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Minister školstva odovzdával ceny  

za vedu a techniku za rok 2007 
 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku vyvrcholil udeľovaním 
Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a tech-
niku za rok 2007. Slávnostný galavečer sa uskutočnil v piatok  
16. novembra 2007 v priestoroch Historickej budovy NR SR v Bra-
tislave, kde si z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR 
Jána Mikolaja víťazi prevzali ocenenia v štyroch kategóriách: Osob-
nosť vedy a techniky, Vedecko-technický tím roka, Celoživotné 
zásluhy v oblasti vedy a techniky a Osobnosť vedy a techniky do 
35 rokov. Pre Univerzitu Komenského je významným ocenením, 
že vo viacerých kategóriách získali toto ocenenie jej pracovníci. 

 

V kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ ocenenie získal prof. 
RNDr. Július Šubík, DrSc. z PriF UK za prioritné vedecké poznat-
ky v oblasti molekulárnej analýzy bioenergetických systémov  
a mechanizmov rezistencie eukaryotických mikroorganizmov voči 
antifungálnym látkam.  

V kategórii „Vedecko-technický tím roka“ bol ocenený kolektív 
pracovníkov v zložení: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., doc. Ing. Ro-
man Martonák, PhD., doc. RNDr. Miroslav Grajcár, CSc., doc. 
RNDr. Richard Hlubina, PhD., pod vedením doc. RNDr. Andreja 
Pleceníka, DrSc z Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK za 
vynikajúce výsledky v oblasti výskumu mezoskopických systémov 
a nových materiálov.  

„Osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov“ sa stal MUDr. Boris 
Mravec, PhD. z Ústavu patologickej fyziológie LF UK za objas-
nenie neurobiologického princípu pri vzniku a rozvoji chorôb, za 
experimentálne overenie mechanizmov podieľajúcich sa na cen-
trálnej regulácii sympatikoadrenálneho systému a za originálne 
experimentálne práce opisujúce interakcie medzi nervovým sys-
témom a periférnym nádorovým ochorením.  

Všetkým oceneným gratulujeme k významnému oceneniu ich 
práce a želáme im veľa ďalších úspechov. 

Marián Bernadič,  
LF UK 

 

Editoriál 
 
Na Slovensku vrcholil týždeň vedy. Môžeme sa dočítať v Našej 

univerzite. Všimli ste si inde takúto správu? Napríklad vo verejno-
právnych médiách? Ak áno, bolo to v rozsahu rádovo kratšom, 
ako správa z n-tého kola futbalovej ligy? Presne toto reflektuje 
skutočný záujem našej spoločnosti o vedu v SR. Preto sa k nej 
v praktickom (finančnom) vyjadrení štát (t. j. občanmi na základe 
ich preferencií generovaní zástupcovia) môže správať tak, ako to 
dlhodobo činí. Kde je pes zakopaný? Skutočne sa naši vedci 
nevedia marketingovo zviditeľniť v očiach verejnosti? Alebo je to 
naozajstný, takrečeno endogénny nezáujem obyvateľstva krajinky 
o čudákov, ktorým na ich vedecké hókusy-pókusy ešte musia 
prispievať z daní? 

Na inom mieste môžeme nájsť: „Podnetná bola jeho úvaha na 
tému novinárskej etiky, ktorá sa v súčasnosti vo veľkom porušuje, 
a to nielen v bulvárnej tlači. Na nej by malo stavať vzdelávanie 
žurnalistov, aby popri kvalitných, pútavých a formálne správnych 
prejavoch dodržiavali korektnosť a zachovávali etické pravidlá 
voči autorom, ktorých citujú, voči osobnostiam, o ktorých píšu 
a voči publiku, ktoré informujú.“ Žiada sa mi dodať – publiku, ktoré 
informáciami formujú. A ešte aj to, že podmieňovací spôsob, ktorý 
autorka v citovanej vete použila, poteší svojou čistotou.   

S radosťou si dovoľujem upozorniť, že autorsky máme naspäť 
Lenku Abelovskú. Referuje o tom, ako vidí popularizáciu vedy 
a praktickú etiku stanfordský profesor. Lenkine písanie by sme 
štandardne nemali hľadať až na záver čísla, ale preto, že je symbo-
lickým spájajúcim menovateľom týchto tém, si ju dnes nalistujete 
práve na predposlednej strane.  

Denná forma študijného programu muzeológia a kultúrne dedič-
stvo funguje u nás dva roky. Podľa jeho zakladateľa sme sa totiž 
nechali predbehnúť konkurenciou, a tak je v ročníku skromný po-
čet študentov. Znenazdajky sa nám na UK intenzifikuje tutoriálny 
spôsob výučby so všetkými jeho prednosťami („medzi nami je 
skoro až rodinné puto. Môžeme hocikedy diskutovať, hodiny sú 
uvoľnené a príjemné.“) Vždy, aj v čase núdze o každú korunu, 
som hlasoval za financovanie aj tzv. malých študijných programov. 
S jedinou podmienkou: aby boli zmysluplné.  

Konkurencia je asi zdravá aj na menších pieskoviskách. Z Prí-
rodovedeckej fakulty nám ponúkali „možnosť bezplatného vzdelá-
vania v oblasti zlepšenia našich počítačových zručností v rámci 
projektu Pilotný projekt vzdelávania zamestnancov v profesijných 
zručnostiach pre trh práce spoločnosti založenej na vedomos-
tiach“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. 
Aj synergia je zdravá, sily násobí najmä, ak nie ste svetovou veľ-
mocou. UK ju na UK preferuje.  

Historická pamäť ako zdroj poučenia. Aby sme nezabudli, že to 
nebolo tak dávno, keď bol 24-ročný absolvent na začiatku neslávne 
pamätných päťdesiatych rokov minulého storočia ustanovený za 
tajomníka UK, v čom sa zrejme osvedčil, lebo vo funkcii zotrval 
celé tie roky. Keď ju ako kvestor roku 1963 opustil, stal sa ako 
37-ročný učiteľom v pozícii zástupcu docenta. Potom o 3 roky 
docentom a zakrátko, už o 5 rokov, získal titul CSc. Na začiatku 
ďalších neslávne pamätných, tentoraz normalizačných rokov na-
stúpil 16 rokov trvajúci výkon inej významnej funkcie. „Vo svojich 
vedeckých a odborných prácach sa zameriaval najmä na oblasť 
výchovy k robotníckemu povolaniu v ČSSR.“ Také to veru boli 
časy. Nebola žiadna akreditačná komisia, žiadne slobodne voliace 
a zodpovednosť za činy od zvolených vyžadujúce akademické 
senáty, bolo len rozhodovanie komunistickej strany podľa jej uče-
nia. Ešte že nám od roku 1989 ostala sloboda prejavu a môžeme 
si tú historickú pamäť obnovovať nazeraním na fakty z rôznych 
uhlov pohľadu.   

Ako sme počuli od múdreho hosťa v našej posluchárni: potrebu-
jeme intenzívnu a nepretržitú debatu založenú na poznatkoch 
a nie na mýtoch, pričom môžeme mať rôzne, ba protichodné názo-
ry. Aj o tom je výsada akademickej pôdy. Alebo je to nielen právo, 
ale aj do tejto pôdy dejinami zasadená a šľachtená povinnosť?  

 
M. Dúbrava, prorektor UK 

Spravodajstvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minister školstva Ján Mikolaj vyznamenal neurofyziológa Borisa 
Mravca ocenením Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Zdroj: 
archív SAV 
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Cena Pavla Straussa 2007 profesorovi Jaroslavovi Simanovi 
 
Významnou spoločenskou a kultúrnou udalosťou Slovenska, ktorá sa koná pod záštitou Ministra kultúry SR a primátora mesta Nitra, je 

udeľovanie Ceny Pavla Straussa osobnostiam vedy a umenia, ktorí svojim celoživotným dielom prispeli k rozvoju slovenskej kultúry, vedy  
a umenia. Medzi ocenených sa 20. novembra 2007 zaradili prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc., detský kardiochirurg a vysokoškolský 
učiteľ (návrh predniesol prof. R. Hatala) a husľový virtuóz Peter Michalica (návrh predniesol prof. I. Hulín). 

 

Galaprogram v Divadle Andreja Bagara v Nitre usporiadaný pri 
príležitosti odovzdávania Ceny Pavla Straussa vyznel ako oslava 
humanizmu, oslava tvorivého ľudského ducha, oslava ľudskej 

práce a naplneného poslania. V tomto zmysle svoju laudáciu 
oceneným vyjadril aj rektor UKF v Nitre prof. L. Vozár a dekanka 
Filozofickej fakulty UKF prof. Z. Gadušová. Vyznamenanie je o to 
hodnotnejšie, že laureátov navrhujú študenti Filozofickej fakulty 
UKF a v spektre ich návrhov získavajú Cenu Pavla Straussa prá-
ve najvýznamnejší predstavitelia vedy, kultúry a umenia z celého 
Slovenska. Je pre nás mimoriadne potešiteľné, že práve profesora 
našej alma mater aj študenti iných univerzít na Slovensku poznajú, 
uznávajú a navrhujú na vyznamenanie ako prirodzenú autoritu, 
vynikajúceho lekára a vedca, morálnu osobnosť, ktorá svojou 
prácou posúva úroveň nášho poznania dopredu a smer nášho 
vnímania reality bližšie k človeku. 

Cena nesie pamiatku humanistu, spisovateľa a lekára Pavla 
Straussa, ktorý väčšiu časť života pracoval v Nitre. MUDr. Pavol 
Strauss sa prihlásil svojou tvorbou k ideálom kresťanského huma-
nizmu a literárna veda ho zaraďuje k básnickej skupine katolíckej 
moderny. Cenu Pavla Straussa udeľuje Kulturologická spoločnosť 
spolu s Katedrou kulturológie FiF fakulty UKF v Nitre. Cena pozo-
stáva z drevenej plastiky od umeleckého rezbára M. Poláka a gra-
fického listu od akad. maliara P. Galvánka. S históriou vzniku ceny 
a jej prvými laureátmi oboznámil prítomných vedúci Katedry 
kulturológie FiF doc. J. Leikert. Prvýkrát bola Cena Pavla Straussa 
udelená v roku 2005 kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi  
a Emílii Vášáryovej. V roku 2006 boli laureáti básnik Milan Rúfus 
a operný spevák Peter Dvorský. 

