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Tvorte svoj časopis 
 
O doterajšom vývoji časopisu a o plánovaných zmenách, 

ktoré prispejú k zatraktívneniu obsahu, hovorili na svojom 
poslednom stretnutí členovia Redakčnej rady Našej univerzity. 
Prajeme si predovšetkým rozvíriť diskusie na témy, ktoré rezo-
nujú na univerzite či v slovenskom školstve. Chceme tak urobiť 
vzájomnou komunikáciou s vami – čitateľmi. Čím kontrover-
znejšie názory ponúknete, tým objektívnejšie sa následne na 
problematiku môžeme pozerať. 

Stálou súčasťou obsahu budú rubriky Spravodajstvo, Díva-
me sa po svete, Aktuálne, Aktivity našich pracovísk, Šport 
alebo Študentským perom, ktorých obsah môžete svojimi prí-
spevkami tvoriť aj vy. 

Čoraz viac vyvstáva otázka, či Naša univerzita potrebuje 
interaktívnu internetovú verziu. Ak sa diskusia ukáže plodná, 
zrejme bude mať webová verzia zmysel. Závisí to preto najmä 
od vás.  

Riešili sme aj otázku dostupnosti časopisu na fakultách a ka-
tedrách. V najbližšej budúcnosti plánujeme zlepšiť propagáciu 
a distribúciu.  

V prípade pripomienok nás neváhajte kontaktovať! 
-nunu- 

 

• • • • • • 
 
 
 

Čo nás teší, čo nás omína:  
diskutujme v letnom semestri 

 
V snahe stále zvyšovať čitateľskú príťažlivosť Našej univer-

zity prinesieme v roku 2008 okrem obsahu, na ktorý sme zvyk-
nutí, v každom čísle aj články k jednej nosnej téme. Téme, 
ktorá sa významne dotýka žitia univerzity a nás v nej. Témy 
budeme vopred avizovať, aby ste k nim mohli poslať aj vaše 
príspevky. Budeme sa snažiť zverejniť z nich maximum, dané 
rozsahom čísla a čítavosťou doručených článkov. Na prvý 
polrok 2008 sme zvolili nasledovné „témy čísla“:  

 

Január – 
február: Ako sa žije študentovi UK v roku 2008. 

Marec: Účtujeme novelu zákona o vysokých školách:  
mala dať – dala. 

Apríl: Kvalita štúdia a študentský dotazník. 

Máj: Rozvoj za europeniaze 2008 – 2013:  
aké šance mala a má UK.  

Jún: 
Komplexná akreditácia UK:  
byrokracia i stimul na rozvoj.  

 
Vaše príspevky posielajte, prosím, elektronicky na adresu 

nasa.univerzita@rec.uniba.sk. Štandardná uzávierka pre prí-
spevky do čísla je prvý deň v mesiaci, texty do dvojčísla 
január – február a do marcového čísla posielajte do 9. mar-
ca 2008.  

M. Dúbrava, prorektor UK  
 

Editoriál 
Platba za štúdium začína rezonovať. Ako to už u nás chodí, zákon-

ná povinnosť ožila, až keď začala siahať do konkrétnych peňaže-
niek. Z mne neznámych dôvodov sa pri prijímaní predpisov (v štáte, 
obci, na škole či fakulte), ktoré majú upravovať náš život, zvyčajne 
už znova tvárime, že pri ich tvorbe len strácame čas. Iba ak ide 
o „politicky masmediálne zviditeľňujúcu tému“, tak je vec chvíľu 
živená. Takýto nie endogénne iniciovaný pohyb však nemôže 
viesť a obyčajne ani nevedie k širšej spoločenskej diskusii, nebodaj 
výsledkom vo forme nájdenia a legislatívneho fixovania lepších 
riešení. „Čisté občianske aktivity“ v tomto smere stále slabnú. Keď 
však nastane čas účinnosti kodifikovanej povinnosti, ktorá sa nás 
začne osobne nepohodlne týkať, sme pripravení koketovať s nereš-
pektovaním demokraticky prijatých noriem. Ale späť k samotnému 
plateniu.  

Aj platenie, aj nespoplatnenie vysokoškolského štúdia má svo-
jich zástancov, ktorí zmysluplne argumentujú. Náš zákonodarca 
riešil vec šalamúnsko-pilátsky. Niekto má platiť, niekto nie, sťažnosti 
v každom prípade adresujte nie politikom, ale zlej škole, ktorá vám 
poplatky neodpustila, hoci mohla. Pripomeňme si však, že navrho-
vatelia jedným dychom pri zdôvodňovaní zavedenia „školného“ 
rozsiahlo argumentovali tým, že školy takto získajú ďalšie peniažky, 
ktoré im majú pomôcť prekonať dlhotrvajúce finančné suchoty, 
pričom sa nezvýšia nároky na štátny rozpočet. V každom prípade 
je však krokom k spravodlivosti, ak ten, kto chce mať viac pôžitkov 
(v našom prípade absolvované napr. dva študijné programy alebo 
o dva roky dlhšie výhody stavu študentského), za ne aj viac zaplatí. 
Za predpokladu, že elitných, ktorí tie dva programy absolvujú 
brilantne, nebudeme trestať za ich schopnosti a vôľu a poplatky 
im naozaj odpustíme.  

Dobrým námetom na oživenie úvah o spravodlivosti fungovania 
nášho vysokoškolského systému sú aj dva iné články. V jednom 
sa dočítate, ako sme získali niektorých študentov: „Vôbec som 
nevedel, čo si mám vybrať, chcel som niečo úplne inak zamerané, 
ale vzali ma sem, tak som nejako pokračoval.“, resp. „Túto školu 
som si vybral len ako zálohu. Nevzali ma na právo, tak som išiel 
sem. Ani neviem prečo.“ Sklamaný neprávnik potom svoju budúc-
nosť vidí takto: „Nie som spokojný, skôr dúfam, že sa mi čo najskôr 
podarí prestúpiť... na čokoľvek iné.“ V druhom článku sa mimo-
riadne simplifikovane uvažuje, či sú lepšie verejné alebo súkromné 
vysoké školy. Súkromné vysoké školy sa vraj hodnotia ťažšie, na-
koľko nie vždy poskytnú informácie potrebné pre výskum. Napriek 
tomu však zamestnávatelia vraj uprednostňujú práve absolventov 
súkromných vysokých škôl. V rebríčku žiadanosti na trhu práce 
sa vraj absolventi humanitného a spoločenského zamerania ocitli 
doslova na chvoste. Dodávam, že ak by mala platiť predošlá veta 
a nechceli by sme sami seba redukovať len na ekonomicky sa 
tváriace automaty, potom by sme museli byť hrdí na to, že napriek 
nerozhľadenosti doby kvalitných absolventov „humanity“ stále 
vychovávame.  

Obidva články publikujeme najmä s predstavou, že v našej aka-
demickej obci podnietia aspoň vnútornú rozpravu o takýchto té-
mach. Nateraz k vzťahu verejných a súkromných vysokých škôl 
len krátke konštatovanie. V zdravo fungujúcom systéme je nemys-
liteľné, aby sa za jednu hru vydávalo niečo, čo hrajú dve družstvá 
podľa úplne odlišných pravidiel, ktoré jednému družstvu prizná-
vajú právo na ľahší oštep, menšiu bránku a ešte aj častejšie pre-
stávky. Zároveň pripomíname, že v minulom čísle sme písali o tom, 
ako si novinárska etika o. i. žiada overovať fakty.  

Dnes avizujeme introdukciu zámeru „Téma čísla“. Neformálne 
sme teraz začali témou „Vianoce a prelom rokov“. Pre každoden-
ný život by z posolstva Vianoc asi bolo najcennejšie, keby sme 
dokázali ich duchom žiť v priebehu roka čo najväčší počet dní. Aby 
sme si boli nablízku, chápali sa a obdarúvali sa nielen vtedy, keď 
„sa to má, alebo keď nás kalendár dojme“. Zaželajme si, nech sa 
nám v novom roku darí žiť čo najharmonickejšie. Nech dokážeme 
uplatniť čo najviac napríklad aj z myšlienok našich múdrych, zachy-
tených v tomto čísle: „Veda spolu so skvalitňovaním ľudstva by 
mala priniesť skromnosť, harmóniu ľudstva s prírodou, toleranciu 
iných názorov a úctu k životu.“, „Niekedy je lepšie nerobiť nič. 
Nerobiť nič však neznamená prestať myslieť.“ 

 
M. Dúbrava, prorektor UK 

 

Hudobníci súboru Musa ludens  
počas Vianočného koncertu v Aule UK.  

Viac na strane 4. Foto: Marián Kukan 
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Spravodajstvo 
 
 

Univerzita získala laserové centrum 
 

K univerzitným zariadeniam sa 1. januára 2008 pripojí Medziná-
rodné laserové centrum UK (MLC UK), ktoré Ministerstvo školstva 
postúpilo proporčne do správy UK a STU. Odhlasovali to členovia 
akademického senátu na stretnutí 12. decembra 2007 v dodatku  
k Štatútu UK. Pracovisko chce umožniť najmä prepojenie vysoko-
školskej vedy a techniky s praxou, zabezpečiť rozvoj moderných 
laserových technológií, ale i rekvalifikovať odborníkov pracujúcich 
v oblasti laserov. 

