
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Erasmus  
oslávil 20. narodeniny 

 
Pri príležitosti 20. výročia programu Erasmus sa dňa 22. marca 2007 konal v Aule UK Deň 

otvorených dverí a Informačný deň, venovaný všetkým záujemcom o zahraničné študentské 
študijné mobility. O tom, že ich bolo veľa, vypovedala do posledného miesta zaplnená Aula UK. 
Po slávnostnom príhovore MUDr. P. Osuského, CSc., prorektora UK na počesť tohto významného 
výročia, a po odznení študentskej a Európskej hymny vystúpila RNDr. Zuzana Viechová, pracovníčka 
Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK. Prostredníctvom power-pointovej prezentácie oboznámila 
študentov so základnými pravidlami programu Erasmus, s postupnosťou krokov žiadateľa o mobilitu, 
so základnými dokumentmi, formulármi a inými praktickými aspektmi, ako sú výška grantov 
a uznávanie kreditov získaných na zahraničných univerzitách. Podnikla tiež krátky exkurz na 
webovú stránku UK, na ktorej sú k dispozícii všetky potrebné informácie, a v diskusii odpovedala 
na otázky študentov.  

V druhej časti programu sa mohli študenti podľa svojho záujmu bližšie informovať o možnostiach  
a úskaliach štúdia v jednotlivých krajinách EÚ, a to v „stánkoch“ inštalovaných pred Aulou UK. Okrem 
informačných brožúrok vydaných OMV RUK, boli pre študentov pripravené informačné materiály  
a brožúry zo zahraničných univerzít ale najmä dobrovoľníci z radov študentov – domácich aj za-

hraničných, súčasných alebo bývalých účast-
níkov mobility Erasmus, ktorí sa ochotne pode-
lili so študentmi o svoje praktické skúsenosti 
a odpovedali na ich otázky. Na organizovaní 
podujatia sa podieľali študenti Jaroslav Kra-
tina – FTVŠ UK, Zuzana Sivaničová – LF UK, 
Michal Miko a Radovan Blažek – PraF UK, 
Ľubomír Hlubocký, Dana Janovičová, Vero-
nika Blažeková – FSEV UK, Jana Šišková – 
FM UK. 

Informačný deň pripravilo Oddelenie medzi-
národných vzťahov RUK v spolupráci s Refe-
rátmi pre zahraničné vzťahy jednotlivých fakúlt 
UK. Veríme, že tí študenti, ktorí prišli, dostali  
o mobilite Erasmus potrebné informácie v ta-
kom rozsahu a forme, že ich pobyty na za-
hraničných univerzitách v akademickom roku 
2007/2008 budú bezstresové a úspešné. To im 
zo srdca želáme!  

(mb) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Erazmus využilo  
vyše 2000 študentov a učiteľov 

 

Program Európskej únie Erasmus tvorí vyso-
koškolskú časť Life-long Learning Programu a je 
zameraný najmä na organizovanie mobility štu-
dentov a pedagógov a na podporu intenzívnych 
študijných programov. Vznikol v roku 1987 a od 
roku 1998, keď sa doň zapojila i Slovenská repub-
lika, študovalo v rámci tohto programu v krajinách
EÚ 5000 študentov slovenských vysokých škôl. 
Za tú dobu bolo z Univerzity Komenského vysla-
ných viac ako 1500 študentov a 230 učiteľov a zo
zahraničných univerzít prijatých viac ako 350 štu-
dentov a 60 učiteľov.  (mb)

 

Kto bol „Erasmus“ 
 

Program nesie meno významnej osobnosti z pre-
lomu 15. a 16. storočia Erasma Rotterdamského, 
ktorý sa narodil v Holandsku v roku 1466 ako ne-
manželské dieťa – jeho vlastné meno bolo Dezider
Gerards. Meno, pod ktorým sa stal známym, ne-
zdedil po predkoch, iba ho prijal, reč, ktorou hovo-
ril po celý život, nebola jeho rodná holandčina, 
ale naučená latinčina. Nemal, ako by sme dnes 
povedali, trvalé bydlisko. Žil striedavo v Holand-
sku, Belgicku, Anglicku, Nemecku, Taliansku a vo 
Švajčiarsku, kde aj zomrel 12. júla 1536. Pocho-
vaný je v katedrále v Bazileji. Bol prvým uvedo-
melým Európanom, prvým rozhodným obhajcom
mieru, najvýrečnejším zástancom humanistic-
kého svetového ideálu a duchovnej spriaznenos-
ti. Chcel zjednotiť Európu v duchu humanizmu 
a zmyslom jeho života sa stalo harmonické spo-
jenie protikladov. Odmietal každý násilný prevrat, 
každú surovú zvadu davu a najmä vojnu, ktorú
považoval za najhrubšiu a najnásilnejšiu formu
riešenia vnútorných konfliktov, nezlučiteľnú s mo-
rálne mysliacim ľudstvom. Súčasníci nazývali jeho 
trvalé úsilia dorozumieť sa jednoducho „erasmov-
ským“. A on chcel pre „erasmovské“ získať celý 
svet. Bol presvedčený, že i jednotlivec môže svo-
jou vôľou a pôsobením čiastočne prispieť ku vše-
obecnému zušľachteniu sveta (Zweig, S.: Triumf
a tragika Erasma Rotterdamského). A to je po-
solstvo, ktoré má v sebe zakódované aj mobilita, 
ktorá nesie jeho meno. (mb)

Z obsahu 
• Úspech študentiek PdF na Deaflympics 

• Zotrvávajúci dekani predstavujú perspektívy  
svojích fakúlt 

• UK a Rada predsedov OO uzavreli  
Kolektívnu zmluvu 

• Dikusia o študentoch a učiteľoch UK 

• Študenti a jedálne 



 2 

Filozofická fakulta UK  
podpísala štvorstranovú medzinárodnú zmluvu o spolupráci 

 
V dňoch 8. – 9. marca 2007 sa na pôde Filo-

zofickej fakulty UK stretli dekan Filozofickej 
fakulty Ľubľanskej univerzity prof. Božidar 
Jezernik, PhD., prorektorka Jagelonskej uni-
verzity prof. Dr. hab. Maria Szewczyk, PhD., 
dekanka Filologickej fakulty Jagelonskej uni-
verzity prof. Dr. hab. Marcela Świątkowska, 
PhD., dekan Filozofickej fakulty Univerzity 
Karlovej PhDr. Michal Stehlík, PhD. a dekan 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., aby pokračovali 
v rokovaniach o vzájomnom porozumení a ko-
operácii, ktoré otvorili v Ľubľane v októbri 2006. 

Na bratislavskom stretnutí delegácie všetkých 
štyroch fakúlt prerokovali text zmluvy o spolu-
práci, dopracovali a odsúhlasili jeho definitívne 
znenie a dňa 9. marca 2007 zmluvu podpísali 
za prítomnosti rektora UK doc. PhDr. Františka 
Gahéra, PhD., veľvyslanca Českej republiky na 
Slovensku Vladimíra Galušku ako aj chargé 
d´affaires Poľskej republiky na Slovensku Bog-
dana Wrzochalského a chargé d´affaires Slovin-
skej republiky na Slovensku Edvina Skrta. 

Súčasťou bratislavského stretnutia bolo aj ro-
kovanie za účasti väčšiny vedúcich katedier Filo-
zofickej fakulty UK. Predstavitelia všetkých štyroch 
fakúlt sa navzájom informovali o návrhoch na 
spoluprácu vo vzdelávacej i vedeckovýskumnej 
činnosti, prediskutovali organizačno-legislatívne 
možnosti takejto spolupráce, ako aj mobilít štu-
dentov všetkých stupňov štúdia a pedagógov  
a zhodne konštatovali, že budú vytvárať podmien-
ky na to, aby sa spolupráca mohla rozbehnúť tak 
v rámci medzinárodných programov EÚ, ako aj 
na základe bilaterálnych medziuniverzitných zmlúv 
a štvorstrannej zmluvy zúčastnených fakúlt. O ďal-
šej konkretizácii oblastí spolupráce, jej formách  
a finančnom zabezpečení budú rokovať na najbliž-
šom stretnutí, ktoré sa uskutoční v októbri 2007  
v Prahe. 

Významným bodom bratislavského stretnutia 
bola i diskusia o konkrétnych podobách European 
Credit Transfer System na signatárskych fakultách, 
o problémoch akreditácie študijných programov, 
o možnostiach uznávania kurzov absolvovaných 
v zahraničí v rámci študentskej mobility, o legisla-
tívnych podmienkach prípravy spoločných štu-
dijných programov a vydávania spoločných dip-
lomov. Delegácie dospeli k záveru, že formou 
vzájomných konzultácií pripravia východiskový 
materiál a na jesennom stretnutí v Prahe sa pokú-
sia sformulovať legislatívne priechodné riešenie 
kreovania spoločných študijných programov a vy-
dávania spoločných diplomov a že toto riešenie 
ako konkrétny návrh ponúknu rektorom svojich 
univerzít na ďalšie konanie, aby tak čím skôr do-
siahli naplnenie svojich zámerov na čo najužšiu 
spoluprácu a zároveň prispeli k otváraniu európ-
skeho vzdelávacieho priestoru v duchu bolonské-
ho procesu. 

Doc. PhDr. A. Eliáš, CSc., dekan FiF UK 
 
 

Cenné skúsenosti 
 
Univerzita Komenského v spolupráci s Veľvy-

slanectvom Švédskeho kráľovstva v Bratislave 
zorganizovali dňa 23. marca 2007 v Auditórium 
Maximum PraF UK prednášku Matsa Hedenströ-
ma, výkonného a súčasne marketingový riaditeľ 
vedecko-technologického parku Kista Science 
City, na tému „Prepojenie sily výskumu a vzdelá-
vania: Kista – najúspešnejší vedecko-technolo-
gický park vo Švédsku“. 

Cieľom prednášky bolo informovať o skúsenos-
tiach so zakladaním a rozvojom vedecko-techno-
logických parkov a o ich pozitívnom dopade na 
regionálny rozvoj. 

Kista Scienc City je organizácia zodpovedná 
za riadenie jedného z najväčších a najvýznam-
nejších IKT clustrov na svete. Pán M. Hedenström 
(na fotografii) vo svojom vystúpení predstavil kon-
cept Kista Science City a odprezentoval, ako 
tento úspešný IKT cluster vznikal, ako dnes fun-
guje a aké má vízie do budúcnosti. 

V Kista Science City, ktorý vznikol ako vedec-
ko-technologický park sa etablovali známe firmy 
ako Ericsson, IBM, Microsoft či Nokia a úspešne 
tu rástli. Dnes pracuje len priamo v IKT clustri 
Kista vyše 27 000 zamestnancov vo viac ako 
700 firmách. Okrem spomínaných spoločností tu 
sídli aj Motorola, Apple, Oracle, HP, Sun Micro-
systems a mnohé ďalšie. Je to prostredie, ktoré 
je mimoriadne lákavé pre ďalšie inovatívne firmy, 
najšikovnejších študentov, vedcov a vývojárov.  

Kista je v súčasnosti medzinárodne uznávaný 
ako jeden z najdynamickejších regiónov na sve-
te a zároveň silný motor rastu štokholmského 
regiónu. Hlavným faktorom úspechu je najmä 

úzka spolupráca podnikov, univerzít, výskumných 
ústavov, vývojových pracovísk, venture kapitálu, 
samosprávy a štátu.  

Vo svetle plánovaných investícií do výskumu, 
vývoja a inovácií zo štrukturálnych fondov Európ-
skej únie 2007 – 2013 je možné predpokladať, že 
aj na území Slovenska sa budú množiť pokusy  
o zakladanie vedecko-technologických parkov, 
preto skúsenosti, ktoré prezentoval pán Mats 
Hedenström, predstavujú hodnotné know-how, 
ktoré môže byť inšpiráciou aj pre Slovenskú re-
publiku a jej inštitúcie.  

Mgr. Helga Jančovičová, PhD.,  
Kancelária európskych projektov UK 

Editoriál 
 
Dnes sa mi editoriál píše všakovak. Dnes

prvý raz nebude priamo odkazovať na texty,
ktoré môžete nájsť v aktuálnom čísle Našej
univerzity. Pokúsi sa hovoriť o tom, prečo je
osobnejší, prečo sa viaže k odchodu pani
Mgr. Jiřiny Hinnerovej z postu redaktorky
nášho časopisu.   

Nejde len o skormútenosť nad tým, že sa
v čase plnej výkonnosti rozhodol odísť na
zaslúžený dôchodok konkrétny skvelý odbor-
ník a človek. Rovnako tak ide o to, že s ním
odišiel znova kúsok toho, čo vnímam ako
„poctivú prácu“. Pre mňa poctivú prácu vy-
tvára kombinácia znalostí, fortieľa, svedomi-
tosti, ochoty odviesť maximum podľa svojich
schopností a istej miery lojality k zamestná-
vateľovi. V staromilskej verzii navyše zamest-
nanec najprv ukázal, čo dokáže a až potom
sa pýtal, či je jeho pláca hodna vykonanej
práce. Zdá sa mi, že s poctivou prácou sa
stretávame stále zriedkavejšie. Je však zrej-
mé, že môžem mať zlú definíciu alebo nedo-
kážem akceptovať, že s dobou sa majú meniť 
aj veci každodenných hodnôt. Sentiment? 

Nemyslím si to. Ako ten, kto mal možnosť 
vidieť zbližšia prácu Mgr. Hinnerovej si uvedo-
mujem, aké priam syzifovské úsilie bolo držať 
časopis na pulze dňa. A on pri nej nielen
dôstojne prežíval svedomitým spravodajským
pokrývaním diania na alma mater, ale sa aj
rozvíjal prezentovaním tém, ktoré významom
ďaleko presahujú rámec dokumentačnej po-
vinnosti.  

Zoberme si za príklad dnešné číslo, ktoré
nesie ešte aj jej rukopis: Sú svedomito zverej-
nené zámery nových dekanov len fixovaním
histórie vlastnej fakulty, alebo majú rovnako
veľkú pridanú hodnotu inšpirácie pre ostat-
ných? Čo všetko vlastne pre malé Slovensko
v globalizujúcom sa svete znamená, že dve
fakulty s podporou europeňazí zavádzajú
študijné programy vyučované v angličtine? Čo
všetko vlastne znamená, že nielen študijné
cesty, ale aj študijnú literatúru pre mladých
a nádejných zabezpečujeme z europeňazí?
Čím to je, že temer každý tretí študent, ktorý
za deväť rokov projektu Erasmus zo sloven-
ských vysokých škôl odišiel na skusy do
sveta, bol z UK? Ako naši učitelia spracujú
odkaz tretiaka, že „škola by nemala byť len
o vedomostiach, mala by v prvom rade štu-
dentov naučiť myslieť“? Ako sa to môže skon-
čiť, keď kvalitu vysokoškolského vzdelávania
za rozsiahleho pritakávania médií hodnotia
študenti, z ktorých sa len štvrtina pre štúdium
rozhodovala podľa jeho kvality? Ako prospie-
va kvalite, keď si súbežne so štúdiom pri-
vyrába každý šiesty a my hovoríme, že je to
„len šestina“? Prečo si niektorí študenti do-
volia správať sa na internáte bez akéhokoľ-
vek ohľadu na elementárnu slušnosť a kul-
túrnosť? Sú to tí istí, ktorí majú o chvíľu učiť 
naše deti a vnúčatá, liečiť príbuzných a či
nebodaj rovno nás, pomeriavať na váhach
spravodlivosti, byť kapitánmi ekonomiky, poli-
tickými stratégmi alebo strážnymi psami de-
mokracie? 

Dnešný editoriál sa viaže na všetky čísla
Našej univerzity, ktoré pani Hinnerová roky
prinášala nielen tisícom členov našej akade-
mickej obce. Ďakujeme.  

 
M. Dúbrava, prorektor UK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekan FiF UK doc. PhDr. A. Eliáš, PhD. 
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Sluchovo postihnutí úspešne športujú 
 

Študentka Pedagogickej fakulty získala bronzovú medailu na Deaflympics 
 

V súvislosti s humanizáciou a demokratizáciou 
našej spoločnosti po roku 1989 je dôležité si uve-
domiť nárast počtu vysokoškolských študentov 
so zdravotným postihnutím. Nazdávame sa, že 
zvlášť to platí v prípade študentov so sluchovým 
postihnutím, ktorí nielen u nás, ale aj v celosve-
tovom meradle boli najmenej zastúpenou skupi-
nou. Toto konštatovanie úzko súvisí s primárnym 
dôsledkom sluchového postihnutia, ktorým sú 
problémy pri tvorení a rozvíjaní reči a následne 
komunikačná bariéra, ktorá zásadným spôsobom 
ovplyvňuje aj ich vzdelávanie.  

 
Nepočujúci študenti pedagogiky 

Na Pedagogickej fakulte UK sa sústredil väčší 
počet študentov s rozličným stupňom sluchového 
postihnutia. Iba na tejto fakulte je totiž možné štu-
dovať študijný program „Pedagogika sluchovo 
postihnutých“, o ktorý je zo strany sluchovo po-
stihnutých študentov veľký záujem. 

V súčasnosti už máme nielen absolventov ma-
gisterského štúdia, ale aj absolventov, ktorí úspeš-
ne prešli rigoróznym pokračovaním a väčšina  
z nich pracuje ako pedagogickí pracovníci na ško-
lách pre sluchovo postihnuté deti a mládež.  

Rozličným aktivitám sa naši študenti venujú aj  
v rámci voľného času. Založili občianske združe-
nie pedagógov so sluchovým postihnutím, ktorí 
chcú svojimi skúsenosťami prispieť k zefektívneniu 
vzdelávacieho systému. Prezentujú jednak seba – 
osoby so sluchovým postihnutím na Slovensku, 
ale aj našu fakultu, univerzitu a v medzinárodnom 
meradle aj náš štát.  

 
Deaflympics 

V predchádzajúcom období sme sa viac stretá-
vali s aktivitami nepočujúcich v oblasti vzdelávania 
a kultúry, dnes už môžeme hovoriť aj o úspechoch 
v oblasti športu. Teší nás, že dve študentky PdF 
UK Veronika Holubová a Jana Kokošková boli 
členkami slovenskej výpravy na 16. olympiáde 
nepočujúcich v Lake Salt City (Utah, USA). Vero-
nika bola členkou družstva žien v carlingu a Jan-
ka súťažila v behu na lyžiach.  

Pre nezainteresovaných je toto podujatie málo 
známe, a preto si dovolíme niekoľko stručných 
informácií. Nepočujúce osoby sa nezúčastňujú 
športových podujatí v rámci paralympiády, ale 
majú vlastné, ktoré sa v súčasnosti volá Deaflym-

pics. Konajú sa každé štyri roky a ide o stretnutie 
nepočujúcich športovcov na najvyššej úrovni. Prvé 
sa odohrali v roku 1924 v Paríži za prítomnosti 
145 športovcov z desiatich štátov sveta a boli vô-
bec prvým medzinárodným športovým podujatím 
osôb so sluchovým postihnutím. Až do roku 1965 
to boli Medzinárodné hry nepočujúcich, ale hovo-
rilo sa im aj Medzinárodné tiché hry. V rokoch 
1966 – 1999 niesli názov Svetové hry nepočujú-
cich alebo Svetové tiché hry. Od roku 2000 nesú 
pomenovanie Deaflypmpics. Organizuje ich Me-
dzinárodný výbor športu nepočujúcich. Od roku 
1949 sa konajú zimné aj letné hry. Podmienkou 
účasti je strata sluchu na lepšom uchu najmenej 
55 dB. Počas súťaže sa nesmú používať načú-
vacie aparáty, ani kochleárny implantát. Jedným  
z oficiálnych jazykov je aj posunkový jazyk, pričom 
sa nevychádza z medicínskeho modelu hluchoty, 
ale z modelu kultúrno-antropologického, v kto-
rom sa prikláňame k hluchote ako k určitej jedi-
nečnosti, zvláštnosti a nie odchýlke od normy.  

 
Úspech našich študentiek 

Posledná 16. deaflympics sa konala 1. – 10. feb-
ruára 2007 v meste Lake Salt City v priestoroch, 
kde sa konala posledná zimná olympiáda a para-
lympiáda. Mala ale niečo navyše. Jej účastníci 
síce nepočuli, ale komunikovali vo svojom vlast-
nom jazyku, ktorý má výnimočný atribút – dohod-
nú sa ním všetci, bez ohľadu na farbu pleti, národ-
nosť, pohlavie či náboženstvo.  

Súťaže sa zúčastnili nepočujúci zo 14 štátov 
sveta. Medzi nimi aj slovenská mini výprava špor-

tovcov, medzi ktorými boli aj dve študentky Peda-
gogiky sluchovo postihnutých a Pedagogiky men-
tálne postihnutých. Veronika Holubová sa vrátila 
s bronzovou medailou zo súťaže družstiev v car-
lingu žien. Úspechom obidvoch dievčat je, že sa 
do užšieho výberu na olympiádu dostali. Bronzo-
vá medaila je bonus navyše. Srdečne blahože-
láme!  

 
Nepočujúci v spoločnosti 

V období, keď sa často zaoberáme kultúrou  
a spoločenstvom nepočujúcich, je dôležité pre-
zentovať tieto osoby aj z iných pozícií. Treba ho-
voriť o ich schopnostiach, zručnostiach, o tom, čo 
dokážu a akým spôsobom sa zapájajú do celo-
spoločenského diania. Nepočujúci dospelý, absol-
vent vysokej školy, môže byť pozitívnym vzorom 
nielen pre samotné deti a mládež so sluchovým 
postihnutím, ale aj pre počujúcich rodičov nepo-
čujúcich detí, ktorých predstavy o budúcnosti die-
ťaťa sú často skreslené, obmedzené na informá-
cie, ktoré už dávno nie sú relevantné.  