Marián Bernadič, LF UK 
 
 

Jazykové centrum vyškolilo takmer šesťtisíc frekventantov 
 
Pri príležitosti 15. výročia otvorenia Jazykového centra Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV) sa dňa 

16. novembra v priestoroch CĎV uskutočnilo slávnostné stretnutie spojené s prezentáciou aktivít. 
 
Jazykové centrum vzniklo na základe zriadenia Nadácie jazyko-

vého centra UK, a to Univerzitou Komenského v Bratislave a Uni-
verzitou v Groningene v Holandsku, ako moderné pracovisko 
nového typu podľa modelu Jazykového centra Univerzity v Gro-
ningene.  

 
Široká škála kurzov v ôsmich jazykoch 

Postupne sa v ňom otvárali rôzne typy kurzov od profesionálnych 
pre akademickú komunitu a odborníkov z praxe, zamerané na 
komunikáciu v príslušnom odbore, až po kurzy všeobecného 
charakteru – dlhodobé, krátkodobé, intenzívne i letné určené 
pre študentov i verejnosť. Od svojho vzniku sa v nich vyškolilo 
5639 frekventantov v 496-ich skupinách, odovzdalo 556 certifiká-
tov o jazykovej spôsobilosti a 647 vysvedčení o vykonaní všeobec-
nej štátnej jazykovej skúšky z jazyka anglického a nemeckého.  
K najúspešnejším patrí jednoročný denný štátnicový kurz pre 
maturantov, ktorí neboli prijatí na vysokú školu a chcú sa zdokona-
ľovať v anglickom, resp. nemeckom jazyku pred ďalšími prijímací-
mi pohovormi na VŠ.  

V jazykovom centre sa počas celej histórie vyučovali rôzne jazy-
ky. Okrem angličtiny a nemčiny, ktoré prevládajú, to bola holand-
čina, španielčina, francúzština, taliančina, japončina a čínština. 
Mnohé z týchto jazykov vyučovali v krátkodobých i dlhodobých 
kurzoch zahraniční lektori z USA, Veľkej Británie, Írska, Nemecka, 
Rakúska, Holandska, Talianska, Japonska a Číny, ktorých bolo 
celkovo sedemdesiatpäť. V súčasnosti sa v dvadsiatich štyroch 
kurzoch vzdeláva tristodevätnásť frekventantov v jazyku anglickom 
a nemeckom. V blízkej budúcnosti sa plánuje otvorenie ďalších 
kurzov. 

Aktívna spolupráca s viacerými organizáciami 

Jazykové centrum, spolu s Jazykovým centrom na Filozofickej 
fakulte Karlovej univerzity v Prahe, je zakladajúcim členom Čes-
ko-Slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých 
školách (CASAJC). Po dve volebné obdobia bolo aj sekretariátom 
tejto asociácie, ktorá je členom Európskej konfederácie univerzit-
ných jazykových centier (CercleS) so sídlom na Univerzite vo Würz-
burgu v Nemecku. V roku 2004 bolo organizátorom Ôsmej medzi-
národnej konferencie CercleS, ktorá sa konala na UK v Bratislave.  

V rokoch 1997 – 2007 sa centrum zapojilo do štyroch projektov 
Európskej únie ERASMUS SOCRATES. Predmetom výskumu 
bola problematika jazykových kompetentností poslucháčov VŠ. 
Jazykové centrum spolupracovalo v tomto projekte s dvadsiatimi 
dvomi jazykovými centrami a katedrami jazykov VŠ z najväčších 
európskych univerzít a bolo tiež zastúpené v jeho riadiacej zložke. 

Jazykové centrum počas celej svojej histórie spolupracovalo  
s Britskou radou a Goetheho inštitútom v Bratislave, s univerzitami 
v Holandsku, vo Veľkej Británii a v Írsku ako aj ďalšími vzdeláva-
cími a kultúrnymi inštitúciami doma i v zahraničí. 

Zárukou kontinuity do ďalších rokov je predovšetkým náš kvalitný 
učiteľský kolektív, ktorý charakterizuje zodpovedný prístup k prá-
ci a vysoká profesionalita. Sú to učitelia, ktorí zostali verní jazyko-
vému centru počas celej jeho existencie. K nim pribudli ďalší, ktorí 
od prvého dňa priniesli nové podnety do našej práce. Veríme, že 
vďaka našej doterajšej práci, podpore, ktorú dostávame zo stra-
ny vedenia CĎV, ako aj priazni, ktorú nám prejavujú naši verní 
klienti, sa nám podarí úspešne vykročiť k ďalším jubileám. 

PhDr. Alžbeta Moravčíková, CSc.,  
riaditeľka Jazykového centra CĎV UK 

Spravodajstvo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesora UK Jaroslava Simana navrhli vyznamenať aj študenti iných
univerzít. Zdroj: www.uniba.sk 
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Čierno-biele narodeniny 
 
Katedra žurnalistiky sa nedávno dožila päťdesiatich piatich rokov. K narodeninám jej vedúci predstavitelia a Slovenský syndikát novinárov pripravili 

dňa 29. novembra 2007 vedeckú konferenciu s názvom Perspektíva z retrospektívy, na ktorej sa zišli viaceré osobnosti, zahraniční účastníci, 
študenti i novinári. Oslava pokračovala v klube novinárov a neskôr sa presunula do neformálnejšieho prostredia za hojnej účasti študentov  
a pedagógov žurnalistiky v bielo-čiernom predpísanom oblečení. Zlatým klincom programu bolo krstenie publikácie „55 interview“ s rozhovormi 
absolventov katedry. 

 

Retrospektívou k perspektíve 
Po príspevku odchádzajúceho vedúceho katedry docenta Jozefa 

Vatrála o polstoročie plus päť rokov dlhej histórii katedry, zhodnotil 
mediálny odborník docent Samuel Brečka aktuálne výzvy mediálnej 
vedy v edukácii, výskume a praxi. Formálnej podobe novinárskych 
príspevkov sa venoval profesor Andrej Tušer vo svojom vystúpení  
o nových trendoch v žánrológii. O potrebe celoživotného vzdelávania 
žurnalistov hovorila predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov 
Zuzana Krútka. 

Situáciu na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku 
zmapoval vedúci katedry profesor Mlacek. Prítomní tak mali možnosť 
porovnať systém vzdelávania na staršej bratislavskej a ružomberskej 
katedre. Podnetná bola jeho úvaha na tému novinárskej etiky, ktorá 
sa v súčasnosti vo veľkom porušuje, a to nielen v bulvárnej tlači. Na 
nej by malo stavať vzdelávanie žurnalistov, aby popri kvalitných, púta-
vých a formálne správnych prejavoch dodržiavali korektnosť a zacho-
vávali etické pravidlá voči autorom, ktorých citujú, voči osobnostiam, 
o ktorých píšu a voči publiku, ktoré informujú.  

Zahraničnými prednášajúcimi boli profesor Smith z USA, ktorý prinie-
sol zaujímavé vystúpenie o dôležitosti žurnalistickej fotografie a fran-
cúzsky profesor Rouet, ktorý sa zaoberal novinárskym vzdelávaním 
vo Francúzsku. 

Bez práce nie sú koláče 
A po práci si treba dobre zajesť. Po formálnejšej časti oslavy katedry 

sa gratulanti stretli pri čaši vína a torte oslávenkyne. Neskôr sa všetci 
presunuli do Mlynskej doliny na tradičnú každoročnú „katedrálku“, 
akciu pedagógov, študentov i absolventov Katedry žurnalistiky. Tam 
prišlo na rad pokrstenie takmer ročného projektu „55 interview“, na 
ktorom sa podieľali študenti. Publikácia obsahovala toľko rozhovorov 
známych i významných absolventov oslavujúcej katedry, koľko akade-

mických rokov podnes ukončila. Zborník dostal dvoch krstných otcov: 
v tom čase ešte dva dni vedúceho katedry doc. Vatrála a nastupu-
júceho doc. Sanda. Najväčší podiel práce na rozhovoroch odviedla 
šéfeditorka Nina Gotzmannová a fotografka Petra Ficová, obe študent-
ky katedry. 

Zahrali tri kapely, medzi nimi aj Vetroplach. Zábava napriek bielo-
čierne odetým oslavujúcim hrala všetkými farbami a končila sa až 
nad ránom. 

Lenka Mlynčeková 
 

 

Brusel odkryl svoje tajomstvá slovenským študentom 
 
Tma, blikajúce svetlá Swechatu a nekonečné čakanie v predodleto-

vom salóniku. Brusel je vzdialený necelé dve hodiny. Skupina študen-
tov z troch vysokých škôl sa veselo prekrikuje a háda, čo ich tak asi 
čaká.  

Informačná kancelária Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku  
v spolupráci s doktorkou Oľgou Škvareninovou, CSc., ponúkli aj všet-
kým študentom Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave účasť na exkurzii v EP v Bruseli. Hlavné mesto 
Európskej únie (EU) by nemalo byť pre žiadneho občana EU záhadou 
a pre študujúcich novinárov tým menej. Možnosť zbližšia sa pozrieť 
na fungovanie kolosu, kde má Slovensko štrnásť zástupcov, čakala 
na šťastnú osmičku študentov, ktorí poslali najlepšiu esej. Študenti  
z Fakulty manažmentu a budúci politológovia si svoju účasť vydobyli 
najlepším testom o EP či účasťou na študentskej vedeckej konferencii. 

Odlet bol naplánovaný na večer 26. novembra a pred polnocou sa 
už nohy slovenských študentov zamiešali do bruselského davu. Hotel 
Chambord, v ktorom bolo pripravené ubytovanie, stál neuveriteľne 
blízko centra a tak prvá prehliadka hlavného mesta Belgicka prebehla 
za svetla pouličných lámp. Nič mu však na kráse neubrali a len dotvorili 
predstavy o domove Mannekina Pisa.  

