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Spravodajstvo 

Editoriál Cena literárneho fondu SR 
  

Na Slovensku študovalo v minulom roku okolo 220 tisíc vyso-
koškolákov, čo bol doteraz najvyšší počet. Pritom novoprijatí 
študenti tvorili až 72 % populačného ročníka maturantov. Aj 
toto sme si mohli vypočuť v prejave nášho rektora, ktorým 
otvoril tento akademický rok.  

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové 
programy Literárneho fondu SR každoročne udeľuje „Cenu za 
vedeckú a odbornú literatúru“ a „Prémie za vedeckú a odbornú 
literatúru“ za diela, ktoré vyšli v minulom roku. Tohtoročné ceny 
sa odovzdávali v krásnom prostredí slávnostnej siene Zichyho 
paláca.  Voľakedy, a nebolo to tak dávno, mali na dedine vysokoškol-

ské vzdelanie (možno) dvaja ľudia (volali ich pánmi a boli to 
pán farár a pán učiteľ) a triumvirát etalónu s nimi držal pri-
rodzenou múdrosťou obdarený richtár. Vážnosť vzdelanca 
požívali aj tí, čo mali maturitu. Vtedy nikomu nebolo treba vy-
svetľovať, že k vzdelaniu sa takrečeno automaticky viaže aj 
zodpovedajúce spoločenské postavenie. Odvtedy sa mentál-
na kapacita ľudstva nezvýšila tak, ako sa zvýšil počet vysoko-
školsky vzdelaných. Znížila sa však hodnota, váha, vážnosť  
vzdelania. Úspešne sme ho teda zdevalvovali. 

 

Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007 v kategórii 
biologických a lekárskych vied Literárny fond SR udelil za dielo 
Princípy chirurgie, I. diel., Bratislava, SAP 2007. Predsedníčka sek-
cie prof. MUDr. Ježová, DrSc., pri vyhlasovaní výsledkov pripo-
menula život a dielo prof. Jaroslava Simana, hlavného autora 
a editora oceneného diela, ktorý nás v júli tohto roku navždy 
opustil. Koeditormi diela sú prof. MUDr. S. Haruštiak, CSc., 
prof. MUDr. P. Kothaj, PhD., prof. MUDr. J. Pechan, PhD., a prof. 
MUDr. J. Vajó, DrSc. Prof. Ježová vyzdvihla aj redaktorskú prácu, 
jazykovú úpravu a technické spracovanie diela, o ktoré sa zaslú-
žila PhDr. H. Bernadičová. Kto sú to tí, ktorým možno adresovať výčitky za stav vzdelá-

vania? Nie je to, bohužiaľ a či chvalabohu, nikto tajomný. Sme 
to my. A nejde len o politikov, ktorí si mohli svojho času vy-
myslieť, že keď označia desiatky percent populačných roč-
níkov za vysokoškolských študentov, tak tí potom nebudú 
figurovať v kolónke „nezamestnaní“ a nebudú im kaziť politickú 
gloriolu. Ide aj o tých, ktorí kvalitu dosiahnutého vzdelania 
garantujú v štáte a na jednotlivých školách. Ide aj o nás.  

 

 

Nie, nie som proti hoc aj exlozívnemu šíreniu vzdelania. 
Som len proti kamufláži a pokrytectvu. Som proti tomu, aby 
sme s plnou vážnosťou tvrdili, že vysokoškolské vzdelanie je 
potrebné na výkon veľkej väčšiny povolaní. Som za to, aby 
sme jasne povedali, čo očakávame od absolventa vysokej 
školy a dôsledne to vyžadovali. Som za to, aby sme sa nebáli 
jasne povedať, že aj v tejto krajine sú maturanti, ktorým vzhľa-
dom na ich schopnosti a ochotu tvrdo pracovať treba posky-
tovať elitné vysokoškolské vzdelávanie. Som za to, aby sme 
priamo hovorili, že na to, aby ho dostali, nemusia utekať  
z krajiny, lebo im ho dokážeme dať aj doma. Som za to, aby 
sa skutočné vysoké školy vzopreli financovaniu kvantity.  

