spoločne 

posudzovaných osôb. Tento súčet môže byť zvýšený o 1,2-násobok 
sumy životného minima ďalšej spoločne posudzovanej osoby v prí-
pade študentov študujúcich mimo miesta trvalého pobytu.  
Sumy životného minima sa každoročne upravujú. V súčasnosti platia 

tieto: 
a) 4 730 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 
b) 3 300 Sk mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plno-

letú fyzickú osobu, 
c) 2 150 Sk mesačne, ak ide 

– nezaopatrené neplnoleté dieťa, 
– nezaopatrené dieťa. 

Za študenta študujúceho mimo miesta trvalého pobytu sa považuje 
študent, ktorý musí dochádzať do miesta sídla vysokej školy vzdia-
lenej viac ako 30 km od miesta jeho trvalého pobytu. Táto skutočnosť 
musí byť preukázaná najkratšou cestovnou vzdialenosťou verejnou 
pravidelnou autobusovou alebo verejnou osobnou dopravou na 
dráhe medzi týmito miestami (sídlo vysokej školy – miesto trvalého 
pobytu).  
 

Podmienky poskytovania  
sociálneho štipendia na fakultách UK  

v zmysle novej vyhlášky 
 
Písomná žiadosť o sociálne štipendium sa podáva na príslušnej fa-

kulte UK na tlačivách, ktoré si fakulty na tento účel vyhotovili.  

1. Vzhľadom na zložitosť posudzovania príjmov okruhu spoločne 
posudzovaných osôb uvádzame prehľad niektorých príloh, ktoré je 
potrebné priložiť k žiadosti v prípade študenta, ktorý je nezaopatrené 
dieťa a posudzuje sa spolu s rodičmi v prípadoch  
a) rodičia pracujú – preukázanie príjmu za rok 2005 týmito dokladmi: 

ročné zúčtovanie preddavkov na daň s potvrdením o výške vyplate-
ných nemocenských dávok od zamestnávateľa + potvrdenie o výške 
vyplatených nemocenských dávkach v roku 2005 zo sociálnej pois-
ťovne. 
b) rodičia samostatne zárobkovo činní – potvrdenie daňového 

úradu (výpis z daňového priznania pre účely sociálnych dávok) + po-
tvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok v roku 2005 zo 
sociálnej poisťovne. 
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c) rodičia nepracovali alebo nepodnikali celý rok 2005 – treba 
predložiť doklady o všetkých príjmoch za 12 mesiacov (príjem od 
zamestnávateľa + dávky v nezamestnanosti + dávky v hmotnej  
núdzi).  
d) rodičia dôchodcovia – predložiť posledné rozhodnutie o výške 

priznaného dôchodku a čestné prehlásenie s overeným podpisom, 
že najmenej po dobu 3 mesiacov pred posudzovaním nároku na 
sociálne štipendium nemajú iné príjmy. 
e) nezamestnaní rodičia a poberajú v čase podania žiadosti dáv-

ku v nezamestnanosti – predložiť rozhodnutie zo sociálnej poisťovne 
o jej výške a dobe poskytovania. 
f) nezamestnaní rodičia, bez nároku na dávky v nezamestnanosti 

– predložiť príjem za celých 12 mesiacov za rok 2005 + potvrdenie  
o výške nemocenských dávok v roku 2005 od zamestnávateľa a so-
ciálnej poisťovne, resp. potvrdenie o výške dávky v nezamestnanosti 
a dávkach v hmotnej núdzi. 
g) príjem manžela/ky/, ak je študent-žiadateľ ženatý (vydatá) – tak 

ako u rodičov a)-e)  
h) v prípade rozvedených rodičov treba predložiť rozsudok o roz-

vode a určenie výšky výživného. Ak na študenta ako na plnoletého 
nebola výška výživného určená, v zmysle zákona o rodine č. 36/2005 
Z. z. na návrh študenta upraví túto povinnosť súd. 

2. Študent, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom, predloží potvrde-
nie o svojom príjme za rok 2005 (ak príjmy nemal, predloží akcepto-
vateľné potvrdenie, že nepodal daňové priznanie a potvrdením zo so-
ciálneho odboru, či poberal alebo nepoberal dávky v hmotnej núdzi  
a v akej výške). 

Príklad: 
Študent študuje v ak. roku 2005/2006 v 2. roka štúdia v bakalárskom 

študijnom programe so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky, študuje 
mimo miesta trvalého pobytu, nezaopatrené dieťa (č. 600/2003 Z. z) 
a žije v spoločnej domácnosti s matkou, ktorá poberá starobný dô-
chodok. 

Postup výpočtu výšky sociálneho štipendia: 
Do okruhu spoločne posudzovaných osôb patrí matka a študent. 
Ich príjmy za rok 2005 tvoria rozhodujúci príjem (RP). V prípade, že 

sa o nezaopatrené dieťa stará osamelý rodič, zväčšuje sa uvedený 
okruh o jednu plnoletú fyzickú osobu. 
Matka (starobný dôchodok) 11 254,– Sk  
Študent (preukázal príjem    8 237,– Sk  
čo je viac ako 1,2-násobok sumy životného minima jednej plnoletej 
fyzickej osoby, do RP sa podľa § 2 ods. 4 vyhlášky ráta suma znížená 
o sumu 5 676,- Sk)   2 561,– Sk 
RP 13 815,– Sk 
Ďalej potrebujeme vyrátať hranicu príjmu (HP), ktorú získame zrátaním 
životného minima (ŽM) spoločne posudzovaných osôb 
ŽM jednej plnoletej fyzickej osoby (matku)   4 730,– Sk 
ŽM ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej 
osoby (osamelý rodič)    3 300,– Sk 
ŽM nezaopatreného dieťaťa (študent)   2 150,– Sk 
Suma ŽM  10 180,– Sk 
Túto sumu musíme zvýšiť v zmysle  
§4 ods. 3 vyhlášky o hodnotu     3 960,– Sk 
HP  14 140,– Sk 
 
Keďže RP je vyšší ako suma ŽM podľa § 5 ods. 3 vyhlášky 

výška sociálneho štipendia = (HP–RP) x 1,2 
(ide o študenta študujúceho mimo miesta trvalého pobytu) 

(14 140 – 13 815) x 1,2 = 325 x 1,2 = 390,– Sk 

zaokrúhlené na celé stovky smerom nahor je 400,– Sk 

Študentovi sa bude od apríla do júna 2006 vyplácať mesačne sociálne 
štipendium vo výške 400,– Sk. 

RNDr. M. Holická, vedúca Oddelenia študijných vecí RUK 

 

 

Otázky a odpovede v Mlynskej doline 
 

Vo štvrtok 16. marca 2006 sa vo veľkej sále 
Univerzitného pastoračného centra konalo 
stretnutie študentov s riaditeľom internátne-
ho komplexu v Mlynskej doline Mgr. Róber-
tom Gulom. Diskusii predchádzala stručná, 
hospodársky zameraná analýza, venovaná pre-
važne nákladom a výnosom internátov v rámci 
hlavnej, teda ubytovacej, ale aj podnikateľskej 
aktivity za uplynulé dva roky jeho pôsobenia. 
Podľa nej od roku 2003 vzrástol výnos z hlavnej 
činnosti Študentského domova Ľudovíta Štúra 
za rok až o tridsaťšesť percent, čo však nebo-
lo výlučne dôsledkom zvýšenia príjmov z ná-
jomného študentov, ale aj prijatých reforiem. 
Tie by mali pomôcť predchádzať opatreniam 
v podobe zvyšovania poplatkov, zapríčineným 
nedostatočným plnením finančnej disciplíny  
a nevyužitou kapacitou voľných miest študent-
ského domova v minulosti. „Zlé hospodárenie 
a chýbajúci balík peňazí z prázdnych miest tak 
splácali tí, ktorí tu boli ubytovaní, čo považujem 
za veľmi nespravodlivé.“  