Utorok mal byť najnabitejším dňom celého pobytu. V EP je na čo sa 
dívať niekoľko týždňov, ale aj jednodňová exkurzia po jeho zákutiach 
priniesla množstvo informácií v krátkom čase. EP má asi sedem budov, 
viac než desať poschodí a rozľahlé prázdne priestory chodieb, zasa-
dačiek, kancelárií. Pracujú v ňom nielen europoslanci, ktorých je 785. 
Každý z nich má svojich asistentov, pracujú tam aj rozliční úradníci, 
úradníčky, administratívne sily, novinári, technický personál…  

Na prvom stretnutí s politikmi v EP dostali študenti priestor na otázky. 
Od výboru pre rybolov po financovanie reklamy EP, ktorého zástup-
covia sa veru zapotili, aby zvládli všetky zvedavé otázky budúcich 
novinárov a ekonómov. Asi po dvoch hodinách sa skupina postupne 
presunula do televízneho priestoru, rozhlasového štúdia a napokon 

aj press centra novinárov. Na vlastné oči sme videli, že budova je sku-
točne rozľahlá, no rozhlasové štúdiá sídlia v podzemí až za garážami. 
Vraj preto nie sú príliš vyťažené. 

V rámci poobedného programu bola naplánovaná návšteva Sloven-
ského domu regiónov, eurokomisára Jána Figeľa v budove Európskej 
komisie a napokon aj diskusia so slovenským vyslancom pánom 
Šefčovičom. Komisár Figeľ sa najprv rozhovoril o vzdelaní a o dôleži-
tosti výmenného pobytu Sokrates/Erazmus. Prezradil aj svoje názory 
na integrácie a slovensko-maďarské vzťahy, rozvinul aj niekoľko filozo-
fických reflexií o hodnotách, ktoré nás v EU spájajú. Keďže má však na 
starosti vzdelanie a kultúru, táto téma mu bola zjavne najbližšia. Pre-
zradil dokonca, že sa chystá reforma vysokého školstva, ktorá bude 
spočívať v troch krokoch. Najprv sa zmení správa vysokého školstva, 
potom kurikulárna oblasť – obsah a napokon aj systém financovania. 
Bohužiaľ neuviedol časový rámec, v ktorom sa tak má udiať. 

Nasledovala návšteva slovenských novinárov pôsobiacich v Bruseli. 
Príjemne sa tak skombinovalo jedlo a rozhovor so skúsenejšími kole-
gami. Neformálny záver večera pokračoval v bruselských krčmičkách.  

Streda priniesla nové stretnutia, ale zároveň aj lúčenie sa s hlavným 
mestom EU. Pre študentov bolo najprv pripravené stretnutie so sloven-
skými europoslancami a poobede „voľný výbeh“ na prehliadku centra 
mesta. Dvanásť zo štrnástich zástupcov Slovenska si našlo aspoň ho-
dinu a porozprávalo o svojej práci. Pre chorobu sa ospravedlnili Sergej 
Kozlík a Monika Flašíková-Beňová, ostatní boli ale viac než zdieľni  
a prezradili čo-to o sebe, napríklad europoslanec Milan Gaľa priniesol 
knižku aforizmov, ktorá mu vyšla pred dvoma rokmi.  

Za dva dni teda Brusel ukázal všetko možné aj nemožné, čo sa dá 
vidieť a zažiť. Takúto prezentáciu o mieste, kde by mnoho Slovákov 
mohlo nájsť svoju budúcnosť, nerobí každá organizácia. Preto sa dá 
takáto návšteva Bruselu len vrelo odporučiť.  

(redakčne upravené) 
Nina Gotzmannová, študentka FiF UK  

Spravodajstvo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediálny odborník doc. Samuel Brečka priblížil aktuálne výzvy médií. 
V pozadí doc. Jozef Vatrál. Zdroj: Teodor Pasternák 
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Najmladší sú muzeológovia a kultúrni dediči 
 

Po rozdelení Československa sa muzeológia vyučovala len v Brne. Až od roku 1993 sa dostala medzi študijné programy u nás a Univerzita Komenského 
ako prvá ponúkla tento odbor externým študentom. Denná forma programu muzeológia a kultúrne dedičstvo funguje dva roky.  

 
Autor myšlienky vzniku tohto študijného progra-

mu doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. nás zoznámil 
s jeho špecifikami: „Orientujeme sa na zbierkové 
predmety v múzeách a druhá naša špecializácia 
je na ochranu kultúrnych pamiatok.“ Sám jede-
násť rokov pracoval v oblasti ochrany pamiatok  
a tri roky v Slovenskom národnom múzeu, dodnes 
chodí prednášať na rôzne medzinárodné konfe-
rencie a obhajuje svoje myšlienky: „Predpokladám, 
že sa dostaneme do povedomia ako najlepšie 
postavený študijný program a tým pádom bude-
me mať úspech aj na Slovensku. Lebo na medzi-
národných konferenciách ho už máme.“ 

 
Prednosti i slabiny mladého odboru 
Príčin nízkeho záujmu o muzeológiu a kultúrne 

dedičstvo na FiF UK vidí viac. Keďže naša fakulta 
ma veľkú minulosť a bohatú tradíciu, nemusí podľa 
neho úzkostlivo dbať o budúcnosť. Vedenie fakulty 
zaváhalo a nechalo sa predbehnúť konkurenciu  
z Nitry či Banskej Bystrice, kde si poslucháči našli 
svoje. Ďalším limitujúcim faktorom je aj fakt, že  
v ponuke je zatiaľ iba bakalársky stupeň štúdia. 
Vízia je teda jasná, rozšíriť štúdium o magister-
ský a doktorandský stupeň.  

 
Malý počet študentov, veľká vášeň 

Prváčku Editu pri výbere odboru na vysokej 
škole ovplyvnil otec, ktorý je reštaurátor. „Vyštu-
dovala som strednú školu – odbor reštaurovanie, 
takže láska k pamiatkam sa len prehĺbila. Otázkou 
bolo, či zvolím teóriu alebo prax a rozhodla som 

sa pre teóriu, takže som tu.“ O odbore sa dozve-
dela vďaka výchovnému poradcovi na strednej 
škole a skromný počet spolužiakov (šesť) ju prí-
jemne prekvapil. Spomenula samé výhody: „Má-
me lepšiu možnosť sa spoznať, a medzi nami je 
skoro až rodinné puto. Môžeme hocikedy diskuto-
vať, hodiny sú uvoľnené a príjemné.“ Na pedagó-
goch oceňuje, že „k svojej práci pristupujú veľmi 
svedomito a sú to naozajstní nadšenci.“ Za dôle-
žité považuje aj to, že ide o ľudí z praxe. Možnosť, 

žeby jej odbor pre prípad nedostatku študentov 
zavreli, nevylučuje, no jedným dychom dodáva, 
že riešenie existuje. „Po ukončení bakalárskeho 
štúdia sa nám ponúka Nitra či Brno.“ 

 
Neboja sa uplatnenia 

Jej spolužiak Paľo sa zatvorenia odboru neobá-
va: „Tento odbor je ešte len akoby v kolíske a bude 
sa vyvíjať. Dúfajme, že sa bude viac popularizo-
vať.“ Pozitívny vzťah ku kultúrnemu dedičstvu sa 
uňho začal formovať vďaka školským výletom, 
ktoré v ňom vzbudzovali estetické zážitky. Na 
otázku, čo ho čaká po škole, bez zaváhania vy-
menúva: „Práca v múzeu či v galérii alebo v orga-
nizáciách, ktoré sa zaoberajú pamiatkovou sta-
rostlivosťou a tiež v inštitúciách zaoberajúcich sa 
prezentáciou slovenského kultúrneho dedičstva.“ 
Nízky počet spolužiačok (v odbore je sám medzi 
dievčatami) si pochvaľuje, pretože práca na hodi-
nách je intenzívnejšia a pedagógovia im venujú 
veľkú pozornosť.  

Obaja sa tešia na letný semester, keď sa koneč-
ne dotknú praxe. „Sľúbili nám prax v Slovenskom 
národnom múzeu a takisto sedemdňovú exkurziu 
po vybraných objektoch kultúrneho dedičstva  
v rámci Slovenska,“ prezrádza Paľo, ktorý si odbor 
muzeológia a kultúrne dedičstvo našiel na inter-
nete. „Dúfam, že nás vyženú von, a bude to iné 
ako teória a učebne,“ dopĺňa spolužiaka Edita. 

 
Jana Turčinová,  

študentka Katedry žurnalistiky, FiF UK
 
 

Liaheň budúcich pedagógov 
 
Pedagogická fakulta sa zaraďuje k najväčším 

fakultám UK a je aj najväčšou pedagogickou fa-
kultou na Slovensku. V súčasnosti sídli v štyroch 
budovách a je lokalizovaná v dvoch častiach Bra-
tislavy. Fakulta pripravuje pedagogických pracov-
níkov (učiteľov a vychovávateľov) pre predškolské 
zariadenia, základné a stredné školy, odborníkov 
pre rezorty školstva, práce a sociálnych vecí, zdra-
votníctva a učiteľov a vychovávateľov pre všetky 
druhy špeciálnych škôl a zariadení na Slovensku.  

Podľa predstaviteľov fakulty k jej prednostiam 
patrí dôraz na prípravu učiteľov či neustála moder-
nizácia metodických a didaktických postupov. Dô-
ležitú súčasť ponuky študijných programov tvoria 
aj neučiteľské špecializácie; napríklad logopédia, 
vychovávateľstvo a sociálna pedagogika, sociálna 
práca alebo cudzie jazyky a kultúry.  