-nunu- 
 
 

Za každý navyše zapísaný rok  
si študenti zaplatia 

 
Navštíviť študijné oddelenie a podpísať čestné vyhlásenie o počte 

zapísaných vysokých škôl mal do 7. decembra 2007 každý štu-
dent. Tí, ktorí momentálne študujú jednu univerzitu a nikdy neboli 
zapísaní na iné smery, si môžu vydýchnuť. Okrem povinnosti vy-
plniť čestné vyhlásenie ich žiadne iné záväzky trápiť nemusia. 
Inak sú na tom študenti, ktorí už v súčasnosti študujú dve školy 
alebo v minulosti absolvovali jednu a druhú si robia teraz. Za kaž-
dý rok, ktorý presahuje štandardnú dĺžku štúdia, si zaplatia. Platí 
to aj v prípade, že sa na daný smer na začiatku akademického 
roka iba zapísali. Doba štúdia sa zaokrúhľuje totiž na celé roky 
smerom nahor. Prijatí na viacero škôl, tak „doplatia“ na svoju 
nerozhodnosť. Ak sa napríklad zapísali na dve školy a navštevujú 
len jednu, za druhú zaplatia, hoci nenavštívili ani jednu prednášku. 
Povinnosť zaplatiť si za predĺžené štúdium trvá od roku 2002 schvá-
lením zákona o vysokých školách.  

-nunu- 
 

Diskusia  
s europoslankyňou 

 
V pondelok 3. decembra 2007 navštívila Fakultu managementu 

UK poslankyňa Európskeho parlamentu pani Irena Belohorská. 
Študenti špecializácie „Európska integrácia“ a študenti francúzske-
ho a nemeckého programu mali jedinečnú možnosť diskutovať  
o fungovaní Európskej únie s osobnosťou priamo z centra diania. 
Pani europoslankyňa veľmi priateľsky odpovedala na všetky otáz-
ky študentov. V diskusii sa zmienila napríklad o politike používania 
pesticídov v rámci EÚ, o možnostiach stáží študentov v Európskom 
parlamente, o svojom typickom pracovnom dni… Toto milé stret-
nutie bude určite ešte dlho rezonovať v mysliach všetkých zúčast-

nených študentov. Verím, že ich bude motivovať do ďalších štúdií. 
Dúfajme, že podobné stretnutia sa budú uskutočňovať aj naďalej. 

Mgr. Paulína Stachová, FM UK 
 
 

Kongres  
o súčasných zdravotných témach 

 
V dňoch 6. – 7. decembra 2007 sa pod záštitou dekana LF UK 

prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., uskutočnilo odborno-vzdelávacie 
podujatie XVII. Bratislavské dni fyziológie a patológie dýchania. 

 

Prodekanka LF UK doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc., vyzdvihla 
význam podujatia ako fóra, kde sa prezentujú jednak najnovšie 
výsledky ústavných, štátnych a grantových úloh, ale aj víťazné 
práce zo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).  

V odbornom programe boli prezentované prednášky a postery 
na témy Fajčenie a zdravie, Spánkové poruchy dýchania, Chro-
nická obštrukčná choroba pľúc a Varia. Zaujímavá bola prednáška  
o histórii tabakizmu, o spôsoboch boja za nefajčenie na základných  
a stredných školách, o legislatívnych opatreniach a o nových spô-
soboch liečby tabakizmu včítane farmakoterapie nikotínovej zá-
vislosti. Zvolené témy boli aktuálne, riešili široký okruh ochorení 
a zdravotných problémov obyvateľstva, ktoré majú ďalekosiahly 
dopad na chorobnosť a sú každodennou problematikou v ambulan-
ciách pneumológov a internistov. Kongres bol prezentáciou súčas-
ných odborných a vedeckých poznatkov.  

Založenie Bratislavských dní fyziológie a patológie dýchania 
(FaPD) siaha do sedemdesiatych rokov. Prvé takéto dni mali tému 
„Starnúce pľúca“ a uskutočnili sa 13. decembra 1974. Odvtedy 
dávajú Bratislavské dni FaPD skvelé možnosti na šírenie najnovších 
odborných a vedeckých poznatkov, vzájomné informovanie, vý-
menu skúsenosti a živý kontakt medzi odborníkmi. 

(redakčne krátené) 
Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., LF UK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvedavé otázky študentov zodpovedala poslankyňa Belohorská. Zdroj: 
Paulína Stachová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podujatí sa prezentovali súčasné poznatky z fyziológie a patológie 
dýchania. Zdroj: Marián Bernadič 
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Vylúdili  
vianočnú atmosféru 

 
Podvečer 13. decembra sa v Aule UK rozozneli historické hudobné 

nástroje a piesne komorného súboru Musa ludens. Svojimi starodáv-
nymi spevmi a koledami naladili prítomných na pravú vianočnú atmo-
sféru. Koncert bol výnimočný jednak repertoárom a hudobnými nástroj-
mi, jednak kostýmami, ktoré kopírujú historický odev nášho územia. 

V prestávkach medzi skladbami prodekanka Predmerská, ktorá už 
niekoľko rokov stojí v pozadí kultúrnych podujatí, oživila koncert zaují-
mavosťami o hudobných nástrojoch, kostýmoch a súbore. Mnohí asi 
prvýkrát videli (a počuli) organistrum, psalterium, gotickú harfu, rene-
sančné zobcové flauty alebo trumšajty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zdroj: Marián Kukan 

 
Musa ludens oživuje hudobné a literárne pamiatky najmä zo sloven-

ského územia od čias Veľkej Moravy po koniec sedemnásteho storočia.
Repertoár tvoria staroslovanské liturgické spevy, starogrécke spevy 
či hudba viacerých významných i anonymných skladateľov siedmich 
storočí. Súbor založili v roku 1981 manželia Ľudmila a Ján Piptovci 
a spočiatku v ňom pôsobili so svojimi dcérami. V súčasnosti spolupra-
cujú s absolventmi VŠMU Igorom Pasekom, Jurajom Havajom, Luciou
Kneblovou, Denisou Benčovou a ďalšími. 

-nunu-

Netradiční hudobníci 
prezentujú naše tradície 

 
K mladším členom súboru Musa ludens patrí barytonista Juraj Havaj 

a lutnistka Denisa Benčová. Po skončení koncertu prišli medzi publi-
kum, pozvané rektorom na slávnostný prípitok. Vo svojich dobových 
kostýmoch boli chtiac-nechtiac neprehliadnuteľní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atmosféru vianočnému koncertu dodali muzikanti hudbou i oblečením. 
Zdroj: -md- 

 
Ako sa vianočné koncertovanie líši od ostatných koncertov? 
Juraj: Ak to vezmeme pragmaticky, tak repertoárovo. Základ vianoč-

ného koncertu tvoria najmä koledy a vianočné piesne. Ale určite aj
atmosférou, ktorá je veľmi pozitívna. Aj keď, musím povedať, dobré
skúsenosti máme vždy. V zásade sa stretávame s pozitívnou odozvou
domáceho alebo zahraničného publika. Pri vianočných koncertoch je 
však ešte srdečnejšia, pretože ľudia sú vianočne naladení. A aj komu-
nikácia s publikom je príjemnejšia. 

V čom je potenciál vašej hudby? 
Juraj: Pretože sa zaoberáme oživovaním starých piesní najmä z oblasti

nášho teritória, myslím si, že tieto piesne sú vzácne. Pre bežné pub-
likum sú menej známe ako bežné koledy. Exoticky pôsobíme aj oble-
čením a hudobnými nástrojmi. 

S akými reakciami sa stretávate v zahraničí? 
Denisa: Pre zahraničie je naša hudba ešte exotickejšia a stretla som

sa len s otvorenosťou voči tomuto štýlu, repertoáru a spracovaniu, čo 
sa vždy líši aj teritóriom. Vždy je tam veľká dávka zvedavosti a otvore-
nosti voči novému zážitku. 

Juraj: Dodal by som, že sa riadime zásadou hrávať predovšetkým 
hudbu, ktorá vznikla na našom území. Nemá napríklad význam koncer-
tovať vo Francúzsku s francúzskou hudbou, pretože oni svoju hudbu 
vedia určite lepšie interpretovať. Preto aj organizátori žiadajú priniesť 
to, čo pochádza z našej kultúry a čo oni nepoznajú. 

-nunu-

 
 

 

 
Ako hudba naladila na Vianoce 

 
Vianočný koncert si vypočuli naši akademickí funkcionári univerzity, jej profesori a ďalší zamestnanci. Publikum bolo nezvyčajnou a slávnostnou 

hudbou očarené a viacerí ocenili, že koncert bol tak trochu aj náučný. Zlatým klinčekom programu bola nepostrádateľná Tichá noc. Ako si večer 
užili niektorí vzácni hostia?  

 
Prof. Oto Majzlan, dekan PdF: Koncert bol mimoriadne kvalitný. Dnes 

som si už druhýkrát zaspieval Tichú noc, ale v inom podaní. Absol-
voval som predtým totiž veľmi originálny koncert našich študentov 
hudobnej výchovy.  