Systém, ktorý má zabezpečiť stopercentnú 
finančnú disciplínu, je založený na zodpoved-
nej kontrole platieb, ale tiež osôb nachádzajú-
cich sa v objekte internátu. Podľa Gulu sa tieto 
dve zložky podarilo dostatočne podchytiť: 
„Internát vykazuje stopercentnú finančnú, res-
pektíve platobnú disciplínu.“ Zároveň pripome-
nul dôležitosť zavedenia zmluvy, zaväzujúcej 
študentov bývať na internáte počas desiatich 
mesiacov. Spočiatku vyvolala značnú nevôľu, 
časom sa však ukázala ako prijateľná. Najmä 
z dôvodu alternatívnych postupov pri jej uplat-
ňovaní, napríklad, čo sa týka odhlásenia po-
bytu z dôvodu zahraničných pobytov alebo 
prerušenia štúdia. Ďalšie príjmy do internátnej 
kasy prináša podnikateľská činnosť. Tá zahŕňa 

ubytovanie pre neštudentov, novozavedené 
hotelové ubytovanie, ubytovanie počas letných 
prázdnin a prenájom priestorov. Tržby z pre-
daja týchto služieb vzrástli od roku 2003 do 
roku 2004 o enormných tritisíc percent. Najvýz-
namnejšie generuje prostriedky celoročné uby-
tovanie neštudentov. Mgr. Gula vyvrátil doha-
dy, podľa ktorých ide tento spôsob získavania 
financií na úkor študentov, tvrdením, že ide  
o novovytvorené kapacity, vzniknuté napríklad 
racionalizáciou administratívnych priestorov, 
preto sa študenti o svoje miesta obávať nemu-
sia. „Ambíciou internátu je naďalej podporovať 
a zvyšovať zisk našej podnikateľskej činnosti, 
z hľadiska hlavnej činnosti táto ambícia samo-
zrejme nie je. V tomto momente očakávame 
a chceme, aby bytné zostalo nezmenené.“ Ná-
klady na energie mierne poklesli, určite aj vďa-
ka objaveniu poškodeného vodovodného po-
trubia pod átriovými domami. V budúcom roku 
sa investície budú okrem iného zameriavať 
práve na zníženie nákladových položiek. V sú-
časnosti prebieha rekonštrukcia átriových 
domov, konkrétne blokov E a F, do konca roka 
sa počíta s opravou bloku G a H, obnovená by 
mala byť kuchyňa v bloku K. V lete sa bude 
prevádzať internetizácia výškovej budovy časti 
A, na programe je zmena systému sociálnych 
zariadení v nových átriových domkoch. V no-
vom školskom roku by už mali fungovať štu-
dovne. Momentálne totiž, ak neslúžia ako skla-
dy, „patria“ niekoľkým študentom, ktorí ich 
„sprivatizovali“. Od septembra by ich mala mať 
na starosti študentská samospráva.  

Smutnejšie to vyzerá s manželskými internát-
mi. Napriek tomu, že niektoré časti sú v kata-
strofálnom stave, riešiť sa budú až na budúci 
rok. Efektívnosť a rýchlosť riešenia závisí, sa-

mozrejme, od finančných prostriedkov, ktoré 
sa získajú z letného ubytovania. Na stôl sa 
dostala aj problematika fajčenia v internátnych 
priestoroch. Zákon to nepovoľuje, napriek tomu 
ho porušujú nielen študenti, ale aj zamestnan-
ci. „Toto neviem riešiť,“ oprávnene odmietol 
Mgr. Gula robiť policajta na chodbách a odpo-
ručil apelovať na študentov z ich vlastných 
radov. Zaručil sa však, že zabezpečí kontrolu 
členmi strážnej služby a personálu. Knižnicu 
v bloku E, o ktorej existencii vie možno už má-
lokto, nahradia ubytovacie priestory a knihy 
budú ponúknuté na odpredaj.  
Od prvého mája môžu študenti vyjadriť svoj 

názor na to, čo je podľa nich prioritou v rámci 
internátnych záležitostí, a to vhodením lístka 
do škatule. Bude sa nachádzať na vrátnici výš-
kovej budovy. Hovorilo sa aj o zavedení turni-
ketov, zatiaľ je to však hudba budúcnosti. Na-
proti tomu, forma platenia za ubytovanie by 
mala byť radikálne zmodernizovaná. Namiesto 
čakania v dlhých radoch s presnou sumou  
v hotovosti, bude jediným spôsobom platby 
internet banking alebo priamy prevod z účtu 
na účet. Novinkou je vytvorenie komisie pre 
čistotu a neskôr možno dokonca sankcie za 
neporiadok.  
Pretriasali sa aj zveri. Ľudské aj tie druhé. Na 

ľudské treba zavolať SBS, tie druhé sa riešia. 
Aj s ohľadom na Slobodu zvierat sa nedá tak-
mer nič robiť.  
Ani nie hodinové posedenie sa skončilo. 

Snáď sa stane pravidelnosťou, vedenie bude 
aj naďalej ústretové, pripravené počúvať a štu-
denti zhovievaví a trpezliví. 

 
Edita Treščáková,  

KŽ FiF UK 
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Stres odbúra aj prechádzka 

Gymnastika, aerobik, tance, fitnes  
a úpoly zdokonaľujú človeka 

 
Katedra gymnastiky FTVŠ UK organizovala dňa 23. februára 2006 pre svojich študentov  

a kolegov z fakulty, pre učiteľov Univerzity Komenského, ako aj pre učiteľov telesnej výchovy 
stredných škôl workshop pod názvom „Katedra gymnastiky v zrkadle minulosti a súčasnosti“. 
Hlavným cieľom tohto odborno-metodického seminára bolo prezentovať najnovšie vedecké, 
teoretické a praktické poznatky s možnosťou ich aplikácie do športovej i telovýchovnej 
praxe, a prispieť tak k jej ďalšiemu skvalitneniu.  

Učitelia Katedry gymnastiky FTVŠ UK patria v súčasnosti z väčšej časti k mladej nastupujúcej 
generácii pedagógov a mladých vedeckých pracovníkov. Ich entuziazmus, nadšenie a od-
borná erudovanosť bola cítiť počas všetkých prezentácií workshopu. Účastníkov oboznámili  
s poznatkami, ktoré získali na zahraničných pobytoch a stážach v Európe a v USA.  

Seminár otvoril prodekan fakulty Mgr. František Seman, PhD. Vedúca katedry gymnastiky doc. 
PhDr. Elena Strešková, PhD., oboznámila prítomných s cieľom, obsahom a prínosom workshopu 
pre telovýchovnú a športovú prax jednotlivých tematických celkov.  

Prvá prezentácia PaedDr. Oľgy Kyslelovičovej, PhD., presvedčila prítomných, že cvičenia na 
fitlopte nám dnes nemusia slúžiť len pre rehabilitačné účely pohybového aparátu, ale môžu byť 
i rozmanitým a zaujímavým prostriedkom v aerobiku. „Krása a príťažlivosť veľkej lopty spočíva 
práve v jej mnohostrannosti. Pri cvičení s fitloptou je možné využiť spektrum rôznych cvičebných 
polôh, vykonávať pritom strečing, posilňovať a tonizovať svaly, zlepšiť držanie tela či telesnú 
zdatnosť. Po náročnom tréningu je zase vhodne zvolený program cvičenia s fitloptou ideálnym 
kompenzačným, resp. vyrovnávacím cvičením a naopak, v prípravnom období nenahraditeľnou 
súčasťou kondičného programu. Lopta nám v konečnom dôsledku vďačne poslúži aj ako stolička, 
na ktorej si veľmi dobre oddýchneme“, povedala vo svojom vystúpení.  

Pri fitlopte sme zostali aj pri prezentácii Mgr. Ilju Číža. No nešlo o klasickú fitloptu, ale o tzv. 
BOSU alebo „both side up“. Ide o balančný stupienok alebo disk podobný bubline. BOSU je 
vhodným prostriedkom na precvičovanie rovnováhy, stability, správneho držania tela, ďalej je 
vhodný na cvičenia aeróbne – step aerobik, jumping, posilňovacie – v stoji, v sede, v kľaku a v ľahu, 
strečingové, relaxačné, regeneračné, rovnováhy, pružnosti, ohybnosti, spevňovania a tvarovania 
svalstva. BOSU robí klasické a často nudné cvičenia v posilňovni oveľa zaujímavejšie a zároveň 
koordinačne náročnejšie. Jeho rozšírenie do našich fitnescentier je otázka blízkej budúcnosti.  

Didaktikou nácviku akrobatického cvičebného tvaru premet vpred a premet vzad sa zaoberali 
v gymnastickej prezentácii učitelia Mgr. Adriana Tonkovičová a Mgr. Ľuboš Rupčík. Na otázku, 
prečo si do prezentácie vybrali práve didaktiku premetu, odpovedal náš bývalý úspešný repre-
zentant v športovej gymnastike Ľuboš Rupčík: „Naším cieľom bolo dokázať učiteľom telesnej 
výchovy, že i náročnejšie akrobatické tvary sa dajú osvojiť pomerne ľahko a jednoducho, ak 
použijeme vhodné prípravné cvičenia, a zabezpečíme priamu a nepriamu pomoc zo strany učiteľa“. 
Ukážky robili študenti špecializácie športová gymnastika pod vedením úspešnej reprezentantky  
a toho času doktorandky Katedry gymnastiky Mgr. Adriany Tonkovičovej.  