Vzácny hosť z USA 

Na Katedre etickej a občianskej výchovy je ak-
tuálne hosťom profesorka Julie van Camp z Cali-
fornia State University. Táto estetička a odborníč-
ka na autorské právo, právne súvislosti kultúrnej 
tvorby a na kultúrnu diverzitu bude na fakulte pô-
sobiť počas celého zimného semestra. Na katedre 
učí tri predmety, ďalší prednáša na Katedre anglic-
kého jazyka a literatúry.  

Julie van Camp očividne stíha popri učení spo-
znávať Bratislavu – dôkazom je jej internetový 
blog, kde opisuje a fotograficky zachytáva nav-
štívené miesta. Nájdete ho na webovej stránke 
vancampfulbright.blogspot.com.  

Oslovení študenti si pochvaľujú profesorkinu 
fundovanosť i vedenie hodín. S výukou však nie 
sú spokojní tí, ktorí angličtinu neovládajú práve 
najlepšie (na Katedre etickej a občianskej výcho-
vy nie je znalosť angličtiny povinná).  

Netradičný webový projekt pre deti 
Katedra pedagogiky sa začala podieľať na ne-

tradičnej, náučnej internetovej stránke určenej 
deťom. Tá podľa tvorcov spája aktivity a skúse-
nosti európskych univerzít a nadácií s cieľom za-
páliť u detí a mládeže záujem o vedu. Zámerom 
je poskytnúť didakticky upravený vedecký obsah 
pre deti, ktoré pochádzajú hlavne zo znevýhod-
neného prostredia. 

Projekt možno nájsť na adrese  

ecfun.univie.ac.at a primárne sa zameriava najmä 
na deti od deväť do dvanásť rokov. Tematicky 
však zaujme aj staršieho čitateľa, no články sú 
písané jednoduchším jazykom. Okrem prednáš-
kových materiálov z desiatich vedeckých oblastí 
stránka obsahuje aj pohľad na životy vedcov, od-
porúčané knihy a odkazy na stránky či diskusné 
fórum s vedcami. Všetky materiály sú k dispozícii 
v šiestich jazykoch vrátane slovenčiny či angličtiny. 

Zmena termínov pre končiace ročníky 
Študenti posledných ročníkov bakalárskeho, 

resp. magisterského štúdia by mali zbystriť po-
zornosť. Ak sa napokon schváli návrh na úpravu  
a konkretizáciu harmonogramu aktuálneho aka-
demického roka, zmení sa im niekoľko kľúčových 
termínov, a to k lepšiemu. 

Budúcim potenciálnym bakalárom sa má po-
sunúť termín odovzdávania prihlášok na štátnu 
skúšku aj termín odovzdania bakalárskych prác 
v jarnom termíne z konca marca až na posledný 
aprílový deň. Rovnaké termíny sa zmenia aj letným 
uchádzačom o bakalárske i magisterské tituly,  
a to na 1. až 4. júla. 

V prípade „jarných bakalárov“ sa spresňujú 
i termíny výučby a skúšok v poslednom semestri. 

Zverejnené boli aj termíny na samotné bakalár-
ske štátne skúšky. Detaily sú k dispozícii na inter-
netovej stránke fakulty (www.fedu.uniba.sk). 

Filip Hanker,  
študent Katedry žurnalistiky, FiF UK 

Aktivity našich pracovísk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Otec“ študijného programu muzeológia na UK 
docent Mlynka verí, že je to najlepšie postavený
program. Zdroj: www.zitava.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na svojej stránke sa profesorka Van Campf prizna-
la, že má rada starú budovu fakulty ale nie tieto 
schody. Zdroj: vancampfulbright.blogspot.com 
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Grafické symboly našej univerzity 
 

Univerzita Komenského bola založená zákonom NZ ČSR č. 375/1920 Zb. z. a n. zo dňa 27. júna 1919. Na proklamovanie svojho vzniku 
navonok sa univerzita rozhodla zaslať pamätnú medailu a diplom do celého kultúrneho sveta. Komisia pre razbu pamätnej medaily UK 
poverila v roku 1922 akad. sochára Otakara Španiela, profesora Akademie výtvarních umění v Prahe, vypracovaním návrhu pamätnej medaily 
ako i reťazí pre rektora a dekanov fakúlt. Medaily na reťaziach akademických funkcionárov boli zmenšeným variantom pamätnej medaily. 

 
Medaily vyrazila v roku 1924 Štátna min-

covňa v Kremnici. Na averze pamätnej me-
daily je portrét J. A. Komenského podľa ob-
razu v Amsterdame, kruhopis: UNIVERSITAS 
COMENIANA BRATISLAVENSIS a letopo-
čet CONDITA MCMXIX. Reverz medaily 
vypĺňa pohľad na Bratislavský hrad, panorá-
ma tatranských štítov, štátny znak, erb Bra-
tislavy a kruhopis BRATISLAVA REPUBLIKA 
ČESKOSLOVENSKÁ.  

 

Nová politická situácia i symboly 
Túto symboliku používala univerzita až do 

konca roku 1938. Zmenou politického reži-
mu došlo v januári 1939 aj k zmene názvu 

univerzity na Slovenská univerzita. Začiat-
kom roka 1940 boli v Kremnici vyhotovené 
nové insígnie univerzity a fakúlt. Pri ich tvor-
be vychádzal autor návrhu akad. sochár 
Andrej Peter z kresťanských tradícií a z nad-
väznosti na stredovekú Academiu Istropo-
litanu. Tieto prvky našli svoje vyjadrenie 
aj na averze medaily v podobe poprsia Cy-
rila a Metoda s apoštolským dvojkrížom. 
Kruhopis znie UNIVERSITAS SLOVACA 
ISTROPOLITANA. Na reverze dominoval 
pohľad na Bratislavu z pravého brehu Duna-
ja, ktorý sprevádzal slovenský štátny znak, 
erb Bratislavy a letopočty 1467, 1939, kru-
hopis SLOVENSKÁ UNIVERZITA.  

Obnovenie názvu po 16 rokoch 
Krátko po skončení 2. svetovej vojny za-

čali úvahy o premenovaní, resp. prinavrátení 
mena Komenského univerzite. Nedostatok 
času a kolízia rôznych názorov však vyrie-
šenie tejto otázky odsunuli na neskoršiu 
dobu. Akademický senát však z praktických 
dôvodov rozhodol o prispôsobení starých 
insígnií zmeneným politickým pomerom. Na 
reťaze rektora a dekanov z predmníchovskej 
republiky nechal privesiť upravené medaily 
s obrazom Cyrila a Metoda, nevhodné texty 
dal vygravírovať, resp. preplátovať. Takým-
to spôsobom upravené insígnie používala 
univerzita aj počas osláv prinavrátenia 
pôvodného názvu Univerzita Komenského  
v dňoch 16. – 17. novembra 1954.  

Takmer štvrťstoročie trvajúce provizórium 
sa ukončilo odovzdaním nových insígnií 
na oslavách 40. výročia založenia UK dňa 
22. októbra 1959. Autorom návrhov medai-
lí a reťazí pre akademických funkcionárov 
univerzity a fakúlt bol A. Peter, žiak O. Špa-
niela. Na averze rektorskej medaily je portrét 
J. A. Komenského, kruhopis: UNIVERSITAS 
COMENIANA BRATISLAVENSIS, reverz vy-
pĺňa pohľad na Bratislavu s hradom z Petr-
žalky, erb mesta a kruhopis: CONDITA A. 
MCMXIX. Na averze medailí fakúlt sú fakult-
né symboly, reverz tvorí portrét J. A. Komen-
ského z averzu rektorskej medaily. A. Peter 
vytvoril medaily so symbolmi aj pre fakulty, 
ktoré vznikli po roku 1960. Poslednú vyho-
tovil pre Fakultu managementu (1993).  

 
Snaha o zjednotenie 
Autori insígnií fakúlt, ktoré rozšírili zväzok 

UK po roku 1990 sú neznámi. Výtvarník La-
dislav Čisárik ml. navrhol v roku 2007 sym-
bol na insígnie doteraz poslednej fakulty 
UK – Fakulty sociálnych a ekonomických 
vied.  

Komisia na unifikáciu symbolov UK prero-
kovala a vypracovala zásady budúcej vizuál-
nej podoby symbolov, ktoré boli schválené 
v júni 2007. Tvorili ju predseda prof. PhDr. 
Jozef Novák, DrSc., prof. PhDr. Leon Soko-
lovský, CSc., vedúci Katedry archívnictva  
a pomocných vied historických Filozofickej 
fakulty UK, MUDr. Peter Osuský, CSc., pro-
rektor UK a PhDr. Viliam Csáder, vedúci 
Archívu UK a koordinátor komisie. Na tvor-
be symbolov spolupracovali odborníci – 
jazykovedec PhDr. Daniel Škoviera, PhD., 
vedúci Katedry klasickej a semitskej filo-
lógie Filozofickej fakulty UK a výtvarník 
Ladislav Čisárik ml. 

 
Zdroje: Bartl, J.: Insígnie Univerzity Ko-

menského. In: Slovenská archivistika, 20, 
1985, č. 2, s. 42-72; Novák, J,: Emblém Uni-
verzity Komenského. Správa pre vedenie 
UK, apríl 2007. 

PhDr. Viliam Csáder, Archív UK 

Z histórie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové logá UK a jej súčastí 
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Netradičná forma výučby doktorandov  
Lekárskej fakulty  

 
Na slovenských vysokých školách, ktoré majú oprávnenie vy-

chovávať študentov v treťom stupni vysokoškolského vzdeláva-
nia, výučba doktorandov prebieha značne diferencovane. Niekde 
ju organizujú katedry, inde fakulty, no želateľné celouniverzitné 
prednášky pre doktorandov pravdepodobne zatiaľ absentujú.  

Z iniciatívy prodekanky LF UK doc. MUDr. Beáty Mladosievičo-
vej, CSc. v novembri tohto školského roka prebehla výučba dok-
torandov LF UK v rámci povinne voliteľného predmetu „Úvod do 
vedeckého bádania, základy vedeckej práce“. Výučba bola organi-
zovaná v štyroch trojhodinových blokoch, pričom aktívnymi aktér-
mi bolo vždy niekoľko vedeckých a vedecko-pedagogických pra-
covník LF UK, ale aj jej ďalších fakúlt a pracovníkov SAV. Zvolené 
témy pokrývali najmä všeobecné aspekty problematiky s predpo-
kladom aktívneho vstupu doktorandov do diskusie k jednotlivým 
témam.  