Prof. Dušan Mlynarčík, dekan FaF: Bola to veľmi zaujímavá, nezvy-
čajná hudba, ku ktorej sa človek väčšinou nedostane.  

Prof. Teodor Kollárik, dekan FSEV: Veľmi pekné, trošku aj poučné, 
malo to pekné prepojenie, následnosť i vyvrcholenie. Akurát Tichú 
noc sme mali zaspievať v stoji. 

Prof. Jozef Papula, dekan FM: Bolo to presne to, čo potrebujeme, 
aby sme sa konečne dostali z pracovného tempa do vianočnej ná-
lady. 

Prof. Anton Gáplovský, dekan PriF: Páčil sa mi, bol nezvyčajný. A pre 
mňa prekvapivý, pretože v Aule v pozícií dekana spievam väčšinou 
Gaudeamus a dnes sa spievala Tichá noc. Koncert bol perfektný  
a iný oproti predchádzajúcim rokom. 

PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ Družby: Ako každý rok vianočný koncert 
mal svoju úroveň a zvlášť je chvályhodné, ak ho pripravuje jeden 
súbor. 

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ Mlynov: Ďakujem za opýtanie, koncert 
bol pekný. Na Vianoce som ale naladený už asi druhý týždeň. Práve 
som sa vrátil z dovolenky v Austrálii, kde bolo zaujímavé vidieť pobe-
hovať Santa Klausa v krátkych nohaviciach! 

-nunu- 

Vianočný koncer t  
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Keď si roky podávajú ruky 
 

Koniec roka býva tradične vhodným časom na sumarizáciu nášho dvanásťmesačného pôsobenia. Hodnotíme úspešné aktivity, ktoré nás 
majú v nasledujúcom období motivovať ako ocenenie vo vitríne a zároveň priznávame aj tie menej vydarené s trpkou príchuťou, ktoré sú 
pre nás výstrahou a vezmeme si z nich do ďalšieho roka ponaučenie. Takto sme sa spolu s niektorými dekanmi UK a riaditeľom internátu 
ohliadli za rokom 2007 a oveľa optimistickejšie zamýšľali nad očakávaniami v roku 2008. 

 

Hrdý dekan Filozofickej fakulty  
doc. Anton Eliáš 

 
● Čo považujete za najväčší úspech vašej fakulty v roku 

2007? 

Podarilo sa nám nielen neklesnúť na stupienku kvality oproti 
predchádzajúcemu roku, ale dokonca sa dvihnúť vyššie. Dokazuje 
to naše postavenie medzi ostatnými dvanástimi fakultami univer-
zity, ale aj to, ako vyzeráme v celoslovenskom hodnotení humanit-
ných fakúlt zverejnenom agentúrou ARRA. (Filozofická fakulta 
UK sa medzi humanitnými fakultami na Slovensku umiestnila 
na prvom mieste. Pozn. red.) 

● V čom sa kvalita zlepšila najviac? 

Katedry si zobrali za svoje a začali čoraz intenzívnejšie presa-
dzovať snúbenie vedy s pedagogickou činnosťou, čo by malo na 
vysokých školách fungovať. Tento rok sprevádzal vedecký vý-
skum, čo dokumentuje grantová úspešnosť, publikačné výstupy 
a pretavenie týchto vecí do pedagogických činností. Verím, že 
budeme takto pokračovať aj naďalej. 

● Aké sú vaše dekanské predsavzatia na budúci rok? 

Zvýšiť parametre, v ktorých sme boli dobrí tento rok. Nech mô-
žeme na budúci rok pri podobnom rozhovore konštatovať, že sme 
sa opäť o 10 – 15 – 20 percent zlepšili. 

 

Profesora Ota Majzlana,  
dekana Pedagogickej fakulty,  
teší nová špeciálna učebňa 

 
● Na čo ste najviac hrdý z toho, čo sa vám a vašej fakulte 

podarilo dosiahnuť v roku 2007? 
Zvlášť ma teší získanie grantu z Európskeho sociálneho fondu. 

Mohli sme vďaka nemu vytvoriť špeciálnu učebňu pre výcvik peda-
gógov, ktorí sa venujú sluchovo, zrakovo, telesne a mentálne po-
stihnutým deťom v praxi. Považujeme to za mimoriadne cenný 
príspevok v tomto roku. 

● Aké pokroky si od tohto zariadenia sľubujete? 
Učitelia dostanú niečo, čo nedostali v pregraduálnom (povinnom) 

školení. Dostanú nové vyučovacie metódy. 

● Čo plánujete do nového roka? 
To je veľmi zložité: Vydržať! ...Plánujeme komplexnú akreditáciu, 

novú metodiku rozpočtu a zlepšiť stav fakulty vo vedecko-výskum-
nom výkone. 

 

Dekan Fakulty managementu  
prof. Jozef Papula je pyšný  

na aktívnu výučbu a aktívnych študentov 
 

● Aké najväčšie úspechy ste dosiahli v roku 2007 a na čo ste 
hrdý? 

Vo funkcii som len trištvrte roka. Zatiaľ sme prijali novú stratégiu 
fungovania fakulty. Želáme si v našom odbore zotrvať v popredí. 
Už druhý rok sme sa v rámci ekonomických a manažérskych fakúlt 
na Slovensku umiestnili na prvom mieste. V tomto smere chceme 
pokračovať. 

● V čom vidíte potenciál fakulty? 
Naše úspechy zakladáme na aktívnych formách výučby. Čiže 

komunikujeme so študentmi, vedieme ich k tvorivosti. Snažíme 
sa, aby sa dostali aj na zahraničné vysoké školy. Patríme medzi 
najlepšie fakulty v programoch mobility. Na základe toho máme 
študentov, ktorí sa veľmi dobre umiestňujú v zamestnaniach po 
skončení školy a úspešne rozbiehajú kariérny rast v porovnaní so 
študentmi iných fakúlt. 

 
Vedecko-výskumné centrá  
prof. Antona Gáplovského,  

dekana Prírodovedeckej fakulty 
 

● Je tu koniec roka a čas na sumarizáciu vykonanej práce, 
čo považujete za najväčší úspech? 
Ešte som sa nikdy netešil na koniec roka, tak ako teraz. Som 

rád, že sme všetko dotiahli do konca. Najväčší úspech je, že fa-
kulta nastúpila na vyššiu efektívnosť vo vede a vzdelávaní. 

● Aké sú vaše priority do roku 2008? 
Keď sa prechádzam po fakulte, uvedomujem si, že sa všetci cítia 

unavení a prepracovaní. Chcel by som to zmierniť organizačnými 
zmenami. Na druhej strane je pre fakultu mimoriadne dôležitá 
úspešnosť zahraničných projektov v zakladaní vedecko-výskum-
ných centier excelencie. Očakávam, že fakulta by sa v niektorých 
odboroch mohla stať lídrom. 

● Čo sú to za centrá? 
Mali by to byť určité zoskupenia pracovísk nielen našej univerzity, 

ale aj iných slovenských univerzít. Dokonca v širšom ponímaní 
by mali spolupracovať aj so Slovenskou akadémiou vied a niekto-
rými rezortnými ústavmi. Spolu by mali vytvárať hlavnú silu v urči-
tom odbore, ktorá by mala rýchlejšie a efektívnejšie dosahovať 
výsledky v danej oblasti. 

Na prelome rokov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rektor František Gahér hodnotil odchádzajúci rok so zamestnancami 
univerzity po vianočnom koncerte so želaním úspechov v ďalšom roku. 
Zdroj: Marián Kukan 
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Dekan Fakulty sociálnych a ekonomických vied 

prof. Teodor Kollárik sa zameria  
na publikačnú činnosť 

 
● Čo si vážite na tom, čo sa 

vám v roku 2007 podari-
lo zrealizovať na Vašej fa-
kulte? 
Myslím si, že bolo toho dosť. 

Ako nová fakulta ale ešte má-
me čo dorábať. Doriešili sme 
otázku akreditácie, vypracova-
li sme materiály pre akredi-
tačnú komisiu pre habilitácie  
a inauguračné konanie. Okrem 
toho máme akreditované ďal-
šie študijné doktorandské pro-
gramy. 

● Aké máte ciele do roku 
2008? 
Nádejame sa, že sa presťahujeme do nových priestorov. Budúci 

rok by mal byť aj rokom skvalitnenia a rokom publikačnej činnosti. 
Pedagogická sféra je pokrytá dobre, ale vo vede a publikačnej čin-
nosti vidím rezervy. 

Riaditeľ internátu Družba  
PhDr. Ivan Daňo plánuje rekonštrukciu 

 
● Čo si vážite na svojich úspechoch v roku 2007? 

Som rád, že sa nám podarilo udržať úroveň študentských domo-
vov ako doposiaľ. 

● Ako ste sa úroveň internátov snažili zlepšiť? 
Zaviedli sme tisíc internetových prípojok pre študentov a zvýšili 

sme štandard študentských izieb. Internáty sú už pomerne staré, 
majú tridsaťpäť rokov a zo štátneho rozpočtu sme dostali veľmi 
málo peňazí. Väčšinu opráv a údržbu vykonávame z vlastných pro-
striedkov. 