Prvý zväzok päťzväzkového diela predstavuje zásadný vstup 
v rámci hlavnej lekárskej disciplíny – chirurgie. Ide o moderné spra-
covanie všeobecnej chirurgie poprednými domácimi aj zahranič-
nými odborníkmi. Základnou ideou pri tvorbe diela bola snaha, 
aby si v ňom každý našiel to, čo potrebuje. Aby špecialisti našli 
informácie o tom, v čom spočíva práca špecialistov blízkeho ale-
bo vzdialeného odboru chirurgie. Ani študenti medicíny sa nemu-
sia brodiť v záplave odbornej literatúry. V tejto knihe nájdu prak-
tické skúsenosti najskúsenejších. Dielo podobného charakteru  
a rozsahu v oblasti slovenskej chirurgie doposiaľ neexistovalo 
a jeho význam pre všetky odbory chirurgie je nesporný. 

Zdajú sa vám predošlé tri odseky povedomé? Potom ste 
Náš pozorný čitateľ. Editoriál v zásade tento text zastrešil už 
pred tri a pol rokom. Že som lenivý teraz písať na inú tému? 
Nie, nie som. Len ma stav tejto veci verejnej skutočne veľmi 
trápi a chcem ju nástojčivo pripomenúť. Veď napriek tomu, 
že tento kurz trvá už sedem semestrov, nič sme sa v ňom 
nenaučili, nič sa nezmenilo.  

Pardon, predsa len: na vysokých školách máme už 72 % 
populačného ročníka maturantov a vedieme rebríček EU27 
v náraste absolventov techník, prírodných vied a matematiky. 
Aj kovaní budovatelia svetlých zajtrajškov by závideli: medzi 
rokmi 2000 a 2005 sme ich boli schopní (ochotní?) vychovať  
prakticky o 100 % viac, pričom si asi stále väčšinovo myslí-
me, že to sú ťažšie štúdiá. Zároveň v EU27 rastie podiel detí, 
ktoré nie sú schopné „dobre čítať“ (tomuto lisabonskému cie-
ľu – najviac 17 % v roku 2010 – sa vzďaľujeme, v roku 2006 
to už v EU nedokázalo 24 % 15-ročných detí, Slovensko sa 
prezentovalo svojimi 28 %, väčší príspevok ponúkli už len 
Bulharsko a Rumunsko).  

Cenu v zastúpení prof. Simana prevzala jeho dcéra Zuzana 
Simanová, prof. MUDr. J. Pechan, PhD., a PhDr. H. Bernadičová. 

V kategórii biologické a lekárske vedy Prémie za vedeckú a od-
bornú literatúru za rok 2007 získali: RNDr. Ján Kliment, CSc., 
RNDr. Milan Valachovič, CSc., a kolektív za Rastlinné spoločen-
stvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. VEDA 2007; doc. 
MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., doc. MUDr. Emília Kaisero-
vá, CSc., MUDr. Anna Foltinová, CSc., a kolektív za Možné ne-
skoré následky protinádorovej liečby v detstve. Bratislava, SAP 
2007; prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., doc. MUDr. Eva Goncalve-
sová, CSc., MUDr. Ivana Štefanková, CSc., za Zlyhávanie a trans-
plantácia srdca. Bratislava, HERBA 2007. 

Iste by bolo zavádzajúce napísať zjednodušenú rovnicu 
problému v tvare „100 – 28 = 72“. Preložené do bežnej slo-
venčiny: Každý, kto u nás v 15-tich nejako rozumie tomu, čo 
číta, bude o tri roky vysokoškolák. Ale ako inovatívny marke-
tingový nástroj by som ju predsa len kde-tu oproboval.  

doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., LF UK 

 
Poznámka k titulnej strane:  

 Pri slávnostnom otvorení nového akademického roka  
sa tradične zaplnila Aula UK akademickými funkcionármi  

a študentmi. Viac na stranách 6 – 9.  
Foto: Marián Kukan 

M. Dúbrava, prorektor UK 
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Liečivé rastliny Farmaceutickej fakulty UK na veľtrhu Agrokomplex 
 
Tohtoročný 35. medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh Agrokomplex v Nitre sa konal v dňoch 21. – 25. augusta 2008. Okrem 

tradičných komunikačných komerčných zámerov si vytýčil za cieľ byť platformou poznatkovej spoločnosti a podporovať vedu a výskum.  
 

Toto predsavzatie sa napĺňalo v rámci prednáškového fóra Agrofó-
rum 2008 so zameraním na kultúrne dedičstvo slovenského vidieka, 
vedu a vzdelávanie, regionálne biopotraviny, biomasu i ďalšie alterna-
tívne zdroje energie. 