Ku každému zvolenému všeobecnému základnému problému 
boli dve vystúpenia lektorov, pričom boli dopredu určení aj dis-
kutujúci (z radov prednášateľov), čo malo za cieľ „vyprovokovať“ 
k diskusii aj doktorandov. Tento zámer organizátorov výučby, a to  
i napriek veľmi vysokej účasti doktorandov, sa však splnil len čias-
točne. Milým prekvapením bolo opakovaná účasť prodekanov fa-
kulty, ale aj pracovníkov, ktorí dávnejšie alebo iba nedávno už 
obhájili titul PhD. 

V dňoch 15. – 23. novembra sa zrealizovali diskusie k témam: 
Budúcnosť vedy z pohľadu experimentujúceho lekára, Veda, vedec 
a príprava na vedeckú prácu, Molekulová medicína a genetika, 
Komplexné deje a holistický pohľad na vedecké bádanie. Cyklus 
výučby bude ukončený predložením krátkej písomnej práce, na-
sledovať bude „obhajoba“ napísaných téz pred komisiami vymeno-
vanými ad hoc (podľa témy predloženej práce). Maximum prizna-
ných kreditov je sedem.  

Dušan Hovorka, LF UK 
 

 

 

Zlepšite svoje počítačové zručnosti 
Milí kolegovia, ponúkame vám možnosť bezplatného vzdeláva-

nia v oblasti zlepšenia vašich počítačových zručností v rámci 
projektu Pilotný projekt vzdelávania zamestnancov v profe-
sijných zručnostiach pre trh práce spoločnosti založenej na 
vedomostiach. Projekt je podporený v rámci operačného pro-
gramu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu 
(ESF), ktorý pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním 
zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí 
a investovaním do ľudských zdrojov.  

Zlepšenie počítačových zručností vám umožní efektívne využí-
vanie počítačov v rôznych oblastiach činnosti, zvýšenie efektivity 
práce a v neposlednom rade podporí váš ďalší profesionálny 
rast.  

Obsah vzdelávania je zameraný na prípravu účastníkov na 
testovanie ECDL. ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítač) 
je medzinárodne uznávaný doklad, ktorý potvrdzuje, že jeho 
držiteľ dosiahol určitú odbornosť v práci s počítačom. Na získa-
nie Certifikátu ECDL je potrebné úspešne zložiť test zo siedmich 
modulov. V rámci realizovaného projektu môžete absolvovať 
bezplatné vzdelávanie a následné testovanie z ľubovoľných šty-
roch modulov Sylabu ECDL (Základy informačných technológií, 
Práca s počítačom a správa súborov, Spracovanie textu, Tabuľ-
kový kalkulátor, Databázový systém, Elektronická prezentácia, 
Informácie a komunikácia).  

Kurz Počítačový kurz prípravy na testovanie ECDL sa realizuje 
dištančnou formou prostredníctvom internetu. Umožňuje účast-
níkom učiť sa v čase, ktorý im vyhovuje a cez fórum komunikovať 
s tútorom, ktorý im pomáha pri štúdiu. Študijné materiály sú písa-
né „krok po kroku“, čo predpokladá úspešné zvládnutie štúdia 
aj tými účastníkmi, ktorí majú základné zručnosti práce s počíta-
čom. Ak nemáte každodenný prístup k internetu, študijné ma-
teriály si môžete uložiť do svojho počítača a vytlačiť. Študijné 

materiály sú doplnené aj o skúšobné testy a zadania, ktoré mô-
žete vypracovať a zaslať tútorovi na kontrolu. 

Do kurzu sa môžete prihlásiť najneskôr do 31. decembra 2007. 
Kurz bude definitívne uzavretý 31. januára 2008. Vzhľadom na 
časovo obmedzený prístup ku kurzu preto odporúčame, aby 
ste sa v prípade záujmu prihlásili čo najskôr prostredníctvom 
elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na adrese 

http://vecit.sk/esfuk/prihlaskaecdl.php.  
Bližšie informácie o dištančnom kurze nájdete na adrese 
http://www.vecit.sk/esfuk/kurzypcd.php. 
 

Testovanie ECDL 
V rámci projektu ponúkame zamestnancom UK možnosť 

absolvovať bezplatné testovanie ECDL z ľubovoľných štyroch 
modulov v akreditovanom testovacom centre VECIT (ATC SK016) 
na Prírodovedeckej fakulte UK. Po úspešnom absolvovaní 
testovania získate Osvedčenie ECDL Štart, ktoré je platné  
v rámci Slovenskej republiky.  

Aktuálne termíny testovaní ECDL, ako aj prihlášku na testo-
vanie nájdete na adrese  

http://www.vecit.sk/esfuk/testovanie. 
Možnosť bezplatného vzdelávania a testovania ECDL pre za-

mestnancov UK v rámci uvedeného projektu je poslednou 
možnosťou zlepšenia vašich počítačových zručností a získania 
Osvedčenia ECDL Štart v akademickom roku 2007/2008. Preto 
dúfame, že túto možnosť plne využijete a zapojíte sa do vzdelá-
vania zameraného na prípravu na testovanie ECDL, ako aj do 
samotného testovania ECDL. 

Na realizáciu projektu získala Prírodovedecká fakulta UK nená-
vratný finančný príspevok z ESF. 

Elena Čipková, Výskumno-edukačné centrum 
informačných technológií, PriF UK 

 

Aktivity našich pracovísk 

Riešime európske projekty
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Dráma života a diela slovenských spisovateľov  
v zrkadle ich portrétov 

 
Zažitia textov slovenských spisovateľov 20. storočia nám už po štvrtý raz sprostredkovali pracovníci Katedry slovenskej literatúry a literárnej 

vedy FiF UK pod vedením Jána Zambora v publikácii Portréty slovenských spisovateľov 4. 
 
Dve podoby Leopolda Laholu 
Neprekvapí, že portrét Leopolda Laholu, 

ktorý nám ponúka Dagmar Kročanová-
Robertsová, presahuje doterajšie pokusy  
o spracovanie jeho príbehu. Autorka pred-
stavuje Laholu v dvoch vzájomne sa osvetľu-

júcich podobách. Prvou je dráma židovského 
intelektuála Leopolda Friedmanna (občian-
ske meno autora) v období Slovenskej re-
publiky, v rokoch jeho povojnovej emigrácie 
a v čase jeho návratu do rodnej vlasti. Dru-
hou je príbeh Laholových divadelných hier 
v kontexte ich (ne)uvádzania na doskách 
znamenajúcich svet, na plátnach kín, na 
obrazovkách televízie a na stránkach kníh. 
Laholovo Bezvetrie v Zuele je predstavené 
ako pokus o zobrazenie komplexnosti ľud-
ského subjektu v sieti intertextových vzťa-
hov, dráma Štyri strany sveta v sieti lite-
rárnohistorického nepochopenia, hra Atentát 
ako psychologický ponor do prežívania  
a správania sa človeka v konflikte s dobou 
a pod. Motív prežitia vlastnej smrti, motív 
viny za ono prežitie, príznačný pre tvorbu 
spisovateľov židovského pôvodu, ale najmä 
otázku (ne)prítomnosti Boha v existenčne 
osnovanej dráme človeka Robertsová vý-
stižne identifikuje cez Laholovo existencia-
listické stanovisko. 

 
Humor, zábavnosť  
i lyrizácia Bukovčana 
Najmä z textu vychádza aj Zuzana Káko-

šová, čitateľka Ivana Bukovčana. Na rozdiel 
od L. Mňačka (jeho tvorbu predstavil M. Voj-
tech v Portrétoch... 3, 2003) Bukovčanove 
publicistické začiatky sa vyznačovali origi-
nálnymi postrehmi, zmyslom pre konfron-
táciu vyhranených postojov, názornosťou 
a dokonca aj lyrizáciou publicistického textu 
cez obrazné vyjadrovania. Kákošová oce-
ňuje Bukovčanov humor, zábavnosť deja, 

situácií a charakterov v spracovaní námetu 
združstevňovania v komédii Surovô drevo 
(1954), folklorizmus a polemizuje o jeho 
údajnom smerovaní k absurdnej dráme. 
Spôsob, akým nám predstavuje hry Pštrosí 
večierok a Kým kohút nezaspieva, ale aj buf-
fonádu Luigiho srdce alebo Poprava tupým 
mečom, musí potešiť každého. Bukovčan je 
vo výraze jemný ironik, tvrdí Kákošová.  

 
Ondruš skrýva záhadu na konci 
Daniel Hevier sa zameral na Jána Ondru-

ša, autentického básnika, u ktorého splývala 
literárna štylizácia so životnými postojmi. 
Prostredníctvom interpretácie Ondrušových 
textov nás nasmerúva na vnímanie existen-
ciálneho v nich. Ondrušove verše sú pre 
Heviera predovšetkým expresívnym vyjad-
rením životnej všednosti a skúmaním spo-
ľahlivosti jazyka. Dôkladným čítaním Posun-
ku s kvetom (1968) preukazuje schopnosť 
uchopiť zmysel veršov, vnímať dvojitú akus-
tiku, ktorou sa nám prihovárajú Ondrušove 
básne. V Hevierovom podaní je príbeh On-
drušovej tvorby dobrodružstvom so záhadou 
na konci: tou je kompletná a komplexná reví-
zia vlastných textov v podaní básnika. Výber 
Prehĺtanie vlasu (1996), ktorého sa dotýkajú 
ostatné slová, je pre Heviera zrkadlom prís-
neho spresňovania a zároveň presného 
sprísňovania Ondrušovej poetiky. 