To, že rozcvičenie nemusí byť vždy stereotypné a nudné, presvedčila svojím výstupom dok-
torandka Mgr. Barbora Strešková. Rozcvičenie malo špeciálny gymnastický charakter s cieľom 
pripraviť organizmus a pohybový aparát cvičiacich na zvládnutie hlavnej časti vyučovacej ho-
diny, resp. na zdokonaľovanie zložitejších gymnastických zručností. V závere hodiny predvied-
la cvičenia s dynabandom (gumovým expanderom), ktoré sú vhodným náčiním posilňovania 
jednotlivých svalových skupín, a sú vhodné ako kondičné bloky v závere každej hodiny telesnej 
výchovy.  
Popoludňajšia časť odborného seminára patrila úpolom a bojovým umeniam. Prezentácia zá-

kladných a športových úpolov presvedčila všetkých o prístupnosti a jednoduchosti úpolových 
cvičení pre žiakov i dospelých. Ukážky športových úpolov zaobstaral študent špecializácie 
zápasenie a zároveň náš najúspešnejší reprezentant Attila Bátky, ďalej úspešní reprezentanti  
a študenti špecializácie džudo pod vedením Mgr. Miloša Štefanovského. Podľa jeho vyjadrenia 
sa úpoly vyznačujú povoleným súbojom – kontaktom medzi dvoma súpermi alebo kolektívom, 
čo v iných športoch a pohybových aktivitách je zakázané alebo trestané. Z bojových umení 
zaujala ukážka capoeira – brazílskeho bojového umenia, ktoré v sebe ukrýva bojové cvičenia  
a tanec. Doktorandka Mgr. Kristína Grmanová a zároveň úspešná reprezentantka Slovenska  
v karate so špecializáciou na kata nám predviedla, že metódou plyometrie sa dajú veľmi účinne 
rozvíjať rýchlostno-silové schopnosti u karatistov. „Rýchlostno-silový prejav v karate je limitujúcim 
faktorom športového výkonu a metóda plyometrie je najvhodnejšou formou ako dosiahnuť najlepší 
tréningový efekt“, uviedla mladá doktorandka.  

Záverečná tanečná prezentácia patrila ďalšiemu mladému doktorandovi katedry gymnas-
tiky – Mgr. Matejovi Chrenovi, taktiež viacnásobnému majstrovi republiky a úspešnému repre-
zentantovi v latinsko-amerických tancoch. Športový tanec je špeciálne športové odvetvie, ktoré 
má znaky nielen športu, ale aj umenia. Metodická ukážka rôznorodých tanečných štýlov mala  
v sebe zakomponovanú stručnú históriu, ako aj osobitnú didaktiku a techniku štandardných  
a latinsko-amerických tancov.  
Pre potreby športovej praxe bude zo seminára vydaný zborník, ktorý bude vhodným študijným 

materiálom nielen pre študentov, ale i učiteľov, trénerov telesnej výchovy a športu a pre indi-
viduálne cvičiacich. Zborník bude možné si zakúpiť priamo na sekretariáte Katedry gymnastiky 
FTVŠ UK. 

Mgr. Miloš Štefanovský,  
Katedra gymnastiky, oddelenie úpolov FTVŠ UK 

 

Ako na stres 
 
Čochvíľa sa nám vyšplhajú teploty na prí-

jemných dvadsaťpäť a s nimi príde aj obáva-
né skúškové obdobie. Na rozdiel od zimného
semestra, letný nemá pred skúškovým obdo-
bím žiadne dvojtýždenné prázdniny. Spoloč-
nosť nám isto – iste začne robiť neobľúbený 
kamarát Stres. Na dvere zaklope ihneď, ako 
sa nám na stole objavia hrubé skriptá a iné 
študijné materiály. Každým dňom sme bližšie
a bližšie k obávanej skúške. Čo teraz? 
Vypracujte si plán, v ktorom si okrem den-

ného množstva učiva urobíte miesto aj pre 
oddych. Kto „fičí“ počas skúškového obdobia 
dlhodobo na štyroch hodinách spánku, troch 
kávach denne a tabletkách s podpornou lát-
kou guaranou, škodí svojej výkonnosti i zdra-
viu. Kofeín nás síce dostane na nohy, nedo-
volí nám však mať úplne čistú myseľ. S ním 
teda radšej striedmo.  
Cvičením získate novú energiu, odbúrate 

stres a prečistíte si hlavu. Vyskúšajte jogu, 
taiči alebo relaxačné cvičenia, ktoré vás upo-
koja, zlepšia schopnosť koncentrovať sa
a prinesú pokojný spánok. Ak sa cítite napätí,
posaďte sa uvoľnene na stoličku, položte si 
jednu ruku na brucho. Počítajte do štyroch 
a nadychujte sa nosom. Potom dych zadržte 
na ďalšie štyri sekundy a nakoniec pomaly 
vydýchnite ústami. Dlhšia relaxácia si vyža-
duje asi dvadsať minút. Ľahnite si na posteľ 
a postupne sa naťahujte, ako je vám to prí-
jemné. Na záver si v duchu niekoľkokrát zo-
pakujte vetu, ktorá vašu myseľ povzbudí. 
Čarovné slová môžu byť: mám všetko dobre
zorganizované, som pokojný, všetko zvlád-
nem. Nesmiete sa ubíjať negatívnymi myšlien-
kami, ako skúšku určite neurobím, nemám 
na to, alebo je to príliš ťažké. Ak sa cítite prí-
liš frustrovaní, porozprávajte sa o svojich ťaž-
kostiach s niekým blízkym. Uľaví sa vám.  
Hlavne si verte, no nesnažte sa byť za kaž-

dú cenu dokonalými. Ak sa vám skúšku ne-
podarí urobiť na prvýkrát (každý je predsa 
omylný a nie vždy má svoj deň), nestrácajte 
čas plakaním nad tým, ako ste to nezvládli. 
Zbytočne si stres privolávate ešte viac. Skúste
si učenie oživiť – nahrajte si poznámky na 
diktafón a púšťajte si ich pred spaním. Stres 
zo skúšok sa však môže zmeniť aj na fóbiu, 
ktorú treba liečiť. Vaša krátkodobá pamäť
vtedy zlyháva, nedokážete sa na nič sústre-
diť, ste menej tolerantný voči druhým, nechutí
vám jesť, rýchlo sa podráždite, ste znepoko-
jený z maličkostí, náhle vybuchnete či sa roz-
plačete. Správnou metódou dáte nepríjemné-
mu stresu definitívnu červenú.  

Dominika Péterová, KŽ FiF UK
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Ako prezentovať výsledky vedeckého výskumu 
 
 
Vedeckovýskumná a na ňu nadväzujúca pedagogicko-výchovná práca sa vyznačujú niektorými špecifikami. Tie by si mal uvedomiť každý mladý adept 

vedy, ktorý sa dal na doktorandské štúdium. I keď značná časť absolventov tohto tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania ostáva po jeho ukončení 
pracovať v danom odbore na niektorej z fakúlt našej univerzity, prakticky všetci postrádajú akékoľvek vzdelanie v oblasti rétoriky, či všeobecnejšie v oblasti 
prípravy na vystupovanie pred odborným fórom. Ponúkam vám preto svoje celoživotné skúsenosti v tejto oblasti. Vzhľadom na obmedzený priestor 
nášho spravodaja ich uvádzam iba heslovite.  

 
I. Osobnostné predpoklady práce vo vedeckom výskume  
Dosiahnutie nadpriemernej úrovne v každej oblasti ľudskej činnosti si od 

jednotlivca vyžaduje dlhodobú a cieľavedomú činnosť. Ak táto premisa platí 
všeobecne, zvýraznená platí aj pre oblasť vedeckej či výskumnej činnosti. 
To by mal vedieť každý začínajúci vedec, pretože veda a výskum je v na-
prostej prevahe prípadov nielen celoživotným zamestnaním, ale zároveň 
aj poslaním. Dlhodobá príprava na vedeckú prácu a jej realizovanie s ma-
ximálnym osobným nasadením je prvým, ale zároveň nezbytným predpo-
kladom úspechu. Tie ďalšie predpoklady sú najmä nasledovné:  
– chuť pracovať vo vedeckom výskume, 
– húževnatosť a vytrvalosť v práci,  
– invencia/nápaditosť – vybrať si „pravú“ (aktuálnu) tému , 
– sebadisciplína i vtedy, „keď nám to nejde“, schopnosť definovať osobné 

maximálne (dosažiteľné) ciele, 
– schopnosť objektívneho posudzovania javov vo výskume i vo vedeckej 

komunite, 
– dobrá fyzická kondícia, psychické zdravie a odolnosť,  
– schopnosť sebareflexie – vedieť vyvodiť dôsledky zo svojho neúspechu,  
– kompetentnosť/jednoznačnosť pri zaujímaní stanovísk, 
– komunikatívnosť,  
– schopnosť akceptovať protinázor (uniesť „porážku“),  
– schopnosť správať sa asertívne,  
– dlhodobo udržiavať pozitívne vzťahy. 