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) sa na Agrokomplexe reprezen-
tovala kolekciou vybraných liečivých rastlín. Početní mladí návštevníci 
konštatovali, že výdobytky vedecko-technickej revolúcie urýchľujú ší-
renie informácií, a tak skracujú vzdialenosti medzi ľuďmi. Tým nás však 
zároveň vzďaľujú od prírody. Vychádzky do nej sú menej časté, čo je 
príčinou absencie poznania predovšetkým našej fauny a flóry. Preto 
mnohí ocenili návštevu expozície tohto druhu. Konštatovali, že aj na-
priek cykloturistike a pešej turistike sa zabúda na spoznávanie darov 
prírody v podobe mnohých druhov liečivých rastlín. Práve naša expo-
zícia im ponúkla možnosť dozvedieť sa o liečivých rastlinách niečo viac, 
mali možnosť jednotlivé vybrané druhy rastlín bližšie spoznať a vidieť. 

Chceli by sme vysloviť poďakovanie organizátorom podujatia, ale  
i návštevníkom, ktorí nás každoročne motivujú svojim záujmom a otáz-
kami.  

RNDr. Ján Stano, CSc., Ing. Marcela Koreňová,  
Záhrada liečivých rastlín FaF UK  

(redakčne upravené a krátené) 
 
 

Farmaceut nositeľ Radu Ľ. Štúra 
 
Za mimoriadne zásluhy na rozvoji vedy a vzdelávania udelil prezident SR dňa 1. septembra 2008 Rad Ľudovíta Štúra, II. triedy prof. RNDr. Milanovi 

Melníkovi, DrSc. 
 
Laureát je absolventom FaF 

UK z roku 1962. Po jej skon-
čení sa na nej stal pedagógom 
a špecializoval sa na anorga-
nickú chémiu. Neskoršie pôso-
bil na FCHaPT STU a v súčas-
nosti opäť pracuje na FaF UK. 
Je typom učiteľa, v osobnosti 
ktorého sa proporcionálne pre-
pájajú aspekty výchovno-vzde-
lávacej, vedecko-výskumnej  
a organizátorskej činnosti na 
národnej, ale najmä medziná-
rodnej úrovni. Okrem spomí-
naných univerzít doteraz ešte 
pôsobil na univerzitách vo Fínsku, USA, Taliansku, Kanade, Poľsku, 
Španielsku, Indii a v Japonsku. 

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa špecializoval na komplex-
ný výskum koordinačných zlúčenín medi s aspektom na ich vývoj  
a výskum v oblasti syntézy, štúdia fyzikálno-chemických vlastností  
a biologických alebo farmakologických účinkov. Na základe dosiah-
nutých výsledkov v tejto oblasti sa stal zakladateľom a priekopníkom 
bioanorganickej chémie na Slovensku. Jeho medzinárodné zásluhy 
na tomto poli boli ocenené najmä na Univerzite Cambridge. Na jej 
návrh bol zapísaný do svetovej encyklopédie ako Vedecká osobnosť 
sveta s udelením medaily a diplomu. Počtom publikovaných pô-
vodných vedeckých experimentálnych prác a ich citačným indexom 
patrí medzi prvých odborníkov vo farmaceutických a chemických 
vedách. 

Dovoľte mi, aby som menom širokej farmaceutickej a chemickej 
komunity prof. RNDr. Milanovi Melníkovi, DrSc., srdečne zablahoželal 
a poďakoval za vynikajúcu reprezentáciu našich vedných odborov.  

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.,  
FaF UK 

 
 

Fakulta managementu opäť bodovala 
 
V piatok 3. októbra rozdával Slovnaft ceny za najlepšie diplomové práce akademického roka 2007/2008. Pri tejto príležitosti sa stretli zástupcovia 

spoločnosti Slovnaft a. s., víťazi súťaže Matúš Gurník z FM UK, Ľubomíra Rapošová a Gabriel Csibo z FCHaPT STU s ich školiteľmi a zástupcami škôl.  
 
Úspešný reprezentant Fakulty managementu UK (FM UK) Matúš 

Gurník získal za svoju prácu Business Intelligence ako nástroj manaž-
mentu výkonnosti odmenu päťdesiattisíc Sk a konto fakulty zvýšil 
o ďalších stotisíc Sk, ktoré symbolicky prevzala RNDr. Zuzana Kova-
čičová, prodekanka FM UK. Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., školiteľ 
ocenenej práce si za svoje mentorstvo pri tvorbe práce prevzal od 
manažmentu Slovnaftu nákupnú poukážku v hodnote desaťtisíc Sk. 