Kto okrem nás, zaoberajúcich sa problemati-
kou sluchovo postihnutých, vie o tom, že máme 
nepočujúceho olympijského víťaza? Je čas zme-
niť to. Dúfajme, že k tomu prispejú aj 17. deaflym-
pics, ktoré sa v roku 2011 budú konať u nás – vo 
Vysokých Tatrách.  

Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 
Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK, 

koordinátorka pre študentov  
so sluchovým postihnutím na PdF UK, 

darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk 

 
 

Z marcového rokovania Kolégia rektora UK 
 
Pod vedením doc. PhDr. F. Gahéra, CSc., rektora UK, sa stretli dňa 19. 3. 2007 v Bratislave 

členovia Kolégia rektora UK. 

V úvode zasadnutia kolégium prerokovalo pripomienky Univerzity Komenského k novele vyso-
koškolského zákona. Po diskusii členovia kolégia predložené pripomienky schválili a odporučili rek-
torovi UK predložiť dokument na najbližšie rokovanie AS UK (pripomienky sú uverejnené na webovej 
stránke UK).  

Ďalej sa kolégium zaoberalo výsledkami hospodárskej činnosti fakúlt a súčastí UK za rok 2006. 
V tejto súvislosti rektor UK požiadal dekanov a riaditeľov súčastí UK o písomné zdôvodnenie výsledkov 
hospodárskej činnosti tých súčasti UK, ktoré spravujú. 

Kolégium rektora UK tiež venovalo pozornosť spôsobom vnútrouniverzitnej kooperácie a metódam 
riadenia. Odporučilo rektorovi UK, aby v rámci priebežného vyhodnocovania plnenia kľúčových úloh 
zadaných rektorom UK alebo prorektormi UK z jeho poverenia priznával odmeny iba tým dekanom  
a riaditeľom súčastí UK, ktorí plnia všetky kľúčové úlohy včas a vecne správne. Zároveň kolégium od-
poručilo dekanom a riaditeľom súčastí UK, aby použili túto metodiku aj pri priznávaní odmien svojim 
prodekanom, resp. podriadeným pracovníkom.  

Taktiež kolégium zaviazalo dekanov fakúlt UK, aby dôslednejšie zabezpečovali účasť akademických 
funkcionárov a členov VR fakúlt na slávnostných zasadnutiach vedeckých rád univerzity, ako aj 
na celouniverzitných akciách.  

Ďalej sa kolégium zaoberalo návrhom Kolektívnej zmluvy UK. Odporučilo dekanom a riaditeľom 
súčastí UK, aby navrhované zmeny Kolektívnej zmluvy UK, ktoré predložil predseda Rady predsedov 
OO OZPŠaV pri UK doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc., podľa svojho zváženia zahrnuli do kolektívnych 
zmlúv fakúlt.  

V závere rokovania sa kolégium zaoberalo úpravami harmonogramu štúdia a študijných poriadkov.  
(jh) 

Zo zasadnutia 
Akademického senátu UK 

 
Členovia Akademického senátu UK sa

zišli dňa 21. marca 2007 a rokovali pod ve-
dením svojho predsedu doc. RNDr. Karola Mi-
čietu, PhD. 

V úvode rokovania senátori schválili návrh rek-
tora UK na nové zloženie Vedeckej rady UK.
Následne sa zoberali pripomienkami k návrhu
novely zákona o vysokých školách a ku každej
zmene zákona mali možnosť sa hlasovaním vy-
jadriť. Napokon senát jednomyseľne prijal upra-
vený text pripomienok a odporučil rektorovi UK,
aby dokument poslal ministrovi školstva SR,
predsedovi výboru NR SR pre vzdelanie, mládež,
vedu a šport, podpredsedovi vlády SR D. Čaplo-
vičovi a predsedovi RVŠ SR (znenie pripomienok
je uverejnené na webovej stránke UK).  

V závere rokovania senát okrem iného vzal na
vedomie návrh stanoviska RVŠ SR k dlhodobé-
mu zámeru štátnej vednej a technickej politiky
do roku 2015. 

(jh)
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Perspektívy fakúlt 
 
 
V marcovom čísle spravodaja sme vám predstavili rozvojové zámery nových dekanov LF, JLF, FTVŠ, FM a FSEV UK. Dnes vás oboznámime  

s programovými tézami, ktoré pre druhé funkčné obdobie predostreli akademickej obci svojich fakúlt dekani PraF, FiF, PdF, PriF a FMFI UK.  
 

Doc. JUDr. Marián VRABKO, CSc.,  
dekan Právnickej fakulty UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovoľte, aby som stručne charakterizoval moju 
predstavu o budúcich 4 rokoch na našej fakulte. 
Naše budúce krédo by mohlo byť: Chceme byť oby-
čajnou európskou fakultou na obyčajnej európ-
skej univerzite. 

Keď by sme toto jednoduché slovné spojenie 
chceli dešifrovať, znamená to povedané ústami 
politického klasika Churchilla – len pot a drinu – 
ja dodávam a v našich podmienkach za malé pe-
niaze. Ale to mi môžeme zmeniť len čiastočne, ale-
bo vôbec. 

Samozrejme v našich podmienkach to má špe-
cifickú podobu. 

V prvom rade musíme skoncovať s plošným 
odmeňovaním v podobe odmien vo výške dvoch 
platov. Zvykli sme si na tzv. trinásty a štrnásty 
plat. Bolo to v priebehu posledných troch rokov. 
Predtým za posledných 10 rokov takáto forma 
odmeňovania nebola. 

Podarilo sa mi síce dokázať, že peniaze na to 
sme našli ale musím povedať, že pri časti osaden-
stva fakulty sa tento spôsob odmeňovania minul 
účinku. Niektorí kolegovia si toto „vreckové“ ani 
nevšimli, faktom ostáva, že niektorí z nich si ho 
ani nezaslúžili. Žiaľ, tu zlyhali vedúci katedier  
a ostatných pracovísk. Odmeňovanie musí byť  
v budúcnosti adresnejšie, a to v závislosti od toho, 
kto sa akým množstvom práce bude podieľať na 
úspechu či výsledkoch fakulty, či školy. 

V prvom rade je potrebné skvalitniť výučbu v kre-
ditovom systéme. Kreditový systém sme zaviedli 
u všetkých študentov, vo všetkých ročníkoch. Je 
potrebné zvýrazniť, že kvalita výučby sa zlepšila 
len minimálne, tak nám to odkázali študenti v an-
ketovom hodnotení pedagógov. Pri porovnaní 
posledných dvoch rokov je to zhruba o 5 %. Toto 
je zrejme oblasť, kde nás čaká najviac práce, po-
môcť s kvalitou nám môže aj program Erasmus/ 
Sokrates. V tomto akademickom roku vycestuje 
do zahraničia približne 40 študentov a prijmeme 
17 študentov zo zahraničia. Je to príjemný posun 
oproti minulým rokom. Myslím, že cielene by to 
mohlo byť 150 ľudí za akademický rok, čo by 
predstavovalo zhruba polovicu ročníka. Musíme 
sa však postarať o to, aby sme mohli prijať viac 
študentov aj zo zahraničia. Inými slovami, aby 
sme boli kompatibilní. 

V tomto nám môže pomôcť jedine anglická ver-
zia nášho programu. Po predchádzajúcich skúse-
nostiach musím však konštatovať, že bude schod-
nejšie najskôr zaviesť III. stupeň štúdia a až po-
tom I. alebo II. stupeň štúdia. Keď už hovorím  
o stupňoch štúdia, dovoľte mi konštatovať, že aj 
delené štúdium sme na fakulte úplne aplikovali  
v duchu zákona o vysokých školách. Tu však je 
potrebné pripomenúť, že s deleným štúdiom nie 
sme stotožnení. Právna prax nežiada právnika – 
bakalára. V dôsledku tejto skutočnosti budeme 
musieť prepracovať naše študijné programy, aby 
sme lepšie kopírovali poznatky z praxe a najmä 

aby sme našich študentov pripravili na štúdium 
práva Európskej únie, pretože tento program sa 
pripravoval, keď sme ešte neboli členským štá-
tom únie. 

Keď už hodnotíme obsah nášho študijného pro-
gramu, žiada sa mi zvýrazniť, že v súvislosti s pri-
pravovanou akreditáciou fakulty a vysokej školy 
je priestor na dôsledné prediskutovanie a prero-
kovanie nového študijného programu na fakulte. 
Zvýrazňujem, že jeho obsah bude v prvom rade 
závisieť od našich učiteľov a študentov. Kolego-
via učitelia v tomto smere už majú bohaté skúse-
nosti, lebo program sme pripravovali už niekoľ-
kokrát. Študentom by som chcel odkázať, že  
z časti ho budú pripravovať pre seba, ale v rozho-
dujúcej miere pre nasledujúce generácie a chcel 
by som ich poprosiť, aby pri svojom konaní mys-
leli aj na potenciálnych kolegov a nielen na seba. 

Hodnotenie fakulty, ale aj univerzity, je v rozho-
dujúcej miere závislé nielen od kvality študentov, 
ktorí opúšťajú fakultu a vysokú školu, ale aj od 
vedeckovýskumnej činnosti učiteľov. Žiaľ, musím 
konštatovať, že táto časť našej práce podstatne 
zaostáva za vzdelávacou činnosťou. Vieme, že 
právo je regionálna veda a musí sa vysporiadať  
s tým súvisiacimi problémami, akými sú publikačná 
činnosť či citačné indexy. Jedinou cestou, ako 
možno všetky tieto ťažko zdolateľné problémy 
prekonať, je grantová politika. Ide o to, že časť 
našich učiteľov nevyužíva grantové prostriedky  
k prospechu svojmu, ako aj k prospechu fakulty. 
V zapojení pedagógov a doktorandov do granto-
vých aktivít vidím cestu k získavaniu finančných 
prostriedkov pre školu, ale najmä pre riešiteľov 
grantových úloh o to viac, že časť prostriedkov 
možno využiť aj na odmeňovanie. 

Spomenul som už vzdelávaciu i vedeckovýskum-
nú činnosť. Zámerne som obišiel výchovnú strán-
ku nášho pôsobenia. Som si vedomý toho, že je 
to problém celospoločenský a nielen univerzitný 
či fakultný. V tomto smere je jediná cesta – osob-
ný príklad. Využívajúc aj túto časť nášho pôsobe-
nia na fakulte mohli by sme v nasledujúcich šty-
roch rokoch urobiť niekoľko krokov k tomu, aby 
sme boli vlajkovou loďou právnických fakúlt na 
Slovensku a aby sme sa zároveň zaradili do eu-
rópskej flotily vysokých škôl.  

 
 

Doc. PhDr. Anton ELIÁŠ, CSc.,  
dekan Filozofickej fakulty UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasť vzdelávania 
– v priebehu kalendárneho roka 2007 zavŕšiť pro-

ces akreditácie študijných odborov a špeciali-
zácií na študijné odbory a študijné programy  
v súlade s vysokoškolským zákonom; 

– najneskôr do konca akad. roka 2006/2007 do-
riešiť model obsahovej náplne, hodnotiacich 
kritérií a organizačného zabezpečenia prijíma-
cieho pokračovania na bakalárske a magister-
ské študijné programy tak, aby rešpektoval po-
treby katedier a zároveň zabezpečoval nále-

žitú kvalitu prijímaných uchádzačov na štú-
dium; 

– udržovať počet prijímaných študentov na úrovni 
vyhovujúcej priestorovým a personálnym mož-
nostiam fakulty i jej ekonomických potrebám 
v duchu metodiky MŠ SR na prideľovanie dotač-
ných prostriedkov vysokým školám a fakultám; 

– v spolupráci s vedením UK doriešiť problematiku 
on-line zápisu na štúdium a inováciu softvérového 
spracúvania študijných výsledkov a celej databá-
zy študentov spravovanej študijným oddelením;  

– posilňovať pozície študenta v hodnotení kvality 
vzdelávacej činnosti výraznejšou aktivizáciou 
spätnej väzby prostredníctvom každoročného 
anonymného hodnotenia učiteľova pedagogic-
kého procesu v duchu ustanovení vysokoškol-
ského zákona; 

– dbať na permanentnú implementáciu najnovších 
vedeckých, metodologických a metodických po-
znatkov do pedagogického procesu a na úzke 
skĺbenie vedeckej a pedagogickej činnosti ka-
tedier; 

– skvalitňovať materiálne a kultúrne podmienky 
realizácie pedagogického procesu inovovaním 
informačných technológií, softvérového vybave-
nia, rozširovaním nových foriem výučby vráta-
ne e-learningu, ako aj renováciou pracovných  
a učebných priestorov fakulty. 
 
Oblasť vedecko-výskumnej činnosti 

– stimulovať záujem vedeckých a vedecko-peda-
gogických pracovníkov fakulty o získavanie gran-
tov slovenských i medzinárodných grantových 
agentúr a nadačných fondov; na tento účel  
v priebehu roka 2007 buď v rámci referátu ve-
deckovýskumnej činnosti vytvoriť a výberovým 
konaním obsadiť 1 pracovné miesto, alebo riešiť 
túto činnosť formou zmluvy na manažovanie kon-
krétnych projektov s organizáciou vybranou na 
základe prieskumu trhu; 

– v spolupráci s katedrami spracovať výhľadový 
plán kvalifikačných postupov vedeckých a ve-
decko-pedagogických pracovníkov fakulty do 
nasledujúcej akreditácie fakulty a vytvárať pod-
mienky na jeho plnenie; 

– udržať, príp. rozšíriť doterajšie zastúpenie fakulty 
vo vedeckých inštitúciách s celoslovenskou pô-
sobnosťou, v pracovných skupinách akreditačnej 
komisie a pod.; 

– vytvárať podmienky na pravidelné publikovanie 
výsledkov vedeckej práce pracovníkov fakulty; 

– rozvíjať vedeckú spoluprácu s humanitnými 
ústavmi SAV, ostatnými slovenskými i zahra-
ničnými fakultami humanitného zamerania, resp. 
s organizáciami tretieho sektora s príbuznou 
sférou činnosti, odbornými rezortnými pracovis-
kami a metodickými centrami v záujme skvalitne-
nia spätnej väzby fakulty s „odberateľmi“ absol-
ventov a aktualizácie tém aplikovaného výskumu; 

– venovať sústavnú pozornosť skvalitňovaniu ŠVOK 
ako formy zapojenia študentov do vedeckej prá-
ce katedier; 

– v spolupráci s ostatnými humanitnými fakultami 
UK iniciovať v Kolégiu rektora UK diskusiu o mož-
nostiach zohľadnenia špecifík humanitných  
a spoločenskovedných odborov v univerzitnej 
metodike prideľovania finančných prostriedkov 
na mzdové a materiálne zabezpečenie vedecko-
výskumnej i pedagogickej činnosti týchto fakúlt. 
 
Oblasť legislatívy a vzťahov s verejnosťou 

– dokončiť spracovanie Informačného balíka kredi-
tového systému v slovenskom a anglickom jazy-
ku podľa ustanovení vysokoškolského zákona; 

– skvalitniť vzhľad a pravidelne aktualizovať we-
bovú stránku fakulty ako jeden z najúčinnejších 
prostriedkov bezprostredného styku fakulty s ve-
rejnosťou. 
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Oblasť medzinárodných vzťahov 
– rozvíjať mobilitu študentov a pedagógov dôsled-

ným využívaním možností medzinárodných 
programov SOCRATES/ERAZMUS a CEEPUS, 
ako aj konkurzov na pobyty na zahraničných 
univerzitách v rámci štipendií poskytovaných 
rozličnými nadáciami; 

– rozvíjať mobilitu pedagógov na základe medzi-
vládnych dohôd MŠ SR a bilaterálnych medzi-
univerzitných zmlúv; preskúmať možnosť tvorby 
a akreditácie joint degree programov v koope-
rácii s filozofickými fakultami Univerzity Karlovej 
v Prahe, Univerzity v Ľubľane a Jagelonskej uni-
verzity v Krakove. 
 
Oblasť hospodárenia 

– preskúmať zákonné možnosti a podniknúť po-
trebné kroky na získavanie dodatočných finanč-
ných zdrojov na činnosť fakulty prostredníctvom 
donácií, sponzoringu a 2 % daňových asignácií; 

– naďalej zabezpečovať transparentnosť hospo-
dárenia fakulty so štátnymi dotáciami a ich vyu-
žívanie v súlade so zákonom o vysokých školách 
a ostatnými relevantnými právnymi normami, 
vrátane aktívneho využívania systému SOFIA  
v riadiacej práci i v on-line prístupe k informáciám 
o stave ekonomiky fakulty, katedier a ostatných 
pracovísk; 

– využívať všetky vysokoškolským zákonom a šta-
tútmi UK a FIF UK poskytované možnosti na 
posilňovanie úlohy a kompetencie vedúcich 
katedier v procese rozhodovania o pridelených 
štátnych dotáciách a ostatných príjmoch fakulty, 
ako aj v procese rozhodovania o odmeňovaní 
vedeckovýskumných a pedagogických pracov-
níkov katedier. 
 
Oblasť rozvoja ľudských zdrojov a riadenia 
fakulty 

– stabilizovať počet pedagogických, vedeckový-
skumných, administratívnych a prevádzkových 
zamestnancov fakulty tak, aby v súlade s požia-
davkami zákona o vysokých školách boli zabez-
pečené všetky predpoklady na kvalitné plnenie 
poslania fakulty a vytvorené náležité podmien-
ky pre jej vyrovnaný rozpočet; 

– vytvoriť podmienky na stabilizovanie personál-
neho obsadenia oddelenia informačných techno-
lógií v počte pracovníkov a v kvalifikačnej štruk-
túre, ktorá by zodpovedala potrebám fakulty vo 
výhľadovom horizonte minimálne 3–4 rokov;  

– v záujme zlepšovania pracovných podmienok 
na fakulte venovať zvýšenú pozornosť skvalit-
neniu interpersonálnych vzťahov, vecnému rie-
šeniu bežných prevádzkových a organizačných 
problémov, prehĺbeniu vzájomnej informova-
nosti a kultivovaniu takých foriem komunikácie, 
ktoré svojím charakterom zodpovedajú akade-
mickému prostrediu;  
 
 
 

Prof. RNDr. Oto MAJZLAN, PhD.,  
dekan Pedagogickej fakulty UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Už druhé funkčné obdobie sa podieľam na ria-

dení fakulty, ktorá nesie vo svojom názve pedago-
gická. Je jednou zo 6 pedagogických fakúlt na 
Slovensku. V tomto malom slovenskom priestore 
je to dosť, a práve preto nastáva aj konkurenčný 

zápas. Je to zápas o študenta, o študenta dobrého 
a kvalitného. Stále však môžeme konštatovať, že 
v rámci týchto fakúlt obsadzujeme popredné  
a často aj prvé miesta v hodnotení agentúry ARRA. 
Zachovať si tieto pozície je náročné a zložité. Jed-
no však viem, že za ostatných 5 rokov si učitelia 
na našej fakulte uvedomili význam prínosu publi-
kácií, grantovej úspešnosti a výchovy doktorandov 
pre rast fakulty. 

 
Študenti a ich pohľad na fakultu 
Neustály prílev študentov na fakultu dáva dobrý 

priestor na výber tých najlepších uchádzačov. 
Len v roku 2007 podalo prihlášku na fakultu viac 
ako 2000 maturantov. Fakulta už prijíma tých naj-
lepších bez prijímacieho konania. Tí, ktorí študujú, 
sa každoročne podieľajú na hodnotení učiteľov. 
Tu vidím ešte stále rezervy v študentskej aktivite. 
Viac informácií o práci učiteľa poskytuje možnosť 
skvalitnenia pedagogického procesu. To je aj jed-
ným zo záverov správy medzinárodnej evalvačnej 
komisie o hodnotení UK, ktorá sa pýta: ako hod-
notiť pedagogický výkon učiteľa? Jedným z mo-
mentov tohto procesu je aj kvalitná učebnica ges-
tora predmetu, kvalita prezentácie a didaktická 
zdatnosť učiteľa. 

 
Akreditácia študijných programov 
Fakulta má vytvorený „košatý strom“ študijných 

programov, ktoré ponúka študentom v rôznych 
kombináciách. Tu však vzniká problém, či táto 
cesta bude mať kvalitnejší záver. Či bude študent 
dostatočne vystavený tlaku školy, výchovného 
zariadenia. Preto chceme presadzovať viac ak-
tivity v riešení duplicitných študijných programov 
v rámci UK. Aj komplexná akreditácia je účinných 
riešením viacerých problémov medzi fakultami UK. 
V tomto procese budeme argumentovať v pro-
spech dvojstupňového systému výchovy učiteľa. 
Teda len plnohodnotný magister učiteľstva je v pra-
xi stále dobrý učiteľ. Žiadne skratky a obchádzky 
pre výchovu bakalára v našich odboroch nedávajú 
zmysel učiteľstvu.  

 
Zákon o vysokých školách 
Blíži sa nezvratný proces vzniku nového zákona 

o VŠ. Tento prinesie nové, a verím, že aj pozitívne 
prvky do štúdia. Už len dlho očakávaný krok, spo-
platnenie externého štúdia, vytvorí nový rámec pre 
život na fakulte. Stále však budeme presadzo-
vať potrebu externých štúdií, ktoré na našej fa-
kulte majú svoju viacročnú pozíciu a dobrú kva-
litu. Dištančné štúdium je nakoniec aj nosným 
motívom štúdia budúcnosti zakotvené v programe 
Milénium. 