 
Mágia Mihalkovičovho slova 
Nenásilnosť výrazu, fantázijnosť autorovej 

obraznosti, meditatívne vnímanie prírodné-
ho, ale aj dynamika, pružné narábanie s ja-
zykom, zameranosť na detail, približovanie 
sa k existencii – to sú pozitíva, pre ktoré 

vnímame interpretáciu tvorby Jozefa Mihal-
koviča z pera Andrey Bokníkovej-Tóthovej 
ako vklad do prekonávania zaužívaných 
spôsobov vnímania konkretistov. Ich príbeh 

re-konštruuje re-konštrukciu Mihalkovičo-
vých začiatkov, ukotvených v poézii bolestne 
prežívanej mladosti. Mágia stola, ktorú au-
torka vníma na pozadí tragického zmyslu 
básnikových textov, na pozadí zamerania 
na detail dňa, vrcholí v identifikovanej tote-
movosti Mihalkovičovho návratu k antropo-
logickým koreňom ľudstva.  

 
Hrúz ironizuje veľké dejiny 
Prózy Pavla Hrúza sú pre Ladislava Čúzy-

ho jedným z prvých slovenských variantov 
dekonštruovaného textu, založenom na su-
jetovej skladbe. Kultový Okultizmus, boc-
caciovsky vystavané Párenie samotárov  

a zbierka poviedok Pereat ožívajú v Čúzy-
ho interpretácii ako mozaika vnútro-, me-
dzi- a mimotextových vzťahov tematizovanej 
skutočnosti. Realistickosť Hrúzových ná-
metov nie je určujúca. Čúzy nepláva po 
povrchu textu, vidí cezeň. Napriek krátkemu 
odstupu od ich publikovania Čúzyho pozor-
né oko presne umiestňuje novelu Oči kuričo-
ve do súradníc dejín slovenskej literatúry. 
Korektne reflektuje prozaikovo pohrávanie 
sa s jazykom, upozorňuje na skepticistickú 
filozofiu Hrúzových textov, charakterizuje 
podoby determinovanosti ich postáv. Ironi-
zovanie veľkých dejín, povestné pre Pavla 
Hrúza, je v interpretácii ukázané optikou 
ľudského indivídua (Hore pupkom, pupkom 
sveta; 1998). Čúzy vysvetľuje, akým spôso-
bom Hrúz volí zdanlivo nepodstatné malič-
kosti života, ktoré sa však v celku stávajú 
symbolom fungovania zvrátenosti a krutosti 
ideológie. 

 
Radosť zo života v Dušekových prejavoch 
Čúzyho blízkosť k tvorivému gestu Dušana 

Dušeka je známa. Topos Piešťan je len ka-
mienkom z mozaiky drobností, ktoré si vší-

Predstavujeme nové knihy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.e-mago.co.il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: www.obrys.kmen.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: www.martinus.sk 
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Synagóga v Prešove. Zdroj: monografia Syna-
gógy 

ma. Senzualistické vnímanie skutočnosti 
podporované permanentnou radosťou zo 
života, ktorou potláča i tragické tóny indivi-
duálnej existencie človeka, je pre Dušeka 
základom tematizácie ľudského humanizmu. 
Námety rodiny, domova, detstva, lásky, ero-
tiky a, samozrejme, futbalu, sú pre Čúzyho 
míľnikmi na ceste za pýtaním sa po hodno-
tách Dušekovho výrazu. Neangažovanosť 
Dušekových próz je základňou, od ktorej 
Čúzy odvíja interpretovanie spracovania 
etiky malého človeka, zvanom poetický rea-
lizmus. Prózy písané optikou dieťaťa sa ne-
zdráha vidieť dušekovsky – optikou dieťaťa. 
Fantazijnosť, imaginatívnosť, náhoda, Záho-
rie... ale najmä motív manželského spoluži-
tia, to sú jedny z nemálo impulzov, pre ktoré 
sú Dušekove prózy čítané.  

 
Mitanovo hľadanie východiska 
Štylizovaný skepticizmus Dušana Mitanu 

nemohol Čúzyho nezaujať. Jeho hrdinom 
je antihrdina, jednotlivec hľadajúci svoje ja. 
Interpretovaním prózy V električke zo zbier-
ky Psie dni (1970) ako snahy o nefalšovanú 
ľudskú komunikáciu sa Čúzy prejavil ako 
erudovaný čitateľ. Vystopovanie gnozeo-

logickej skepsy, tematizovanie Boha a iden-
tifikovanie napohľad nekompaktnej, me-
sianisticky ladenej porevolučnej Mitano-
vej prózy ako hľadania východiska pre 
súčasného človeka v Slovenskom pokri 
(1993) a v románoch Návrat Krista (1999) 
a Zjavenie (2005) pokladáme za hlavný 
prínos Čúzyho kontaktu s Mitanovou pró-
zou. 

 

Intelektuálny rozmer Ivana Laučíka 
Portrét Ivana Laučíka je syntézou daností 

básnika a literárneho vedca Jána Zambora. 
Empatický prístup k multikultúrnym literár-
nym textom Zambor preniesol do vnímania 
vratkej situácie súčasného človeka a sveta 
v podaní I. Laučíka. Vníma ho v kontexte 
tvorby Le Clézia, Kerouaca, Sanguinetiho, 
Garcíu Lorcu či Saint-Johna Persa. Citlivo 
uchopuje Laučíkovo reflektovanie udalostí 
z augusta 1968, pri interpretácii básní sa 
zameriava na bohato štruktúrovaný meta-
forický pól jeho obraznosti a upozorňuje 
na jej intelektuálny rozmer. Spolu s Lektú-
rami Fedora Matejova (2005) pokladáme 
Zamborov prístup za odborne najinšpira-
tívnejší. 

Portréty slovenských spisovateľov 4 nad-
väzujú dôstojnú niť svojich predchodcov  
a stávajú sa neopomenuteľným sprievod-
com po príbehoch rozprávaných našou lite-
ratúrou. 

(redakčne krátené) 
Peter Mráz, FiF UK  

 
 

 

Publikácia o vývoji synagóg 
 

Monografia Synagógy autorky Sidonie Horňanovej je venovaná predovšetkým teológom, religionistom, historikom, umelcom, ale aj štu-
dentom týchto a príbuzných vedných odborov.  

 

Kniha sa okrem etymológie slova syna-
gógé, ktoré označuje miesto stretávania, 
venuje pôvodu synagógy. V čase exilu bola 
synagóga miestom profánnych stretnutí, 
ktoré neskoršie nadobudli podobu nábo-
ženských zhromaždení. Synagógy zvykli bý-
vať aj v súkromnom vlastníctve rodín, avšak 
boli k dispozícii celej komunite. V ďalších 
kapitolách sa zaoberá funkciou a bohosluž-
bou synagóg. Predtým, než sa synagóga 
stala domom modlitby, prešla určitým kon-
tinuom všeobecne spoločensky využiteľné-
ho miesta – bola obecným domom, súdnou 
sieňou, miestom výkonu trestov, hostincom 

pre pútnikov i azylovým domom. Až po zni-
čení chrámu, po roku 70, sa zo synagóg  
v Palestíne stali miesta bohoslužobného 
zhromažďovania. Toto zhromaždenie malo 
určitý rituál, ktorý pozostával, a aj dnes 
pozostáva, z troch častí: Šema, modlitba  
a čítanie z Tóry. Autorka sa podrobne zao-
berá konkrétnymi prvkami bohoslužobné-
ho obradu a poukazuje na ich kontinuitu  
v kresťanských službách Božích. 

Priestor autorka venovala aj architektúre 
synagóg a hovorí, že prvé synagógy sa 
nelíšili od obytných domov. Vo Východnej 
Európe na území slovanského obyvateľstva 
sa našli drevené synagógy, ktoré prirovná-
va k evanjelickým dreveným artikulárnym 
chrámom na Slovensku. V poslednej časti 
knihy sa hovorí o židovských náboženských 

obciach na Slovensku. Cez krátku históriu 
Židov na našom území sa autorka dostáva 
k prehľadu synagóg na Slovensku. Mono-
grafia sa končí obrazovou prílohou synagóg. 

Horňanovej išlo zostavením tejto mono-
grafie o: „Docenenie historickej kontinuity 
medzi židovskou synagógou a kresťanskou 
cirkvou... v snahe dištancovať sa od preja-
vov antisemitizmu, ktoré môžu mať v cirkvi 
nenápadnú podobu, keď sa zamlčujú sku-
točnosti o spoločnom dedičstve a o spoloč-
ných východiskách židovstva a kresťanstva 
v ranom judaizme. Súčasne v ekumenickom 
duchu hľadáme možné východiská medzi-
náboženského dialógu židov a kresťanov.“ 

ThDr. Monika Zaviš, PhD,  
Katedra filozofie a religionistiky, EBF UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: www.Ica.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synagóga v Trenčíne z roku 1913, v súčasnosti slúži ako galéria. Zdroj: monografia Synagógy 
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Prof. JUDr. Stanislav Matoušek, DrSc. 
 
Okrem pedagogickej činnosti pracoval prof. Matoušek aj ako člen kolégia Ústavu štátu a práva SAV, člen Právnej komisie SNR, člen 

redakčnej rady časopisu Právník či poslanec Obvodného národného výboru Bratislava 3. 
 
O rozsiahlej vedeckej práci profesora Matouška svedčí aj bohatá 

publikačná činnosť. Spracovanie problematiky orgánov štátnej 
správy a miestnej samosprávy, Národného frontu a ústavy boli 
nosnými problémami v monografiách. Boli to napríklad Slovenské 
národné orgány (1960), Postavenie Národného frontu v politickom 
systéme ČSSR (1975), ktorá bola preložená a vydaná aj v Moskve 
(1979), Ku genéze československej štátnosti, historické predpo-
klady (1978), Vznik a vývoj společního státu Čechů a Slováků 
(1980). Bol spoluautorom publikácie Československá socialistic-
ká federácia (1969) a práce Československá ústava – komentář 
(1988).  