Je potrebné poznamenať, že FM UK nie je v súťaži o najlepšiu diplo-
movú prácu žiadnym nováčikom. Toto je už druhý rok, čo nominuje 
práce svojich študentov do súťaže a obsadzuje v celoslovenskej kon-
kurencii popredné miesta. V kuloároch Slovnaftu sa dokonca začína 
pošepkávať, že fakulta by mala budúci rok dostať aj cenu za naj-
aktívnejšiu a najúspešnejšiu školu v priebehu trvania súťaže. O tom, 
či sa tak naozaj stane, rozhodnú tohtoroční diplomanti. 

Lenka Mackovjaková, 
FM UK  

Spravodajs tvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Farmaceutická fakulta sa na Agrokomplexe prezentovala bylinami zo Zá-
hrady liečivých rastlín (ZLR) FaF UK. Zúčastnili sa na ňom (zľava) prof. 
RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., dekan FaF UK; Ing. Marcela Koreňová, ZLR; 
RNDr. Ján Stano, CSc., vedúci ZLR; doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc., 
prodekanka FaF UK; prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc., FaF UK. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťaz Mgr. Matúš Gurník, školiteľ doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. a prode-
kanka RNDr. Zuzana Kovačičová prevzali odmeny za najúspešnejšiu diplo-
movú prácu. 
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Na konferencii pre používateľov knižnično-informačného systému  
sa stretli štyri svetadiely 

 
Univerzita mala vzácnu príležitosť privítať hostí takmer z celého sveta. V dňoch 3. – 5. septembra 2008 sa na pôde UK konal 22. ročník 

konferencie VTLS Users Group, kde sa stretli používatelia knižnično-informačného systému VTLS.  
 
Používatelia knižnično-informačného sys-

tému VTLS sa každoročne stretávajú na 
trojdňovej medzinárodnej konferencii zame-
ranej na výmenu skúseností a poznatkov. 
Okrem toho tu predstavia a hodnotia jed-
notlivé funkcie systému a oboznámia sa  
s novými trendmi vývoja nielen samotného 
systému VTLS/Virtua ale aj celej knižničnej 
a informačnej vedy. Tieto stretnutia sa ko-
najú vždy na pôde niektorého z pracovísk, 
ktoré systém VTLS/Virtua využíva. Univer-
zita Komenského, resp. Akademická kniž-
nica UK a fakultné knižnice patria medzi 
takéto pracoviská. 

Zastúpenie jednotlivých krajín, či sveta-
dielov bolo skutočne reprezentatívne. Na 
konferenciu bolo prihlásených 127 účastní-
kov zo 41 inštitúcií, 17 štátov, 4 svetadielov. 
Skutočne sa prezentovalo 122 účastníkov 
zo 4 svetadielov (Afrika, Amerika, Austrália, 
Európa) a 18 štátov. 

Po organizačnej stránke bola príprava kon-
ferencie mimoriadne náročná. Rokovania 
(semináre, workshopy, pracovné stretnu-
tia) prebiehali paralelne vo viacerých miest-
nostiach, bolo potrebné zabezpečiť a pri-
praviť osem prednáškových miestností pre 
menšie či väčšie skupiny a súčasne aj pred-
náškový priestor pre všetkých účastníkov.  

Predkonferenčné stretnutie bolo zamera-
né na realizáciu seminárov / školení, ktoré 
boli určené administrátorom systému, sys-
témovým správcom, systémovým knihov-
níkom. Do tejto časti podujatia bol zarade-
ný samostatný blok venovaný slovenským 
knižniciam, ktoré používajú knižnično-infor-

mačný systém Virtua. Najvyšší predstavitelia 
spoločnosti VTLS, prezident Vinod Chachra, 
viceprezident Jack Bazuzi a systémové 
analytičky Gemma Ros a Sylvia Givernau 
pripravili špeciálne pre slovenských knihov-
níkov predstavenie knižničného systému 
so zameraním na rozvojové tendencie sys-
tému a na konzorcionálnu verziu systému 
Virtua.  