 
Infovek 
Každým dňom sa posúvajú naše hranice elek-

tronizácie aktivít na fakulte. Príprava elektronic-
kého zapisovania je už naštartovaná. V krátkej 
dobe bude pripravená učebňa pre výcvik ECDL, 
jazykovej prípravy a prezentácie konferenčných 
podujatí. V akademickej knižnici otvoríme študov-
ňu záverečných prác na el-nosičoch.  

 
Sociálny status učiteľa 
Je dobré, keď má budúci učiteľ dobré sociálne 

zázemie. Je dobré, keď má aj učiteľ na fakulte 
dobré a uspokojivé sociálne podmienky. Preto  
je našim cieľom aj podpora aktivít zakotvených  
v kolektívnej zmluve, ktoré smerujú k zlepšeniu 
jeho podmienok. Fakulta vytvorila dobré stravo-
vacie podmienky, ktoré bude naďalej skvalitňovať. 
Stále vytvárame zo sociálneho fondu možnosť kul-
túrneho, športového a rekreačného vyžitia. 

 
Európa a jej fondy 
Vytvorenie kancelárie pre spracovanie projektov 

z ESF na fakulte prinieslo už prvé a nové možnosti 
vo výchove pedagógov v praxi. Na fakulte bola 
zriadená špecializovaná učebňa pre výcvik v ob-
lasti špeciálnej pedagogiky. Tento trend je význam-
ný a budeme ho podporovať aj napriek admini-
stratívnym a často aj finančným bariéram. Je to 
jediná cesta k získaniu prostriedkov, ktoré nepo-
skytujú verejné zdroje. 

Aktivity študentov 
V možnostiach, ktoré fakulta ponúka, ešte stále 

sú možnosti: znovu obnovenia filmového klubu, 
vznik malého komorného divadla, poradní pre 
špeciálno-pedagogické problémy detí. Tieto akti-
vity využívajú študenti, a preto ich plne podporu-
jeme. Stále však platí, že aktivity musia byť v sú-
lade s možnosťami fakulty a právnymi normami.  

 
Po 60. výročí fakulty 
V roku 2006 si fakulta pripomenula 60 rokov 

pôsobenia v slovenskom pedagogickom živote. 
Pri tomto výročí sme si všetci želali Vivat acade-
mia..., preto aj ja želám všetkým našim pedagógov 
a študentov viac hrdosti na Univerzitu Komenské-
ho, viac súdržnosti na fakulte, viac chuti zapájať 
študentov do vedeckého života a viac tolerancie 
s tými, ktorí potrebujú pomáhať. 

Je to vízia do budúcnosti, je to o ďalších úspeš-
ných rokoch v novom miléniu, ktoré bude klásť dô-
raz aj na city, humanitu a vedomostnú spoločnosť.  

 
 
 

Doc. RNDr. Ján BOĎA, CSc.,  
dekan Fakulty matematiky, fyziky  

a informatiky UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akú fakultu chceme: 
Udržiavajúcu si postavenie najlepšej fakulty 

na Slovensku a  
– poskytujúcu vzdelanie na štandardnej medziná-

rodnej úrovni, vzdelanie, opierajúce sa o predo-
všetkým vlastný výskum, ktorého výsledky sú 
medzinárodne akceptované; 

– majúcu len dobrých a výborných študentov a ab-
solventov, ktorí sa bez problémov umiestňujú 
na európskom, resp. svetovom pracovnom trhu; 

– vzdelávajúcu študentov aj v unikátnych odboroch 
a programoch napriek tomu, že počet študentov 
v týchto odboroch a programoch je nízky; 

– orientovanú predovšetkým na magisterské  
a doktorandské štúdium; 

– schopnú získať cez projekty toľko prostriedkov, 
že bude do značnej miery nezávislá od výšky 
štátnej dotácie; 

– poskytujúcu pracovníkom a študentom príjemné 
prostredie na prácu a štúdium; 

– realizujúcu každý dobrý nápad; 
– primerane svojmu postaveniu ovplyvňujúcu uni-

verzitnú a celoslovenskú vysokoškolskú politiku. 
 

Čo možno urobiť v najbližších rokoch: 
Pokračovať vo všetkom, čo sa ukázalo počas 

posledných rokov prospešné pre fakultu, jej 
študentov a pracovníkov a 
– vytvoriť fakultný štipendijný fond, z ktorého budú 

poskytované fakultné štipendiá mimoriadne 
nadaným študentom bakalárskeho a magister-
ského štúdia;  

– v spoločnej diskusii so študentmi, garantmi, 
vedúcimi katedier, vytvoriť fakultný systém vy-
hodnocovania a následnej realizácie záverov 
vyhodnotenia výsledkov študentskej ankety; 

– nájsť spôsob, ako prijímať interných doktoran-
dov zo zahraničia; 

– nástojiť na tom, aby na miesta učiteľov, resp. 
výskumných pracovníkov boli prijímaní len ľudia 
po ukončení doktorandského štúdia; 
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– smerovať k stavu, že mladí ľudia budú na uči-
teľské miesta prijímaní do funkcií odborných 
asistentov len raz, na päť rokov; na ďalšie obdo-
bie ich prijímať už len do funkcií docentov;  

– dobudovať Centrum projektovej podpory tak, 
aby úplne administrovalo (včítane celého účto-
vania) všetky projekty riešené na fakulte; 

– v oblasti riadenia sa spoločne dopracovať k sys-
tému, ktorý umožní každému realizovať jeho 
dobrý nápad; 

– pokračovať v dobudovávaní, rekonštrukciách  
a skrášľovaní interiéru a exteriéru fakulty. 

 
 
 

Prof. RNDr. Anton GÁPLOVSKÝ, DrSc.,  
dekan Prírodovedeckej fakulty UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciele: 
V oblasti organizácie a riadenia fakulty sme-

rom navonok: 
– naďalej posilňovať postavenie fakulty v rámci 

UK na základe dosahovania dobrých výsledkov 
vo vzdelávaní a vede; 

– v rámci možností fakulty prispievať k posilneniu, 
skvalitneniu a rozvoju celej UK ako nevyhnut-
ného predpokladu ďalšieho rozvoja fakulty; 

– v rámci existujúcich právnych noriem a zákonov 
udržať v maximálnej miere autonómne posta-
venie fakulty na UK; 

– v spolupráci so samosprávnymi orgánmi fakulty 
a univerzity, vedením univerzity, MŠ SR vyvíjať 
aktivity vedúce k posilneniu samosprávneho  
a autonómneho charakteru fakúlt na univerzi-
tách; 

– v spolupráci s ostatnými fakultami UK presa-
dzovať taký model riadenia na UK, ktorý bude 
v rámci existujúcich zákonov fakultám vytvárať 
metodicko – poradenskú a právnu platformu v ob-
lasti vzdelávania, účtovníctva, výkazníctva a pod. 
Taký model riadenia, ktorý na jednej strane bu-
de metodicky a právne zabezpečovať fakultám 
servis pre tie oblasti, ktoré musia byť zo zákona 
rovnaké na všetkých fakultách (efektívnosť v za-

bezpečovaní riadenia) a na druhej strane nebu-
de unifikovať na UK tie oblasti riadenia, ktoré si 
môžu fakulty individuálne optimalizovať na zá-
klade svojich predstáv a podmienok. 
 
V oblasti organizácie a riadenia fakulty sme-

rom dovnútra: 
 zvýšiť dôraz na oblasť strategického plánovania 
rozvoja fakulty, na vytváranie dlhodobých kon-
cepcií a rozvojových rámcov; 
 prepracovať a zmeniť doterajší model riadenia 
fakulty v oblasti administratívy s dôrazom na 
skvalitnenie a zefektívnenie poskytovaných slu-
žieb, resp. servisu pre vedúcich katedier, ústa-
vov, učiteľov, vedeckých pracovníkov a študen-
tov celej fakulty; 
 pokračovať v zdokonaľovaní systému hodno-
tenia kvality a kontroly v oblasti vedy a vzdelá-
vania.  
 
V oblasti rozvoja ľudských zdrojov: 

– vytvárať podmienky a predpoklady na zabezpe-
čenie a udržiavanie optimálnej odbornej a ve-
kovej štruktúry pracovníkov na jednotlivých 
pracoviskách fakulty;  

– zvyšovanie atraktivity pracovných miest na fa-
kulte pre mladých učiteľov a vedeckých pracov-
níkov, absolventov tretieho stupňa vzdelávania; 

– vytvárať primerané podmienky na to, aby sa 
pracovníci fakulty aj po dovŕšení dôchodkového 
veku prirodzeným spôsobom mohli zapájať pre-
dovšetkým do riešenia projektov, vedenia diplo-
mantov a pod;  

– zabezpečovať možnosti celoživotného (nadstav-
bového a doplnkového) vzdelávania pracovní-
kov, doktorandov a študentov (Mgr., Bc) fakulty 
tak, aby ho mali poskytované bezplatne, v naj-
vyššej kvalite a širokom rozsahu; 

– rozvíjať aktivity kariérneho poradenstva na fa-
kulte a zároveň zabezpečiť služby fakultného 
poradcu – psychológa pre potreby študentov. 
 
V oblasti vzdelávania: 

– ďalej rozvíjať kvalitu poskytovaného vzdelávania 
založeného na dôslednej implementácii bolon-
ského procesu a ďalších európskych trendov 
súvisiacich s organizáciou a riadením štúdia  
a jeho štruktúrou predovšetkým na Mgr. a PhD. 
stupňoch štúdia;  

– stanoviť fakultou akceptovateľné hranice únos-
nosti, resp. užitočnosti a efektívnosti elektronic-
kého vzdelávania v pomere k aktivitám fakulty 
v iných oblastiach vzdelávania; 

– využiť doterajšie skúseností fakulty týkajúce sa 
poskytovania ďalšieho a celoživotného vzdelá-
vania. Na ich základe pokračovať v jeho rozvoji, 
stanoviť rámce jeho obsahu, zamerania a rozsa-
hu a pevne ho ukotviť v organizačnej štruktúre 
fakulty; 

– prispieť k etablovaniu fakulty v celoslovenskom 
kontexte ako poskytovateľa a garanta celoživot-
ného vzdelávania učiteľov prírodovedných pred-
metov; 

– vytvárať podmienky na to, aby fakulta postupne 
prešla na režim, v rámci ktorého bude štandard-
ne poskytovať štúdium v anglickom jazyku vo 
všetkých programoch Mgr. stupňa štúdia a na 
PhD. stupni štúdia; 

– naďalej pokračovať v nastúpenom trende pod-
pory mobilít študentov a akademických zamest-
nancov fakulty. 
 
V oblasti výskumu: 

– pokračovať vo zvyšovaní profesionalizácie ma-
nažmentu vedeckovýskumnej činnosti fakulty; 

– pokračovať vo vytváraní nových prvkov v orga-
nizačnej štruktúre fakulty, ktoré budú užitočné 
pre súčasných a potencionálnych vedúcich pro-
jektov v oblasti poskytovania informácii o jed-
notlivých výzvach, poradenstva predovšetkým 
vo fáze podávania projektov a administrovania 
projektov; 

– prispievať k zvyšovaniu predpokladov na úspeš-
né získanie a realizáciu vedeckých aj vzdelá-
vacích projektov formou školení a platených 
kurzov pre vedecko-pedagogických pracovní-
kov fakulty, a tým zabezpečovať ich odborný 
rast;  

– prispieť k tomu, aby bola fakulta úspešná pri 
čerpaní financií zo štrukturálnych fondov EÚ,  
a tak vytvoriť reálne podmienky pre doplnenie 
a nákup novej prístrojovej techniky a moderni-
záciu priestorov, v ktorých sa bude uskutočňo-
vať výskum; 

– pokračovať v úsilí presadiť vo zvýšenej miere 
interdisciplinárnu medzisekciovú spoluprácu na 
úrovni fakulty; 

– podporovať spoluprácu so zahraničnými praco-
viskami na poli výskumu; 

– vytvárať organizačné podmienky, personálne  
a odborné zázemie na to, aby fakulta v prípade 
vzniku centier excelentnosti, alebo iných štruktúr 
na podporu vedy na Slovensku mohla okamžite 
a flexibilne reagovať na novovzniknutú situáciu; 

– prispieť k etablovaniu fakulty ako špičkovej ve-
deckej inštitúcie.  
 
V oblasti rozvoja infraštruktúry: 

– zabezpečiť strategické plánovanie obnovy budov 
infraštruktúry fakulty, ako aj jej exteriérových 
priestorov; 

– pokračovať v úpravách vzdelávacích priestorov 
a v ich zabezpečovaní potrebnou didaktickou 
technikou, financovanou predovšetkým zo zdro-
jov projektov; 

– prihliadať k potrebám občanov s telesným po-
stihnutím pri všetkých priestorových úpravách 
na fakulte. 
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Nový študijný program v anglickom jazyku 
 
V minulom roku reagovala Prírodovedecká fa-

kulta UK na výzvu Ministerstva školstva SR na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z Európskeho sociálneho 
fondu. V rámci opatrenia Stimulovanie a skvalitňo-
vanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov  
a podnikateľského sektora pripravila projekt s ná-
zvom „Vytvorenie integrovaného geovedného 
študijného programu v anglickom jazyku pre 
prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania“, 
ktorý po schválení začala v januári 2007 realizovať. 
Motiváciou pre prípravu projektu boli viaceré okol-
nosti: všeobecne veľmi nízky podiel zahraničných 
študentov na vysokých školách v SR, nedostatoč-
ný počet akreditovaných študijných programov  
a študijných predmetov v cudzom jazyku a z toho 
vyplývajúca menšia konkurencieschopnosť vzde-
lávacej inštitúcie v celoeurópskom priestore. Na 
druhej strane k príprave návrhu projektu povzbu-
dzovala terajšia vysoká úroveň inštitúciou posky-
tovaného vzdelávania v odbore Geológia v sloven-
skom jazyku, vysoký potenciál kvalitných učiteľov 
schopných vyučovať v anglickom jazyku, záujem 
o vzdelávanie v anglickom jazyku zo strany štu-
dentov, rozsiahly výskumno-vývojový potenciál 
inštitúcie a široká sieť spolupracujúcich pracovísk 
výskumu a vývoja doma i v zahraničí. 

Hlavným cieľom projektu v prvom roku realizácie 
je vytvorenie komplexného, moderného a tren-
dového študijného programu v odbore Geológia 
na Prírodovedeckej fakulte UK, vyučovaného 
prednostne v anglickom jazyku, pričom študijný 
program bude kompatibilný s tými, ktoré ponúkajú 
podobne zamerané európske alebo svetové uni-
verzity. Študijný program bude vypracovaný tak, 
aby po formálnej stránke zodpovedal kritériám 
kreditného štúdia v zmysle Európskeho systému 
prenosu a akumulácie kreditov (ECTS) a po strán-
ke obsahovej poskytoval ucelený systém poznat-
kov prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania 
v odbore.  

Plnenie úloh a cieľov projektu máme rozčlenené 
do viacerých aktivít. Súčasne s tvorbou modelu 
študijného programu budú vypracované kom-
plexné podklady pre proces akreditácie nového 
študijného programu, o ktorú ešte v tomto roku 
požiadame. Dvojetapovo, v jarných a jesenných 
kurzoch, pripravíme a zdokonalíme našich učite-
ľov a tých vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí 
sa budú podieľať na vyučovacom procese, vo 

verbálnom prejave v anglickom jazyku. V druhom 
roku riešenia projektu sa uskutoční pilotná výučba 
vybraných predmetov v anglickom jazyku, ktorá 
bude slúžiť na overenie funkčnosti pripraveného 
modelu nového študijného programu z hľadiska 
jeho vytýčených cieľov (plánujeme zaradiť celkovo 
10 predmetov počas dvoch semestrov pre študen-
tov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia).  

V rámci projektu plánujeme zariadiť a vybaviť 
modernou didaktickou technikou a internetom 
vybranú učebňu na našej fakulte, prednostne 
orientovanú na bilingválnu výučbu geologických 
predmetov, dvojjazyčne upraviť základné študijné 
pomôcky, zbierky hornín, minerálov a skamenelín, 
ako aj doplniť knižničný fond odbornou geologic-
kou literatúrou.  

Aktívna propagácia novovytvoreného študijné-
ho programu na stredných školách, vytvorenie 
bilingválnej internetovej stránky i vypracovanie 
akreditačného spisu s následným predložením 
na posúdenie Akreditačnej komisii sú rovnako 
náplňou projektu, s cieľom zabezpečiť životnosť 
vytvorenému študijnému programu i po skončení 
projektu. 

Aktivity projektu sú priamo zamerané na prípra-
vu novokoncipovaného štúdia environmentálne 
orientovaného geológa-bakalára s jednoznačným 
cieľom implementácie tohoto študijného programu 
do trvalého vzdelávacieho rámca Prírodovedeckej 
fakulty UK, s dosahom na celé územie SR. Envi-
ronmentálna orientácia štúdia a zameranie na 
aplikované geologické vedy je logickou reakciou 
na súčasný deficitný potenciál Slovenska v oblasti 
zdrojov nerastných surovín, a z toho plynúcu redu-
kovanú potrebu klasických geológov. Na druhej 
strane z hľadiska potrieb zamestnanosti absolven-
tov geologických špecializácií vyplýva, že po ukon-
čení takto orientovaného štúdia získajú v duchu 
platnej legislatívy uplatnenie na všetkých stupňoch 
verejnej správy, v procese prípravy územno-plá-
novacích dokumentov a pri náročných úlohách 
spojených s výstavbou a modernizáciou technic-
kej infraštruktúry SR, ďalej pri posudzovaní vply-
vov investícií na životné prostredie, tzv. EIA (Envi-
ronmental Impact Assessment), ako aj pri hľadaní 
zdrojov pitnej a úžitkovej vody a ochrane existu-
júcich vodných zdrojov, pri problémoch súvisia-
cich so starými environmentálnymi záťažami, pri 
plánovaní odpadového hospodárstva a pod. Na 
základe súčasného vývoja hospodárstva a pred-

pokladaných trendov v oblasti zamestnanosti sa 
predpokladá, že absolventi novovytvoreného ba-
kalárskeho študijného programu Aplikovaná geo-
lógia s vyššie opísaným zameraním posilnia po 
ukončení štúdia rady odborníkov rešpektujúcich 
environmentálnu politiku štátu. 

Cieľovými skupinami projektu sú učitelia Príro-
dovedeckej fakulty UK, konkrétnejšie tí, ktorí sa 
podieľajú na výučbe v bakalárskom stupni a štu-
denti bakalárskeho stupňa v odbore Geológia, 
ktorí budú aktívne zapojení do pilotnej realizácie 
výučby vybraných predmetov v anglickom jazyku. 
Predpokladáme, že dostatočnou počiatočnou mo-
tiváciou pre navštevovanie predmetov v anglic-
kom jazyku im bude aj možnosť získania štipendia, 
ktoré je v rozpočte projektu na tento účel vyčle-
nené.  

Hlavný význam realizácie projektu vidíme jednak 
v otvorenosti našej vysokej školy záujemcom  
o štúdium zo zahraničia. Otázky o podmienkach 
štúdia či obsahu vyučovaných predmetov totiž 
prichádzajú z rôznych zahraničných univerzít. 
Projekt je tiež alternatíva pre slovenských študen-
tov získať prvostupňové vysokoškolské vzdelanie 
vo svetovom jazyku, čím sa im rozšíria možnosti 
ich ďalšieho uplatnenia, či už v pokračovaní štú-
dia na zahraničných vysokých školách alebo  
v uplatnení na európskom či svetovom trhu práce.  

Prírodovedecká fakulta UK má v súčasnosti 
vytvorené študijné programy pre komplexné vzde-
lanie vo vednom odbore Geológia na všetkých 
stupňoch vysokoškolského štúdia; pritom niektoré 
študijné programy, ako inžinierska geológia, hyd-
rogeológia, aplikovaná a environmentálna geo-
fyzika, sú v rámci SR doménou iba Prírodovedec-
kej fakulty UK v Bratislave. Z tohto aspektu je 
práve PriF UK najkompetentnejšia zo slovenských 
vysokých škôl poskytovať adekvátne vzdelanie  
v spomínanom odbore aj vo svetovom jazyku. 

Realizátori projektu veria,; že PriF UK sa s takto 
zostaveným študijným programom, kopírujúcim 
európsky model štúdia, automaticky napojí na 
celoeurópsku vzdelávaciu univerzitnú sústavu,  
a umožní tak prirodzenú mobilitu študentov v rám-
ci nej. Efektívnosť získania a investovania mimo-
rozpočtových prostriedkov z Európskeho sociál-
neho fondu tak bude vysoká. 

 
Tatiana Durmeková, PriF UK

 
 
 
 
 

O duševnom vlastníctve 
 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave pripravilo vzdelávací program pre podnikateľov, malé stredné podniky, zamest-
nancov a výskumných pracovníkov z Bratislavského kraja.  

Bezplatné kurzy na tému duševného vlastníctva sú organizované v Bratislave a trvajú jeden pracovný deň od 8.30 h do 16.30 h. Sú realizované  
v rámci projektu, ktorý finančne podporuje Európska únia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.  
 