Profesor Matoušek bol vedúcim autorského kolektívu a spolu-
autorom viacerých učebníc a vysokoškolských skrípt s tematikou 
československého štátneho práva, ale aj štátneho práva socialis-
tických krajín, východoázijských krajín a miestnej samosprávy. 
Niektoré z vedeckých prác vyšli profesorovi Matouškovi v zahraničí, 
napríklad vo Wittenbergu, Moskve, Ríme alebo Halle. 

Z domácich časopisov a zborníkov, v ktorých uverejňoval svoje 
štúdie, treba uviesť najmä Acta Facultatis Iuridicae UC, Právně-
historické studie a Stát a právo. Medzi významnejšie štúdie naprí-
klad patria Slovenské národní povstání a jeho státoprávní význam, 
Ke vzniku Československé republiky, Nová Ústava SSSR a někte-
ré otázky současného vývinu socialistického konstitucionalismu.  

Mnohé príspevky publikoval aj v zborníkoch z domácich a zahra-
ničných konferencií a sympózií (Maďarsko, Nemecko, ZSSR, Bul-
harsko, Francúzsko). Celé roky sa podieľal na expertíznej činnosti. 
Svoje stanoviská poskytoval pre štátne orgány, spracúval opo-
nentské posudky na monografie, učebnice, docentské habilitačné, 

kandidátske a doktorské dizertačné práce a úlohy štátneho výsku-
mu, ale aj odborné posudky ako člen legislatívnych komisií. Pro-
blematiku štátneho práva sprístupňoval aj verejnosti v populárno- 
vedeckých článkoch. Bol nositeľom mnohých štátnych a univer-
zitných vyznamenaní.  

 
– narodil sa 5. novembra 1927 v Bystřici nad Pernštejnem 
– 1947 – maturoval na gymnáziu v Novom Meste na Morave 
– 1951 – získal titul JUDr. na Právnickej fakulte (PraF) Slo-

venskej univerzity v Bratislave a začal na nej pracovať ako 
asistent 

– 1953 – stal sa odborným asistentom na PraF 
– 1956 – ukončil internú ašpirantúru na Právnickej fakulte Uni-

verzity Karlovej 
– 1959 – kandidát vied 
– 1959 – 1962, 1970 – 1973 a 1980 – 1985 – prodekan Práv-

nickej fakulty UK 
– 1960 – habilitoval na docenta 
– 1970 – mimoriadny profesor 
– 1970 – 1990 – zástupca vedúceho, neskôr vedúci Katedry 

štátneho práva PraF UK 
– 1970 – 1980 – externe učil na Právnickej fakulte Univerzity 

J. E. Purkyně v Brne 
– 1980 – profesor, vedecká hodnosť DrSc. 
– zomrel po ťažkej chorobe 20. októbra 1998 
 

Mgr. Eva Vlková, PraF UK
 

 
Prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc. 

 
Mimoriadne aktívny profesor Filo stál najdlhšie na čele Právnickej fakulty UK. Vo svojom profesionálnom živote sa zameral na oblasť 

pracovného práva, s čím súviselo členstvo a predsedníctvo vo viacerých odborných komisiách. Svoje poznatky hojne publikoval. 
 
Práca na právnickej fakulte i mimo nej 
V histórii Právnickej fakulty UK bol profesor Jaroslav Filo najdlh-

šie pôsobiacim dekanom. Okrem toho dlhoročne viedol Katedru 
pracovného a roľníckodružstevného práva. Bol tiež predsedom 
rigoróznej komisie z odboru pracovné právo, členom rigoróznej 
komisie z odboru občianske právo a členom spoločnej komisie 
pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z odboru občianske 
právo hmotné, občianske právo procesné a pracovné právo. 

Počas svojho profesionálneho života sa veľmi výrazne angažoval 
aj mimo fakulty. Okrem členstva vo viacerých pracovných komi-
siách bol profesor Filo aktívny aj v politickej oblasti. Viac rokov 
bol poslancom Slovenskej národnej rady a členom predsedníc-
tva Slovenskej národnej rady. 

 

Vedecká a publikačná činnosť 
Vo svojich vedeckých a odborných prácach sa zameriaval naj-

mä na oblasť výchovy k robotníckemu povolaniu v ČSSR. Tejto 
problematike sa venoval okrem monografických prác aj vo viace-
rých odborných štúdiách a článkoch. Monografia Príprava na po-
volanie v učebnom a pracovnom pomere bola publikovaná v roku 
1971. Medzi ďalšie odborné práce profesora Filu patria Konklu-
dentné právne úkony pri skončení pracovného pomeru (Právny 
obzor, 1965), Umiestňovanie absolventov stredných odborných 
škôl a vysokých škôl v systéme rozmiestňovania pracovných síl 
v ČSSR (Právny obzor, 1966), Pracovný pomer ako forma výcho-
vy z povolania (1967) alebo Niekoľko poznámok k vymedzeniu 
pojmu pracovné podmienky (1972). V roku 1981 bol vedúcim 

autorského kolektívu vydanej učebnice Československé pracov-
né právo. 

K jeho vedeckej práci patrili aj expertízy pre vládne orgány a in-
štitúcie. Výrazná bola činnosť profesora Filu aj pri tvorbe a vydávaní 
judikátov československých súdov vo veciach pracovnoprávnych 
a sociálneho zabezpečenia. Zároveň bol členom viacerých komisií 
v oblasti pracovného práva alebo redakčných rád časopisov Práv-
ny obzor, Syntéza a Bezpečná práca. 

 
– narodil sa 6. mája 1927 v Tuchyni 
– 1947 – maturoval na gymnáziu v Trenčíne 
– 1950 – tajomník Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
– 1951 – absolvoval Právnickú fakultu UK 
– od 1951 – tajomník Univerzity Komenského, do 1963 kvestor 

UK 
– 1964 – zástupca docenta pre vedný odbor pracovné právo 

na PraF UK 
– 1967 – habilitoval za docenta v odbore pracovné právo 
– od 1970 – vedúci Katedry pracovného 

a roľníckodružstevného práva 
– 1972 – dosiahol vedeckú hodnosť kandidát právnych vied 
– 1972 – 1987 – dekan Právnickej fakulty UK 
– 1975 – mimoriadny profesor 
– zomrel 27. decembra 1989 v Bratislave 
 

JUDr. Mária Nováková, PraF UK 

Jubileá
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Stanfordský profesor  
o etike vo vede 

 
V oblasti prírodných vied ostávajú bokom otázky súvisiace s bioetikou a rozvíjaním schopností študentov podieľať sa na popularizácii 

vedy v spoločnosti. Seminár venovaný takýmto diskusiám vedie na Stanfordskej univerzite už roky prof. Carl Djerassi, významný vedec  
a popularizátor. 31. októbra 2007 prišiel o týchto témach porozprávať aj na Prírodovedeckú fakultu s prednáškou Sex and reproduction: 
Ready for divorce?, po ktorej podľa dobrého akademického zvyku, ktorý sa stále častejšie uplatňuje už i u nás, nasledovala diskusia so 
študentmi – tzv. Meet the speaker. Študentom poskytuje možnosť po prednáške „odvážiť sa“ porozprávať so vzácnym hosťom za neprí-
tomnosti svojich učiteľov.  

 
Problematika plánovaného rodičovstva  
a kontrola pôrodnosti 

Na ilustráciu, že téma prednášky sa priamo dotýka istej časti 
publika (teda nielen nepriamo každého z nás), podotkol prof. 
Djerassi, že nebyť dnešných možností kontroly počatia, mnohé  
z mladých žien „by tu dnes nesedeli“, ale starali by sa doma  
o dieťa. Zásadná zmena životného štýlu žien, ku ktorej došlo vo 
vyspelých krajinách počas minulého storočia, odsúva materstvo 
do stále vyššieho veku, čím podnecuje výskum a vývoj nielen  
v oblasti antikoncepcie, ale tiež asistovanej reprodukcie. Profesor 
popísal postup moderného plánovania detí na základe odobratia 
a zmrazenia gamét z chromozómov ženy, ktoré sa použijú na 
umelé oplodnenie vo zvolenom čase. 

Časť prednášky venoval i demografickým údajom, pričom nám 
priblížil aj prognózy pre Slovensko, ktoré sa významne nelíšia od 
tých pre iné (nielen) európske krajiny. Do roku 2050 sa predpo-
kladá pokles počtu obyvateľov SR o 12 % (z 5,4 na 4,7 milióna). 
USA je medzi vyspelými štátmi výnimkou len zdanlivo: Obyvateľov 
pribúda, ale dôvodom je len imigrácia; natalita je čoraz menšia. 
Bez o hľadu na „starnúce“ až „vymierajúce“ krajiny celosvetová 
populácia má stále rastúci trend.  

Hoci sa prof. Djerassi intenzívne zaoberá zásadami verejnej po-
litiky v oblasti kontroly pôrodnosti, neponúka „zachraňujúci návod 
na riešenie populačného problému“. Predsa však prezentoval 
niekoľko svojich konkrétnych názorov, ktoré zarezonovali ako 
dôležité odkazy prednášky: Je ním aj presvedčenie, že rozhodo-
vanie o materstve by malo byť právom každej ženy a nie vecou 
politikov (zväčša mužov), ktorých sa osobne nedotýka. Ako ex-
trémny príklad uviedol Japonsko, v ktorom bola až do roku 1999 
zákonom zakázaná orálna antikoncepcia, pričom o tejto proble-
matike rozhodlo niekoľko starých mužov. Na druhej strane naprí-
klad možnosť zvoliť si pohlavie potomka by pravdepodobne mala 
veľmi neblahé dôsledky minimálne v určitých krajinách. 

 
Djerassi vyzýva k verejnej diskusii 

Hoci veda ako taká nemá kompetenciu vynášať morálne súdy  
a rozhodovať bioetické dilemy, chybou by bolo aj nečinne zvaliť 
ťarchu rozhodovania na neinformovaných laikov. Prof. Djerassi 
hlása potrebu intenzívnej a nepretržitej debaty založenej na po-
znatkoch a nie na mýtoch. Môžeme mať rôzne, ba protichodné 
názory na kontrolu pôrodnosti, úlohu matky a otca v rodine, na 
umelé oplodnenie. Len vecná debata podložená faktami, a nie 
dogmami, môže byť východiskom pre správne rozhodnutia. 