Samotnú konferenciu, ktorá sa začala  
4. septembra 2008 slávnostne otvoril pro-
rektor Dúbrava. Následne prodekan FiF UK 
doc. Šušol prezentoval aktuálny pohľad na 
knižničnú a informačnú vedu, spoločnosť 
VTLS v prednáške poukázala na nové funk-
cie systému Virtua a informovala a o pro-
dukte VITAL, odznela i informácia o pro-
jekte ARROW, austrálskom výskumnom 
repozitári. Popoludní sa konali workshopy 
a semináre venované akvizícii, katalogi-
zácii, výpožičkám, správe seriálov, OPAC. 
V rámci workshopov sa diskutovalo o kon-
zorcionálnej spolupráci, možných úpravách 
systému podľa požiadaviek jednotlivých 
používateľov a podľa požiadaviek na biblio-
grafické spracovanie. Posledný konferenč-
ný blok bol venovaný výmene skúseností  
z implementácie systému Virtua. V tejto 
časti bola možnosť vypočuť si príspevky  
z národnej knižnice z Walesu, Ugandy, Ni-
gérie, USA. Záver konferencie patril prezi-
dentovi spoločnosti VTLS, ktorý sa zame-
ral na „pohľad zhora na vývojové trendy 
v knižniciach“. 

Na konferencii celkom odznelo 15 pred-
nášok, konalo sa 20 rôznych seminárov 

a workshopov, 8 oficiálnych pracovných ro-
kovaní. Rokovacím jazykom konferencie 
bola angličtina, jedinou výnimkou bol sa-
mostatný blok pre Slovákov, na ktorom bol 
pre účastníkov zabezpečený simultánny 
preklad.  

Organizátori konferencie pripravili pre 
účastníkov viaceré propagačné materiály  
o knižniciach na UK, spomienkové predme-
ty či informačné a propagačné materiály  
o Bratislave. Vhodným obohatením a dopln-
kom odborného programu bolo vystúpenie 
folklórneho súboru Poleno, ktorý predvie-
dol viaceré ukážky slovenských folklórnych 
tancov a spevov z rôznych častí a regiónov 
Slovenskej republiky. Večerný výlet loďou 
na Devín a do Čuňova bol príležitosťou 
na obdivovanie panorámy Bratislavy z Du-
naja. 

Možno konštatovať, že konferencia splnila 
svoj cieľ – bola mimoriadne pozitívne hod-
notená zo strany účastníkov i vedenia spo-
ločnosti VTLS. Hlavným prínosom konferen-
cie bol bezprostredný kontakt s tvorcami  
a vývojármi systému, ktorý poskytol priestor 
na osobné konzultácie, čo slovenské kniž-
nice primerane využili. Konferencia bola 
súčasne výbornou príležitosťou predstaviť 
Slovensko, Bratislavu, slovenské knihovníct-
vo a v neposlednom rade i Univerzitu Ko-
menského v Bratislave. 

 
PhDr. Daniela Gondová,  

Akademická knižnica UK 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Špeciálne pre slovenských knihovníkov pred-
stavil knižničný systém so zameraním na roz-
vojové tendencie aj prezident spoločnosti VTLS 
Vinod Chachra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mnohonárodná konferencia hostila okrem iných aj účastníkov z Afriky. 



 5 

Šanca aj pre nezamestnaných 

Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV) získalo nenávratný finančný príspevok na „Pilotný projekt vzdelávania pre pracovné príležitosti 
v oblasti poskytovania a manažmentu opatrovateľských služieb“ podaný v rámci JPD NUTS II, Bratislava Cieľ 3 a je spolufinancovaný  
z ESF. 

 

Projekt je zameraný na riešenie aktuál-
nych problémov zamestnanosti v Bratislav-
skom kraji. Aj keď situácia zamestnanosti  
v tomto regióne je neporovnateľne lepšia 
ako v ostatných regiónoch Slovenska, aj 
tu existuje nezanedbateľná skupina ľudí, 
ktorých sa dotýka. Osobitne sú to tzv. zne-
výhodnení uchádzači o zamestnanie. Je 
pre nich veľkým problémom získať vhodnú 
a trvalú prácu. Na druhej strane práve v tom-
to regióne sa zvyšuje počet starých, dlho-
dobo chorých a telesne postihnutých ľudí, 
ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú starost-
livosť.  

Rekvali fikovať sa na prácu opatrovate-
ľa, resp. opatrovateľky môže byť vhodným 
riešením pre mnohých nezamestnaných, 
ktorí už nemajú možnosť pracovať vo svo-
jej pôvodnej profesii. Tieto skutočnosti sa 
stali pre CĎV UK východiskom pre vypraco-
vanie projektu, ktorým sa uchádzalo o zís-
kanie finančných prostriedkov z fondov 
EÚ. Projekt sa začal realizovať 1. júla 2007 
a ukončí sa v novembri 2008.  