Aj vy sa môžete zúčastniť na sérii troch školení s okruhmi tém:  

Praktický úvod do oblasti duševného vlastníctva 
– čo je to duševné vlastníctvo a druhy duševného vlastníctva  
– metódy ochrany duševného vlastníctva (preventívne opatrenia)  
– postup pri zabezpečení ochrany na území SR  
– rešeršovanie prostredníctvom internetu v slovenských registroch – 

ochranné známky, dizajny, patenty, úžitkové vzory (praktické cvičenie 
priamo na internete)  

– ako nájsť v podniku duševné vlastníctvo (inventarizácia a systém hľa-
dania nehmotného majetku v podniku)  

Ako efektívne chrániť duševné vlastníctvo 
– aktívne uplatňovanie svojich práv z duševného vlastníctva a metódy 

obrany v prípade porušenia práv (konania na Úrade priemyselného 
vlastníctva, žaloby na súdoch, mimosúdne vyrovnanie dohodou)  

– postup pri zabezpečení ochrany v krajinách EÚ a ostatných krajinách 
sveta,  

– rešeršovanie prostredníctvom internetu v európskych a svetových re-
gistroch 

– stanovenie hodnoty duševného vlastníctva  

Manažment a marketing duševného vlastníctva 
– proces budovania značky (duševné vlastníctvo firmy obsiahnuté v znač-

ke, image (emócie a motivácia) verzus značka (osobnosť značky, vernosť 
značke, hodnota značky)  

– budovanie hodnoty značky = vitálna marketingová komunikácia znač-
ky  

– metódy tvorivosti pre inovatívnosť podniku  
– konkrétna značka – psychologická, strategická analýza, esencia znač-

ky, jej implementácia (diskusia a workshop)  
 
Viac informácií ako aj priamu možnosť prihlásenia sa nájdete na 

www.dusevnevlastnictvo.sk 

Lenka Litváková, projektový manažér projektu 
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Na pracovnom aktíve sa dňa 28. februára 2007 v Auditórium Maximum PraF UK stretli členovia Rady predsedov Odborového zväzu pracov-
níkov školstva a vedy pri UK a zástupcovia základných odborových organizácií na UK. Na podujatí vedenie univerzity reprezentovali rektor UK 
doc. PhDr. František Gahér, CSc., a predseda AS UK doc. RNDr. Karol Mičieta, CSc. Slovenské odbory zastupovali Ing. Ján Gašperan, predseda OZPŠaV, 
a doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., predseda Združenia vysokých škôl OZPŠaV. Vítaným hosťom bol i doc. Ing. Daniel Bobok, CSc., predseda odborov 
na STU. 
 
 

Stretli sa univerzitní odborári 
 
 

Informácie o pripravovanej Kolektívnej zmluve na roky 2007 – 2008  
a o činnosti odborov na UK v roku 2006 podal predseda odborov na UK  
doc. RNDr. Jozef Hoššo, CSc. Prítomným sa prihovoril aj rektor UK. Pred-
seda OZPŠaV Ing. Ján Gašperan vo svojom vystúpení vyzdvihol aktuálne 
úlohy odborového zväzu a zvlášť upriamil pozornosť na problematiku posta-
venia vysokých škôl v celoeurópskom a celoslovenskom kontexte. V dis-
kusii odzneli pripomienky hlavne k sociálneho postavenia učiteľov a za-
mestnancov, ale aj k podielu odborov na riadení a kontrole dodržiavania 
zákonov.  

Využili sme toto odborárske stretnutie a požiadali sme o rozhovor pred-
sedu odborov na UK doc. PhDr. Jozefa Hoššu, CSc. 

 
● Pán predseda, táto konferencia nie je podujatím jednotnej odboro-

vej organizácie, ale stretnutím delegátov jednotlivých základných 
organizácií, ktoré sa v zmysle zákona združujú pod hlavičkou univer-
zity. Môžete tento fakt bližšie vysvetliť?  
– Univerzitu Komenského charakterizuje rozmanitosť fakúlt nielen v štu-

dijných a vedeckovýskumných programoch, ale rozdiely sú aj v sociálnych 
otázkach, v odmeňovaní a aj v spôsobe organizácie práce. Vedenie univer-
zity ponecháva jednotlivým fakultám značnú autonómiu, a dnes, keď sto-
jíme pred uzatvorením v poradí už štvrtej kolektívnej zmluvy medzi vedením 
UK a odbormi, je zrejmé, že jej súčasťou budú po prvý raz aj dodatky, šité 
takpovediac na mieru jednotlivých fakúlt a súčastí. V týchto dodatkoch bu-
dú jednotlivé fakulty a súčasti riešiť svoje problémy a podieľať sa na riadení  
a živote pracoviska.  

 
● Ako ste spokojný s odborovou organizovanosťou na UK?  

– Odborové organizácie, žiaľ, nepokrývajú celú pôdu UK. Odbory pôso-
bia iba na 9 fakultách, zákonite absentujú na fakultách založených resp. 

pričlenených k UK po 90. roku, a nepracujú ani v študentských domovoch 
UK. Organizovanosť v odboroch sa na UK pohybuje od 25 – 35 %, čo je 
síce primerané bratislavskému priemeru, ba aj vyššie, ale výrazne zaostá-
vame za percentom organizovanosti na mimobratislavských tradičných 
univerzitách, a už vôbec sa nemôžeme porovnávať s organizovanosťou na 
stredných a hlavne na základných školách. To sa, prirodzene, odráža aj 
na výške odvodov do odborových zväzov, čo má vo všeobecnosti nepriaz-
nivý dopad na postavenie a meno vysokých škôl v odborovom zväze.  

V tejto súvislosti musím pripomenúť, že činnosť odborov je dotovaná vý-
lučne z členských príspevkov, hoci odbory sú tu pre všetkých – teda aj pre 
neodborárov. Na rozdiel od politických strán alebo aj náboženstiev, ktoré 
za 20 tisíc zozbieraných podpisov štát finančne podporuje. Preto by som 
rád poďakoval všetkým, ktorí si ctia princíp solidárnosti a zotrvávajú v od-
boroch, hlavne členom patriacim do vyšších platových kategórií, docentom 
a profesorom, ktorých nám však z roka na rok najmä kvôli odchodom do 
dôchodku stále viac ubúda, ako i laborantov, technicko-hospodárskym  
a administratívnym pracovníkov. Potešiteľným faktom je, že sa počet člen-
skej základne na UK viac-menej ustálil. Záujem o funkcie a o prácu v odbo-
roch je však minimálny, a tak spravidla tých niekoľko obetavých členov je 
v čele základných odborových organizácií „na doživotie“.  

 
● Aké je postavenie našej univerzity v Združení vysokých škôl? O čo 

sa združenie usiluje?  
– S hrdosťou môžem konštatovať, že sa naša UK podieľa na odvodoch 

do Združenia vysokých škôl viac ako 19 %-ami. Bez našich odborov by sa 
určite znížila váha odborového zväzu už napr. pri samotnej príprave kolek-
tívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá priniesla oproti Zákonníku práce via-
cero zvýhodnení a hlavne sa pričinila o presunutie termínu valorizácie 
platov v roku 2008 na 1. január. Alebo sme pred niekoľkými týždňami boli 
svedkom pokusu MŠ SR zmeniť koeficient rozdeľovania finančných pro-
striedkov na vysoké školy. Odborovému zväzu slúži ku cti, že sa proti tomuto 
kroku tiež jednoznačne postavil.  

 
● Aktuálnou otázkou však stále ostáva doplnkové dôchodkové sporenie. 

– Prispievanie jednotlivých fakúlt UK na doplnkové dôchodkové spore-
nie (DDS) odzrkadľuje ich nerovnaké finančné možnosti. Doslova vlajkovou 
loďou je v tomto ohľade Farmaceutická fakulta UK, ktorá realizuje DDS 
nepretržite už piaty rok. DDS má na fakulte stále vysokú a podľa odpraco-
vaných rokov aj diferencovanú úroveň. Na ostatných fakultách a súčastiach 
UK je príspevok zamestnávateľa na DDS výrazne nižší, resp. žiadny. Podob-
ná situácia bola v minulom roku aj v nadtarifných čiastkach mzdy, od ne-
oficiálneho vyplácania 13. platu popri osobných ohodnoteniach až po 
nulové príplatky. Potešiteľné však je, že na väčšine pracovísk UK zazna-
menávame už pozitívny trend vo vyplácaní nadtarifných zložiek mzdy.  

 
● Nezastupiteľné miesto majú odbory pri organizovaní spoločenského 

života. 
– Keďže človek nie je živý iba chlebom, odbory často v spoločenskej 

oblasti nahrádzajú úlohy zamestnávateľa. Spomeniem napr. príspevky pri 
prvom odchode do dôchodku, pri životných jubileách, pri narodení dieťaťa, 
pri rôznych rodinných tragických udalostiach alebo pri materiálnych ško-
dách. Organizujeme športové dni, akcie pre deti zamestnancov, vrátane 
letných táborov, rekreačných a kultúrno-poznávacích zájazdov, rôznych 
kultúrnych akcií – divadelných predstavení, návštev galérií a pod. Zásluhu 
máme aj na udržiavaní kontaktov s bývalými zamestnancami – dôchodca-
mi, organizujeme pre nich zájazdy i rôzne akcie. Že spoločenských akcií 
organizovaných našimi odbormi nebolo málo, o tom svedčí skutočnosť, že 
v jednej z našich základných organizácií bol v minulom roku zorganizova-
ný v priemere mesačne 1,5 kultúrno-poznávací alebo rekreačný zájazd  
v trvaní 1 až 9 dní. To už je takmer malá cestovka. Na druhej strane – ne-
jedna akcia stroskotala pre nezáujem, hoci bola dobre pripravená a odbo-
rári – obetavci do nej investovali nemálo energie a času.  

 
● V súčasnosti sa na univerzite pripravuje Kolektívna zmluva na roky 

2007 – 2008. Čo sa usilujete do nej zakotviť?  
– Snažíme sa do nej zakotviť výraznejší podiel odborov na riadení a rie-

šení personálnych otázok, zvýšenie príspevku počas prvých troch dní prá-
ceneschopnosti, zvýšenie odchodného a odstupného o jeden funkčný 
plat – nad rámec KZ vyššieho stupňa, chceme v nej pevne zakotviť dopln-
kové dôchodkové sporenie a samozrejme tiež spôsob zákonného a prija-
teľného spôsobu zvýhodnenia členov odborov. Viem, že tento posledný 
bod je dosť neuralgický, ale potrebujeme podporu tak pri získavaní rado-
vých členov, ako i odborárskych funkcionárov.  

(jh) 
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KOLEKTÍVNA ZMLUVA 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

NA ROK 2007 
 
 
 

Kolektívna zmluva Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2007 (ďalej aj „KZ“) sa uzatvára podľa § 231 Zákonníka práce  
a podľa § 2 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení,  

v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnania zamestnancov na rok 2007, medzi 
 

z m l u v n ý m i  s t r a n a m i :  
 

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“ a „univerzita“) ako zamestnávateľ 

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

doc. PhDr. František Gahér, CSc., 
 

a 
 

Rada predsedov odborových organizácií Univerzity Komenského v Bratislave ako odborový orgán 

v mene odborového orgánu zmluvu uzatvára predseda Rady predsedov odborových organizácií na UK  
na základe plnomocenstva udeleného základnými (fakultnými) organizáciami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 

 
doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

 
Článok 1 

Použitie základných pojmov 
 

Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné ozna-
čenie zamestnávateľa zastúpeného rektorom UK a odborového orgánu, 
zastúpeného predsedom Rady predsedov odborových organizácií na UK 
označenie „zmluvné strany“, namiesto označenia kolektívna zmluva skratka 
„KZ“, namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, namiesto zákona 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov označenie „zákon 
o odmeňovaní“, namiesto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2007 
skratka „KZVS“, namiesto označenia kolektívna zmluva, ktorú uzatvára na 
základe delegovanej právomoci súčasť zamestnávateľa, sa používa ozna-
čenie „špecifický doplnok“, namiesto základná organizácia skratka „ZO“, 
namiesto Rady predsedov odborových organizácií na UK skratka „RPOO“, 
namiesto odborovej organizácie skratka „OO“. 

 
Článok 2 

Pôsobnosť kolektívnej zmluvy 
 

1. Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, 
individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamest-
nancami a práva a povinnosti zmluvných strán. 

2. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u za-
mestnávateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný 
čas a v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v ktorom rozsah pra-
covného času tvorí aspoň ½ ustanoveného týždenného pracovného času. 
KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú 
na dohodu o vykonaní práce a na dohodu o brigádnickej práci študentov.  

3. Súčasťou tejto kolektívnej zmluvy sú nasledujúce špecifické doplnky 
upravujúce podrobnejšie podmienky zamestnania na jednotlivých súčas-
tiach univerzity, ktorým bola v súlade s čl. 41 Štatútu UK delegovaná prá-
vomoc v oblasti pracovno-právnej: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vzdelávania UK v Bratislave 

Špecifické doplnky sa uzatvárajú na úrovni súčasti univerzity a podpisu-
je ich dekan fakulty, resp. vedúci zamestnanec súčasti a predseda základ-
nej organizácie OZ PŠaV SR na uvedenej súčasti. 

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

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

b) zabezpečenie činnosti odborovej organizácie na úrovni fakúlt a súčastí 
c) rozvrhnutie pracovného času 
d) čerpanie dovolenky, okrem rektorom určeného hromadného čerpania 

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

prostriedky z fondu môžu byť použité na príspevky na regeneráciu pracov-
ných síl zamestnancov, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na ustano-
vený týždenný pracovný čas, vo vlastných rekreačných zariadeniach UK 
a na športovo-rekreačné, spoločenské a kultúrne podujatia, ktoré sú orga-
nizované ZO odborov 

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

g) opatrenia a kontrola BOZP 
h) zvýšenia príspevku zamestnávateľ počas prvých troch dní prácene-

schopnosti do výšky 75 % funkčného platu 
i) v iných osobitného zreteľa hodných prípadoch špecifických výlučne pre 

príslušnú súčasť UK. 
 

Článok 3 
Zmena kolektívnej zmluvy 

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

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

2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť s účinnosťou od 
budúceho kalendárneho roka ustanovenia KZ, ak to ustanoví všeobecne 
záväzný právny predpis, ako aj ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné 
nároky, a to v závislosti od schváleného rozpočtu. Zmluvné strany môžu 
po vzájomnej dohode dodatkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto 
KZ bez obmedzenia.  
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Článok 4 
Archivovanie kolektívnej zmluvy 

 
Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej 

účinnosti, špecifické doplnky uschovajú aj príslušné súčasti univerzity tiež 
po dobu 5 rokov. 

 
Článok 5 

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 
 

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

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

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

4. Základné odborové organizácie sa zaväzujú zabezpečiť oboznáme-
nie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ a špecifického 
doplnku súčasti UK do 15 dní od jej uzatvorenia formou zverejnenia na 
internetovej stránke súčasti UK (pokiaľ základná odborová organizácia 
má svoju stránku) a doručením písomnej kópie na jednotlivé úseky. O pre-
vzatí písomnej kópie KZ na úsekoch sa vyhotoví zápisnica.  

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

 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov  

z kolektívnej zmluvy 
 

Článok 6 
Odmeňovanie zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady  

za pohotovosť 
 
1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uplatňovať na odmeňovanie zamestnan-

cov zákon o odmeňovaní. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia, aby zamestnávateľ posie-

lal plat, resp. mzdu zamestnancov na ich osobný bankový účet. 
3. Objem mzdových prostriedkov príslušnej súčasti UK zodpovedá čiast-

ke, ktorá je schválená v jej rozpočte. 
4. Stupnice platových taríf sa od 1. 7. 2007 zvýšia: 
a) o 7 % základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme, ktorá tvorí prílohu č. 3 zákona o odmeňovaní 
v znení nariadenia vlády SR č. 316/2006 Z. z., ktorým sa vytvárajú stup-
nice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
(ďalej len „nariadenie vlády“), 

b) o 5 % osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnan-
cov, ktorá tvorí prílohu č. 4 zákona o odmeňovaní v znení nariadenia vlády, 

c) o 5 % osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskum-
ných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov, ktorá 
tvorí prílohu č. 5 zákona o odmeňovaní v znení nariadenia vlády, 

d) o 5 % platové tarify pedagogických zamestnancov, ktoré tvoria prílohu 
č. 8 zákona o odmeňovaní v znení nariadenia vlády. 

 
Článok 7 

Osobný príplatok 
 

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

 
V. Článok 8 

Odstupné a odchodné 
 

1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil pracovný po-
mer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce 
odstupné, a to vo výške 

a) najmenej 3 funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestná-
vateľa menej ako päť rokov a jeho pracovný pomer skončí pred začatím 
plynutia výpovednej doby, podľa KZVS na rok 2007, čl. II ods. 4. 

b) najmenej 4 funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestná-
vateľa viac ako päť rokov a jeho pracovný pomer skončí pred začatím ply-
nutia výpovednej doby, podľa KZVS na rok 2007, čl. II ods. 4.  

2. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na 
starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôcho-

dok, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné v sume jeho dvoch 
funkčných platov (§76 ods. 6 ZP a čl. II ods. 5 KZVS na rok 2007). 
 

Článok 9 
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 

 
Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie  

v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených do 31. 12. 2006 a počas 
roka 2007 je 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov. 
 

Článok 10 
Pracovný čas zamestnancov 

 
Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne. U zamestnanca, 

ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu 
striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je pracovný čas  
36 a ¼ hodiny týždenne; u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý 
tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v troj-
zmennej alebo v nepretržitej prevádzke je pracovný čas 35 hodín týždenne; 
pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým kar-
cinogénom pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity, 
je najviac 33 a ½ hodiny týždenne. 

 
Článok 11 

Dovolenka na zotavenie 
 
1. V zmysle čl. II ods. 2 KZVS sa zamestnancom predlžuje výmera dovo-

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

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

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

c) Dovolenka učiteľov je deväť týždňov v kalendárnom roku. 
2. Čerpanie dovoleniek v súlade s § 111 ods. 1 ZP určuje zamestnáva-

teľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného  
s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov príslušnej súčasti 
tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do 
konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať 
na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Na jed-
notlivých súčastiach UK sa uskutoční kontrola čerpania dovoleniek v júli, 
v septembri a v novembri 2007. 

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

 
 
 

TRETIA ČASŤ 
Kolektívne vzťahy a práva a povinnosti  

zmluvných strán 
 

Článok 12 
Obdobie sociálneho mieru  

a jeho prerušenie 
 
1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie 

sociálneho mieru s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa čl. 3 ods. 1 tejto 
KZ. 

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

 
Článok 13 

Riešenie kolektívnych sporov 
 
1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ 

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

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

3. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia kolektívny spor pred sprostred-
kovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia na základe spoločnej 
dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich 
kolektívny spor. 
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4. Zmluvné strany sa dohodli na použití sankcie v prípade, ak niektorá 
zmluvná strana odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa  
v zmysle ods. 2 tohoto článku KZ. Zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať 
žiadosť o určenie sprostredkovateľa, zaplatí druhej zmluvnej strane zmluvnú 
pokutu za nesplnenie dohodnutého záväzku vo výške desaťtisíc sloven-
ských korún. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania 
povinnej zmluvnej strane. Odborová organizácia môže pokutu zaplatenú 
zo strany zamestnávateľa použiť len na účel kolektívneho vyjednávania. 
 

Článok 14 
Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov  

a vybavovanie ich sťažností 
 

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

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

Článok 15 
Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie 

nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla 
riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej  
z § 240 ods. 3 ZP sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie odborovej 
organizácie poskytnúť jej : 

a) časť miestnosti č. 106 NB, v ktorej bude pôsobiť Rada predsedov od-
borových organizácií na UK 

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

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

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

činností odborových funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestná-
vateľa v oblasti pracovnoprávnej a kolektívneho vyjednávania, oboznámenia 
zamestnancov s uzatvorenou kolektívnou zmluvou, na kolektívne vyjedná-
vanie a riešenie kolektívnych sporov, na zasadnutia odborových orgánov 
a na slávnostné podujatia súvisiace s ocenením práce zamestnancov 

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

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

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

4. Zamestnávateľ zabezpečí, aby v štruktúre webovej stránky UK bola 
vytvorená pozícia pre informácie o činnosti Rady predsedov odborových 
organizácií UK (ďalej len „rada“), ktorá bude slúžiť na zverejňovanie infor-
mácií o činnosti rady a základných odborových organizácií jednotlivých 
fakúlt a súčastí univerzity. 

 
Článok 16 

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

na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti 
 

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

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

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

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

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

du na zamestnancov 
– plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnan-

cov (§ 29 ods. 1 ZP) 
c) písomne informovať odborovú organizáciu o svojej hospodárskej  

a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti 
d) vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä: 

– opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracov-
noprávnych vzťahov (§ 29 ods. 2 ZP) 

– opatrenia umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamest-
nancov (§ 73 ods. 2 ZP) 

– opatrenia zamerané na starostlivosť o zamestnancov, ich vzdeláva-
nie, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie (§ 153 ZP) 

– opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov 
so zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP) 

– požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od za-
mestnanca, ak presahuje 1000 Sk (§ 191 ods. 4 ZP) 

– rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej 
náhrady pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 
ods. 2 ZP) 

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

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

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

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

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

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

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

 
Článok 17 

Záväzky odborovej organizácie 
 

1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodr-
žiavať sociálny zmier so zamestnávateľom v zmysle čl. 12 tejto KZ. 

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

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

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

Článok 18 
Kontrola odborových orgánov  

v oblasti BOZP 
 

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

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

3. Fakulty a súčasti UK sú povinné účelovo použiť nevyhnutnú časť finan-
čných prostriedkov na zakúpenie ochranných pracovných prostriedkov 
proporcionálne k ich potrebám. Za uvedenie účelovosti v ročnom rozpise 
rozpočtových prostriedkov zodpovedá kvestorka UK.  