 
II. Príprava na vedeckú prácu 
Už v stredoveku cechy remeselníkov si cieľavedome pripravovali generácie 

svojich nástupcov. Osvedčilo sa to. Preto je logické, že mentálne (ale aj fy-
zicky) vysokonáročná vedecká práca vyžaduje, aby ju vykonával všestranne 
pripravený jedinec. Najmä posledné decéniá, ktoré charakterizuje nutnosť 
zvládnuť viacero náročných mentálnych činností, si pre vedeckovýskumnú 
prácu vyžadujú cieľavedomú prípravu, ktorej základom je tretí stupeň vyso-
koškolského vzdelávania. Pre prácu vedca je však príznačné, že si musí 
celoživotne doplňovať svoje vedomosti a rozširovať svoj prehľad vo zvole-
nom vednom odbore. V opačnom prípade nemá šancu stať sa „majstrom“ 
svojho odboru, zostane na úrovni učňa alebo nanajvýš tovaryša vedy. Adepti 
vedeckej práce by teda mali rešpektovať najmä nasledovné základné prin-
cípy:  
– široké vedomosti v odbore – až potom špecializácia,  
– jazyková príprava,  
– zvládnutie práce s PC, 
– stanovenie priorít osobných úloh, ich dodržiavanie,  
– presnosť v práci,  
– tvorba databáz (základných citácií, adries partnerov, internetových adries, 

separátov vedeckých prác, zložitých cudzojazyčných výrazov, fyzického 
študijného materiálu, atď.)  
 
III. Vedec – člen vedeckej komunity  
Vedec je človek ako každý iný člen ľudskej spoločnosti. Má svoje osobné 

problémy, ale aj radosti, ktoré v prípade úspechov v profesii sú vnímané 
zvlášť emotívne. Je v nich totiž zúročená nadštandardná iniciatíva, dlhodobá 
intenzívna mentálna práca, ktorej sú zväčša podriadené všetky ostatné ak-
tivity. Zároveň však adept vedeckej práce musí mať aj trochu šťastie, aby 
profesionálnu kariéru začal v prajnom prostredí s výraznými vedeckými osob-
nosťami, ktoré ovplyvňujú denný život inštitúcie a jej členov. V kolektívoch, 
kde vládne „diktatúra priemeru“, sa jednotlivcom len v ojedinelých prípadoch 
podarí preniknúť do celoštátnej či do medzinárodnej špičky. Adepti vedy by 
sa mali zamyslieť najmä nad nasledovnými otázkami:  
– priority dôležitosti osobných a odborných aktivít v čase, 
– etika vo vede (nezabúdať na predchodcov), citovať aj opačné názory, ten 

kto má iný názor, nie je osobný nepriateľ,  
– „komplexnosť“ vedeckej osobnosti,  
– ochota podieľať sa na organizovaní vedeckého života v štáte, medziná-

rodne,  
– ochota a schopnosť pracovať individuálne, ale aj v tíme.  

 
IV. Prezentovanie výsledkov 

Publish or perish – nezverejnený výsledok nie je výsledok  

Uvedené motto vystihuje podstatu prieniku výsledku vedeckej práce do 
povedomia odbornej komunity či spoločnosti. Táto finálna etapa vedeckej 
práce nasleduje po dlhodobom a sústredenom vedeckom výskume. Je pre-
to logické, že potenciálny autor je unavený a často sa mu do písania veľmi 
nechce. Musí však dokázať svoje osobnostné kvality a výsledky svojej často 
niekoľkoročnej činnosti sformulovať čo najvýstižnejšie. Je preto dôležité si 
pri príprave zverejňovania výsledkov vedeckej práce uvedomiť význam prie-
bežnej prípravy. Mladý vedec by nemal začať svoju „pisateľskú“ aktivitu kniž-
nou monografiou – zámer sa nemusí vydariť, a autor na roky môže stratiť 
chuť zverejňovať výsledky svojej práce.  

Základné formy zverejňovania:  

• Ústna prezentácia  
– diferencovať úroveň a zameranie adresáta,  
– vystúpenie mať pripravené na papieri, no nečítať ho! Aspoň niektoré bloky 

vystúpenia hovoriť voľne,  
– na vnútroštátnej úrovni hovoriť v materinskom jazyku,  
– na medzinárodnej úrovni (v angličtine apod.), rozlišovať vystúpenie pre 

špecialistov a pre širší okruh vedcov, plénum.  
„Desatoro“ ústnej prezentácie:  

– oslov predsedajúceho, nasleduje hierarchia oslovení od najvyššie posta-
veného k nižším spoločenským postom,  

– pozdrav auditórium a predstav sa, ak ťa nepredstavil predseda,  
– uveď tému a jej členenie,  
– prvé tvoje vety musia vzbudiť pozornosť, v opačnom prípade pozornosť 

publika opadne,  
– dobre artikuluj, hovor hlasno, neodbiehaj od mikrofónu, hovor do audi-

tória, nie do tabule,  
– vopred si rozmysli štylizáciu ťažkých slovných spojení, nie veľa slov, ale 

premyslená formulácia zaisťuje úspech,  
– dodrž vymedzený časový limit,  
– názorný a zreteľný diagram je lepší ako slovné vyjadrenie, vyvaruj sa pre-

zentovať tabuľky údajov – preferuj štatistické parametre,  
– v diagramoch nepoužívaj „hviezdne nebo“, ale krivkou (šípkou) vyznač 

trendy vyplývajúce z výsledkov,  
– jeden aspekt problematiky prezentuj v jednom diagrame,  
– nezabudni, že komentovanie jedného diagramu trvá priemerne 1 – 2 mi-

núty,  
– sumarizuj prezentáciu (záver prezentácie), poďakuj auditóriu za pozor-

nosť,  
– v diskusii buď pripravený aj na „nepríjemné“ otázky, keď nerozumieš otázke 

(napr. v angličtine), požiadaj o jej zjednodušené vyjadrenie,  
– pri obrazovej dokumentácii prednášky (diapozitívy, priesvitky) si vyber len 

jeden spôsob, nemiešaj typy prezentácie.  

• Písomná prezentácia  
– v materinskom jazyku, resp. v cudzom jazyku, 
– vystúpenie si napíš a nechaj „odležať“,  
– zreteľne pri písaní rozlišuj adresáta (domáci – zahraniční odborníci),  
– strategicky vyberaj časopis (CC, non CC, zahraničné, domáce), 
– zhodnoť kvalitu publikácie podľa vlastného názoru,  
– vždy daj prednosť periodiku pred príležitostným zborníkom,  
– štandardná medzinárodná úroveň písomnej (ale aj ústnej) prezentácie 

dokumentuje „zdravie“ komunity, z ktorej pochádza autor prezentácie,  
– názov práce zvoľ krátky, úderný, prezentuj nie čo sa robilo, ale výsledok 

práce, v názve uplatni čo najviac nosných (kľúčových) slov,  
– abstrakt píš ako posledný, neopakuj v ňom údaje uvedené v názve práce, 
– dva základné typy abstraktu:  

a) štrukturalizovaný (podľa kapitol práce),  
b) neštrukturalizovaný (tvorí jeden odstavec),  

– vhodné obrázky a tabuľky majú vyššiu výpovednú hodnotu ako text,  
– v text neopakuj to, čo je v tabuľke,  
– dodržiavaj redakciou požadovaný rozsah práce (včítane bibliografie, 

obrázkov, tabuliek),  
– bibliografiu píš vždy podľa zvyklostí v danom periodiku (pozri si jeho 

niekoľko posledných čísiel), 
– nezabudni na kompletnosť citácií (citácie pod obrázkami a tabuľkami), 
– nezabudni poďakovať za finančnú podporu od agentúr.  

Posterová prezentácia  
– striktne dodržiavaj organizátorom stanovené rozmery posterov, 
– nepreplňuj plochu posterov, striedaj slovné a grafické vyjadrenie,  
– pamätaj na veľkosť písma a textu k obrázkom (čitateľnosť z 3 m), 
– pamätaj na farebné ladenie abstraktu, 
– po konferencii prezentuj výsledky na pracovisku.  

Vystríhaj sa:  
– raz urobíš prešľap, a roky ti potrvá (ak vôbec), kým daný krok anuluješ, 
– plagiovania výsledkov hocikoho (aj autora z Patagónie!),  
– ešte nebezpečnejšie a neprijateľnejšie je falšovanie, upravovanie výsledkov,  
– striktne dodržuj zásady priority objavu, výsledku výskumu,  
– nepublikuj dvakrát to isté alebo veľmi podobné. 

 
Meško, D., Katuščák, D. a kol., 2004: Akademická príručka. Osveta, 316 s.  
Kimlička, Š. 2002: Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov. Stimul, Brati-
slava, 81 s.  
Šesták, Z. 2000: Jak psát a přednášet o vědě. Academia, 204 s.  
Mišík, M., 1990: Štafeta vedy. Obzor, 366 s.  
Koudelík, P., 1990: Jak (ne)dělat vědu. SNTL, 83 s.  
Dévényi, T. 1981: Kariéra Dr. Gézy Tamhletoho, aneb vědci a hlodavci. Mladá fronta, 177 s.  