 
Rekvalifikačný kurz opatrovateľstva  

pre znevýhodnených 
 
Cieľovú skupinu predstavujú osobitne zne-

výhodnení uchádzači o zamestnanie, osoby 
vo veku nad 50 rokov, absolventi stredných 
a vysokých škôl a dlhodobo nezamestnaní.  

Jadrom projektových aktivít je rekvalifi-
kačný kurz „Opatrovateľ – poradca a spoloč-
ník“, akreditovaný Ministerstvom školstva 
SR. Skladá sa z troch modulov, z ktorých 
každý predstavuje jednu úroveň získania 
vedomostí a spôsobilostí potrebných pre 
vlastný výkon, manažovanie a organizáciu 
opatrovateľskej práce.  

Základný modul je zameraný na osvoje-
nie si odborných vedomostí a základných 
opatrovateľských zručností. Absolvent kur-
zu bude nielen opatrovateľom, ale aj spo-
ločníkom a poradcom opatrovaného.  

Modul 2 predstavuje odbornú prax v za-
riadeniach sociálnej aj zdravotnej starostli-
vosti pod odborným dohľadom. Absolventi 
môžu získať prácu v zariadeniach sociál-
nej starostlivosti pre dospelých a seniorov,  
v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti  
alebo v agentúre domácej opatrovateľskej 
starostlivosti či v domácnosti postihnutého 
klienta.  

Modul 3 je nadstavbový kurz zameraný 
na manažment opatrovateľských služieb. 
Obsah kurzu tvoria informácie o právnych 
normách, zákonoch a nariadeniach.  

Ambíciou projektu je pripraviť, realizovať 
a overiť pilotný projekt vzdelávania a po-

radenstva, ktorý by pomohol znevýhodne-
ným uchádzačom o zamestnanie rekvalifi-
kovať sa a následne sa zamestnať nielen 
ako opatrovateľ/opatrovateľka, ale aj ako 
manažér, podnikateľ alebo SZČO.  

 
Aktivity budú pokračovať  
aj po ukončení projektu 

 
Do prvého kurzu, ktorý trval od októbra 

do decembra 2007, bolo prijatých dvadsať-
päť účastníkov. Druhý kurz sa uskutočnil 
počas apríla a mája 2008. Priebeh oboch 
kurzov monitoroval manažment projektu  
i CĎV UK. Predmetom monitoringu bola nie-
len odborná úroveň kurzu a pedagogická 
práca lektorov, ale najmä práca účastníkov 
kurzu – úroveň ich aktívnej účasti na vzde-
lávacom procese.  

Dochádzka väčšiny účastníkov oboch 
kurzov bola takmer stopercentná. Značnú 
aktivitu prejavovali najmä pri praktických 
častiach učiva. Mali veľký záujem naučiť sa 
čo najviac, a zvýšiť tak svoje šance uspieť 
na trhu práce. Po ukončení kurzu účastníci 
vypĺňali dotazník, kde vyjadrili svoj názor 
na kurz. Hodnotili ho veľmi pozitívne a ako 
významný prínos pre svoje budúce pracov-
né uplatnenie.  

Už teraz je jasné, že aktivity, ktoré sa na-
štartovali pri implementácii projektu, budú 
pokračovať aj po ukončení financovania  
z ESF. Vzdelávacie aktivity budú prebiehať 
podľa programov a materiálov vypracova-
ných v rámci projektu. 

Lenka Gahérová, Dušan Čunderlík, 
CĎV UK  

(redakčne krátené) 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O rekvalifikačný kurz opatrovateľstva sa uchádzali znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, 
osoby vo veku nad 50 rokov, absolventi stredných a vysokých škôl a dlhodobo nezamestnaní. 
Zdroj: CĎV UK 
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Rektor a prezident  
otvorili nový akademický rok 

 
V pondelok 22. septembra 2008 sa v Aule UK zhromaždili akademickí funkcionári univerzity a jej fakúlt, zamestnanci a študenti, aby sa 

zúčastnili na slávnostnom otvorení nového akademického roka 2008/2009. Tradične ho svojím príhovorom začal rektor UK František Gahér. 
Svojou prítomnosťou i vystúpením ho poctil aj prezident SR Ivan Gašparovič. Otvorenie zavŕšili dve skladby zo zbierky Nox et solitudo od 
E. Suchoňa, ktoré zaspievala Marta Beňačková, na klavíri zahral Maroš Klátik. 