● Ako zaobstarávate finančné prostriedky na fungovanie inter-
nátov? 

Buď ich „vyrábame“ vlastnou iniciatívou alebo získaním sponzor-
ských darov. 

● Aké sú vaše predstavy do ďalšieho roku? 

Predstavy sú jedna vec, ale rozkazujú tu peniaze. Máme v pláne 
rekonštruovať izby a sociálne zariadenia. Treba zlepšiť štandard 
aj znížením kapacity, čiže z dvojposteľových izieb spraviť jednot-
ky, z trojposteľových dvojky a podobne. Vyžaduje si to doba. 

Lenka Mlynčeková 
 
 
 

Pribudne nový internát aj park 
 
Internátne mestečko v Mlynskej doline žije čulo nielen počas školského roka. Niektorí študenti tu zostali bývať aj v lete, iní sa vracali  

v septembri a čakalo na nich zopár zmien. Čerstvý chodník smerom k familiárne nazývanému „Šturáku“ alebo obnovu vestibulu si všimol 
každý. Starší si ešte pamätajú, ako internáty vyzerali pred pár rokmi. Poniektorí sú kritickejší a radšej by videli rekonštruovať izby ako chodník. 
Prečo sa rekonštruuje to a nie ono? A kedy sa dočkajú rekonštruovania izieb...? Kedy je vhodnejšie vyspovedať riaditeľa internátov 
Róberta Gulu, ak nie na konci roka, keď sa sumarizuje staré a pripravuje nové? 

 
NU: Na čo ste najviac hrdý z toho, čo ste za uplynulý rok 

zrealizovali na internátoch v Mlynskej doline? 
G: Jednak sme zvýšili počet internetových pripojení a tiež sme 

do tri štvrtiny zrekonštruovali chodníky a prístupové cesty. Do 
marca chceme dokončiť aj zvyšok, až po Mladosť. Teším sa, že 
sme takmer ukončili rekonštrukciu vestibulu. Okrem toho sa tak-
mer podarilo dokončiť nový jedálenský systém, ktorý bude naplno 
fungovať aj s novou jedálňou od septembra 2008. 

NU: Ako reagujete na sťažnosti študentov, že napriek rekon-
štrukcii chodníka, sú stále niektoré izby a sociálne zariadenia 
v dezolátnom stave? 

G: Internáty sme prevzali pred štyrmi rokmi v katastrofálnom 
stave. Väčšina objektov nebola počas svojej existencie akýmkoľ-
vek spôsobom revitalizovaná. Štyri roky sa investovalo len do toho, 
aby sa zvýšil ubytovací štandard. Pretože sme tento rok mali dopo-
siaľ najvyššie letné ubytovanie, nemohli sme odstaviť žiadny blok, 
aby sme tam robili hĺbkovú rekonštrukciu. Preto sme sa pustili 
do rekonštrukcie prístupových ciest, ktoré sa dajú robiť, aj keď je 
objekt plný.  

NU: Nemohli ste situáciu riešiť ubytovávaním v jednej časti 
a v druhej pracovať? 

G: Ubytovaných bolo 5 800 ľudí z kapacity 6 500, takže nie. Zá-
roveň sme aj zarobili viac, ako po minulé roky. Prišli by sme tým  
o letné príjmy, a to som nechcel. Takže sme urobili kompromis. 
Nerád by som prišiel o akékoľvek príjmy, čo i len o korunu.  

NU: Chystáte novinky v službách? Študenti dávali nahlas 
najavo znechutenie nad zlou komunikáciou s ubytovacím 
oddelením. 

G: Zmeny nastali aj na ubytovacom oddelení. Väčšinou sú ohla-
sy pozitívne. Nájdu sa aj negatívne, ale tých je oveľa menej a je 

ich oveľa menej, ako ich bolo 
pred štyrmi rokmi. Niektorí za-
mestnanci už u nás nepracujú 
a zostávajúci prechádzajú rôz-
nymi školeniami, napr. asertív-
neho správania. Myslím si teda, 
že k zmenám prišlo a bude pri-
chádzať. Najnovšie chceme na-
sadiť kamery, ktorými môžem 
skontrolovať, či bol pracovník 
na študenta naozaj zlý. Keď 
som mal možnosť byť vo ved-
ľajšej miestnosti a počúvať 
komunikáciu študenta s ubyto-
vateľkou, väčšinou bol tým aro-
gantným študent. Ak sa ukáže, 
že chyba je na strane pracov-
níkov, budeme to určite riešiť. 
V prípade potreby aj personálnym preobsadením. Našim cieľom 
je dosiahnuť štandardný, proklientsky orientovaný prístup a servis. 

NU: Ľudia si tradične v novom roku zvyknú dávať predsavza-
tia. Aké sú vaše najbližšie pracovné plány? 

G: Budúci cieľ je jasný: mať všetky bloky čo najskôr v poriadku. 
Najväčšou prioritou zostáva rekonštrukcia átriových domkov, ktoré 
sú v katastrofálnom stave. Nábytok na Mlynoch bude vymenený 
v priebehu troch – štyroch rokov. Ďalej treba revitalizovať celý 
priestor okolo internátov, najmä športoviská, chodníky a oddycho-
vý park, ktorý by mal vzniknúť medzi manželskými internátmi  
a „átriákmi“. Veľkou výzvou je pre mňa stavba nových internátov 
na „Mlynoch“. Tento priestor pre mňa nie je internát, ale mesto.  
A preto tu musí byť všetko tak, aby tieto parametre naplnilo. 

Lenka Mlynčeková 

Na prelome rokov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekan FSEV Kollárik sa teší z akre-
ditácie ďalších doktorandských pro-
gramov. Zdroj: -md- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riaditeľ internátov v Mlynskej doli-
ne Gula chce revitalizovať zaria-
denie budov i priestor okolo nich. 
Zdroj: -md- 
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Vianoce –  
čas porozumenia a blízkosti človeka 

 
 
 
Ako každý rok, tak aj tento prišlo obdobie vianočných sviatkov, ktoré majú v sebe inšpirujúce bohatstvo. Akosi sme k sebe bližší, 

cítime blízkosť jeden druhého a zároveň aj sami obdarúvame najbližších. Pozrime sa v krátkosti, ako k nám z historického hľadiska 
prišlo slávenie vianočných sviatkov, sviatkov pohody, radosti, šťastia z narodenej Lásky.  
 
V kresťanskej liturgii staroveku bol celý rok korunovaný slávením 

centrálneho tajomstva kresťanského života – Kristovho zmŕtvych-
vstania. Do 4. storočia v Cirkvi nevystupovali do popredia ostatné 
sviatky, bola iba čiastočne zdôraznená pamiatka prvých kresťan-
ských mučeníkov – martýrov, a to zvlášť v druhej polovici 2. sto-
ročia. Prvou istou zmienkou o slávení sviatku Narodenia Pána 
práve 25. decembra je správa z rímskeho prostredia z roku 354  
v kalendárnych záznamoch Depositio episcoporum et Depositio 
martyrum. Deň 25. december sa tam označuje ako festum solis 
„natalis invicti“ podľa rímskeho kalendára. V Depositio martyrum 
sa spomína: „VIII kal. jan. natus est Christus in Bethlehem Ju-
daeae.“ Ďalej je tu zmienka o slávení vianočných sviatkov v Ríme 
okolo rokov 335 – 337. Slávili sa zvlášť v konštantínovskej bazilike. 
Autorom týchto zmienok je rímsky chronograf F. D. Filocalus. 
Keďže nepoznáme skutočný deň Kristovho narodenia a už vôbec 
nie hodinu, existujú tu minimálne dve hypotézy, prečo sa začali 
Vianoce sláviť práve 25. decembra. 

Hypotéza vypočítateľnosti. Keďže 25. marca sa všeobecne 
slávil sviatok Zvestovania Pána, keď archanjel Gabriel zvestoval 
Márii, že bude Kristovou matkou, tak o 9 mesiacov podľa tohto 
datovania je symbolický deň narodenia Pána práve 25. decem-
ber.  

Dejinno-náboženská hypotéza. Omnoho väčšiu pravdepo-
dobnosť má dejinno-náboženská hypotéza, ktorá hovorí o chris-
tianizácii a novej kresťanskej interpretácii rímskeho sviatku na-
rodenia Slnka, ktorý bol nariadený pre Rímske impérium ako 
sviatok práve na 25. december. Stalo sa tak v roku 275 cisárom 
Aureliánom (270 – 275) na počesť boha Slnka z Emes. Kresťania 
použili tento pohanský sviatok Natalis Solis invicti a nanovo ho 
interpretovali v kresťanskom duchu. Slnko predstavovalo Krista, 
čo je znázornené aj na starokresťanských náhrobkoch. Rímski 
kresťania tento štátny sviatok Slnka začali sláviť ako vlastný svia-
tok narodenia Krista – ako Slnka na základe biblických citátov. 
Napr. Kristus ako Slnko spravodlivosti – Sol iustitiae (Mal 3,20); 
Kristus – Svetlo sveta – Lux mundi (Jn 8,12) a i.  