 
Článok 19 

Starostlivosť o zdravie 
 

Zamestnávateľ sa zaväzuje: poskytnúť formou prenájmu priestory pre  
2 všeobecné a 1 stomatologickú ambulanciu, pričom zmluvne zabezpečí 
prednostnú liečebno-preventívnu starostlivosť zamestnancom UK.  

 
Článok 20 

Rekreačná starostlivosť a starostlivosť  
o deti zamestnancov 

 
1. Odborová organizácia vypracuje rozdeľovník rekreačných pobytov 

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

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

3. Zamestnávateľ umožní zamestnancom a ich rodinným príslušníkom 
využívanie telovýchovných a športových zariadení UK v čase mimo vyu-
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čovacej činnosti a požičiavanie športového materiálu za úplatu podľa plat-
ného cenníka UK. 

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

 
Článok 21 

Stravovanie 
 

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

2. Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného 
teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej 
zmeny vo vlastnom zariadení. Za pracovnú zmenu sa na účely stravova-
nia považuje výkon práce dlhší ako ½ ustanoveného denného pracovné-
ho času. Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie aj zamestnancovi, ktorý je 
v pracovnom pomere na kratší pracovný čas v rozsahu ½ ustanoveného 
týždenného pracovného času, ak bol v predchádzajúcom období v pra-
covnom pomere s UK na ustanovený týždenný pracovný čas najmenej 
po dobu 7 rokov.  

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

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

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

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

Článok 22 
Starostlivosť o bývanie 

 
1. Zamestnávateľ sa zaväzuje informovať odborovú organizáciu o obsa-

dení služobných bytov, s ktorými disponuje. 
2. Zamestnávateľ vyčlení po dohode s Komisiou pre študentské domovy 

a ubytovanie zo svojej ubytovacej kapacity na vysokoškolských interná-
toch miesta na ubytovanie mladých zamestnancov UK podľa požiadaviek 
súčastí. 

Článok 23 
Starostlivosť o kvalifikáciu 

 
1. Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie za-

mestnancov, prípadne jej zvyšovanie a dbať na to, aby zamestnanci boli 
zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii. 

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

Článok 24 
Iná starostlivosť 

 
V rámci prevádzkových možností zamestnávateľ môže umožniť použitie 

priestorov a zariadení jedální a vysokoškolských internátov zamestnancom 
pri ich významných rodinných udalostiach (okrúhle životné jubileá, svadby 
a pod.) a výborom ZO jednotlivých fakúlt pri organizácii niektorých podujatí 
(stretnutie s dôchodcami, vianočné posedenie). 
 

Článok 25 
Sociálny fond 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje na-

sledovne: Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený povinným príde-
lomvo výške 1 % a ďalším prídelom vo výške najmenej 0,25 % zo súhrnu 
funkčných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. 

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

3. Časť prostriedkov sociálneho fondu, sa použije na dofinancovanie 
rekreačného pobytu v zariadeniach UK zamestnancov UK, ktorí majú 
uzatvorený pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas a na 
športovo-rekreačné, spoločenské a kultúrne podujatia, ktoré sú organizo-
vané ZO odborov pre zamestnancov UK 
 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
 

Článok 26 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov  

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

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

2. Kolektívna zmluva sa uzatvára na dobu s účinnosťou od 1. 4. 2007  
a do 31. 12. 2007. 

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

 
V Bratislave dňa 22. marca 2007 
 
 
 
 ...........................................................       .......................................................... 

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

Rady predsedov OO OZPŠaV pri UK Univerzity Komenského v Bratislave 

Kolektívnu zmluvu UK na rok 2007 sláv-
nostne podpísali dňa 26. marca 2007 
doc. PhDr. F. Gahér, CSc., rektor UK a doc.
PhDr. J. Hoššo, CSc., predseda Rady pred-
sedov OO OZPŠaV pri UK. 
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Európsky sociálny fond  
pomáha zlepšovať kvalitu výskumu a vzdelávania 

 
 
Farmaceutická fakulta UK sa v roku 2006 úspešne uchádzala o podporu svojich projektov zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu. Získala 

podporu na dva projekty zamerané na zlepšovanie vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávania pracovníkov fakulty.  
 
Prvý projekt s názvom Potencovanie kvality výskumno-vývojovej 

práce mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov na Far-
maceutickej fakulte UK je orientovaný na rozvoj kvalifikácie a konku-
rencieschopnosti ľudských zdrojov a kladie si dva základné ciele:  

1. vytvoriť podporné programy pre vedeckých a pedagogických pra-
covníkov fakulty za účelom zvýšenia kvality ich výskumno-vývojovej 
práce,  

2. zlepšiť profesionálne pracovné podmienky zamestnancov (podpo-
ra študijných ciest, zabezpečenie literatúry, odmeňovanie vynikajúcich 
výsledkov).  

Projekt sa predovšetkým zameriava na tri cieľové skupiny – na vyso-
koškolských učiteľov, doktorandov a na mladých vedeckovýskumných 
pracovníkov.  

V rámci projektu sú okrem základných definované aj špecifické ciele, 
od ktorých splnenia si už v krátkodobom horizonte fakulta sľubuje 
stabilizáciu mladých pracovníkov v akademickom prostredí, zvýšenie 
ich zainteresovanosti na kvalite vedeckých a vzdelávacích výstupov  
a zlepšenie konkurencieschopnosti fakulty. Ide o odmeňovanie naj-
lepších mladých pracovníkov za vynikajúce výsledky vo vedeckej alebo 
pedagogickej činnosti. Ďalším špecifickým cieľom je finančná podpora 
nákladov spojených so študijnými cestami na špičkové vedecké pra-
coviská, či s návštevou medzinárodných sympózií, kongresov a seminá-
rov. Okrem toho by projekt mal zabezpečiť aj jednoduchú dostupnosť 
študijnej literatúry a odborných časopisov. Predpokladáme, že týmto 
sa zvýši motivácia najschopnejších mladých vedeckých pracovníkov 
k akademickej kariére, ich záujem o vedenie vlastných výskumných 
skupín na fakulte a o zvyšovanie si pedagogicko-vedeckej kvalifikácie.  

Základným predpokladom úspechu pre dosiahnutie definovaných 
cieľov je samozrejme plná transparentnosť spôsobu hodnotenia, kto-
rá bude zabezpečená verejne prístupnými seminármi a zverejnením 
dosiahnutých kvantifikovateľných ukazovateľov jednotlivých účastníkov 
na webovej stránke projektu. 

Očakávame, že o účasť v tomto programe sa bude uchádzať okolo 
30 mladých vedeckých pracovníkov. Tí okrem požadovaných doku-
mentov pripravia na fakulte verejnú prezentáciu výsledkov a plánov 
svojej výskumno-vývojovej práce. Na základe výberových kritérií bude  
v troch programoch obsadených 12 miest. Predpokladáme, že po 
úspešnom zavŕšení programu väčšina absolventov zostane pracovať 
na fakulte a v krátkom čase si vytvorí vlastné výskumno-vývojové sku-
piny. Dopady tohto projektu by mali pocítiť aj doktorandi a študenti 
vyšších ročníkov najmä v zlepšení kvality odborného vedenia dizertač-
ných a diplomových prác. Úspech projektu môže slúžiť ako inšpirácia 
aj pre ostatné fakulty UK, prípadne iné vysoké školy. 

Druhým programom, ktorý v súčasnosti prebieha na FaF UK s pod-
porou Európskeho sociálneho fondu je Príprava a realizácia študij-
ného programu Farmácia v anglickom jazyku. Tento projekt je za-
meraný na inováciu anglickej mutácie akreditovaného študijného 
programu Farmácia tak, aby posiľňoval jeho európsku dimenziu. Vý-
sledkom by mala byť komplexná jazyková transformácia už existujú-
ceho študijného programu pre všetky odborné predmety. Zároveň by 
táto transformácia mala byť spojená so zvýšením špecifickej jazykovej 
prípravy pedagógov a odborných asistentov, ktorí sa budú zúčastňo-
vať na pedagogickom procese. Súčasťou programu bude aj nákup 
aktuálnej anglickej študijnej literatúry, zabezpečenie didaktických  
a počítačových pomôcok v anglickom jazyku, či vydanie vlastnej odbor-
nej anglickej literatúry. 

Okrem týchto základných cieľov je v programe špecificky definovaná 
aj podpora marketingovej stratégie už existujúcich medzinárodných 
vzdelávacích kontaktov a vytvárania nových kontaktov v krajinách Euró-
py, prípadne sveta. Zároveň sa predpokladá zriadenie samostatného 
oddelenia pre anglický program na dekanáte fakulty, ktoré bude 
vybavovať vízovú a pobytovú agendu študujúcich v anglickom jazyku 
a administratívne zabezpečovať nostrifikáciu zahraničných vzdelá-
vacích dokladov. V neposlednom rade projekt podporí aj evalvácia 
odbornej úrovne programu a vyhodnotenie spokojnosti samotných 
študentov s anglickým programom.  

Výrazným prínosom tohto projektu budú nielen novovytvorené štu-
dijné a s nimi súvisiace pedagogické miesta, ale predovšetkým zvýše-
nie úrovne vzdelávania študentov študujúcich podľa modernizovaných 
učebných osnov. Samotným pedagógom program umožní zvýšiť si od-
bornú a jazykovú kvalifikáciu, čo môže mať priamy pozitívny dopad aj 
na kvalitu výučby v iných programoch ponúkaných na FaF UK. Syste-
matický a cielený nákup súčasnej študijnej literatúry v anglickom jazy-
ku skvalitní prístup k aktuálnym odborným informáciám aj pre iných 
pracovníkov a študentov fakulty. Dá sa predpokladať, že príchod nových 
zahraničných študentov, ako aj vytvorenie študijného programu pa-
ralelného ku klasickému programu v slovenskom jazyku, zvýši pria-
mu konkurenciu vo výučbe na jednotlivých katedrách a vytvorí tak 
vhodné prostredie pre ďalší pedagogický, ale aj vedeckovýskumný 
rozvoj FaF UK.  

Úspešná realizácia obidvoch projektov nepochybne povedie k zvýše-
niu kvality pedagogického procesu a vedeckovýskumných aktivít na 
FaF UK, čo výrazne prispeje k rozvoju farmaceutického štúdia a vedy 
na Slovensku a posilní konkurencieschopnosť fakulty v celoeurópskej 
perspektíve.  

Ing. Ivan Kopšo, PharmDr. Peter Ochodnický, PhD., FaF UK 
 
 
 

Ne/spokojnosť vysokoškolákov so štúdiom 
 
Akademická ratingová a rankingová agentú-

ra (ARRA) ako nezávislá inštitúcia v spolupráci 
s prieskumnou agentúrou Gfk uskutočnila 
koncom roka 2006 prieskum ne/spokojnosti 
študentov s vysokými školami. Zatiaľ išlo o prvú 
akciu zameranú na hodnotenie kvality vyso-
koškolského vzdelávania na Slovensku, kde 
zdrojom informácií sú najmä denní študenti. 
Prieskum sa bude opakovať i v nasledujúcom 
školskom roku a jeho cieľom je vytvoriť repre-
zentatívnu vzorku, ktorá by pomohla zhodno-
tiť vysoké školy. 

 
Aké boli výsledky? 
So spokojnosťou to vyzerá biedne, kladne 

sa vyjadrila iba jedna sedmina z 2015 respon-
dentov. Najväčší problém vidia študenti v ne-
dostatočnom využívaní počítačov a internetu, 
v nedostupnosti pedagógov počas konzul-
tačných hodín či v minimálnych štandardoch 

knižníc. Naopak, najväčší úspech zazname-
nala osobnosť učiteľa napriek tomu, že veľa 
študentov považuje časť požadovanej učebnej 
látky za zbytočnú a v praxi nevyužiteľnú. Mož-
no preto by 30 percent vysokoškolákov neod-
poručilo svojim známym školu, na ktorej prá-
ve študujú a ďalšia tretina by si ju znova ani 
nevybrala. Aby to však nevyznelo tak pesimis-
ticky, posledná tretina neľutuje a určite by sa 
rovnako rozhodla vo výbere školy i fakulty.  

Pozitívom je, že väčšina („až“ 28 percent) 
študentov si svoju školu vyberala na základe 
kvality. Prestíž školy, kvalitní učitelia a možnosť 
uplatnenia v praktickom živote – to boli naj-
podstatnejšie kritériá. Som študent, chcem 
študovať, baviť sa, aj pracovať. Asi takto uva-
žovalo 25 percent študentov, pre ktorých bolo 
dôležité miesto školy, priatelia, ktorí sa rozhodli 
podobne, ale aj možnosť práce popri štúdiu. 
Štvrtina by najradšej šetrila, najdôležitejšia 

pre nich bola vzdialenosť od bydliska. Rozhodli 
sa minimalizovať všetky náklady. Zvyšok štu-
dentov si zvolil tú najľahšiu cestu, teda školu, 
ktorá ich jediná prijala aj bez prijímacích skú-
šok a inde „šťastie“ ani neskúšali. 

Nadpolovičná väčšina vysokoškolákov štu-
duje mimo svojho domova. Bývajú zväčša na 
internátoch a 15 percent využíva pohodlie pri-
vátu. Pokiaľ ide o prácu, privyrába si len šesti-
na študujúcich, ktorí však zarábajú priemerne 
4 500 – 5 000 korún mesačne. Len málo šťast-
livcov má plat 10 000 a viac korún. 

V záujme zvyšovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania by bolo vhodné, aby sa súčasní 
študenti a rovnako všetci mladí ľudia, ktorí sa 
chystajú študovať v budúcnosti, zapojili do ta-
kýchto prieskumov.  

Podrobnejšie výsledky budú dostupné na 
www.arra.sk. 

Sabina Bašťovanská, 2.ročník, FiFUK 
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Pokračovanie diskusie o študentoch a učiteľoch UK 
 
 
Pred nejakým časom sa na stránkach tohto časopisu vyjadrovala ku kvalite štúdia kolegyňa Lenka Abelovská. Rozhodol som sa pripojiť sa k diskusii  

a napísať svoj názor. Pôvodne som tak chcel urobiť už skôr, ale pre študijné povinnosti to nebolo možné.  
Ako delegát v Študentskej rade vysokých škôl môžem konštatovať, že väčšina problémov, s ktorými sa stretávame u nás, je celoplošná a pravdepodobne 

postihuje všetky vysoké školy na Slovensku. Kvalita štúdia závisí predovšetkým od dvoch faktorov: jedným sú študenti a druhým učitelia.  
 
Študenti: Dôležitý je diplom nie kvalita 
Keďže som študent, začnem najprv kritikou do 

vlastných radov. Asi najväčším kameňom úrazu 
slovenského vysokého školstva je prístup väčšiny 
vysokoškolákov ku štúdiu. Ako to vyjadril jeden 
delegát ŠRVŠ: „Chýbajú nám presvedčení štu-
denti.“ Študenti, ktorí by sa cítili hrdí na to, že 
môžu študovať, a podľa toho by aj ku škole pri-
stupovali. Prevažná časť ľudí ide na vysokú školu 
nie preto, aby sa niečo naučili, ale preto, aby sa 
čo najrýchlejšie a podľa možností aj bezbolestne 
dostali k diplomu. A takých kvalita veľmi nezaují-
ma. Je im úplne jedno, či študujú na najlepšej, 
alebo najzaostalejšej VŠ na Slovensku, hlavne 
že budú mať titul. A tak chudák pedagóg sa môže 
aj roztrhať, aby zaujal študentov, no iba zbytočne 
márni čas bezúspešným hádzaním hrachu o ste-
nu. Takým jedincom by nepomohlo, ani keby ste 
im vedomosti nalievali lievikom rovno do hlavy. 
Zaujímavé je, že väčšina z nich má toľko preby-
točnej energie, že aj neskoro v noci dokážu vykri-
kovať z balkóna na internáte, čím rušia spánok 
ostatných. 

 
Väčšina študentov si vzdelanie neváži 
Skutočne ma udivuje totálne flegmatický prístup 

niektorých mojich spolužiakov ku vzdelaniu. Je-
den expert si protokoly na laboratórne cvičenia 
sťahoval z internetu podľa názvu témy. A vôbec 
ho netrápilo, že v nich píše o úlohách, ktoré sa 
nikdy necvičili. (Aspoň keby si dal tú námahu 
s odpisovaním od ostatných.) Iní dvaja zase odo-
vzdali okopírovaný, rukou písaný protokol inej 
spolužiačky. Zarážal ma tiež fakt, že ku koncu 
výučby predmetu Organická chémia (2) niektorí 
z nás nevedeli napísať elementárne reakcie, kto-
ré sa učili na Organickej chémii (1) a neustále sa 
opakovali. A takto by sa dalo pokračovať asi do 
nekonečna. Samozrejme, česť výnimkám! Tým 
študentom, ktorí sa snažili a snažia aspoň niečo 
naučiť.  

Príčinou takéhoto stavu môže byť skutočnosť, 
že si asi dostatočne neuvedomujeme (myslím 
slovenskú spoločnosť ako takú), aké vzácne je 
vzdelanie. Veď dve miliardy ľudí na svete nevedia 
ani čítať a písať. A tých, čo majú vysokoškolské 
vzdelanie, je iba mizivé percento. Náš život zapl-
nil kopec nesamozrejmých vecí, ako napríklad 
každodenné jedlo, strecha nad hlavou, mier v kra-
jine či sloboda prejavu. Preto si neuvedomujeme, 
že máme väčšie šťastie ako 80 % obyvateľov Ze-
me. Mali by sme si teda veľa vecí v našom živote 
vážiť.  

 
Ignorancia dňa študentov 
Celkový nezáujem študentov o dianie na aka-

demickej pôde potvrdil aj fakt, že na oslavy Me-
dzinárodného dňa študentov v Bratislave prišlo 
menej ako 200 vysokoškolákov. Spomienková 
akcia sa pritom konala pár dní vopred, keďže  
17. november je štátny sviatok. Tu je treba podo-
tknúť, že určitú vinu na tom nesú aj organizátori, 
lebo celá akcia bola organizovaná narýchlo  
a prakticky „zbúchaná“ za pár týždňov. I keď pla-
gáty viseli na všetkých bratislavských internátoch 
a fakultách v dostatočnom predstihu. Deň študent-
stva je pritom jediný medzinárodný sviatok spo-
jený s česko – slovenskými dejinami.  

Mimochodom, kto z vás vie, čo sa stalo v Pra-
he 17. 11. 1939? Kto z vás vie o zavraždení Jana 
Opletala a ďalších deviatich vysokoškolákov (me-
dzi nimi aj jedného Slováka) nacistami a o depor-
tácii viac ako 1200 českých študentov do koncen-
tračného tábora v Sachsenhausen a o zatvorení 
všetkých českých vysokých škôl do konca vojny? 
Priznám sa, ani ja som o tom do nedávna ne-

vedel. V roku 1989 bolo 50. výročie týchto uda-
lostí, pri ktorom polícia brutálne potlačila mierové 
zhromaždenie študentov. Ale na to si už väčšina 
z nás spomína.  

 
O problémoch treba diskutovať 
Ďalším problémom študentov je ich apatia – 

nezáujem riešiť veci, ktoré sa riešiť dajú. Ak má 
niekto problém s učiteľom, bojí sa ozvať. Skep-
ticky pristupuje k možnosti vyriešenia problému. 
Bol som skutočne prekvapený, keď po tom, čo 
sme všetci jedného prednášajúceho „mali v zu-
boch,“ som bol nakoniec jediný z ročníka, kto 
odovzdal vyplnenú anketu o kvalite výučby. Asi 
to bude tým, že málokto vidí zmysel vypĺňania 
ankiet, keď všetko ostáva po starom. Lenže čo 
sa má zmeniť, ak sa nikto neozve?  

Možno by sme si mohli zobrať príklad z Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka, kde sa učiteľom, 
ktorí dopadnú v ankete zle, siahne na prémie. Je 
jedno, aký typ sankcií zvolíme, dôležité je, aby 
sa veci pohýnali k lepšiemu. Niekto sa musí pre-
stať báť hovoriť nahlas o problémoch a niekto mu-
sí potom začať konať. Skutočne našim študentom 
chýba čosi ako „duch študenta“. Pocit hrdosti na 
to, že som vysokoškolský študent, spoluzodpo-
vednosti za dianie na akademickej pôde a tiež 
určitá dávka zodpovednosti za svoj život.  

 
Nemotivaní a nemotivujúci pedagógovia 
Druhým, nemenej dôležitým faktorom kvality 

vzdelávania sú učitelia. Ako sa pri istej príležitosti 
vyjadril jeden náš docent: „Mali by sme sa zamys-
lieť nad tým, prečo pôsobíme na akademickej pô-
de. Niektorí by si nikde inde svoju sebarealizáciu 
nevedeli predstaviť, a iných by zase nikde inde 
nechceli. Väčšina z nás sa nachádza niekde medzi 
týmito dvoma extrémami.“ Toto je fakt, ktorý prav-
depodobne determinuje vzťah vysokoškolských 
pedagógov k ich práci. Niektorí sú vynikajúci, iní 
priemerní a časť z nich by si nielenže nezaslúžila 
plat, ale by mali škole zaplatiť za to, že vôbec 
môžu učiť.  