 

Príhovor rektora doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc. 
 
Vážený pán prezident Slovenskej repub-

liky, ctení hostia, vážení členovia akade-
mickej obce a zamestnanci Univerzity Ko-
menského v Bratislave,  

dovoľujem si vás všetkých srdečne priví-
tať na dnešnom slávnostnom zhromaždení 
akademickej obce Univerzity Komenského 
pri príležitosti otvorenia jej nového akade-
mického roka 2008/2009. Otvorenie nového 
akademického roka je pre mňa príležitos-
ťou, aby som v našich radoch privítal i vás, 
našich nových študentov. Verím, že sa  
v prostredí porozumenia, kvality a tvorivosti 
plnohodnotne zapojíte do života našej uni-
verzity.  

 

Patríme medzi  
tri percentá najlepších 

 
Každý rok sa pri otvorení akademického 

roka môžeme aspoň v krátkosti zamyslieť 
jednak nad tým, čo všetko sa univerzite 
podarilo z jej dlhodobých i krátkodobých 
cieľov v ostatnom roku zrealizovať, jednak 
nad priori tnými výzvami, ktoré sú pre ďal-
šie smerovanie činnosti našej akademickej 
obce nosnými. V tomto smere môžem, ve-
domý si aj úskalí, s ktorými sa príležitostne 
i kontinuálne naša Alma Mater borí, pove-
dať, že tak vo vnútri, ako aj smerom navo-
nok je Univerzita Komenského jedinečnou, 
vitálnou a dynamicky sa rozvíjajúcou inšti-
túciou, ktorej kľúčovým úsilím je dlhodobé 
a humánne zamerané kreovanie vzdelanost-
nej spoločnosti. O týchto kvalitách svedčí  
aj umiestnenie našej univerzity v známom 
svetovom rebríčku vysokých škôl webomet-
rics, kde sa UK z viac ako 13 700 porov-
návaných vysokých škôl sveta aktuálne 
nachádza na 412 mieste, čo znamená me-
dziročný postup o takmer 150 miest, čím 
figurujeme už medzi 3 % najlepších univer-
zít a vysokoškolských inštitúcií na svete.  

S hrdosťou môžem konštatovať, že kva-
litu vzdelávania poskytovaného pedago-
gickou a vedeckou komunitou Univerzity 
Komenského si naši občania plne uve-
domujú, čoho dôkazom je aj dlhodobo 
nadštandardný záujem o štúdium na jej 

trinástich fakultách. Počet registrovaných 
prihlášok uchádzačov o štúdium na UK  
v začínajúcom sa akademickom roku pred-
stavoval 23 588 prihlášok vo všetkých stup-
ňoch štúdia. Sitom kvality prešli približne 
dvaja z piatich a na štúdium sme prijali  
8 614 najúspešnejších uchádzačov. Perso-
nálnou garanciou kvality vzdelávacej čin-
nosti našej Alma Mater je v prvom rade 
našich 312 učiteľov s funkčným zaradením 
profesor. 

V týchto dňoch si pripomíname 20. výro-
čie podpísania dokumentu Magna Charta 
Universitatum, ktorú pri príležitosti deväť-
stého výročia založenia najstaršej fungujú-
cej univerzity na svete v Bologni v roku 
1988 podpísalo 388 rektorov, k dnešku ju 
signovalo už viac ako 600 rektorov z celé-
ho sveta. V základných princípoch Magny 
sa okrem iného hovorí: „V rámci spoloč-
ností, rôzne organizovaných v závislostí od 
geografickej polohy a historického dedič-
stva, sú univerzity autonómnymi inštitúcia-
mi, ktoré rozhodujúcim spôsobom vytvára-
jú a šíria kultúru prostredníctvom výskumu 
a výučby. Aby mohli napĺňať potreby sú-
časného sveta, musia byť nezávislé od kaž-
dej politickej, hospodárskej a ideologickej 
moci.“ 

Kvantita študentov  
a kvalita štúdia 

 
V roku 2000 bolo na svete asi 100 milió-

nov vysokoškolských študentov. Pri ročnom 
náraste 5 až 6 miliónov sa predpokladá, že 
ich populácia v roku 2010 prekročí 150 mi-
liónov. Na Slovensku študovalo v minu-
lom roku okolo 220 tisíc vysokoškolákov, 
čo bol doteraz najvyšší počet. Pri tom 
novoprijatí študenti tvorili až 72 % populač-
ného ročníka maturantov. Prihliadajúc na 
demografickú krivku by sa v budúcnosti  
toto číslo už nemalo výraznejšie zväčšovať. 
U mnohých dokonca vyvoláva obavu, že 
táto expanzia, uskutočňovaná najmä na 
novozaložených vysokých školách či tzv. 
univerzitách, bola v posledných rokoch usku-
točňovaná nielen na úkor kvality výučby ale 
aj kvality absolventov.  