Odkedy slávia Vianoce vo svete 

Z Ríma sa slávenie narodenia Ježiša Krista rozšírilo najprv do 
Afriky (Optatus z Mileve, cca r. 360) a južnej Itálie (Philastrius  
z Brécie, koniec 4. storočia). Známy sa stal Ambrózov hymnus 
narodenia Intende qui regis Israel. Slávenie Vianoc v Španielsku 
upravila saragosská synoda v roku 380. Písomná zmienka o slá-
vení kresťanských Vianoc sa tam objavuje okolo roku 461 v zo-
zname sviatkov Gregora z Tours v diele Historia Francorum. Na 
Východe sa tento rímsky zvyk sláviť Vianoce akceptoval do konca 
4. storočia. Bazil, Gregor Naziánsky a Gregor Nyssenský v Kapa-
dócii spomínajú súčasne vo svojich kázňach Zjavenie Pána a aj 
Narodenie Pána, keďže sviatok Zjavenia Pána je starší. V roku 386 
predsedá sláveniu tohto sviatku Zlatoústy v Antiochii. V Egypte 
sa prvý raz spomínajú Vianoce v roku 432. V Jeruzaleme a v Pales-
tíne sa sviatok narodenia Pána slávil neskôr. Známa pútnička 
Ethéria a takisto arménsky lekcionár z roku 415 liturgicky datujú 
slávnosť Kristovho vtelenia na 6. január. Spomínaný lekcionár má 
na 25. decembra liturgickú spomienku Jakuba a Dávida s poz-
námkou: „Počas týchto dní sa na iných miestach slávi narodenie 

Krista.“ V arménskej cirkvi a v niektorých východných cirkvách 
sa dodnes slávi sviatok Narodenia Pána 6. januára. 

Zvyky z minulosti 

Zaujímavosťou rímskeho slávenia Vianoc bolo tzv. zdvojené 
nočné ofícium Narodenia. Ofícium pripadajúce na 25. december 
pozostávalo z vigílie a z Laudes matutinae, ktoré sa spievali v ba-
zilike Santa Maria Maggiore za prítomnosti pápeža; druhé ofícium 
sa konalo neskôr v chráme svätého Petra. Prvé sa ujalo vo Fran-
cúzsku a dostalo sa do rímskeho breviára z roku 1568, druhé  
v iných galských krajinách ako vianočné ofícium. 

Deviate a desiate storočie sú charakteristické vývojom veľkého 
množstva vianočných sekvencií na všetky tri vianočné omše a via-
nočnú oktávu včítane jej sviatkov, napríklad Natus ante saecula, 
Grates nunc omnes a i. Používali sa do tridentskej reformy. Vo 
vianočných dňoch sa hrávali náboženské hry týkajúce sa vianoč-
ného okruhu, napr. Officium pastorum, Officium infantium, Inter-
fectio puerorum, Ludus de Rege Aegipti... 

K dokresleniu vianočnej atmosféry patrí aj stavanie betlehemov 
s jasličkami, postavami svätej rodiny, troch mudrcov, pastierov  
a anjelov. Tieto betlehemy síce neplnia nijakú liturgickú funkciu, 
ale nás hlbšie vovádzajú do prežívania vianočných sviatkov. Prvé 
drevené jasličky boli pravdepodobne postavené už v 7. storočí  
v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Známe je postavenie 
jasličiek od Františka Assiského v roku 1223 v lese Greccio, čo 
slúžilo k prehĺbeniu kresťanského rozjímania o tajomstve vtelenia 
Kristovej osoby, k upevneniu zbožnosti a obrazotvornosti ľudu. 
Veľké rozšírenie stavania betlehemov badáme v 16. storočí a to 
zvlášť vplyvom jezuitskej rehole. V Prahe bol takýto betlehem po-
stavený v roku 1562, v Altőttingu 1601, v Mníchove 1607. V Augs-
burgu a Florencii sa v 16. – 18. storočí dávali dokonca sošky Jezu-
liatka na oltár. Do rodín sa začal dostávať tento zvyk začiatkom 
17. storočia a pretrváva dodnes. 

 
Tento stručný historický prehľad vývoja vianočných sviatkov chce 

v nás umocniť radosť z Vianoc. Chce priblížiť toto mystérium, 
ktoré prežívame a ktoré pretrváva v našom vnútri. Veď centrom 
slávenia Vianoc nie je len bezduché zastavenie sa v ich čarovnej 
idyle, ale ich vnútorné slávenie, čo dáva Vianociam špeciálny 
akcent.  

 
Prajem všetkým kolegom a kolegyniam pracujúcim na našej 

Univerzite Komenského – najväčšej a najstaršej, krásne Vianoce, 
radosť vo vnútri, chuť do práce, vedy a výskumu, a to i v nastáva-
júcom roku 2008. Veď radosť z Vianoc patrí celému svetu, lebo  
k nám prišla Láska. 

ThDr. Peter Caban, PhD.,  
RKCMBF UK 

 
Zdroje: ADAM A.: Das Kirchenjahr mitfeiern, Freiburg, Basel, Wien 1979; 
ADAM A.: Das Kirchenjahr, Freiburg, Basel, Wien 1990; ADAM A.: Grundriss 
Liturgie, Freiburg, Basel, Wien 1985; ADAM A; BERGER R.: Pastoral-litur-
gisches Lexikon, Freiburg, Basel, Wien 1980; BIEGER E.: Das Kirchenjahr 
zum Nachschlagen, München 1985; HANSJŐRG AUF DER MAUR, Feiern 
im Rhytmus der Zeit I., Regensburg 1983. 
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Fakulta, ktorá vychováva 
manažérov 

 
Naša univerzita sa skladá z trinástich fakúlt, pričom každá z nich 

je niečím výnimočná. Sú zamerané na rôzne odvetvia, z ktorých 
sprostredkúvajú vedomosti, odlišujú sa počtom študentov aj zo-
skupením profesorov. Dnes sme sa zamerali na Fakultu manaž-
mentu, kde sme sa dozvedeli množstvo informácií. 

 
Organizácia štúdia 

Fakulta bola založená v roku 1991 a ako prvá špecializovaná 
fakulta zameraná na manažment na Slovensku si osvojovala 
metódy zo zahraničných univerzít. Dnes ju nájdeme na adrese 
Odbojárov 10, vedľa zimného štadiónu Ondreja Nepelu. Jej hlav-
ným poslaním je vychovať kvalifikovaných a konkurencii odolných 
študentov, ktorí dokážu pracovať v tíme a svoje nadobudnuté 
schopnosti využiť čo najlepšie v organizáciách rôzneho typu. Štu-
denti fakulty majú možnosť získať manažérsku prax a skúsenosti 
využiť v budúcom zamestnaní.  

Na fakulte je možné dosiahnuť bakalárske, magisterské i dokto-
randské vzdelanie. V bakalárskom i magisterskom stupni si štu-
denti môžu vybrať z dvoch typov študijného programu: manaž-
ment a medzinárodný manažment. Ak sa rozhodnú pokračovať  
v doktorandskom štúdiu, majú na výber manažment a podnikový 
manažment. Fakulta podporuje aj výučbu v cudzom jazyku ako 
sú anglický, nemecký a francúzsky jazyk.  

Na absolventov fakulty čaká uplatnenie v domácich, zahranič-
ných i medzinárodných spoločnostiach, v poradenských firmách, 
vo verejnom sektore vo finančnej alebo bankovej sfére a v rozlič-
ných inštitúciách.  

 
Aktívni študenti a absolventi 
Fakulta manažmentu sa v súčasnej dobe zapojila aj do projektov 

EÚ, ktoré sú zamerané na vzdelávanie. Študenti sa môžu zúčastniť 
medzinárodných súťaží Global Management Challenge Euroma-
nager, Be Smart and Win a Smart, projekt Leonardo Da Vinci, 
súťaž Sokrates, „Švočka“ (Študentská vedeckovýskumná činnosť) 
a iné. Výhercovia súťaží môžu získať štipendium doma či v za-
hraničí, stáž vo významnej firme alebo peňažnú výhru.  

Absolventi Fakulty manažmentu UK si zriadili vlastný internetový 
portál (www.manageria.sk), kde uverejňujú ponuky do zamest-
nania, aktuálne informácie zo sveta finančníctva, zaujímavé pro-
jekty a súťaže, pozvánky a ponuky kurzov pre manažérov. Nájdete 
tu aj základné informácie o manažmente: teória manažmentu, 
ako sa stať dobrým manažérom/kou, ankety a diskusie.  

Natália Báreková, Jana Mihályiová,  
študentky 1. ročníka Katedry žurnalistiky, FiF UK 

 
Študenti manažmentu  

o svojom štúdiu 
 
Každý rok na fakultu manažmentu prijímajú okolo tristo nových 

študentov na dennú aj na externú formu štúdia. Väčšina z nich 
úspešne ukončí bakalárske štúdium a pokračuje v ďalšom stupni. 
Zaujímalo nás, aký názor na výučbu, fakultu, študijné predmety 
a ponuky fakulty majú samotní študenti. Odpovede, ktoré sme do-
stali boli zväčša kladné, no našli sa aj študenti, ktorí si tento obor 
zvolili len ako náhradnú školu alebo záruku. 