Dušan Hovorka, emeritný profesor PriF UK 



 18

Botanická záhrada odpovedá na kritiku 
 
 
V rámci tretieho ročníka celobratislavskej 

akcie „Bratislava pre všetkých“ otvorila v sobo-
tu 22. apríla 2006 Botanická záhrada UK svoje 
brány bezplatne pre všetkých milovníkov prí-
rody. Tri dni po akcii, dňa 26. apríla, prišiel do 
redakcie mail od pani Mleškovej. Píše v ňom:  
Ocenila som počin magistrátu, sprístupniť kultúr-

ne zariadenia mesta. Výborný nápad – trochu mar-
ketingu a aj umožnenie menej solventným obča-
nom prístup do týchto zariadení. Nie som kverulant, 
ale pár poznámok si nemôžem odpustiť. Moja osob-
ná skúsenosť: Botanická záhrada sa k dobrému 
projektu pripojila. Tiež dobrý nápad, keby sa na 
to aj pripravila. Vstup do Botanickej záhrady bol 
zadarmo len v sobotu. V nedeľu už viselo v BZ 
v tomto zmysle oznámenie. Takže v nedeľu sa lístky 
kupovali. Nie v cene, ako píše „ena“ v SME dňa  
25. 4. 2006 20,– a 10,– Sk, ale v cene 40,– a 20,– Sk. 
Iné skúsenosti z Botanickej záhrady boli pre nás 
nepochopiteľné. Spústa (aby som bola presná, asi 
aj väčšina) rastlín, drevín a stromov bola neozna-
čená, staré tabuľky boli vyblednuté, nečitateľné 
alebo polámané. Pri zakladaných nových expozí-
ciách – ak chcete vedieť, o akú rastlinu ide, musíte 
vojsť hlboko do skalky alebo expozície, nakoľko 
písmenka sú úplne malé a pod. O zanedbanosti 
a nezametených chodníkoch ani nehovorím. Chá-
pem, že nie sú peniaze – napokon na skleníkoch 
a vo väčších zariadeniach je to zreteľné, ale o ve-
ciach, o ktorých hovorím – tam fakt stačí, aby nie-
kto 8 hodín pracoval, keď už nastúpi do práce. Ve-
denie Botanickej záhrady zareagovalo na iniciatívu 
mesta vhodne a nepochybne s dobrým marketin-
govým úmyslom. Predpokladám, že návštevnosť 
sa v týchto dňoch určite priblížila celoročnej náv-
števnosti botanickej záhrady. Len či tí, ktorí tam 
boli, ešte prídu a či sa v konečnom dôsledku neod-
razí nepripravenosť BZ na túto akciu v ešte nižšej 
návštevnosti. Zlé meno sa šíri totiž rýchlejšie ako 
dobré. S pozdravom ML 
 
List sme poslali pánovi riaditeľovi BZ UK 

RNDr. J. Bellovi, nechtiac práve v deň jeho me-
nín. Odpoveď prišla obratom a tu je jeho reak-
cia a vysvetlenie: 
Botanická záhrada UK ako vedeckovýskumná  

a kultúrno-výchovná inštitúcia poskytuje svojim 
návštevníkom všetko, čo je v jej možnostiach na 
vysokej odbornej a estetickej úrovni. Zapojenie 
sa BZ UK do projektu „Bratislava pre všetkých“ 
organizovaného magistrátom hl. m. bolo dobrou 
vôľou predstaviť verejnosti aj túto inštitúciu, na-
priek tomu, že nespadá pod správu mesta. Keďže 
ale prevažná väčšina návštevníkov je práve z Bra-
tislavy, tak sme samozrejme, ako aj vlani, túto ak-
tivitu podporili. Na prípravnom výbore na magistráte 
všetky inštitúcie predložili svoje návrhy, ktoré boli 
rozpracované a vytlačené v propagačných mate-
riáloch a tesne pred akciou sa konala tlačovka, 
na ktorej boli informované médiá. A teraz konkrét-
ne k pripomienkam pani ML v poradí, ako ich uvá-
dza v liste: 
Botanická záhrada UK sa na akciu pripravila  

v maximálnej miere, čo dokumentuje aj to, že akcia 

nezanechala v BZ UK také škody, ako v minulom 
roku. BZ UK mala voľný vstup len v sobotu, čo bolo 
avizované na tlačovke aj v propagačných mate-
riáloch. Nakoľko ale niektorí „tiežnávštevníci“ sa 
dožadovali vstupu do BZ UK zadarmo aj v nedeľu, 
samozrejme sme to avizovali oznamom pri vstupe 
do BZ UK. Stačilo si však pozorne prečítať, ktoré 
inštitúcie sú kedy a ako otvorené. To však spôso-
bovalo problémy viacerým návštevníkom, ale po 
vysvetlení to pochopili a buď sa pred bránami 
otočili (lebo to nebolo zadarmo), alebo vošli do 
záhrady.  
BZ UK nezodpovedá za nekorektné informácie 

o vstupnom do záhrady, ako o tom informoval 
denník SME, pretože vstupné je už niekoľko rokov 
uverejňované na internetovej stránke UK, na  
výveske pokladne BZ UK, ako aj v mediálnych  
informáciách poskytovaných riaditeľom BZ UK, 
nasledovne – deti do 6 rokov zdarma, študenti  
a dôchodcovia 20,– Sk, dospelí 40,– Sk. 
V zbierkovom fonde BZ UK sa nachádza okolo 

8 000 druhov a kultivarov rastlín. V dendrologickej 
sekcii sa nachádza označenie drevín na starých 
gravírovaných menovkách, ktoré poznačil zub času. 
Tie sa postupne vymieňajú a dopĺňajú o zalamino-
vané menovky, ktoré sú ekonomicky výhodnejšie, 
aj keď ich trvácnosť je kratšia. Nerobí však problém 
ich každé dva roky obnovovať. Taktiež menovky 
na skalkách, skleníkoch a ostatných expozíciách 
sú vyrobené rovnakou technológiu. Dreviny a skal-
ničky sú „trošku“ odlišné svojim vzrastom, a preto 
som presvedčený, že musia mať aj adekvátnu veľ-
kosť. Vie si vôbec návštevníčka predstaviť rovnakú 
veľkosť menovky pred 15 m vysokým stromom ale-
bo pred 5 cm vysokou skalničkou? Nechýbala by 
jej tu aj estetika? Každú jar sa menia a dopĺňajú 
menovky v celej BZ UK. V skleníkoch sa vymenilo 
a doplnilo 645 ks menoviek a v exteriéroch zatiaľ 
550 ks. A ďalšie sa budú doplňovať priebežne. 
Pred každým víkendom sa poobede botanická 

záhrada pozametá. Keď zafúka a zaprší, je to smola, 
pretože v sobotu a v nedeľu majú zamestnanci 
voľno, okrem služby, ktorá sa stará o skleníky a zá-
lievku expozícií. V prípade, že záhradu navštívilo  
v sobotu bezmála 8 000 návštevníkov, sa pani ML 
nemôže čudovať, že záhrada nebola „povysávaná“. 

Odpadkové koše boli vyprázdnené v sobotu večer, 
aby v nedeľu nebola záhrada v papieroch. Počas 
celého víkendu (bol som v záhrade osobne po 
celých 12 hodín aj v sobotu aj v nedeľu) som nena-
šiel žiadne odpadky ani smeti voľne poletovať po 
záhrade! A to, že si niektorí návštevníci príležitostne 
skrátili chodník alebo si ľahli na trávnaté plochy 
 a tým vyniesli na chodníky trochu zeminy a trávy, 
nepovažujem za taký prehrešok, aby pani ML oso-
čovala našich zamestnancov, že nepracujú 8 ho-
dín denne. Nie je všetko o peniazoch, ako sa na-
zdáva. Je to kus entuziazmu a lásky k práci, ktorú 
tu denne odovzdávajú pre milovníkov prírody. Ale 
pani ML len potrebuje dehonestovať prácu „oby-
čajného“ záhradníka. Môže si to vyskúšať na jeden 
deň. Budem sa jej osobne venovať a som zvedavý, 
či bude stačiť môjmu tempu – aj keď som „len ria-
diteľ“ BZ UK. 
V čase akcie bolo v BZ UK okrem služby a mňa 

ešte ďalších 8 zamestnancov a priateľov záhrady, 
ktorí dobrovoľne robili poradenskú a informačnú 
činnosť pre návštevníkov. To na margo toho, že bo-
tanická záhrada nebola na akciu pripravená. 
Celoročná návštevnosť záhrady je cca 40 000 

návštevníkov. V tú sobotu ich bolo okolo 8 000  
a v nedeľu 1 600. Svojou plochou 7 ha záhrada 
nie je dimenzovaná na takýto jednorázový nápor 
návštevníkov, ktorí si nemôžu v kľude vychutnať 
všetku tú krásu, čo záhrada môže ponúknuť. Preto 
sa sem vrátia, aby si ju prezreli a nielen raz, lebo 
záhrada je iná v každom ročnom období. 
Našťastie som bol oslovený mnohými známymi, 

ale aj neznámymi návštevníkmi, ktorým sa záhrada 
páčila, a poukazovali na skutočnosť, že aj napriek 
finančnej tiesni sa tu z roka na rok niečo tvorí a bu-
duje a skrášľuje a že nám v tejto neľahkej činnosti 
prajú veľa elánu. 
 