Veď posúďte sami: Na niektorých prednáškach 
sa dozviete akurát to, že prednášajúci vie čítať. 
Občas sa stane, že vyučujúci nemá ani poňatia  
o tom, čo učí a zdá sa vám, že danému predmetu 
rozumiete lepšie než on. Prípadne je prednáša-
júci presvedčený o tom, že jeho najdôležitejším 
poslaním je študentov na hodine uspať a nie ich 
niečo naučiť. Na jednom seminári sa stávalo pra-
vidlom, keď vedúci seminára namiesto vysvetľova-
nia celé dve hodiny „kecal o blbostiach.“ A potom 
sa nečudujte, ak sa študenti prestanú na vyu-
čovanie pripravovať. Na vlastnej koži som mal 
možnosť zažiť, ako neschopný pedagóg dokáže 
urobiť z celkom zaujímavého predmetu totálne 
nezáživný.  

A čo poviete na to, ak z písomnej časti skúšky 
máte plný počet bodov a na ústnej vás bude skú-
šať dovtedy, kým vás nebude mať za čo vyhodiť? 
Žiadny študent sa nikdy nenaučí na skúšku tak, 
aby ho z nej skúšajúci nevyhodil, ak ho chce vy-
hodiť. Alebo iný príklad: Na prvom termíne vyle-
tia všetci, na druhom spravia horko-ťažko traja 
(zo sto). Podobne to vyzeralo aj na ostatných 
termínoch. Žeby bola chyba iba v študentoch?  
A nie je to aj náhodou tým, že si podaktorí skúša-
júci myslia, že ich prvoradou úlohou je urobiť na 
skúške čo najväčšie sito a vyhodiť toľko študen-
tov, koľko sa len dá? Alebo si takto niekto lieči 
svoje komplexy?  

 
Duch učiteľa chýba 
Na druhej strane sú hodiny, účasť na ktorých 

je priam zážitkom, kde si učiteľ dá záležať, aby 

ste ho pochopili, prípadne dokáže hodinu v pravú 
chvíľu odľahčiť nejakým tým vtipom či zaujímavos-
ťou. Verím, že takých je väčšina. Stojí za opýtanie, 
koľko vysokoškolských učiteľov má pedagogické 
vzdelanie aspoň na úrovni DPŠ. Neraz sa totiž 
stane, že vynikajúci odborník na danú problema-
tiku je zároveň mizerný učiteľ. Je totiž do daného 
predmetu natoľko „zažratý,“ že ho nedokáže vy-
svetliť študentovi, ktorý sa s tým stretne po prvý 
raz. No tu nejde len o pedagogické vzdelanie. 
Ide tu o „ducha učiteľa“, o zanietenosť v učiteľskej 
práci. To však poniektorým chýba. Veď učiteľské 
povolanie je tiež poslanie. Aj ja musím skonšta-
tovať, že som mal doteraz viac-menej šťastie na 
učiteľov a väčšina z nich boli ako odborníci, tak 
aj vynikajúci pedagógovia. Dúfam, že to bude aj 
naďalej.  

 
Vedomosti alebo súvislosti 
Vyučujúci by mali brať študentov ako rovnocen-

ných partnerov. Vysoká škola by nemala byť len 
o vedomostiach. Mala by v prvom rade študen-
tov naučiť myslieť určitým spôsobom a získavať  
a spracovávať informácie určitým spôsobom. Nie 
je dôležité vedieť úplne všetko, je dôležité nado-
budnuté vedomosti vedieť v správny čas adekvát-
ne použiť. Je smutné, keď učiteľ namiesto rozví-
jania samostatného logického myslenia študentov 
ich zavalí takým množstvom faktov, čo sa majú 
naučiť, až im na logické uvažovanie a spájanie si 
súvislostí nezostáva čas. Ale veď načo sa máme 
učiť niečo, čo nikto nechápe a na druhý deň po 
skúške to aj tak zabudneme? Ako to povedal je-
den môj spolužiak: „Táto škola je o tom, že nemu-
síš všetkému rozumieť, hlavná vec, aby si to vedel 
na skúške.“  

Uvedomujem si, štúdium nie je len o chodení 
do školy, ale aj o samoštúdiu, no žiadna kniha 
vám nenahradí dobrý výklad na hodine. V kon-
traste s tým musím spomenúť učiteľov, ktorí si 
dali záležať na tom, aby sme ich pochopili. Určité 
veci sa musíte jednoducho naučiť naspamäť, no 
niektoré sa bifliť nemusíte, ak si ich viete odvodiť. 
Preto si myslím, že na skúškach, ak sa to dá, by 
mali prevažovať otázky zamerané na rozmýšľanie 
a aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnej úlo-
hy nad tými, čo iba vyžadujú strohú reprodukciu 
naučených vedomostí.  

Tiež laboratórne cvičenia by sa mali robiť tak, 
aby skutočne viedli k samostatnosti a laboratór-
nej zručnosti (v skupinách po štyroch a viac to 
nejde, každý by mal pracovať sám). Mal by byť 
na ne aj dostatok času. Z vlastnej skúsenosti 
viem, že niektoré úlohy sú také časovo náročné, 
že ak ich nerobíte poctivo, nemáte šancu ich  
v stanovenom limite stihnúť. Potom je to už celé 
len o tom, kto od koho čo odpíše. 

 
Nedostatok študijných materiálov 
Chcel by som sa zastaviť ešte pri dvoch veciach 

– literatúre a poznámkach z prednášok. O nedo-
statku učebníc by vedeli všetci vysokoškoláci na 
Slovensku písať romány. Alebo nie sú, alebo sú 
staré, nových je minimum. Niekedy sa musíme 
učiť zo skrípt takých starých, alebo aj starších 
ako sme my. Viem, že na tlač nových často nie 
sú peniaze, no prečo v dnešnej dobe informač-
ných technológií nevychádzajú skriptá v elektro-
nickej podobe napr. na internete?  

Nedostatok študijných materiálov na cvičenia 
na jednej katedre riešili učitelia priebežným nose-
ním zadaných úloh na prefotenie týždeň vopred, 
na inej zverejnením na webe. A aby sme sa k nim 
dostali len my, boli chránené heslom, ktoré nám 
povedal vedúci cvičenia. Tým sa riešil problém 
autorských práv. Nebolo by podľa môjho názoru  
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na škodu, keby nám prednášajúci pripravili zo 
svojich prednášok skriptá, ktoré by sme dostali 
vopred. Nemuseli by sme tak strácať čas písaním 
poznámok a mohli by sme sa lepšie sústrediť na 
výklad. Niekde nám takýto materiál, alebo power-
pointové prezentácie dajú až na konci semestra. 
Sám som občas nevedel, či si mám robiť poznám-
ky, alebo iba sedieť a počúvať. Ak si budem písať 
poznámky, budem mať všetko zapísané, ale nič 
nepochopím. Ak budem iba počúvať, všetko po-
chopím, ale nebudem mať poznámky.  

Niektorí učitelia sa budú právom brániť, že ak 
dajú svoje prednášky študentom vopred, nikto 
na hodiny chodiť nebude. No ja si myslím, že sa 
iba ukáže, čo v kom je: v študentoch, aj v učite-
ľoch. Nikto predsa nebude chodiť na nudné a ne-
záživné prednášky. A tí, čo im ide iba o diplom, 
nebudú chodiť ani na tie dobré. Koniec koncov, 
každý učiteľ predsa vie, ako môže na skúške 
vrátiť študentom ich neúčasť na prednáškach.  

 
Viac názorných prednášok 
Tu by som chcel spomenúť dva prípady, s kto-

rými som sa osobne stretol. Na jednej prednáške 
sme sa prednášajúcej spýtali, či by sme si ne-
mohli ofotiť jednu fóliu (iba jednu) s komplikova-
nejším obrázkom. Dotyčná sa však ohradila, že 
keby nám dala všetky fólie, nemusela by vôbec 
prednášať. Iná prednášajúca nám sama nosila 
prefotené fólie s komplikovanejšími schémami, 
aby sme nemuseli pri opisovaní strácať čas. Do-
konca mám povedala, že nám poskytne na oko-
pírovanie akúkoľvek fóliu, ak budeme chcieť.  

Pre úplnosť dodávam pár postrehov môjho spo-
lubývajúceho: „Typická prírodovedecká prednáš-
ka je o tom, že nikto tomu nerozumie, a preto to 
nikto nepočúva. Prednášajúci má pripravenú pre-
zentáciu aspoň na 200 snímok, ktoré prehadzuje 
svetelnou rýchlosťou a nadýchne sa iba na za-
čiatku a na konci hodiny. Prezentácia s dvesto 
snímkami sú už malé skriptá. Snímky plné textu 
od hora až na dol sú úplne oničom – nestačíte si 
ich ani poriadne prečítať. Prezentácie by mali byť 
schematické, a nemali by to byť iba od slova do 
slova opísané učebnice.“ Šťastie, že nie všetky 
prednášky sú typicky prírodovedecké. 

 
Nebáť sa vysloviť svoj postoj 
Moja úvaha nad kvalitou vysokoškolského vzde-

lávania by bola neúplná, keby som nespomenul 
ešte jeden determinujúci faktor, ktorým sú finan-
cie. Tie sú rovnako dôležité, ako prístup študentov 
a pedagógov. O finančnej poddimenzovanosti 
slovenského školstva ako takého vieme všetci 
svoje. Dokonca svojho času predsedníčka výbo-
ru Európskeho parlamentu pre školstvo a vedu 
vyjadrila hlboké poľutovanie nad tým, ako málo 
peňazí prúdi na slovenské vysoké školy zo štát-
neho rozpočtu. Preto sa niet čo čudovať, že pri 
finančnej situácii učiteľov sa niektorí z nich od 
roboty nepretrhnú. Paradoxne k tomu prichádza 
fakt, že minister školstva chce obmedziť základný 
výskum. A akademická obec mlčí. Možno si myslí, 
že aj keby sa ozvala, nič sa tým nezmení. No nie 
je to až tak dávno, keď študenti vyšli do ulíc, aby 
nemuseli platiť za svoje štúdium. A dosiahli, čo 
chceli. Nebojme sa povedať svoj názor nahlas. 
Náš hlas nie je dôležitý iba raz za štyri roky (ako 
sa nás o tom snažia presvedčiť niektorí politici), 
ale vždy. Ak sa ozveme, a nič sa nezmení, môže-
me mať aspoň čisté svedomie, že sme urobili nie-
čo pre to, aby to tak nebolo. Ak sa neozveme,  
a nič sa nezmení, bude to len a len naša chyba. 
Ak chceme mať kvalitné vysoké školstvo, musíme 
mať presvedčených študentov, zanietených peda-
gógov a dostatok financií. 

 
Budem veľmi rád, ak to nebudem len ja  

a Lenka, kto bude na túto tému diskutovať na 
stránkach Našej univerzity, ale keď sa pridajú 
aj ďalší členovia akademickej obce. Možno by 
to mohol byť tentoraz niekto zo strany zamest-
nancov.) 

 
Marián Koláček, 3. ročník PriF UK 

(medzititulky redakcia) 

Študenti a Rímske zmluvy 
 

Rímske zmluvy je súhrnný názov pre dva medzinárodnoprávne dokumenty, t.j. pre Zmluvu o zalo-
žení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu, ktoré boli podpísané v Ríme 25. marca 1957. Uvedené dokumenty sa považujú
za základné dokumenty európskej integrácie. 

Pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv participovala Fakulta managementu UK
na príprave študentskej vedeckej konferencie, ktoré sa z iniciatívy Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu v Bratislave uskutočnila dňa 23. marca 2007 na pôde Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre. Na konferencii boli prítomné aj slovenské europoslankyne – Irena
Belohorská a Zita Pleštinská.  

Program konferencie tvorili príspevky študentov, v ktorých analyzovali doterajší vývoj zmluvnej
základne Európskej únie a diskutovali najmä o Zmluve o Ústave pre Európu, s ktorou sa spája
ďalšie smerovanie únie.  

Symbolom podujatia sa stala narodeninová torta ozdobená 50 sviečkami. 
Paulína Stachová, FM UK

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Popredná a uznávaná odborníčka na finančné vzťahy Regina Owesny-Straka navštívila dňa

26. 3. 2007 Fakultu managementu UK, aby v zaujímavej prednáške prezentovala problematiku
menovej únie a skúsenosti so zavádzaním eura v Rakúsku. Prednáška bola určená najmä štu-
dentom 1. ročníka nemeckého programu „Medzinárodný manažment“. 

(ps)
 

     
 

Nielen teória,  
ale aj praktické poznatky 

 
 
 

Dôležitou súčasťou štúdia 
na Fakulte managementu UK 
je čerpanie skúseností z pra-
xe. V pondelok 19. 3. 2007 
mali študenti študijného prog-
ramu „Medzinárodný manaž-
ment“ vypočuť si prednášku 
pána Mgr. Bayera, člena top-
manažentu Istrobanky, ktorý 
hovoril na tému Bankový sek-
tor na Slovensku. Prednáška 
bola prezentovaná v nemec-
kom jazyku a jej obsahová 
štruktúra bola zameraná na 
finančný trh. Prednáška, kto-
rá vynikala vysokou odbornos-
ťou a profesionálnou prezen-
táciou, sa u študentov stretla 
s pozitívnym ohlasom a v sú-
časnosti pripravujeme už ďal-
šie stretnutie.  

 
Mgr. Silvia Šimková,  

Katedra ekonómie  
a financií FM UK 
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  nnoovvéé  kknniihhyy  
 

�MIND MAPS� základov fyziky a informatiky 
Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Ing. Michal Weis, CSc., a kolektív Ústavu lekárskej fyziky a biofyziky LF UK 

 
Čitateľovi sa v tomto období dostáva do rúk publikácia �MIND MAPS� 

základov fyziky a informatiky, ktorá má za cieľ originálnym spôsobom vo 
forme istého algoritmu umo�niť �tudentom zaujímajúcich sa o bakalárske, 
magisterské a doktorské �túdium zopakovať si a usmerniť základné znalosti 
a vedomosti z fyziky a informatiky. �MIND MAP� (pamäťová mapa) je náčrt 
a schéma prezentujúca vzťahy medzi pojmami. Jej základným cieľom je 
osvojenie si vzájomných vzťahov medzi pojmami a utvorenie si určitého 
hierarchického systému. Je vhodná na sumarizovanie vedomostí, utriede-
nie my�lienok a základných vzťahov medzi nimi podporuje logické a tvorivé 
myslenie. 

Autori formou schém na princípe �minútovej bázy znalostí� (mind map) 
predkladajú didakticky vhodne usporiadané tematické celky jednotlivých 
častí fyziky, základné matematické a �tatistické operácie a základné pojmy 
teórie informácií. Minútová báza znalostí z fyziky a informatiky vychádza  
z analógie s architektúrou siete Internetu a veľmi aktuálne uvádza problé-
mové okruhy, grafickú úpravu my�lienky (zásady), predstavuje vedomost-
ný koncentrát jednostránkových znalostí (blok), ktorý prečítame za jednu 
minútu. Na ka�dej strane je uvedená komplexná schéma algoritmu rie�enia 
istej fyzikálnej problematiky, kde je hlavná téma a s ňou súvisiace kľúčové 
slová, fyzikálne veličiny, fyzikálne zákony, jednotky. �tudentovi umo�ňuje 
v krátkom časovom intervale (1 minúte) na príslu�nej strane nájsť zhrnuté 
základné pojmy týkajúce sa vybranej fyzikálnej témy a jej rie�enia. 

Text publikácie v rozsahu 129 strán je �trukturovaný do dvoch častí, a to: 
základy matematiky a fyziky tvoria prvú rozsiahlej�iu časť a základy 
informatiky druhú časť. V úvode prvej časti sú základné matematické  
a �tatistické operácie, základné fyzikálne veličiny a ich jednotky, numeric-
ké a grafické spracovanie fyzikálneho merania. Ďal�ia časť je venovaná 

jednotlivým tematickým celkom z mechaniky, molekulárnej fyziky, elektri-
ny, magnetizmu, optiky a atomistiky. Ku ka�dému tematickému celku sú 
uvedené príklady a v závere prvej časti je uvedený prehľad najdôle�itej�ích 
pojmov, veličín a jednotiek. Ka�dá komplexná schéma na osobitnej strane 
poskytuje ucelený obraz o hlavných zákonoch, ktoré sa via�u k ústrednej 
téme umiestnenej centrálne (v strede), priradenie fyzikálnych vzťahov, poj-
mov, jednotiek a príkladov. Priradenie fyzikálnych vzťahov je pospájané 
čiarami horizontálne, vertikálne a diagonálne. V druhej časti sú uvedené 
základy Informatiky � vedného odboru, ktorý sa zaoberá organizáciou, 
spracovaním, uchovávaním a prenosom údajov, dát a informácií. Má svoj 
vlastný predmet skúmania (informácie), metódy zberu, ukladania, ochrany, 
vyhľadávania, poskytovania a prenosu informácií. V tejto časti znova formou 
blokových schém minútovej bázy znalostí sú uvedené základné pojmy 
teórie informácií, príklad fyziologických informačných kanálov na prenos 
informácií, informačné väzby medzi systémami, prietoky informácií v tech-
nickej oblasti a modely informovania. 

Publikácia slú�i �tudentom ako úvod na logické zatriedenie najdôle�itej-
�ích pojmov s hierarchickou �truktúrou z fyziky a informatiky, ktorá umo�ní 
posilniť dlhodobú pamäť zjednodu�eným zhrnutím vedomostí stredo�kol-
skej fyziky a informatiky. Zaujímavá je forma jej prevedenia � netradičný 
rozmer (21,5 x 14,5 cm), sieťová �truktúra je motiváciou pre projektovú 
výučbu � v strede príslu�nej strany je ústredná téma projektu s mo�nosťou 
postupného doplnenia nových informácií (vedeckého výskumu) horizon-
tálne, vertikálne a diagonálne. Učebnica vy�la v slovenskom a anglickom 
jazyku. Veľmi vhodne mô�e poslú�iť zahraničným �tudentom, ale aj sloven-
ským �tudentom, ktorí sa pripravujú na �túdium do zahraničia.  

Doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., LF UK

 
 
 

NEUROTRANSMITERY 

najnov�ia monografia autorov z Lekárskej fakulty UK a SAV 
 
Na Ústave patologickej fyziológie LF UK sa pri vydaní najnov�ej monogra-

fie Neurotransmitery (Mravec a spol., Bratislava, SAP 2007, 284 s.) stretli 
2. marca 2007 autori a recenzenti s ďal�ími významnými odborníkmi Lekár-
skej fakulty UK a Slovenskej akadémie vied. Stretnutie bolo prezentáciou 
vedeckého zamerania akadémie i lekárskej fakulty v oblasti biomedínskych 
vied, ale aj priestorom pre vyslovenie perspektív a filozofických zamyslení. 

Stretnutie otvoril prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UK doc. 
MUDr. M. Bernadič, CSc., ktorý privítal účastníkov stretnutia, pripomenul 
tradíciu a zdôraznil význam spolupráce fakulty a SAV. Priebeh stretnutia 
moderoval prof. MUDr. I. Hulín, DrSc., ktorý nechal zarezonovať úvahy  
o vzájomnej spolupráci, ale aj o vede, jej smerovaní, očakávaniach i filozofii. 

Psychiater prof. MUDr. I. �ucha, CSc., prezentoval filozofický pohľad na 
procesy spojené s neurotransmisiou. Venoval sa �nevedomej� funkcii neu-
rotransmiterov. Neurotransmitery prirovnal k poslom, ktorí �nechápu� svoju 
úlohu. Ich úloha v�ak je zrejmá z pohľadu vy��ej, sieťovej úrovne nervového 
systému. Prodekan pre vedu a výskum LF UK, prof. MUDr. F. �imko, CSc., 
zdôraznil u�itočnosť vedeckovýskumnej činnosti pre liečebno-diagnostic-
ké postupy. Uviedol, �e cieľom lekárov aj vedcov má byť v�dy benefit pre 
pacientov. Prof. MUDr. J. Mar�ala, DrSc., z Neurobiologického ústavu SAV 
(recenzent monografie) a doc. MUDr. J. Mysliveček, PhD., z Fyziologické-
ho ústavu 1. lekárskej fakulty UK v Prahe, hovorili o podiele recenzenta na 
dotváraní diela. Recenzné posudky sú neoddeliteľnou súčasťou procesu 
akceptovania alebo odmietnutia rukopisu. Okrem hodnotenia často obsahu-
jú otázky, ktorých zodpovedanie výrazne prispieva k vy��ej kvalite publiká-
cie. Prof. Mar�ala vo svojom vystúpení spomenul významné míľniky �túdia 
neurotransmisie. Zmienil sa o novom pohľade na mechanizmy prenosu 
informácií v nervovom systéme, keď sa okrem tradičnej �wiring� transmisie 
do popredia dostáva aj �túdium �volume� transmisie. Doc. Mysliveček 
hovoril o komplexnosti procesov spojených s neurotransmisiou. Internista 
prof. MUDr. I. Ďuri�, DrSc., nadviazal na tému �nevedomej� činnosti neuro-
transmiterov. Zamyslel sa nad mo�nosťou aplikovať poznatky z neurotrans-
misie na interakcie prebiehajúce v ľudskej spoločnosti. 