 
Čo ťa viedlo k výberu tejto fakulty? 

Michal, 1. ročník: Školu som si dlho nevedel vybrať, na gym-
náziu ma celkom bavila matematika. Chcel som viac študovať 
ekonómiu, ale tam ma neprijali, tak som si ako druhú možnosť 
zvolil manažment. Čiže asi ma k výberu viedol záujem o predmety 
zo strednej školy. 

Lucia, 1. ročník: Chodila som na ekonomickú strednú školu, a tak 
som chcela v niečom podobnom pokračovať. Manažment sme 
mali aj na strednej a celkom ma bavil, tak som sa rozhodla študo-
vať ho ďalej. 

Martina,1. ročník: Manažment som si vybrala preto, lebo si mys-
lím, že do budúcnosti je to sľubné vzdelanie. 

Peter, 2. ročník: Vôbec som nevedel, čo si mám vybrať, chcel 
som niečo úplne inak zamerané, ale vzali ma sem, tak som nejako 
pokračoval v šľapajach brata. 

Viktor, 1. ročník: Túto školu, som si vybral len ako zálohu. Nevzali 
ma na právo, tak som išiel sem. Ani neviem prečo. Asi lebo som 
študoval strednú s ekonomickým zameraním. 

 
Splnili sa tvoje predpoklady a predstavy 

o štúdiu? 

Michal: Keďže som si skôr predstavoval 
štúdium ekonómie, tak ani neviem, či sú 
moje predstavy splnené. Ale spokojný 
som. 

Lucia: Zatiaľ áno. Mňa to baví. 
Martina: Rada by som po škole pokračo-

vala v tomto odbore a myslím si, že všetko, 
čo ma tu naučia, sa mi zíde.  

Peter: Mal som vybraté aj iné školy, 
manažment nebol síce na prvom mieste, 
ale zatiaľ som spokojný. Uvidíme cez skúš-
kové... 

Viktor: Nie som spokojný, skôr dúfam, že 
sa mi čo najskôr podarí prestúpiť. 

Myslíš si, že predmety, ktoré máte po-
vinné, alebo povinne voliteľné využiješ 
niekedy v budúcnosti aj v praxi? 

Michal: Myslím si, že aj áno. 
Lucia: Ak budem po škole robiť to, čo 

som študovala, tak určite áno. 

Aktivity našich pracovísk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.manageria.sk 
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Peter: No ja ešte neviem, či chcem pokračovať v tomto odbore, 
tak neviem, či ich využijem. 

Viktor: Ja si myslím, že nič nevyužijem, lebo chcem prestúpiť na 
čokoľvek iné. 

Aké sú tvoje ambície do budúcnosti? Čo by si chcel/a do-
siahnuť? 

Michal: Ja neviem... Chcel by som dokončiť štúdium a potom 
začať pracovať. Buď v tomto odbore alebo v nejakom podobnom, 
uvidíme. 

Lucia: Chcela by som doštudovať, urobiť skúšky, zamestnať sa 
v niečom ako manažment a robiť to, čo ma baví. 

Viktor: To ešte neviem, uvidíme, či vôbec doštudujem a či to 
bude manažment, čo skončím. Chcel by som, aby ma na budúci 
rok zobrali na inú školu a aby som začal študovať to, čo ma baví 
a potom si nájsť zamestnanie a podobne. 

Čo si myslíš, aké budú tvoje možnosti uplatnenia po absol-
vovaní univerzity? 

Michal: Dúfam, že nejaké sú. Zatiaľ som sa o to nezaujímal, chcel 
som predsa študovať iný obor. Ale myslím, že nejaké predpokla-
dy sú. Manažment je odbor, ktorý má dobré uplatnenie a mana-
žérov treba všade. 

Lucia: Myslím si, že manažérov treba skoro v každej firme. Uplat-
niť sa dá. 

Martina: Jasné, preto som si túto fakultu vybrala, lebo si myslím, 
že uplatnenie je slušné. 

Peter: Myslím si, že manažérov nikdy nie je dosť. 
Viktor: Nechcem absolvovať túto školu, preto sa nad uplatnením 

ani nezamýšľam. 

Natália Báreková, Jana Mihályiová,  
študentky 1. ročníka Katedry žurnalistiky, FiF UK 

 

 
 

Doktorandské diskusie s odborníkmi 
 

V minulom čísle sme písali o netradičnej forme výučby doktorandov na Lekárskej fakulte UK. Lektori z radov vedeckých a vedecko-
pedagogických pracovníkov LF UK či pracovníkov SAV prednášali na zvolené témy, pričom sa snažili vtiahnuť doktorandov do diskusie. 
Ako sa nový spôsob výučby pozdával doktorandom? 

 

Už pri zápise do prvého ročníka doktorandského štúdia ma zau-
jala séria prednášok pod názvom „Úvod do vedeckého bádania, 
základy vedeckej práce“. Kombinácia gestora profesora Hulína 
z Ústavu patologickej fyziológie LF UK a viacerých zvučných 
mien vyučujúcich, a to nielen z LF UK, ale aj PriF UK a SAV, bola 
prísľubom niečoho nového, nepoznaného, ešte nezažitého. A tak 
v koži doktoranda, ale ozbrojená reportérskym perom, som sa 
vybrala do miestnosti Vedeckej rady na dekanáte LF UK, kde sa 
výučba doktorandov konala počas štyroch dní. 

 
Prednášajúci rovná sa diskutujúci 

Veda býva často vnímaná len ako prostriedok, nástroj na do-
siahnutie určitého poznania, určitej vedomosti, ktorá sa potom 
uplatní do praxe. Avšak na tento cyklus prednášok sa veda stala 
jediným centrom pozornosti, veda ako podmet, nie predmet. Jej 
podstata, potreba, smerovanie, cieľ, jej postavenie v spoločnosti, 
dobré a zlé stránky...  

Jedinečnosť výučby spočívala aj v tom, že prednášajúci boli nie-
len vyučujúci, ale aj uvažujúci a diskutujúci medzi sebou a s nami. 
Boli to odborníci naslovovzatí. Mali sme možnosť byť očitými sved-
kami myšlienkových pochodov a pohľadu aktívnych riešiteľov 
vedeckých problémov. Prednáška prebiehala spolu s často živou 
diskusiou prítomných. Upozornili nás na niektoré rafinované ter-
míny – byť matematicky normálny nie je to isté ako byť biologicky 
normálny. Pochopili sme, že biologické procesy sú také zložité, 
že ich nie je možné presne štatisticky vyjadriť. Štatistika je len 
slúžka vedy. Veda spolu so skvalitňovaním ľudstva by mala pri-
niesť skromnosť, harmóniu ľudstva s prírodou, toleranciu iných 
názorov a úctu k životu. 

 
Profesorské rady 

Emeritný profesor Ivan Ďuriš z I. internej kliniky LF UK nám po-
radil: „Niekedy je lepšie nerobiť nič. Nerobiť nič však neznamená 
prestať myslieť.“ Prof. Žucha upozornil, že poznanie sa často pri-
pisuje len vede a poznanie má predsa každý človek. Veda má 
však špecifickú úlohu v poznaní – snaží sa nastoliť poriadok, vy-
čistiť pravdu od lži. Objav je len surovina. Osobnostným predpo-
kladom vedca sa venoval prof. Hovorka: „Veda je osobnostná 
kariéra. Dobrý vedec je ako dobrý športovec, trénuje, pracuje na 
sebe. Vedecká práca je ako práca na poli – má svoj čas na prí-
pravu, sadenie, rast a zber plodín svojho úsilia.“ 

Blok prednášok bol venovaný aj úlohe školiteľov. Prof. Žucha 
pripodobnil vzťah školiteľa a študenta veľmi jednoducho a vý-

stižne k mileneckému vzťahu. Tak ako neexistuje dokonalý univer-
zálny milenec a každá milenka potrebuje svoj typ, tak je to aj so 
školiteľmi a školenými. „Školiteľ by mal mať svojho školenca rád, 
to znamená, že mu poskytne všetko, čo potrebuje bez vedľajších 
úmyslov, nezištne. Dobrý školiteľ by mal byť aj dobrý človek“, tak 
charakterizoval školiteľa profesor Ďuriš. 

Prof. Jakubovský z Ústavu patologickej anatómie LF UK vystúpil  
v roli kritika a poukázal na možné chyby a nekorektnosť vo vedec-
kom bádaní. RNDr. Jozef Bizik, DrSc., z Ústavu experimentálnej 
onkológie upozornil, že nás nemá odrádzať nedostatok finančných 
prostriedkov. Dajú sa zohnať. 

Bohužiaľ, profesor Hulín sa veľa očakávaných otázok z publika 
nedočkal (pre našu škodu). Napriek tomu bolo publikum doko-
nale sústredené. Jeho krok však považujem za jedinečný, otvá-
rajúci nové smery, dimenzie vo vzťahu školiteľ – doktorand. A ako 
sa s novým spôsobom výučby a hodnotenia vyrovnajú dokto-
randi? Spýtajte sa ma o mesiac. Dovtedy mám svoj elaborát  
o „zmysle“ môjho vedeckého bádania odovzdať.  