Na záver pár postrehov: 
Pre niekoho sa zdá vstupné 20,– a 40,– Sk veľa, 

a preto rád využil možnosť Dňa otvorených dverí. 
Je však smutné, že inač by do záhrady nikdy ne-
prišiel. Je to osveta, ktorú však niektorí zneužívali 
až do krajnosti, a tým strpčovali a znepríjemňo-
vali priebeh celej akcie samotným organizátorom. 
Jeden príklad za všetky. Záhrada je otvorená  
do 18.00 hod. Dožadovať sa vstupu do záhrady 
o 17.45 z odôvodnením že „dnes je Bratislava pre 
všetkých, tak si môžeme dovoliť všetko“, hovorí 
sám za seba. A ešte jeden: „Pustite nás len sem na 
kraj za bránu, my si tu na tráve chceme vypiť pár 
pív“. To ale pani ML nevie alebo netuší, že v Deň 
otvorených dverí sa nechodí len za kultúrou. 
S pozdravom pre pani ML a s informáciou o ďal-

ších akciách pre verejnosť: 
• 26. 4. – 30. 4. 2006 – Expozícia BZ UK na vý-
stave „Flóra Bratislava“ bola ocenená Čestnou 
cenou primátora hl. m. Bratislava 

• 28.4. – 1. 5. 2006 – Výstava skalničiek v BZ UK 
• 19. 5. – 21. 5. 2006 – Sympóziu „Kaktusárska jar“ 
v BZ UK 

• 2. 6. – 3. 6. 2006 – „Deň stromov“ v BZ UK  
 

RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ BZ UK 
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Posledné lúčenia sú najťažšiePosledné lúčenia sú najťažšiePosledné lúčenia sú najťažšiePosledné lúčenia sú najťažšie    
 
S hlbokým zármutkom Právnická fakulta UK oznámila, že dňa 11. apríla 2006 zomrel prof. 

JUDr. Juraj Cúth, DrSc., dlhoročný profesor fakulty a spoluzakladateľom modernej slovenskej 
školy medzinárodného práva. Posledná rozlúčka s prof. J. Cúthom sa konala dňa 19. apríla 2006 
na cintoríne v Slávičom údolí. V mene Právnickej fakulty Univerzity Komenského, jej učiteľov  
a študentov sa zo zosnulým rozlúčili dekan fakulty doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc., a vedúci 
Katedry medzinárodného práva a európskych štúdií doc. JUDr. František Poredoš, CSc.: 

 

Ešte v januári tohto roku Katedra medzinárod-
ného práva a európskych štúdií usporiadala na 
počesť osemdesiatych narodenín prof. Cútha me-
dzinárodnú vedeckú konferenciu, nebolo na nej 
jediného vystupujúceho, ktorý by nevzdal hold  
a úctu prof. Cúthovi.  

Napriek často lákavým ponukám venoval prof. 
J. Cúth celých päťdesiatštyri rokov aktívneho ži-
vota svojej alma mater. Na jeho láskavý prístup  
a pedagogický takt nezabúdajú najmä tí, ktorí mali 
bližší záujem o medzinárodné právo a u ktorých 
ovplyvnil ich ďalší výber profesionálnej životnej 
dráhy. Ako múdry a ochotný školiteľ vychoval via-
cerých kandidátov vied, z ktorých sa stali docenti 
i profesori medzinárodného práva. Títo pokračujú 
v jeho poslaní a pripravujú ďalšie právnické gene-
rácie v jednej z kľúčových právnych disciplín v me-
dzinárodnom práve.  

Prof. J. Cúth sa narodil v Dobrej Nive, ľudovú 
školu navštevoval v rodisku, meštianku a gymná-
zium vo Zvolene. Vysokoškolské štúdia absolvo-
val v Bratislave. 

V roku 1950 sa stal asistentom na Katedre me-
dzinárodného práva a politiky. V januári 1963 bol 
menovaný docentom pre odbor medzinárodné 
právo, v decembri 1968 bol prezidentom republiky 
vymenovaný za mimoriadneho a od septembra 
1980 za riadneho profesora pre odbor medziná-
rodné právo. V krátkom čase tak dosiahol svoju 
plnú odbornú kvalifikáciu a vedeckú erudíciu. 

Od 1. februára 1991 bol v dôchodku, avšak na-
ďalej pracoval na Katedre medzinárodného práva 
a európskych štúdií až do júna 2004. 

Prof. Cúth celý svoj plodný život pracoval na 
Právnickej fakulte UK. V rokoch 1963 – 1968 bol 
prodekanom a v rokoch 1969 – 1972 dekanom 
Právnickej fakulty UK. V rokoch 1979 – 1989 bol 
vedúcim Katedry medzinárodného práva a politiky. 
V roku 1970 zastával funkciu dekana aj na novo-
založenej pobočke Právnickej fakulty UK v Koši-
ciach, kde tiež viedol Katedru medzinárodného 

práva a neskôr Katedru občianskeho a medziná-
rodného práva. Externe prednášal medzinárodné 
právo súkromné aj na znovuotvorenej Právnickej 
fakulte v Brne.  

Prof. J. Cúth je považovaný za spoluzakladateľa 
vedy medzinárodného práva v Československu  
a na Slovensku. Vo vedeckovýskumnej práci 
získal najviac ocenení za monografické práce 
„Medzinárodné rieky“ a „Neplavebný režim riek 
a medzinárodné právo“, ako aj za štúdiu „Uznanie 
štátu vo svetle medzinárodného práva“. Jeho ve-
decké, študijné i dokumentačné práce mali zvý-
šenú autetičnosť, čo mu umožnilo prístup aj do 
iných odborných inštitúcií. Bol členom Vedec-
kého kolégia Ústavu štátu a práva ČSAV, SAV, 
predsedom Slovenskej spoločnosti pre medziná-
rodné právo a členom Výkonnej rady Združenia 
pre medzinárodné právo v Londýne. Dlhodobo 
pôsobil aj v ďalších medzinárodných organizá-
ciách a združeniach. 

Svoju odbornosť uplatnil aj ako riaditeľ Inštitútu 
medzinárodných štúdií pri Ministerstve zahranič-
ných vecí SR v rokoch 1995 – 1998, kde spájal 
svoju teoretickú a praktickú fundovanosť s potre-
bami zahraničnej politiky mladej Slovenskej re-
publiky. 

Prof. J. Cúth absolvoval množstvo prednáško-
vých pobytov aj v zahraničí. Na renomovaných 
univerzitách prezentoval svoje vedecké názory  
a šíril dobré meno československej a neskôr slo-
venskej školy medzinárodného práva. Výsledky 
jeho vedeckej práce sú uznávané nielen doma, 
ale aj v zahraničí. Desiatky a desiatky vedeckých 
štúdií, odborných článkov, jeho monografie majú 
vysokú medzinárodnú úroveň, jeho práce veľa-
krát citovali renomovaní internacionalisti v najpre-
stížnejších zahraničných odborných medzinárod-
no-právnych časopisoch. 

Bytostnú spätosť s praxou preukázal prof. Cúth 
aj svojím dlhoročným pôsobením v rozhodcov-
skom súdnictve. Pôvodne ako rozhodca Rozhod-

covského súdu pri Československej obchodnej 
a priemyselnej komore, v roku 1993 zakladal  
a v rokoch 1993 – 2004 bol predsedom Rozhod-
covského súdu Slovenskej obchodnej a priemy-
selnej komory. V rokoch 1993 – 2004 bol členom 
Európskej arbitrážnej skupiny Medzinárodného 
rozhodcovského súdu v Paríži. Ako predseda Roz-
hodcovského súdu nezištne odovzdával svoje 
vedomosti a skúsenosti predovšetkým mladým 
a začínajúcim rozhodcom. Do konca svojho života 
bol čestným predsedom Rozhodcovského súdu 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. 
Pôsobil tiež ako rozhodca rozhodcovských súdov 
v Moskve, Kyjeve, Záhrebe, Ľublani a vo Viedni. 