RNDr. A. Kiss, DrSc., vedúci Neuromorfologického laboratória UEE SAV, 
sa venoval významu kosyntézy, kolokalizácie a kotransmisie neurotrans-
miterov. RNDr. R. Kvetňanský, DrSc., vedúci Laboratória pre výskum stresu 
UEE SAV, prezentoval stručný prehľad vývoja metodického prístupu k vý-
skumu neurotransmisie spojenej so �túdiom stresu. Ako uviedol, v minu-
losti sa �tudovali zmeny koncentrácie jednotlivých neurotranmsiterov v čas-
tiach mozgu. Pre potrebu určovať zmeny v diskrétnych oblastiach, bola 
zavedená metodika mikrodisekcie mozgu, ktorá umo�nila sledovať zmeny 
v neurotransmisii v jednotlivých mozgových jadrách. Neskôr sa pre�lo  

k �túdiu aktivity enzýmov syntetizujú-
cich neurotransmitery a v súčasnosti 
sa pozornosť venuje sledovaniu zmien 
génovej expresie génov kódujúcich 
enzýmy zodpovedné za biosyntézu 
neurotransmiterov. Psychiater MUDr. 
J. Pečeňák, PhD., uviedol, �e v súčas-
nej psychiatrickej praxi sa ka�dodenne 
vyu�ívajú poznatky o neurotransmi-
terových systémov. Racionálna psy-
chiatrická liečba u� okrem skúseností 
vy�aduje aj dôkladnú znalosť o me-
chanizmoch, ktorými jednotlivé psy-
chofarmaká zasahujú do procesov 
neurotransmisie. Aj posudzovanie in-
dividuálnej farmakoterapie u daného 
pacienta sa hodnotí z pohľadu interak-
cie psychofarmák a neurotransmite-
rových systémov. MUDr. V. �trbák, 
DrSc., riaditeľ UEE SAV kon�tatoval, 
�e Ústav patologickej fyziológie LF UK a Ústav experimentálnej endokrino-
lógie SAV dlhodobo spolupracujú na rie�ení vedeckovýskumných projektov. 
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV vznikol práve na pôde Ústavu 
patologickej fyziológie. Oba ústavy v rámci vzájomnej spolupráce �ťa�ia� 
z predností obidvoch typov in�titúcií. Prodekanka pre zahraničné vzťahy 
LF UK doc. MUDr. D. Ostatníková, CSc., hovorila o význame spolupráce 
najvýznamnej�ích vedeckých in�titúcií v danej oblasti, o výchove dokto-
randov a o spolupráci v oblasti celo�ivotného vzdelávania.  

Predstaviteľka Nadácie SPP p. M. Tvrdoňová, ktorá podporila vydanie 
monografie, ocenila prácu autorov na projekte a vyslovila presvedčenie, 
�e podpora vydávania vedeckých monografií a podpora vedeckých pro-
jektov mô�e ovplyvniť liečebné a terapeutické postupy porovnateľne, ako 
zakúpenie najmodernej�ieho prístrojového vybavenia. 

V závere uviedol zhrňujúce stanovisko RNDr. I. Zahradník, CSc., pod-
predseda SAV, ktorý zdôraznil význam prehĺbenia vedeckého poznania  
v oblasti elementárnych častíc kvantovej fyziky a neurotransmisie. Vyzdvihol 
význam spolupráce medzi Lekárskou fakultou UK a Slovenskou akadémiou 
vied. V�etci vedeckí pracovníci sú �deťmi� vysokých �kôl a ich fakúlt. 
Vyslovil presvedčenie, �e aj interakcie medzi fakultami a pracovníkmi SAV 
budú z uvedeného vzťahu vychádzať.  

 H. Bernadičová, M. Bernadič 
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Významné životné jubileum  
profesora Pavla Povinca 

 
Vo februári 2007 oslávil 65. výročie narodenia prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., významný 

slovenský fyzik, profesor na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky a vedúci Fyzikálnej sekcie 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Prof. Povinec sa významnou mierou zaslúžil  
o rozvoj fyziky na UK, bol desať rokov vedúcim Katedry jadrovej fyziky, vedúcim Oddelenia jad-
rovej fyziky na Ústave fyziky a biofyziky UK a deväť rokov prodekanom a prvým prodekanom 
Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. 

 

Prof. Povinec ukončil štúdium na Prírodo-
vedeckej fakulte UK v roku 1965 ako jeden  
z prvých absolventov študijného odboru jad-
rová fyzika. Hneď po ukončení štúdia nastúpil 
na Katedru jadrovej fyziky PriF UK ako asistent 
a začal sa zaoberať meraním nízkych rádio-
aktivít. Patrí medzi spoluzakladateľov fyziky 
nízkych rádioaktivít. Zaslúžil sa o vybudovanie 
experimentálnej základne katedry, o rozvoj 
základného a aplikovaného výskumu a vytvo-
ril medzinárodne uznávanú školu fyziky nízkych 
rádioaktivít a environmentálnej rádioaktivity. 
Spolu so spolupracovníkmi vyvinul nové metó-
dy merania rádionuklidov v životnom prostre-
dí, vybudoval rádiouhlíkové laboratórium na 
datovanie archeologických a geologických 
vzoriek, vyvinul nové typy detektorov jadro-
vého žiarenia a vybudoval nízkopozaďové la-
boratóriá. Medzinárodné uznanie získali nové 
typy proporcionálnych komôr, vývoj ktorých 
viedol, a ktoré boli aplikované na popredných 
zahraničných pracoviskách skúmajúcich zried-
kavé jadrové procesy. Použitím vzoriek starých 
vín a letokruhov stromov objasnil variácie rá-
diouhlíka v prírode spojené so slnečnou akti-
vitou. Vytvorený súbor dát pokrývajúci 40 ro-
kov merania koncentrácie 14C v atmosfére 
Bratislavy a v okolí Jaslovských Bohuníc patrí 
medzi druhú najväčšiu databázu na svete, kto-
rá sa využíva na štúdium emisií fosílneho CO2 
do atmosféry, ako aj na sledovanie vplyvu 
jadrových elektrární na životné prostredie. Vý-
znamne sa zaslúžil o monitorovanie rádioak-
tivity na území Slovenska po Černobyľskej ha-
várii. Spolu so spolupracovníkmi získal prvé 
dáta o rádioaktívnej kontaminácii Českoslo-
venska, ktoré poslúžili k ochrane zdravia oby-
vateľstva a k zlepšeniu verejnej informovanosti. 
Výsledky meraní boli zahrnuté do medziná-
rodnej súhrnnej správy o dôsledkoch havárie 
Černobyľskej jadrovej elektrárne. 

Okrem výskumu rádioaktivity životného pro-
stredia zaviedol tiež výskum rádioaktivity mimo-
zemských objektov a skúmal rádioaktivitu me-
teoritov ako aj mesačných vzoriek privezených 
expedíciami Apollo a Luna. V oblasti základ-
ného výskumu v jadrovej fyzike sa venoval 
výskumu zriedkavých jadrových procesov  
a premien, najmä dvojitej beta-premene. Vo 
fyzike elementárnych častíc podstatne rozšíril 
spoluprácu so Spojeným ústavom jadrových 
výskumov (SÚJV) v Dubne. Do histórie spolu-
práce s SÚJV Dubna z týchto rokov patrí tiež 
projekt urýchľovača ťažkých iónov pre UK  
v Bratislave vypracovaný pod vedením prof. 
Povinca v spolupráci s Laboratóriom jadrových 
reakcií SÚJV Dubna. Táto aktivita iniciovala 
neskoršie prípravu projektu Národného cyklo-
trónového centra SR, čo predstavuje dnes 
mnohomiliardový projekt financovaný z ruské-

ho dlhu voči Slovenskej republike. Začiatkom 
90. rokov po otvorení západných hraníc sa  
z iniciatívy prof. Povinca rozšírila zahraničná 
spolupráca aj na Európsku organizáciu pre 
jadrový výskum (CERN) v Ženeve, kde sa via-
cerí pracovníci katedry zúčastnili experimen-
tu DELPHI. Táto spolupráca pokračuje v sú-
časnosti na nových experimentoch ATLAS  
a ALICE. Zahraničná spolupráca pochopiteľne 
zahŕňala aj ďalšie pracoviská, spomeňme aspoň 
univerzity v Miláne, Bologni, Viedni (príprava 
projektu Medzinárodného centra jadrových 
výskumov AUSTRON), Heidelbergu, Bombaji, 
Moskve, Leningrade a v ďalších mestách. 

Prof. Povinec sa tiež významnou mierou za-
slúžil o organizovanie vedeckých konferencií, 
samozrejme za podpory a spolupráce ďalších 
kolegov. Zorganizoval 5 medzinárodných kon-
ferencií (včítane Eurofyzikálnej konferencie  
o jadrovej fyzike v roku 1990), ako aj veľa do-
mácich konferencií a kolokvií (včítane 8. konfe-
rencie československých fyzikov). Dosiahnuté 
výsledky, ale aj organizovanie veľkých medzi-
národných konferencií zaradili katedru medzi 
jadrovo-fyzikálne pracoviská známe nielen do-
ma, ale aj vo svete. Katedra sa stala aj v zahra-
ničí vzorom hlavne pre budovanie pracovísk 
orientovaných na fyziku nízkych rádioaktivít  
a environmentálnu rádioaktivitu. 

V rokoch 1993 – 2005 prof. Povinec zastu-
poval SR v Medzinárodnej agentúre pre ató-
movú energiu (MAAE), kde pôsobil ako riaditeľ 
Laboratória morskej rádioaktivity v Monaku. 
Počas pôsobenia v Monaku vybudoval pod-
zemné nízkopozaďové laboratórium a vyvinul 
nové metódy analýzy environmentálnych rá-
dionuklidov, včítane in situ monitorov s pre-
nosom dát pomocou satelitov a zorganizoval 
dve veľké medzinárodné konferencie. Čo je 
však najdôležitejšie, prof. Povinec počas ce-
lého pobytu v Monaku udržiaval čulé pracovné 
kontakty s katedrou a cez rôzne projekty pod-
poroval finančne aj odborne výskum na kated-
re. Po návrate z Monaka sa veľmi rýchlo zo-
rientoval v domácich pomeroch a je posilou 
katedry hlavne v jej vedeckej činnosti.  

Výpočet aktivít prof. Povinca by nebol úplný, 
ak by sme nespomenuli jeho pedagogickú 
činnosť. Prof. Povinec rozhodujúcim spôso-
bom prispel k modernizácii študijného progra-
mu Jadrová fyzika (JF) a k vytvoreniu nového 
študijného programu Jadrová a subjadrová 
fyzika (JSF). V období jeho pôsobenia vo funk-
cii vedúceho katedry boli vybudované nové 
praktiká z atómovej a jadrovej fyziky, ktoré aj 
po rokoch bez zásadnejších investícií patria 
medzi najlepšie v našej republike. Ukázalo sa 
tiež, že vytvorenie študijného programu JSF, 
ktorý zjednocuje výučbu v oblasti jadrovej, 
aplikovanej a subjadrovej fyziky bolo v našich 
slovenských pomeroch správne. Hoci tento 
študijný program patrí medzi tzv. malé študijné 
programy, nikdy nemal problémy so študentmi 
a za dobu jeho existencie sa nestalo, že by  
v nejakom roku nemal absolventov. Za obdo-
bie 41 rokov (1965 – 2006) ukončilo štúdium 
JF, resp. SJF 305 absolventov. Prof. Povinec 

samozrejme tiež prednášal niekoľko predná-
šok z JSF, napísal viacero učebných textov  
a úspešne viedol k získaniu titulu 22 diploman-
tov a 15 ašpirantov/doktorandov. V pedago-
gickej činnosti pokračoval aj počas pobytu  
v Monaku, kde v spolupráci s Univerzitou  
v Nice vychoval troch doktorandov. 

Prof. Povinec má tiež bohatú publikačnú čin-
nosť. Je autorom a spoluautorom 15 kapitol  
v medzinárodných monografiách a viac ako 
170 vedeckých prác, publikovaných v karen-
tovaných časopisoch, väčšinou v zahraničí, 
ktoré našli široký medzinárodný ohlas (viac 
ako 1500 citácií). Predniesol desiatky pozva-
ných referátov na významných medzinárodných 
konferenciách. Je vedúcim editorom medziná-
rodného časopisu Isotopes in the Environment, 
editorom a členom redakčných rád ďalších 
troch medzinárodných časopisov. Ako editor 
spracoval 15 špeciálnych čísiel vedeckých ča-
sopisov a zborníkov zameraných na environ-
mentálnu rádioaktivitu.  

Bol členom Vedeckej rady UK, Vedeckej rady 
MFF UK a Vedeckej rady PriF UK. V súčasnosti 
je členom Vedeckej rady FMFI UK. Pôsobil  
a pôsobí ako člen a predseda rôznych celo-
slovenských a fakultných komisií (Rada vlády 
pre vedu a techniku, komisie pre obhajoby 
DrSc. a CSc. prác, atď.). V mimofakultnej čin-
nosti sa angažoval tiež v Jednote slovenských 
matematikov a fyzikov ako člen predsedníctva 
a predseda jej Fyzikálnej vedeckej sekcie. 
Bol zástupcom Slovenska v Rade Európskej 
fyzikálnej spoločnosti a pracoval v medziná-
rodných organizáciách IUPAP, IUPAC, ICRM 
a EERO.  

Za svoju neúnavnú dlhoročnú prácu získal 
viacero ocenení a medailí na fakulte aj mimo 
nej. V roku 2002 sa stal členom Ruskej aka-
démie prírodných vied a v roku 2005 bol čle-
nom tímu MAAE, ktorý získal Nobelovu cenu 
mieru. Pri príležitosti jeho životného jubilea 
katedra spolu s fakultou zorganizovali odborný 
seminár na ktorom po príhovoroch dekana 
fakulty doc. RNDr. Jána Boďu, CSc., rektora UK 
doc. PhDr. František Gahéra, CSc., a vedú-
ceho katedry doc. RNDr. Karola Holého, CSc., 
viacerí jeho doktorandi predniesli referáty  
o jeho vedeckých výsledkoch a o súčasnom 
smerovaní výskumu na katedre. Pri tejto prí-
ležitosti rektor UK odovzdal prof. Povincovi 
Zlatú medailu UK za jeho príspevok k rozvoju 
fyzikálneho bádania na UK, za vytvorenie me-
dzinárodne uznávanej školy environmentálnej 
rádioaktivity a za dosiahnutie významných ve-
deckých a pedagogických výsledkov, ktoré 
prispeli k zvýšeniu vedecko-pedagogického 
kreditu UK doma aj v zahraničí. 

Vážený pán profesor, milý Pavel, želáme 
Ti do ďalších rokov dobré zdravie, mnoho 
dobrých pracovných nápadov a energiu 
ich realizovať, a samozrejme spokojnosť  
v osobnom živote. Živijo, živijo, mnoga ljeta, 
vážený pán profesor Povinec! 

Doc. RNDr. Karol Holý, CSc.,  
vedúci KJFB FMFI UK  
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Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc., 
v apríli oslávil svoje 70 narodeniny 

 
 

Narodil sa 19. apríla 1937 v Žiline, kde aj  
v roku 1954 maturoval na strednej škole. Vyso-
koškolské vzdelanie ukončil v roku 1961 na 
Moskovskej štátnej univerzite v odbore fyzikál-
na chémia a rádiochémia. Od roku 1962 do 
roku 2003 pracoval na Prírodovedeckej fakul-
te UK, na Katedre jadrovej chémie. V rokoch 
1971 – 1980 bol vedúcim katedry a 1981 – 1985 
prodekanom a dekanom Prírodovedeckej fa-
kulty UK. Od roku 2005 je emeritným profeso-
rom Univerzity Komenského. 

V rokoch 2003 a 2004 bol samostatný vedecký 
pracovník Odboru cyklotrónového centra Úradu 
normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR a od 

roku 2005 pracuje ako manažér kvality spoloč-
nosti BIONT, a. s. 

Prof. Fedor Macášek je autorom troch monogra-
fií z jadrovej chémie a separačnej chémie, z nich 
dve boli publikované v zahraničí, autorom a spo-
luautorom 14 vysokoškolských učebných textov, 
107 pôvodných vedeckých článkov (z nich 78 uve-
rejnených v zahraničí), zaznamenal 330 citácií 
podľa Science Citation Index (impakt faktor 2,4). 
Je autorom trinástich autorských osvedčení, jed-
ného patentu, predniesol 33 príspevkov na vedec-
kých konferenciách (Československo, Francia, 
USA, Nemecko, Japonsko, ZSSR a Rusko, Rakús-
ko, Grécko, Egypt, Singapúr, Poľsko, Turecko)  
a je spoluautorom hesiel Encyclopaedia Belliana. 
Bol zodpovedným riešiteľom mnohých úloh zá-
kladného a aplikovaného výskumu, grantov Me-
dzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, gran-
tov VEGA a NATO, spoluriešiteľom výskumnej 
úlohy Štátnej objednávky ŠO 05-1995.  

Prof. Fedor Macášek pôsobil ako národný zá-
stupca v rámci technickej spolupráce s MAAE 
SLR/2/002 na úlohe „Rádiochemické zariade-
nia pre výrobu medicínskych rádionuklidov" 
(1999 – 2004) a bol predsedom organizačného 

výboru 10 bienálnych medzinárodných konferencií 
„Separácia iónových solutov" (SIS) v rokoch 
1994 – 2003, spolurganizátorom NATO Science 
for Peace seminára "Natural Microporous Materials 
in Environmental Technology" (1998) a organizá-
torom viacerých medzinárodných workshopov. 

Je členom mnohých národných a medzinárod-
ných vedeckých inštitúcií, ako napr. programové-
ho výboru (PAC) Spojeného ústavu jadrového 
výskumu v Dubne (Rusko), skupiny „Radiochemis-
try and Nuclear Techniques" IUPAC, redakčných 
rád „Solvent Extraction and Ion Exchange" (Marcel 
Dekker) a internetového časopisu „The Scientific 
World", expertného zboru International Atomic 
Energy Agency. Je spoluzakladateľ Nadácie CURIE 
a predseda jej správnej rady. Vychoval 10 ašpi-
rantov, ktorí obhájili tituly CSc. a PhD. 

Prof. Fedor Macášek patrí medzi tých ľudí, 
pre ktorých je vedecká práca povolaním a ná-
plňou života. K jeho významnému jubileu mu 
všetci jeho kolegovia a priatelia gratulujeme  
a prajeme pevné zdravie, spokojnosť a energiu 
pri riešení odborných problémov, ako aj veľa 
šťastia v osobnom živote.  

Doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc., PriF UK 
 
 
 

Doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., 
sa dožíva šesťdesiatich piatich rokov 

 
 

Nie je to síce okrúhle výročie, napriek tomu je 
však veľmi významné. Dožíva sa ho kolega, ktorý 
najviac svojich tvorivých síl venoval vedeckej, pe-
dagogickej a manažérskej práci práve na Univer-
zite Komenského, hoci musel veľmi dlhé obdobie 
pôsobiť aj mimo nej.  

Doc. Ján Šefránek absolvoval v rokoch 1959-1964 
štúdium filozofie na Filozofickej fakulte UK. Na 
tej istej fakulte získal v roku 1968 aj titul PhDr. vo 
vednom odbore logika. Svoju profesionálnu ka-
riéru začal ako vysokoškolský učiteľ na Katedre 
filozofie a metodológie na Prírodovedeckej fakul-
te UK.  

Do roku 1970 publikoval mnoho dôležitých člán-
kov, skriptá „Úvod do logiky a metodológie vied“ 
a knihu „Logika, jazyk a poznanie“. Patril medzi 
najväčšie vedecké nádeje v tejto dynamicky sa 
rozvíjajúcej oblasti. V tomto období predložil aj 
dizertačnú prácu. K jej obhajobe sa však už ne-
dostal, pri politických čistkách v roku 1970 bol za 
svoje otvorené postoje k politickým udalostiam  
v roku 1968 prepustený z univerzity. 

Mladý talentovaný logik však nerezignoval. Diaľ-
kovo vyštudoval matematiku na PriF UK. Prešiel 
viacerými zamestnaniami (Osvetový ústav v ro-
koch 1970 – 1979 a Ústav pre informácie a riade-

nie kultúry v r. 1979 – 1981), v ktorých nemohol 
buď vôbec, alebo len vo veľmi obmedzenej miere 
realizovať svoj vedecký potenciál.  

V roku 1982 ho Ing. Mikuláš Popper pozval pred-
nášať pre pracovníkov Výskumného ústavu lekár-
skej bioniky. Vďaka týmto jeho prednáškam sa 
nakoniec objavila možnosť, aby sa tam zamestnal, 
a tým aj šanca vrátiť sa k plnohodnotnejšej vedec-
kej práci. Výsledkom jeho vtedajšieho pôsobenia 
bola okrem iného publikácia „Reprezentácia po-
znatkov“ (1978). Odborníci túto prácu dodnes 
vysoko hodnotia, napriek tomu, že išlo len o inter-
nú publikáciu. Ján Šefránek bol totiž vtedy ešte 
stále persona non grata a platil pre neho zákaz 
verejného publikovania. V roku 1988, v časoch 
tzv. „perestrojky“, sa mu podarilo získať miesto  
v Laboratóriu informatiky UK, kde sa po rokoch 
znovu dostal k solídnejšej výskumnej práci, ktorú 
chcel vždy robiť.  

V novembri 1989 a v ponovembrovom období 
svojou morálnou autoritou výrazne prispel k dôstoj-
nému priebehu zmien a k náprave pomerov na 
Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Bol prvým 
ponovembrovým riaditeľom Ústavu informatiky  
a vtedy sa opäť začal naplno venovať pedagogic-
kej práci. Odvtedy vychoval množstvo absolven-
tov magisterského štúdia v odbore informatika. 
Viedol desiatky diplomových prác. Nikdy nad 
nikým nelámal palicu a neodmietol pomoc ani 
tomu najproblémovejšiemu študentovi, no na dru-
hej strane vždy dokázal inšpirovať aj toho najlep-
šieho študenta.  