On sám k nej významne prispieva dvomi prístupmi: Prednáška-
mi a diskusiami na pôde univerzít a oslovovaním širokej verejnosti 
prostredníctvom románov a hier, ktorých postavy (zväčša ved-
ci) a zápletky sú síce do značnej miery fiktívne, ale nastolené 
(bio)etické problémy a vedecké pozadie príbehov je vždy reálne. 
Na rozdiel od science-fiction, ktorá má pri zobrazovaní výziev, 

rizík a hrozieb vedeckého pokroku možnosť odpútať sa od súčas-
nej reality a nezanedbateľnej časti verejnosti sa tak javí ako irele-
vantná, Djerassiho science-in-fiction sa striktne drží vedeckých 
poznatkov, a to s cieľom jednak sprístupniť ich laikom, jednak 
ukázať, že už i tie dnešné vyžadujú vytvorenie morálneho postoja 
k mnohým otázkam, s ktorými sme doteraz nemali skúsenosť. 

V rámci Kuželovej prednášky sme mali možnosť vidieť videona-
hrávku, ktorá je súčasťou profesorovej hry An immaculate miscon-
ception a zachytáva priebeh ICSI, čiže proces „nabratia“ spermie 
mikroihlou a jej „vstreknutia“ do vajíčka, zachytený kamerou na 
mikroskope. Okrem takýchto názorných ukážok prof. Djerassi 
rád nachádza nevšedné spôsoby prezentácie vedeckých faktov 
laikom a študentom. Na záver prednášky si nechal prekvapenie  
v podobe hip-hopovej pesničky vysvetľujúcej význam výskumu 
oxidu dusnatého vzhľadom na množstvo jeho fyziologických úloh 
a účinkov.  

Najväčšiu popularitu a najviac ocenení získal prof. Carl Djerassi 
v súvislosti s vývojom prvej orálnej antikoncepcie. Popri vedec-
kých problémoch chémie sa prof. Djerassi zaujíma aj o bioetiku 
a sociálne vzťahy vo vedeckej komunite, ktoré sa po skončení 
laboratórnej časti jeho kariéry stali preňho kľúčovými témami. Na 
Stanfordskej univerzite dodnes vedie seminár o etických otázkach 
vedeckej práce a prednášky o sociálnych a kultúrnych dôsled-
koch kontroly pôrodnosti. Pred vyše desiatimi rokmi začal tieto 
témy približovať širokej verejnosti aj v literárnej forme; prostredníc-
tvom románov a divadelných hier typu science-in-fiction alebo 
science-in-theatre.  

(redakčne krátené) 
Lenka Abelovská, PriF UK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Americký profesor Djerassi (vľavo) zaujal študentov Prírodovedec-
kej fakulty i profesora Černušáka (vpravo), ktorý ho pozval, pred-
náškou o plánovanom rodičovstve 
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Lekárska fakulta očami návštevníka 
 
Cesta Bratislavou v naplnenej električke. Cez okno vidíme plot Me-

dickej záhrady, azda najväčšej oázy zelene v centre Bratislavy. Vieme, 
že sme na mieste. Našim cieľom je Lekárska fakulta UK. 

Tradície LF siahajú až k Academii Istropolitane a Alžbetínskej uni-
verzite, ktoré obidve sídlili v Bratislave. Lekárska fakulta bola prvou 
fakultou novej univerzity. Práve takýto „historický pocit“ sme mali, keď 
sme uzreli budovu Ústavov LF UK. Fakulta má dvadsať teoretických 
ústavov a päťdesiatštyri kliník. To nás presvedčilo o jej veľkosti a vý-
znamnosti.  

Vstup do budovy teoretických ústavov Lekárskej fakulty na nás dýchal 
históriou veľmi intenzívne. Veď budova, v ktorej sídli pochádza z roku 
1927, keď bola odovzdaná do užívania. Privítala nás veľká vstupná 
hala s nádherným schodišťom. Pri nástenke s oznamami sa nachádzal 
hlúčik študentov v bielych plášťoch. Keď však videli náš fotoaparát 
zrazu sa všetci rozpŕchli. Tak sa začala naša prehliadka prázdnych 
chodieb. Keď sme po nich prechádzali, mali sme pocit, že vidíme 
všetkých tých pätnásťtisíc absolventov, ktorí sa tu kedy pohybovali  
a po promócii sa rozpŕchli do celého sveta, kde stále šíria dobré meno 
svojej alma mater. Avšak nazreli sme aj do veľkej posluchárne fakulty. 

Občas sa kde-tu mihol nejaký biely plášť, ktorý však vzápätí zmizol 
v niektorých z množstva dvier. Darmo, medici nezaháľajú a študujú. 
Pripravujú sa na svedomitú starostlivosť o nás a naše zdravie. Na fa-
kulte už dlhé roky pôsobí aj Bratislavský spolok medikov, ktorý má 
mnoho členov. 

Na LF sú otvorené lekárske a nelekárske študijné programy. Zúčast-
ňujú sa ich študenti všeobecného a zubného lekárstva, ale aj verejného 
zdravotníctva. Absolventi sú aj kvalitnými fyzioterapeutmi, ošetrova-

teľmi, pôrodnými asistentkami, ale aj pracovníkmi v laboratórnych vy-
šetrovacích metódach.  

Naša krátka prehliadka areálu fakulty sa nateraz skončila, ostáva len 
vyjadriť obdiv pedagógom, ktorí pripravujú do praxe budúcich absol-
ventov. Lebo medicína je jedným z najťažších a najzodpovednejších 
odborov. 

Eva Šmeringaiová, 1. ročník  
 

 

Bratislavskí medici majú svoj spolok, časopis aj online projekt 
 
Medzi študentmi každej fakulty sa nachádza niekoľko nadšencov, ktorí chcú pomáhať svojmu okoliu, a tak sa združujú do oficiálnych alebo voľ-

ných spolkov a organizácií. Lekárska fakulta UK nie je výnimkou a na jej pôde študenti vytvorili dobrovoľnú organizáciu nazvanú Bratislavský spolok 
medikov, ktorý bol prvým spolkom študentov medicíny na Slovensku. Vedenie organizácie sa snaží pomáhať svojim členom, poskytuje im otázky 
na skúšky, študijné materiály, rozvrhy, ale aj voľne prístupné počítače a kopírovacie služby.  

 

Medzi aktivity spolku patrí aj vydávanie časopisu  
a viacero klubov 
Jednou z najzaujímavejších aktivít spolku je vydávanie časopisu 

Spasmus, ktorý vychádza najmä v internetovej podobe. Snaží sa pri-
nášať informácie z rôznych oblastí študentského života. Čitatelia v ňom 
nájdu informácie o živote na lekárskej fakulte, o alternatívnych formách 
medicíny, ale aj o živote mimo múrov fakulty či básne. Praktickej po-
moci študentom sa venujú členovia konkrétnych klubov, ktoré fungujú 

v rámci spolku. Medici sa najčastejšie dozvedia o aktivitách klubu 
KluSAK, ktorý sa zaoberá organizáciou rôznych kultúrnych, spoločen-
ských podujatí fakulty a beánií. Medzi študentmi je vo veľkom počte 
navštevovaný klub počítačov a internetu, ktorého členovia sa starajú 
o všetky multimediálne zariadenia, ktoré návštevníci využívajú. Bra-
tislavský spolok medikov spolupracuje prostredníctvom klubu preven-
cie AIDS a STD‘s (Sexually Transmitted Diseases) s organizáciou 
UNICEF. Organizuje prednášky na stredných školách a snaží sa in-
formovať mladých ľudí do takej miery, aby sa v budúcnosti podobným 
ochoreniam vyhli. Vďaka spolku sa študenti medicíny môžu zúčastniť 
výmenných pobytov a starajú sa o zahraničných návštevníkov.  

 
Okrem spolku existuje aj rovnomenný projekt 
Avšak okrem študentskej organizácie nesie meno spolku aj projekt 

Bratislavský spolok medikov ONLINE, ktorého základným zámerom 
je využívanie internetu pri štúdiu medicíny a zaradenia tohto média 
do každodenného života študentov. Ide v rámci Slovenska o unikátny 
projekt, ktorého skúšobná prevádzka sa začala v roku 2004, ale oficiál-
ne funguje až od roku 2005. Od svojho spustenia sa projekt stretával 
s viacerými komplikáciami, od snahy niektorých ľudí spomaliť jeho 
rozvoj, až po problémy s nedostatočným počtom ochotných ľudí.  
V súčasnosti poskytuje študentom medicíny na UK okrem možnosti 
dozvedieť sa o novinkách na fakulte a základných informáciách, týka-
júcich sa štúdia, aj možnosť zapisovať sa na skúšky prostredníctvom 
internetu. K iniciatíve študentov sa vyjadril aj profesor Pavel Traubner: 
„Máte možnosť vzájomne komunikovať, vyznávať si lásku, ale tiež vzá-
jomne si dohovárať, či dokonca nadávať. Je to obrovská príležitosť, 
ktorú našťastie môžeme využívať aj my starší a zostáva nám len ľuto-
vať, že sme nemali takéto možnosti v minulosti.“ V spolku a na projekte 
pracujú študenti pre svojich spolužiakov, snažia sa navzájom si zjed-
nodušiť prístup k informáciám a pomáhať si pri náročnom štúdiu me-
dicíny. Väčšina medikov si ich snahu zjavne uvedomuje, preto sa počet 
dobrovoľníkov zväčšuje a spoločne pomáhajú čoraz väčšiemu počtu 
študentov. 

Marcela Šimková, 1. ročník 
 

Študentským perom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupná hala teoretických ústavov na Sasinkovej ulici. Zdroj: www.uniba.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V spolku medikov sa združuje vyše 1300 študentov a študentiek. Zdroj:
Marcela Šimková 

Rubriku pripravili študentky Katedry žurnalistiky, FiF UK
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