Milý Juraj, lúčime sa s Tebou, aj keď sme do 
posledného dňa Tvojho života dúfali, že Ťa ešte 
uvidíme na katedre, kde si mal do poslednej chvíle 
svoj stôl. Ten stôl na katedre nebola len symboli-
ka. Vždy si vedel dať múdru radu k pracovným 
problémom katedry a každého povzbudiť aj pri 
jeho osobných problémoch. Pri Tvojom optimistic-
kom postoji k životu sa zdali všetky problémy ma-
licherné, ako častokrát aj boli. Budú nám chýbať 
nielen Tvoje rady v odborných a pracovných ve-
ciach, ale predovšetkým Tvoja hlboká ľudskosť. 
Zostaneš navždy v našich mysliach ale predovšet-
kým v našich srdciach ! 

Česť Tvojej pamiatke!
 
 

Za doc. Štefanom StriežencomZa doc. Štefanom StriežencomZa doc. Štefanom StriežencomZa doc. Štefanom Striežencom    
 
Vo veku nedožitých 68 rokov nás dňa 27. marca 2006 navždy opustil doc. PaedDr. Štefan 

Strieženec, CSc., iniciátor a organizátor rozvoja sociálnej práce na Slovensku. Posledná 
rozlúčka, na ktorej boli prítomní aj jeho bývalí kolegovia z fakulty i z katedry, sa konala dňa  
29. marca 2006 na cintoríne v Trnave.  

 

Doc. Š. Strieženec sa narodil 23. decembra 1938 
v Čuklasovciach. Po absolvovaní Vysokej školy 
pedagogickej niekoľko rokov učil na základných 
a stredných školách v Trnave. V rokoch 1973 – 
1975 absolvoval postgraduálne štúdium na VŠP 
v Prahe, v roku 1982 získal titul PaedDr. a v roku 
1983 obhájil kandidátsku prácu na tému Sociál-
na politika.  

Na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty 
UK pracoval od jej vzniku v roku 1990, vyučoval 
predmety: sociálna politika, teória a metodológia 
sociálnej práce, sociálne projekty a podniková so-
ciálna práca. 

V rokoch 1995 – 1996 vypracoval „Komplexný 
projekt podnikovej sociálnej politiky a práce vo 
firme ŽOS Vrútky“, ktorý v rámci vedeckovýskum-
nej činnosti aj realizoval. Výsledky projektu boli 

podkladom na získanie certifikátu normy ISO 9002 
udeleným medzinárodnou skúšobnou komisiou. 
Súčasne koncipoval obsahovú náplň výučbového 
predmetu „Podniková sociálna práca“, ktorú aj na 
katedre prednášal.  

Od roku 2000 bol predsedom Asociácie vzde-
lávateľov v sociálnej práci v SR, členom pracovnej 
skupiny Akreditačnej komisie z odboru vzdeláva-
nie v oblasti sociálnej práce, členom Terminolo-
gickej komisie pri MŠ SR, podpredsedom re-
dakčnej rady časopisu „Sociální práce“ v Českej 
republike, členom redakčnej rady celoštátneho 
časopisu „Práca a sociálna politika“, kde redigoval 
rubriku sociálnej práce. Pôsobil ako člen Kolégia 
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Zorganizoval viacero celoslovenských a medzi-
národných konferencií, v auguste roku 1999 bol 
hlavným organizátorom európskej konferencie 
ECSPRESS zameranej na oblasť „Príprava so-
ciálnych profesií pre budúcu Európu“, na ktorej 
sa zúčastnilo viac ako stovka popredných odbor-
níkov z celej Európy. V roku 2001 inicioval zalo-
ženie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov, 
vypracoval Návrh zákona o povolaní sociálneho 
pracovníka, činnosti sociálnej práce a zriadení 
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov.  

Do roku 2005 vyučoval sociálnu prácu na Ka-
tedre sociálnej práce na Pedagogickej fakulte 
UK, bol garantom štúdia sociálnej práce na Ka-

tedre sociálnej práce PdF UK, predsedom ri-
goróznej komisie na PdF UK, členom rigoróznej 
komisie na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce 
na Trnavskej univerzite, členom doktorandskej 
komisie v odbore vzdelania Sociálna práca na 
Trnavskej univerzite, člen odborovej rady v rámci 
doktorandského programu na Katedre sociálnej 
práce Ostravskej univerzity. 

Publikačnou a organizátorskou činnosťou výraz-
ne ovplyvňoval sociálne zákonodarstvo a formo-
vanie sociálnej práce na Slovensku ako odboru 
vzdelania. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie 
patrí Náčrt problematiky sociálnej politiky (1993), 
Slovník sociálneho pracovníka (1996), Úvod do so-
ciálnej práce (1999), Písomné študijno-kvalifikačné 
prejavy v odbore sociálna práca (2000, spoluau-
tor Bednárik), Teória a metodológia sociálnej prá-
ce (2005). Ďalej bol autorom mnohých odborných 
časopiseckých článkov. 

V roku 2005 mu bola Fakultou zdravotníctva  
a sociálnej práce Trnavskej univerzity spolu s Aso-
ciáciou vzdelávateľov v sociálnej práci v SR ude-
lená pamätná medaila Eleny Maróthy – Šoltésovej 
za rozvoj sociálnej práce na Slovensku. 

Na doc. Š. Strieženca s vďakou a uznaním spo-
mína pedagogická i študentská obec fakulty a naj-
mä jeho kolegovia. 

Česť jeho pamiatke! 
Členovia Katedry sociálnej práce PdF UK 



 
 

 

Anketa na aktuálnu tému 
 
Letný semester sa už tradične spája so štátnicami. Piatakov na 

Univerzite Komenského sme sa opýtali: Akým spôsobom si budete po 
ukončení vysokoškolského štúdia hľadať uplatnenie?  

Katarína (žurnalistika): Prácu po škole si hľadať nemusím, keďže už 
počas štúdia som aktívne pracovala pre médiá a aj po skončení školy plá-
nujem zostať na svojom terajšom pracovisku. Som veľmi rada, že si ne-
musím hľadať prácu. Neviem si predstaviť, že by som bola nezamestnaná, 
hoci aj na krátke obdobie. Navyše viem, že absolventi bez praxe majú veľké 
problémy zamestnať sa.  
Martin (mediálna technika): Našťastie, môj odbor je na pracovnom trhu 

veľmi lukratívny a najlepší študenti dostávajú zaujímavé ponuky už v prie-
behu tretieho, respektíve štvrtého ročníka. Zároveň už počas školy pracujú 
a zväčša na svojich pracoviskách zostanú aj po ukončení štúdia. Mnoho 
mojich kamarátov aj pri štúdiu iných odborov pracuje už počas vysokej 
školy a zotrvá tam aj po jej ukončení. Dnes je už počas štúdia zamestnaná 
väčšina študujúcich a zamestnávatelia ich prijímajú s vyhliadkou do budúc-
nosti – v podstate si tak často cieľavedome vychovávajú kolektív.  
Ivan (telesná výchova – slovenský jazyk): Od prvého ročníka mi je 

jasné, že učiť nebudem. Otec je podnikateľ a počíta so mnou vo svojej firme. 
Stále ma bavila oblasť, ktorou sa zaoberá, ale chcel som niečo aj študovať. 
Človek totiž nikdy nevie, čo, kedy a na čo bude potrebovať. Viem, asi sa to 
zdá jednoduché a mnohí si teraz povedia, že „otecko zabezpečil synáčikovi 
budúcnosť“, ale nič nie je jednoduché. Na druhej strane, ak by mal takú 
možnosť niekto iný, tiež by ju využil.  
Jana (medzinárodné vzťahy): Do práce sa mi veľmi nechce, najradšej by 

som ešte čosi študovala. Zvažujem „doktorát“, alebo odchod do zahraničia. 
Viem, že moja mama už mala v tomto veku dve deti, no doba sa zmenila a ja 
sa ešte cítim mladá. Toto je jedna z posledných príležitostí zažiť veci, na ktoré 
už možno nikdy nebudem mať čas. Nevylučujem možnosť, že v zahraničí 
zostanem, alebo že ešte budem študovať práve tam. 
Milan (prekladateľstvo a tlmočníctvo: švédčina a nemčina): Rozpošlem 

svoj životopis, budem chodiť na pohovory a čakať, že ma niekto zoberie do 
pracovného pomeru. Mojím hlavným cieľom je zostať pri švédčine, budem 
sa teda snažiť nájsť nejakú firmu, ktorá pracuje so švédčinou, teda komu-
nikuje s obchodnými partnermi zo Švédska. Rozmýšľam aj nad odchodom 
do zahraničia, kde by som rád využil svoje znalosti švédskeho, nemeckého 
a zároveň slovenského jazyka. Nebránim sa ani ďalšiemu vzdelávaniu v ob-
lasti cudzích jazykov.  
Peter (slovenský jazyk): Už približne dva roky viem, že som si zvolil 