Doc. Ján Šefránek sa intenzívne venuje aj vedec-
kej práci. Jeho vedecké záujmy boli orientované 
na temporálne databázy, logické programovanie 
a informačné systémy. V súčasnosti je hlavným 
predmetom jeho záujmu reprezentácia poznatkov 
a nemonotónne usudzovanie. Publikoval rozsiahlu 

monografiu „Inteligencia ako výpočet“ (2000)  
a mnoho významných štúdií doma aj v zahraničí. 
Jeho vedecká tvorba presiahla doteraz viac než 
šesťdesiat štúdií, odborných a populárnych člán-
kov.  

Napriek nie vždy prajným vonkajším okolnos-
tiam, no vďaka úžasnému osobnému nasadeniu 
sa mu podarilo takpovediac na zelenej lúke za-
ložiť a vybudovať školu, ktorá si získala výborné 
zahraničné renomé. Vychoval mnoho doktoran-
dov v odbore umelá inteligencia. Jeho žiaci pôso-
bia na rôznych popredných pracoviskách a uni-
verzitách po celom svete. Vďaka svojej odbornosti 
dokázal pre túto oblasť výskumu aj v súčasných 
podmienkach vytvoriť ambiciózny a úspešný tím 
zložený z mladých talentovaných kolegov a dok-
torandov, ktorí sa postupne začínajú presadzovať 
aj v medzinárodnom kontexte. Treba zdôrazniť,  
a to v neposlednom rade, že pre svoje projekty 
dokázal získať významnú finančnú podporu z rôz-
nych vedeckých grantových agentúr.  

Doc. Ján Šefránek preukázal vo svojom profe-
sionálnom i osobnom živote v rôznych zlomových 
situáciách veľkú morálnu odvahu a integritu. Vedel 
a vie nazývať veci pravým menom, nedal a nedá 
sa manipulovať, nemanipuloval a nemanipuluje 
inými. V mene všetkých spolupracovníkov Katedry 
aplikovanej informatiky FMFI UK mu pri príležitosti 
jeho životného jubilea želám ešte veľa tvorivých 
nápadov v oblasti jeho vedeckých záujmov a veľa 
zdravia a energie na ich realizovanie.  

Doc. PhDr. Ján Rybár, PhD., FMFI UK 
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Ospravedlňujeme sa za omeškanie vydania
Našej univerzity č. 7, ktoré bolo spôsobené
technickou poruchou na tlačiarenskom stroji.
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Blahoželáme, pán docent Sokolík… 
 
 

Chémia ako vedecká disciplína nás sprevádza na každom kroku, odkrýva nevídané možnosti a pomá-
ha vniknúť do podstaty vecí okolo nás. Ľudia, ktorí zasvätili svoj život chémii, nachádzajú v nej čosi krásne, 
ale aj tajuplné, čo napĺňa zmysel ich života. Takýmto je i náš jubilant doc. RNDr. Jozef Sokolík, CSc., 
mimoriadny profesor, rodák z Pečenian, ktorý sa 28. februára 2007 dožil 65 rokov. 

 

Po maturite viedli kroky jubilanta na Farmaceu-
tickú fakultu UK, kde mohol realizovať svoj záujem 
v prírodovedeckých vedách a hlavne v chémii. 
Štúdium skončil s vyznamenaním a hneď po pro-
mócii nastúpil na Katedru anorganickej a orga-
nickej chémie FaF UK, kde ako odborný asistent 
začal vyučovať všeobecnú a anorganickú chémiu. 
Pod vedením prof. RNDr. Ľudovíta Krasneca, v tea-
me doc. DrPH. PhMr. Juraja Krätsmár-Šmogrovi-
ča, CSc. začal vedecky pracovať na príprave a štú-
diu vlastností koordinačných zlúčenín medi. 

V roku 1967 získal titul doktora prírodovedy  
a v roku 1980 po úspešnom obhájení dizertačnej 
práce získal hodnosť kandidáta farmaceutických 
vied. Od roku 1985 pôsobil na tom istom praco-
visku ako docent z odboru anorganickej chémie. 
Od roku 2005 je mimoriadnym profesorom v od-
bore všeobecná a anorganická chémia na katedre 
nesúcej od roku 1995 názov Katedra chemickej 
teórie liečiv. Počas svojho pôsobenia na katedre 
bol zapojený do všetkých foriem edukačnej čin-
nosti v predmete Všeobecná a anorganická ché-
mia a v ostatných rokoch i v predmete organická 
chémia. 

Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Vše-
obecná a anorganická chémia pre farmaceutické 
fakulty (Osveta Martin 1994) a niekoľkých učeb-
ných textov a skrípt pre študentov farmácie najmä 
z odboru všeobecná a anorganická chémia. Je 
recenzentom niekoľkých vysokoškolských učebníc 

a učebných textov z oblasti farmácie, anorganic-
kej a organickej chémie. Veľkú zásluhu má ako 
člen autorského kolektívu pri koncipovaní 1. vy-
dania sedemzväzkového diela Slovenský lieko-
pis. Pri transformácii vysokoškolského štúdia sa 
doc. Sokolík významne podieľal na zavádzaní 
kreditového systému a na presadzovaní požia-
daviek na písomnú formu skúšok vo všetkých 
predmetoch vyučovaných na katedre.  

Zvlášť treba oceniť jubilantov ľudský prístup pri 
výchove študentov či mladých vedeckých pra-
covníkov, jeho ochotu pomôcť a odovzdať im čo 
najviac odborných vedomostí a skúseností, o čom 
svedčia desiatky diplomantov, doktorandov a ri-
gorozantov, ktorí končili pod jeho vedením na 
FaF UK. S veľkým záujmom sleduje ich intelektuál-
ny rast a rád s nimi diskutuje okrem odbornej ro-
viny i o prostých ľudských veciach.  

V oblasti vedeckovýskumnej zostal doc. Sokolík 
po celý život verný problematike koordinačných 
zlúčenín a venuje sa príprave, štúdiu fyzikálno-
chemických vlastností a biologickej aktivity kar-
boxylátomeďnatých a karboxylátozinočnatých kom-
plexov. Významná je jeho spolupráca s Katedrou 
farmakológie a toxikológie FaF UK, kde sa jeho 
zlúčeniny zo skupiny meďnatých a zinočnatých 
komplexov so salicylátovým skeletom testovali  
a zaznamenali pozoruhodnú protizápalovú akti-
vitu. Z oblasti koordinačných zlúčenín je doc. 
Sokolík autorom a spoluautorom viac ako 80 pô-
vodných experimentálnych prác, ktoré majú dobrý 
citačný ohlas v odbornej verejnosti, a celého radu 
príspevkov na konferenciách a sympóziách doma 
i v zahraničí.  

V rokoch 1985 – 1990 vykonával funkciu pro-
dekana FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
a bol členom riadiacich orgánov fakulty. Posled-
ných 10 rokov zastáva na Katedre chemickej teórie 
liečiv FaF UK funkciu zástupcu vedúceho kated-
ry a tiež vedúceho predmetu Všeobecná a anor-

ganická chémia. Svoje odborné poznatky uplatňuje 
aj ako člen redakčnej rady v časopise Farmaceu-
tický obzor a je predsedom redakčnej rady ve-
deckého zborníka Acta Facultatis Pharmaceuticae 
Universitatis Comenianae, ktorý bol aj jeho zá-
sluhou zaradený do sledovania v medzinárodnej 
databáze SCOPUS. Je členom spoločnej odborovej 
komisie pre študijné odbory farmaceutická a orga-
nická chémia a dlhoročným členom odborných 
spoločností – SFS a SCHS. Doc. Sokolík bol za 
odbornú a organizačnú činnosť vyznamenaný 
viacerými univerzitnými oceneniami, z ktorých 
najvýznamnejšie sú Bronzová, Strieborná a Zlatá 
medaila FaF UK, Pamätná medaila k 80. výročiu 
založenia UK a Strieborná medaila UK. Za vše-
strannú a mnohorakú činnosť v odbore farmácia 
mu bola v roku 2002 udelená Weberova cena 
Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, v roku 
2007 dostal vyznamenanie Čestný člen Slovenskej 
farmaceutickej spoločnosti. V roku 2005 pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa študentstva mu bol 
odovzdaný ďakovný list rektora UK. 

Od vedecky založeného človeka, navyše v ob-
lasti tak zložitej, ako je chémia, by málokto očaká-
val, že jednou z jeho veľkých radostí bude poézia. 
Nielen ako konzumenta, ale najmä ako jej tvorcu. 
Mnohí jubilanti na katedre i mimo nej už majú od 
doc. Sokolíka veršovanú formu a mnohí dúfajú, 
že ani na nich doc. Sokolík nezabudne.  

Vážený pán docent, milý Jozef, ako Ťa fami-
liárne voláme, dovoľ nám v mene členov Kated-
ry chemickej teórie liečiv, v mene Tvojich štu-
dentov a bývalých kolegov zablahoželať Ti  
a popriať – veľa zdravia, šťastia, dostatok plod-
ných a tvorivých myšlienok a spokojnosti na 
pracovisku a v osobnom živote. Želáme si, aby 
ešte dlho zotrval nielen v kruhu svojej rodiny 
ale aj v kruhu svojej katedry. 

Kolektív  
Katedry chemickej teórie liečiv FaF UK 

 

     
 

 

Aeternum vale profesorovi Júliusovi Špaňárovi 
 
 

Nestor slovenských klasických filológov – univerzitný profesor, doktor filozofie Július Špaňár, CSc., nás dňa 3. februára 2007 navždy opustil, 
blízko od vzácnej životnej méty, deväťdesiatky. 

 
Na Filozofickej fakulte UK pôsobil od roku 1951 

ako odborný asistent na klasickej filológii, v roku 
1962 bol po habilitácii vymenovaný za štátneho 
docenta a po inauguračnom konaní dosiahol  
v roku 1969 hodnosť riadneho profesora klasickej 
filológie. Filozofickej fakulte UK ostal verný až do 
roku 1982, ba ešte i dlho potom udržiaval kontakty 
so svojím bývalým pracoviskom, do konca života 
sa zaujímal o to, čo sa na katedre deje a ako sa 
vyvíja. 

Nás, svojich študentov, si najviac získaval svojimi 
prednáškami z antickej filozofie, z latinskej histo-
rickej gramatiky a z rímskeho štátneho zriadenia 
a seminármi z latinskej štylistiky. Ako profesora 
ho mala možnosť poznať aj mladšia generácia 
absolventov, keď sa na univerzitnú pôdu vrátil 
ako emeritný profesor a vyučoval najmä gréčtinu.  

Kolobeh jeho života a práce neboli dráhou lemo-
vanou ľahko získanými úspechmi. Spoločenské 
a politické pomery sa odrazili aj v jeho osobných 
peripetiách. Napriek nim je obdivuhodná jeho 
bibliografia, ktorá obsahuje takmer štvrťtisíca jed-
notiek. Vďaka nemu sú dnes širokej verejnosti 

dostupné v slovenských prekladoch známe texty 
z antickej filozofie, ktorá mu bola veľmi blízka. 
Jeho zásluhou máme na Slovensku kompletný 
preklad Platónovho diela, ktorý je korunou jeho 
prekladateľskej činnosti, za čo bol odmenený  
v roku 1990 cenou Jána Hollého. Nemožno ne-
spomenúť aj iné oblasti a žánre, napr. utešený 
preklad Longovho románu Dafnis a Chloe, Lukia-
nových uštipačných dialógov, ako aj základných 
diel gréckej historiografie od Herodota a Xeno-
fonta. 

Nadšencov a záujemcov o klasickú filológiu na 
prvých krokoch sprevádzali jeho učebnica Život 
a literatúra v antickom Ríme, latinská gramatika, 
ako aj slovník, ktorý zostavil a ktorý patrí medzi 
najúspešnejšie edičné podujatia na Slovensku, 
spolu s učebnicou latinčiny pre stredné školy. 

Verejných ocenení sa profesor Špaňár dočkal 
až v deväťdesiatych rokoch – boli to Pamätná 
medaila a list prezidenta SR roku 1997, v tom 
istom roku Veľká medaila sv. Gorazda, ktorá mu 
bola udelená za mimoriadny prínos k rozvoju 
školstva a vzdelanosti na Slovensku, v roku 1998 

mu Ministerstvo kultúry SR udelilo Poctu Karola 
Strmeňa za umelecky významné preklady. 

Do konca svojho života pán profesor neprerušil 
kontakt so svojím bývalým pracoviskom, prekladal, 
denne čítal gréckych klasikov a odbornú litera-
túru. Chystal monografiu o prvej etape vývinu 
gréckej filozofie, kompletné pretlmočenie Lukiano-
vých dialógov, preklad Aristotelovho spisu o duši.  

Pri spomienke na profesora Špaňára prídu na 
myseľ Horatiove verše: Non omnis moriar, multaque 
pars mei vitabit Libitinam – Nezomriem celý, časť 
mňa sa vyhne smrti. V spojení s profesorom Špa-
ňárom možno slová rímskeho klasika určite po-
tvrdiť. Ostáva vo vďačných srdciach svojich žiakov 
a spolupracovníkov, ako aj tých, ktorí ho nepo-
znali osobne, ale cez jeho dielo. Úlohou nás, 
klasických filológov, je niesť ďalej štafetu, ktorú 
nám odovzdal, aby nezhasol oheň, ktorý v nás 
zapálil. S úctou sa skláňame pred jeho životným 
dielom a pamiatkou. 

Requiescat in pace! 
 

Alexandra Ostertagová, FiF UK 



 
 

 

Zdravá strava  
verzus vysokoškolský život 

 
 
Človek by sa mal stravovať zdravo. Prispieva to k správnemu 

telesnému i duševnému vývoju. Možnosti študentov sú však  
v tomto smere obmedzené. Filozofická a právnická fakulta našej 
univerzity síce poskytuje možnosť stravovania sa v školskej 
jedálni, ale napríklad na lekárskej fakulte chýba. Respektíve sa  
v nej môžu naobedovať len zamestnanci školy.  

Na právnickej fakulte ponúka veľká jedáleň denne výber zo 
štyroch jedál, medzi ktorými nechýba slané, sladké, mäsité či 
bezmäsité menu vrátane polievky a nápoja. Podobne je to aj  
v oveľa menšej jedálni na filozofickej fakulte, kde sa však počas 
týždňa menia len dve zo štyroch jedál. Každý deň si môžu prísť 
študenti na vyprážaný syr alebo rybie filé. I keď je kvalita pokrmov 
otázna, môžu byť študenti spokojní, že sa za štyridsať korún do-
sýta najedia. S výnimkou chlapov a veľkých „jedákov“. Menu 
tvorí polievka, hlavné jedlo, nápoj, niekedy aj ovocie alebo záku-
sok. Ak sa nestíhajú naobedovať v jedálni, občerstviť sa môžu  
v bufete, ktorý má v ponuke tiež teplé jedlá. V porovnaní s lekár-
skou fakultou sa títo študenti v podstate za pár korún naobedujú. 
Na lekárskej fakulte majú k dispozícii len bufet, v ktorom done-
dávna ponúkali predovšetkým nezdravú fast-foodovú stravu. Te-
raz majú študenti na výber okrem rezňa, vyprážaného syra, hra-
nolčekov, párkov a palaciniek aj šaláty, ovocie a jogurty. Kom-
pletné jedlo vrátane nápoja a ovocia ich však vyjde oveľa drahšie, 
ako študentov filozofickej a právnickej fakulty. Veď len čaj stojí 
okolo pätnásť a nealkoholické nápoje vo fľašiach až tridsať korún. 
Polievky pritom vôbec nevaria. Názory študentov na vysokoškol-
ské stravovanie prinášame v malej ankete. 

Júlia, FiF UK:  
– Stravujem sa na právnickej aj na filozofickej fakulte. Na filozo-

fickej sa mi páči, že sa tam dlho nečaká a človek sa pokojne 
naje. Na právnickej však podľa mňa lepšie varia a je aj lepší 
výber. 

Dana, LF UK:  
– Lekárska fakulta nedokáže zabezpečiť jedáleň pre študentov. 

Máme len jeden malý bufet, kde sa stravujeme nezdravo. Ne-
dávno v ňom našťastie pribudlo ovocie, čo považujem za plus. 

Pavol, FiF UK:  
– Stravujem sa jedine na filozofickej fakulte. Kvalita je dobrá, ale 

nepáči sa mi systém, že ak si človek neoznačí vopred lístok, tak 
sa mu nadštandardné jedlo, ak nepríde medzi prvými, neujde. 
Syr a filé, ktoré potom zostanú na výber, sú nechutné. Páči sa 
mi však, že tam chodí málo ľudí. 

Martina, LF UK:  
– Máme len jeden bufet, takže si nemôžeme vyberať. Občas sa 

tam stravujem, lebo nemám inú možnosť. Varia celkom dobre, 
ale nezdravo a je tam málo miesta na sedenie. 

Adriana, FiF UK:  
– Stravujem sa buď doma, na priváte alebo v reštaurácii, poprí-

pade vo fast-foode. Školskú jedáleň som ešte nevyskúšala  
a nikdy som v nej ani nebola. Zaujala ma nízka cena, ale práve 
kvôli tomu som pochybovala o kvalite. 

Marek, FiF UK:  
– V školskej jedálni som bol iba dva razy. Jedlo mi tam celkom 

chutilo, bolo normálne, ako v priemernej reštaurácii, výhodou 
však bola normálna cena. Najčastejšie sa stravujem doma, do 
mesta sa idem najesť väčšinou len po výplate. 

Lucia Makayová, 2. ročník 

 

Plast pod oknami 
 
 

Po krásnom českom filme, ktorý sme sledovali celý večer, sme 
sa my, obyvateľky izby v Mlynskej doline, uložili spať. Odrazu sa 
z nočnej tmy ozvali nedefinovateľné zvuky. Pripadali nám veľmi 
známe, ale takúto intenzitu sme pred tým nezaznamenali. Najprv 
sme nevedeli, čo sa stalo, až sme svoje tváre pritlačili na sklo 
internátneho okna. Na druhej strane studenej čírej plochy sme 
uvideli odpadky. Tento raz sa líšili od tých predchádzajúcich ob-
jemom a formou.  

Na začiatok je potrebné uviesť, že na internátoch je bežné vyha-
dzovanie odpadkov z okna. Fľaše, prázdne škatule z džúsov, 
papiere rôznej veľkosti. Či už je to za denného svetla, alebo v noč-
ných hodinách. Ale toto už presiahlo hranicu. Veľké a hlavne 
plné Tesco tašky sa uložili na trávu lemujúcu budovu. Ležali si 
tam ako by tam patrili, ale opak bol pravdou.  

Ako je možné, že človek, ktorý sa snaží získať vysokoškolský 
diplom, robí niečo také podradné? Niečo, čo ho stavia za hranicu 
ľudskosti? Je potrebné každý papierik, každú smeť označiť sym-
bolom, ktorý by naznačoval, že odpadky patria do koša, nie na 
trávu pred internátom? Vysokoškoláci, veď nebuďte smiešni! 

Napriek všetkému je mi najviac ľúto človeka, ktorý každý deň 
po usilovných študentoch vyzbiera všetky smeti. A tak sa den-
nodenne pod oknami naskytne nový priestor pre čoraz väčšie 
odpadky a Tesco tašky. Milí študenti tak len do „toho“! 

Denisa Ballová, 1. ročník 
 
 

Planétka 1807 Slovakia 
 
 

Bol koniec augusta 1971 a obloha nad observatóriom na Skal-
natom plese bola jasná a plná hviezd. Astronóm Milan Antal 
pracoval na výpočtoch presných polôh komét a asteroidov. V zá-
padnej časti súhvezdia Rýb, neďaleko stredu päťuholníka tvore-
ného hviezdami, spozoroval dovtedy neobjavené teleso. Dnes 
ho poznáme pod označením 1807 Slovakia. 

Slovenský kúsok vesmíru 
Planétka 1807 Slovakia má priemer len 50 kilometrov, preto je 

často považovaná za asteroid. Kúsok vesmíru, nesúci meno 
Slovenska, obieha okolo Slnka vo vzdialenosti 133 miliónov 
kilometrov. Obeh jej trvá 3,25 roka. Znamená to, že ak by raz nie-
kto obýval 1807 Slovakia, rok v jeho ponímaní by trval 1214 dní. 
Je pomerne hanblivá, pretože sa k Zemi približuje len do vzdia-
lenosti 124 miliónov kilometrov. 

Objaviteľ Milan Antal 
Milan Antal pracoval ako pozorovateľ v observatóriu Skalnaté 

pleso od roku 1953. Jeho presné výpočty polôh komét a aste-
roidov si veľmi vážili aj v Ústredí pre polohy malých telies v ame-
rickom meste Cambridge. Popri získaní stoviek presných polôh 
objavil osem nových planétok. Prvou bola práve planétka 1807 
Slovakia. Ostatné nesú mená slovenských národovcov ako Hur-
ban, Hviezdoslav, Štefánik a Štúr. Planétka 4573 nesie meno 
Pieštany, pretože Antal mal k tomu mesto veľmi blízky vzťah. 

Kedy ju uvidíme? 
Po objavení bola planétka zo Skalnatého Plesa pozorovaná aj 

v ďalších jedenástich nociach (okrem objavovej). Bolo zmeraných 
25 pozorovateľných pozícií, ktoré boli odoslané Medzinárodnej 
astronomickej únii. Naposledy bola planétka pozorovaná na 
Skalnatom Plese večer 17. októbra 1971. Ak by sme chceli pla-
nétku vidieť dnes, momentálne sa nachádza na oblohe nad afric-
kým kontinentom.  

Zuzana Tučeková, 2. ročník 
 

 
 

Študentským perom

Stranu pripravili študenti žurnalistiky FiF UK 
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