MUDr. Alica Dzurenková,  
študentka 1. ročníka doktorandského štúdia, LF UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S doktorandmi diskutovali aj (zľava): prof. Zeman z PriF UK, Ing. Albert 
Breier, DrSc. a RNDr. Jozef Bizik, DrSc., obaja z SAV. Zdroj: B. Mravec 
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Špecialista na občianske právo má dnes svoju cenu i nadáciu 
 
V novembri sme si pripomenuli jubileum nedožitých 80-tych narodenín prof. JUDr. Karola Planka, CSc., vynikajúceho 

odborníka na občianske právo a ďalšie príbuzné súkromnoprávne disciplíny. 
 
Právnik a pedagóg 
Profesionálnu časť svojho života zameral na občiansko-

právne témy, predovšetkým problematiku dedičského 
práva, manželského majetkového práva, družstevného prá-
va, práva osobného užívania bytov, vlastníckeho práva, 
záväzkového práva, osobitne v tom čase aktuálnej prob-
lematiky služieb a poistného práva.  

Okrem toho svoju nesmiernu energiu a záujem o civi-
listiku nasmeroval k pedagogickým povinnostiam vo 
všetkých formách pedagogického procesu. Zaslúžil sa  
o výchovu generácií právnikov, a to nielen na svojej alma 
mater, kde spolu so svojou manželkou strávil viac než 
štyridsať rokov pedagogickej a tvorivej vedeckej práce. 
Niekoľko rokov pôsobil aj na Katedre občianskeho a me-
dzinárodného práva na Právnickej fakulte Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach. Všade bol vnímaný ako mimoriadne 
tolerantný kolega s obdivuhodnými vlastnosťami a vedo-
mosťami, o ktoré sa rád podelil. 

Aktívne sa zúčastňoval na vypracúvaní expertíz k záko-
nom a právnym predpisom, zaujímal fundované a obsiah-
le stanoviská k rozhodnutiam najvyšších súdov. Niekoľko 
rokov pracoval ako sudca z ľudu a ako rozhodca pri Roz-
hodcovskom súde Obchodnej komory v Prahe. Bol dlho-
ročným spolupracovníkom občianskoprávnej sekcie pri 
Ústredí advokácie, členom a neskôr predsedom občian-
skoprávnej sekcie Právnického ústavu Ministerstva spra-
vodlivosti SR. 

 
Stále živé diela 
Profesor Karol Plank odmietol v rokoch 1968 až 1969 

dogmatickú interpretáciu marxizmu v bývalom Českoslo-
vensku. V období od roku 1970 až 1989 nemohol vykoná-
vať žiadne akademické funkcie a takmer dvanásť rokov 
ani publikovať výsledky svojho vedeckého výskumu. Bol 
donútený vzdať sa viacerých funkcií na univerzite. V no-
vembri 1989 sa znova otvorila cestu k jeho spoločensko-
politickej a profesionálnej rehabilitácii. Krátky čas ešte zo-
trval na fakulte. Bol iniciátorom založenia hnutia Verejnosť 
proti násiliu (VPN) na PraF UK a neskôr právnej komisie 
VPN. 

Profesor Plank vytvoril rozsiahlu publikačnú zbierku pia-
tich monografii, desiatok vedeckých štúdií a odborných 
článkov, niekoľkých celoštátnych učebníc a komentárov 

právnych predpisov. Mnohé z publikačných výstupov sú 
napriek časovému odstupu aktuálne dodnes. 

Profesor Karol Plank, ktorého dielo je známe a uznávané 
nielen doma, ale aj v zahraničí, bol nositeľom viacerých 
univerzitných a rezortných vyznamenaní. Mimoriadne si 
pritom cenil Striebornú medailu Antonína Randu, ktorú 
mu v roku 1994 udelila Jednota českých právnikov. In 
memoriam udelila výročnú cenu profesorovi Karolovi Plan-
kovi Komora komerčných právnikov SR. Od roku 2000 
sa Cena Karola Planka udeľuje na Karlovarských práv-
nických dňoch a v časopise Justičná revue. Na jeseň roku 
2002 založili predstavitelia právnej vedy pôsobiaci na PraF 
UK v Bratislave a na Právnickej fakulte v Košiciach Na-
dáciu profesora Karola Planka. 

 

– narodil sa 6. novembra 1927 v Bratislave 
– absolvoval gymnázium, Právnickú fakultu UK 
– 1950 – asistent na Katedre občianskeho práva, PraF 

UK 
– 1952 – odborný asistent, PraF UK 
– 1956 – zástupca docenta, PraF UK 
– 1958 – ukončil vedeckú ašpirantúru 
– 1959 – habilitoval sa na docenta pre odbor občian-

ske a rodinné právo 
– 1964 – 1966 – dekan PraF UK 
– 1966 – riadny profesor 
– 1969 – prorektor UK 
– 1970 – 1989 – obmedzenie vedeckej i pedagogickej 

práce 
– 1990 – 1996 – predseda Najvyššieho súdu SR 
– 1991 – doktor právnych vied 
– 1991 – zakladajúci člen a prvý predseda Nadácie Šte-

fana Lubyho na PraF UK 
– 1991 – 1992 – viedol komisiu SNR pre prípravu Ústa-

vy SR 
– 1996 – 1997 – posledné dielo – prvý návrh slovenské-

ho Občianskeho zákonníka 
– 17. mája 1997 – zomrel po ťažkej chorobe 

 

(redakčne krátené) 
Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc., Predseda správnej rady 

Nadácie profesora Karola Planka 
 

 
Odborníčka na rodinné právo 

 
Osemdesiate výročie svojho narodenia oslávila Prof. JUDr. Oľga Planková, CSc. a s ňou Katedra občianskeho práva, kde 

takmer štyridsať rokov pôsobila.  
 
Pani prof. Planková položila základy moderného česko-

slovenského a v dnešnom kontexte slovenského rodinné-
ho práva. Vo svojej vedeckej práci sa zamerala na jeho 
základné piliere, či už ide o vymedzenie tohto špecifického 

odboru v systéme práva vôbec, či osobitne občianskeho 
práva, ako aj na nosné inštitúty rodinného práva.  

Profesorka Planková pôsobila takmer celý svoj aktívny 
pracovný život na Právnickej fakulte UK. Okrem vedeckej 

Jubileá 
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hodnosti (CSc.), ktorú získala po úspešnej obhajobe kandi-
dátskej dizertačnej práce v Prahe, všetky ostatné predpo-
klady pre svoj rast získala v Bratislave. Na fakulte vyštudo-
vala, pracovala, stala sa docentkou a neskoršie profesorkou. 
Prof. JUDr. Oľga Planková sa podieľala nielen na výchove 
absolventov právnických fakúlt, ale aj na výchove kandi-
dátov vied (CSc.) a doktorandov (PhD.).  

Nepochybným vrcholom pedagogického pôsobenia 
vysokoškolského učiteľa je tvorba učebných pomôcok. 
Vydala štrnásť učebných textov, štyri monografie, viac ako 
šesťdesiat vedeckých prác, odborných článkov a štúdií, 
ktoré vytvorili skvelé základy pre budovanie vlastného, ne-
opakovateľného prístupu k mladším kolegom, ašpirantom 
a študentom.  

Osobitne treba podčiarknuť aktívnu účasť jubilantky nielen 
na domácich, ale aj medzinárodných konferenciách rodin-
ného charakteru, ktoré podstatne prispeli k zdokonaleniu 
zákonodarstva a k rozvoju právnej vedy v štátoch strednej 
Európy. Jej vedné výsledky sa stali nielen podnetom pre 
legislatívne riešenia a pomôckou pre aplikačnú prax, ale 

tvoria teoretický základ pre ďalší rozvoj a bádanie v od-
bore rodinného práva. Pre celú vedeckú prácu pani pro-
fesorky Plankovej je príznačná dôkladná juristicky triezva 
a vecná analýza, jazyková a štylistická dokonalosť, kritický 
postoj k doterajšiemu teoretickému výskumu, platnému 
zákonodarstva i aplikačnej praxi. 

Naša dnešná jubilantka pracovala na Katedre občianske-
ho práva PraF UK tridsaťosem rokov a niekoľko ďalších 
rokov pôsobila ako externý učiteľ popri dôchodku. Ako 
vedúci katedry občianskeho práva, aj v mene svojich 
spolupracovníkov, vyjadrujem úctu k Vašej práci a spolo-
čenskej úlohe, ktorú ste ako predstaviteľka vedy občian-
skeho práva a rodinného práva osobitne plnili. Súčasne 
Vám prajem do ďalších rokov pevné zdravie, veľa osobnej 
pohody a radosti zo života.  

(redakčne krátené) 
Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.,  

mim. prof., JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc.,  
Katedra občianskeho práva, PraF UK 

 
 

Jediný profesor v odbore lekárenstvo 
 

Vysoká odbornosť, pre neho tak charakteristická zanietenosť pre farmáciu a neutíchajúci záujem o pokroky v komplexnom 
svete liečiv a liekov, ho predurčili na úspešnú celoživotnú dráhu vysokoškolského učiteľa. Jeden z najznámejších a naj-
zaslúžilejších učiteľov FaF UK prof. Vladimír Špringer sa v januári dožíva 75 rokov. 