školu, ktorá mi nie je blízka. Lepšie povedané, ak by som mohol, všetkým 
by som poradil, aby nikdy nešli študovať niečo, čo majú radi, lebo to 
znenávidia. Preto som sa v treťom ročníku stal poslucháčom dvoch vysokých 
škôl naraz. Problém so zamestnaním sa ma tak nebude týkať ešte minimálne 
tri roky. Celkom mi to vyhovuje, lebo si neviem predstaviť, že by som mal zra-
zu chodiť do práce. Je to asi skoro.  
Skvelé ponuky a ešte lepšie rozhodnutia praje  

Andrea Ondo-Eštoková 
 
 
Zapísaním poslednej známky do indexu odbije 

pre študentov gong, znamenajúci začiatok letných 
prázdnin. Okrem horúceho počasia prinášajú so 
sebou študentom aj obrovské možnosti, ktoré tre-
ba využiť. 
Jar je už v plnom prúde, presne tak ako skúško-

vé obdobie. Všetkým študujúcim iste občas padne 
zaťažko sústrediť sa na učenie, keď teplé slnko 
láka von. Po zvládnutí skúšok sa však môžete tešiť 
na zaslúžený a vytúžený oddych. Podaktorým 
myšlienka na prázdniny asociuje sladké leňoše-
nie, preto si žiadne špeciálne plány na leto nero-
bia. Naproti tomu tí aktívnejší, ktorí vo chvíľach 
voľna neobsedia na jednom mieste, si už program 
na celé leto naplánovali. 
Veľká časť vysokoškolákov trávi letné mesiace 

cestovaním, no najmä prácou v Amerike. Aj Mi-
chal, tretiak na práve, sa tento rok rozhodol využiť 
ponuku agentúry a s programom Work and Travel 
sa už v strede mája chystá odletieť do USA. Dô-
vod jeho rozhodnutia? „Sestra cestovala v lete do 
Ameriky už dvakrát a má skvelé skúsenosti. Tento 
rok mi navrhla, aby sme šli spolu. V Amerike som 
ešte nebol. Teším sa hlavne na cestovanie – vidieť 
Los Angeles, San Francisco – to je môj sen.“  
Petra a Lucia študujú marketingovú komuniká-

ciu a ich očakávania sú tiež veľké. „Petra bola  
v USA aj minulé leto a so zamestnávateľom sa do-

hodla, že pricestuje aj tento rok. Zároveň vybavila 
prácu aj pre mňa, hoci som v „štátoch“ ešte nebo-
la. Teším sa, že si zarobím, zdokonalím sa v jazy-
ku a získam veľa nových kontaktov,“ hovorí Lucia. 
Niektorí však viac ako cestovať za „veľkú mláku“ 

preferujú prácu v Európe. „V lete cestujem na tri 
mesiace do Anglicka za sesternicou, ktorá sa tam 
vydala. Jej rodina vlastní hotel a ponúkla mi tam 
prácu v bare,“ reaguje Matúš (1. ročník, preklada-
teľstvo – angličtina/španielčina) na moju otázku, 
kde chce tráviť leto.  
Žurnalistka Veronika by zasa chcela cez letné 

prázdniny navštíviť Taliansko. „Nechystám sa tam 
na viac ako mesiac. Na internete som našla ponu-
ku na letný kurz taliančiny, ktorú mám veľmi rada, 
ale v škole ju nemám možnosť študovať.“ Rakús-
ko láka študentov štvrtého ročníka etnológie Erika 
a Mira. Po skúsenostiach s Amerikou či Írskom 
mali chuť si vyskúšať pracovať v nemecky hovo-
riacej krajine. „Cez známych sme si vybavili prácu 
v turistickom stredisku v Alpách. Lákadlom je pre 
mňa viac ako peniaze to, že sa naučím lepšie ne-
mecky,“ prezradil Erik. 

O tom, že leto na Slovensku tiež nemusí byť naj-
horšie, sa presvedčil aj Jozef, študent filozofie. 
„Mám stále zamestnanie v Bratislave, kde pracu-
jem už tretí rok popri škole a tradične aj cez prázd-
niny. Teraz to nebude inak. V tomto zamestnaní 
mám vyhliadku na trvalý pracovný pomer po skon-
čení štúdia, čiže ho nechcem stratiť.“ Andrea, kto-
rá študuje druhý ročník špeciálnej pedagogiky, 
nechce zostať v Bratislave: „Prekáža mi príliš tep-
lé a suché počasie. Keďže som z pod Tatier, pôj-
dem na prázdniny domov. V lete budem pracovať 
u otca vo firme ako každý rok. Okrem toho sme  
si s kamarátmi naplánovali niekoľko túr do Tatier 
a Slovenského raja. V auguste sa chystáme na 
týždňovú dovolenku k moru.“ 
Nad letom si hlavu nelámu hádam len posluchá-

či posledných ročníkov, ktorí už do zahraničia ako 
študenti cestovať nemôžu. Aj tak ich viac ako myš-
lienky na cestovanie budú určite viac zamestnávať 
štátnice... Tí ostatní si môžu ešte niekoľko rokov 
prázdniny užiť príjemnejším spôsobom. Či sa už 
rozhodnete stráviť leto v zahraničí či doma, na ho-
rách alebo pri mori, budete pracovať alebo rela-
xovať, nech vaše prázdniny stoja za to. Preto ne-
premeškajte žiadnu príležitosť, ktorá sa vám núka, 
a nepremárnite krásne študentské roky plné mož-
ností. 

Lenka Mlynčeková
 

 

Študentským perom 

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

Mesiac bohyne Maia 
Je piaty v gregoriánskom kalendári. V tomto mesiaci otvorili Eiffelovu

vežu verejnosti, spojenci porazili Hitlera, Slovensko sa dostalo do
Európskej únie. Narodili sa Tony Blair, George Clooney alebo Fred 
Astaire. Meno dostal pravdepodobne po gréckej bohyni menom 
Maia...anglicky May, nemecky Mai, španielsky Mayo, taliansky Maggio...
...slovensky máj.  
Prvý máj bol dlhé roky dňom hromadných osláv na námestiach. Dnes

už nemusíme a ani nemáme potrebu prezentovať náš mimoriadne 
pozitívny vzťah k práci. Každopádne na tento sviatok nezabúdame –
možno aj preto, lebo nám stále svieti červenou z kalendára ako štát-
ny sviatok. 
„Oslava základných princípov slobody tlače“ – takto charakterizovalo

Generálne zhromaždenie Spojených národov Medzinárodný deň slo-
body tlače, ktorý bol ustanovený na tretí máj v roku 1991.  
Ôsmeho mája Európa zvíťazila nad fašizmom – deň natoľko výz-

namný, že sa stal štátnym sviatkom vo viacerých krajinách... Tento 
deň je tiež vyhlásený za deň Červeného kríža.  
Deviateho mája si pripomíname aj Deň Európy. Prvýkrát bol zave-

dený Radou Európy v roku 1964. Možno sa mu ujde viac pozornosti 
v budúcnosti, keď (alebo radšej ak) dospejeme do štádia, keď bu-
deme viac Európanmi ako Slovákmi.  
Druhá nedeľa v mesiaci, v tomto roku 14. máj, je dňom, keď mô-

žeme vyjadriť svoju lásku, vďaku a rešpekt... komu inému ako našim 
mamám. Kapitalizmus vníma postavenie ženy – matky s trocha men-
ším nadšením ako socializmus, avšak tento sviatok je ešte stále ob-
ľúbený. Nezabudnite preto na kvety alebo bonboniéru. Bonboniéry 
sú asi lepší nápad – nech sa ujde niečo aj otcom... tento deň je totiž 
stále populárnejší ako deň otcov (tretia júnová nedeľa, tento rok: 18.6.).
Sedemnásty máj je Medzinárodným dňom telekomunikácie. Je na 

vás, či ho strávite s telefónom v ruke alebo naopak dňovou „mobil –
abstinenciou“. (Alebo aspoň pár hodinovou... Dvadsaťštyri hodín je 
predsa len dosť!)  
Verte či nie, v máji oslavujeme aj deň biologickej diverzity. Dvadsia-

teho druhého nezabudnite na to, ako je na svete krásne – aj vďaka to-
mu, že doň všetci svojou inakosťou vkladáme niečo nové a zaujímavé.
Posledný májový deň je svetovým antitabakovým dňom. Najlepšie

bude, ak ho strávite vonku. Ešte lepšie: niekde v objatí prírody. Ne-
fajčiarske aj fajčiarske pľúca sa určite potešia zdravej dávke kyslíka.  
Okrem všetkých dní, ktoré som spomenula, je tu ešte jedna „výni-

močná“ vec, ktorá sa nám s májom podvedome spája – a to skúškové
obdobie. Takže silné nervy a veľa zdaru! 

Lívia Tóthová

Nezmeškajte príležitosť 
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