 
Vedec a vysokoškolský 
učiteľ 

Počas svojho života pôso-
bil na fakulte, univerzite, MZ 
SR, v Slovenskej farmaceu-
tickej spoločnosti, vedeckých 
radách a odborných a vedec-
kých komisiách a redakčných 
radách. Vedecky sa venoval 
predovšetkým chemickej ana-
lýze liečiv, stabilite liekov  
a systematickému štúdiu fak-
torov ovplyvňujúcich spotrebu 
liekov. 

Vo funkcii prodekana FaF UK sa výrazne zaslúžil o usku-
točnenie zámeru vtedajšieho vedenia fakulty pri vzniku 
Univerzitnej lekárne v správe FaF UK. Vypracoval koncepciu 
Fakultnej a Univerzitnej lekárne ako vedecko-pedagogic-
kých pracovísk prepojených s poskytovaním nadštandard-
nej lekárenskej starostlivosti. Vytvoril koncepciu výučby 
predmetu lekárenstvo a zaslúžil sa o realizáciu odboru 
ako vednej disciplíny PGŠ štúdia.  

Je autorom, resp. spoluautorom knižnej publikácie 
„Názvy liečiv a liekov a ich informačný potenciál“, dvad-
siatich učebných textov, učebnice Lekárenstvo a vyše šty-
risto rôznych publikácií (z toho takmer dvesto pôvodných 
vedeckých prác). 

 

Aj po rokoch zásluh neúnavne pokračuje 
Verejným uznaním zásluh jubilanta je viacero vysokých 

vyznamenaní a medailí FaF UK, Univerzity Komenského, 
Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej farmaceu-
tickej spoločnosti, Slovenskej chemickej spoločnosti, Uni-

verzity v Gente, čestné členstvá farmaceutických spoloč-
ností doma a v zahraničí a mnohých ďalších ocenení. 

Aj v súčasnosti sa s nadšením venuje svojmu odboru. 
Systematicky informuje farmaceutickú verejnosť pravidel-
nými aktuálnymi informáciami o nových liečivách a liekoch 
predovšetkým na stránkach Pharma Journalu. 

Profesor Špringer všade iniciatívne a so širokým rozhľa-
dom odovzdával svoje vedomosti a skúsenosti vždy v pro-
spech výchovy a vysokej odbornosti študentov farmácie, 
mladých vedeckých a pedagogických adeptov farmácie  
a rozvoja farmácie ako kľúčového zdravotníckeho odboru  
v oblasti vývoja, výroby, kontroly a distribúcie liečiv a liekov. 

 
– narodil sa 15. januára 1933 v Bytči 
– 1956 – ukončil FaF UK 
– 1956 – pracoval vo Výskumnom ústave fyziológie 

hospodárskych zvierat SAV  
– 1959 – vysokoškolský učiteľ na Katedre analytickej 

chémie 
– 1967 – získal titul RNDr. na FaF UK 
– 1969 – získal vedeckú hodnosť kandidáta chemic-

kých vied 
– 1972 – habilitoval sa na FaF UK v odbore analytická 

chémia 
– 1980 – vedúci Fakultnej lekárne; prednosta Univer-

zitnej lekárne; vedúci Katedry organizácie a riadenia 
farmácie FaF UK 

– 1992 – získal titul univerzitného profesora v odbore 
lekárenstvo na FaF UK (prvý a dodnes jediný profe-
sor v tomto odbore) 

– 1997 – profesor Katedry organizácie a riadenia far-
mácie FaF UK 

 

Peter Kovács, FaF UK 

Jubileá 



 
Verejné alebo súkromné vysoké školy –  

čo je lepšie? 
 
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) sa 

venovala hodnoteniu verejných vysokých škôl a fakúlt. Vý-
skum ukázal, že na Slovensku stále existujú fakulty, ktoré 
uprednostňujú kvantitu pred kvalitou vzdelávacej a výskumnej 
činnosti.  

Súkromné vysoké školy sa hodnotia ťažšie, nakoľko nie vždy 
poskytnú informácie potrebné pre výskum. Napriek tomu však 
zamestnávatelia uprednostňujú práve absolventov súkromných 
vysokých škôl. Uplatnenie na pracovnom trhu nachádzajú 
najmä študijné odbory informatiky a elektrotechniky. Presný 
opak predstavujú predmety humanitného a spoločenského za-
merania, ktoré sa v rebríčku žiadanosti ocitli doslova "na chvos-
te". V takomto prípade absolventi väčšinou skončia v pozíciách 
administratívneho charakteru. Pozitívom snáď môže byť len 
fakt, že na Slovensku si každý vysokoškolák napokon nájde 
prácu, i keď mnohokrát úplne iného smeru, aký vyštudoval. 

Pri vykonávaní podobných prieskumov je tiež veľmi nápo-
mocný portál profesia.sk, ktorý mapuje záujem o druh práce. 
Často sa spomína nedostatok pedagógov – tí však, napríklad, 
takmer vôbec nie sú hľadaní pomocou internetu. Doteraz usku-
točňované prieskumy prístupu učiteľov ku študentom budú 
pokračovať aj v budúcnosti, zatiaľ ale chýbajú finančné pro-
striedky na ich uskutočnenie. V pláne je i názorový prieskum 
medzi učiteľmi, no problémy bývajú často i v spätnej väzbe. 

ARRA v roku 2007 hodnotila deväťdesiatdva fakúlt a dve 
vysoké školy bez fakúlt. Boli zoradené do šiestich skupín, a to: 
prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy, pôdohospo-
dárske vedy, spoločenské vedy a humanitné vedy. Fakulty 
Univerzity Komenského sa umiestnili na prvých miestach  
v hodnotení podľa skupín ich prevažujúceho zamerania.  

Sabina Bašťovanská, 2. ročník 
 
 
 

Zoberte to športovo! 
 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či je váš životný štýl naozaj 
zdravý? Lekári bijú na poplach. Ľudí so zdravotnými problé-
mami, ktoré súvisia so zlou životosprávou a nedostatkom 
pohybu neustále pribúda. Štatistické údaje podľa posledných 
výskumov boli alarmujúce. 

Nepochopiteľný je preto fakt, že na neustále vzrastajúcom 
počte škôl bola zrušená povinná telesná výchova. Bohužiaľ, 
nie vždy sa nájdu iné možnosti ako rozumne vyriešiť tento 
problém. Ak si však chcete zlepšiť kondíciu, získať tímového 
ducha či jednoducho robiť niečo pre zdravie, rozhodne zbys-
trite pozornosť. Alternatíva sa našla. 

Filozofická fakulta a jej Stredisko telovýchovných voľnoča-
sových aktivít (bývalá Katedra telesnej výchovy a športu) dáva 
svojim študentom a zamestnancom do ponuky šestnásť mož-
ností, ako správne a efektívne využiť voľný čas. Tak prečo  
s tým nezačať hneď? Na svoje si môžu prísť úplne všetci. Od-
hoďme zbytočné komplexy a poďme na to. 

Chceli by ste si spevniť či vytvarovať postavu? Vyskúšajte 
aerobik alebo bodyforming. Muži určite nepohrdnú posilňo-
vaním, čo im dopomôže získať nejakú tú svalovú hmotu na-
vyše. Z typických športových aktivít sa ponúka basketbal, 
volejbal či futsal, pri ktorých môžete reprezentovať fakultu vo 
vysokoškolskej lige žien a mužov. 

V letnom semestri si pripravte kolieskové korčule, začína 
sa od základov. Pre odvážnejších je pripravená kanoistika, 

ktorej „priestory“ ponúkne Lodenica FiF UK za Družbou. 
Záver semestra bude patriť jednodňovému splavu rieky Hron 
na prevedenie teórie do praxe. V lete sa taktiež pokúsime do-
siahnuť harmóniu tela a mysle a naučíme sa správne kon-
centrovať (napríklad aj na učenie sa na skúšky) s pomocou 
jogy. 

Pre výšok nebojácnych sú v ponuke horolezectvo a lezenie 
na umelej stene, ktoré nám pomôžu zlepšiť nielen našu fyzic-
kú ale aj psychickú odolnosť. Chcete či nechcete, tímového 
ducha tak budete musieť získať, v „istení“ vám predsa občas 
ide o život. 

O život vám však môže ísť aj na ulici. O tom, ako sa vedieť 
ubrániť a v prípade potreby aj správne zakročiť, sa dozvieme 
na hodinách výučby karate a sebaobrany. Ak by ste ešte 
stále nevedeli, čo so sebou, energiu môžete investovať do 
plávania, lyžovania, stolného tenisu, bedmintonu či pešej a 
vysokohorskej turistiky. 

Tak čo, vybrali ste si? Ponuka je naozaj bohatá. Okrem špor-
tového vyžitia tak máte šancu zvýšiť si vaše sebavedomie  
a spoznať nových a zaujímavých ľudí. Bližšie informácie tiež 
môžete získať priamo na Filozofickej fakulte či na webovej 
stránke http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=stva. 

Eva Brezovská, 1. ročník 
Zdroj: webjournal.niemand.sk 
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Študentským perom 

Rubriku pripravili študenti Katedry žurnalistiky, FiF UK 
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