V akademickom roku 2007/2008 študo-
valo na UK menej študentov ako v predchá-
dzajúcom roku, čo bolo spôsobené najmä 
poklesom počtu študentov v externej forme 
štúdia. Tento kvantitatívny pokles však s pri-
hliadnutím na primárne postavenie dennej 
formy štúdia vo všetkých troch stupňoch 
štúdia svedčí skôr v prospech zvyšovania 
kvality štúdia. Na UK študovalo 28 861 štu-
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dentov vysokoškolského štúdia, čo predsta-
vuje 13,5 % všetkých VŠ študentov verej-
ných, štátnych a súkromných vysokých 
škôl na Slovensku. Teší nás, že na našej 
univerzite študuje viac ako tisíc zahranič-
ných študentov z viac ako 80 krajín sveta.  

Vysokoškolské štúdium všetkých stupňov 
u nás v roku 2007 ukončilo 6 499 absol-
ventov. Kvalitu absolventov symbolizuje aj 
akademická pochvala rektora UK za vyni-
kajúci prospech. Bola udelená 69 absol-
ventom. Na základe návrhov dekanov bola 
60 absolventom udelená Cena rektora UK 
za vynikajúcu diplomovú prácu. Pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa študentstva bo-
la 34 študentom UK udelená Akademická 
pochvala rektora za vzornú reprezentáciu 
univerzity doma i v zahraničí . Všetky oce-
nenia boli spojené aj s priznaním mimoriad-
neho štipendia.  

 
Náročná akreditácia  

pre zaradenie medzi univerzity 

 
Našu základnú službu Slovensku sme  

v minulom akademickom roku plnili 1058-mi-
mi akreditovanými študijnými programami 
všetkých troch stupňov vysokoškolského 
štúdia. Pritom sme už bezo zvyšku realizo-
vali závery Bolonskej deklarácie o trojstup-
ňovom systéme štúdia.  

Sme presvedčení, že osobitne dnes je 
rozhodujúcim meradlom kvality poskytova-
ného vzdelania schopnosť nájsť si zamest-
nanie. UK má podľa štatistiky Ústredia prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny z mája 2008 
evidovaných slovom a písmom dvoch ab-
solventov našej univerzity, ktorí sa neza-
mestnali do 12 mesiacov od absolvovania 
štúdia.  

Veľa práce venovali zamestnanci univer-
zity príprave podkladov na Komplexnú akre-
ditáciu. UK predložila 30. 4. 2008 Akreditač-
nej komisii pri vláde SR kompletný materiál 
Komplexnej akreditácie – išlo približne  
o 100 tisíc listov formátu A4. Pre lepšiu 
predstavu: na uloženie takého množstvo 
potrebujete 21 veľkých škatúľ. 

Okrem iných materiálov sme predložili 
730 žiadostí o akreditáciu študijných prog-
ramov pre všetky tri stupne štúdia, 97 žia-
dostí o akreditáciu habilitačného konania  
a konania na vymenúvanie profesorov  
a podklady plnenia Kritérií začlenenia vyso-
kých škôl medzi univerzitné VŠ. K spokoj-
nosti môžem konštatovať, že naša univer-
zita všetkých 6 kritérií pre začlenenie medzi 
univerzity jednoznačne spĺňa, pričom nie-
ktoré kritéria výrazne prekračuje. Napríklad 
kritérium objem finančných prostriedkov 
na výskumné granty a projekty prepočíta-
ný na evidovaný počet profesorov, docen-

tov a tvorivých výskumných pracovníkov 
UK prekračuje o viac ako 200 %. Podobne 
je to pri kritériu, ktoré hodnotí počet štu-
dentov tretieho stupňa štúdia prepočítaný 
na jedného profesora alebo docenta – to 
prekračujeme o viac ako 50 %. To, že sme 
výberovou školou, dokumentuje aj plne-
nie kritéria počet študentov I. a II. stupňa 
na jedného uči teľa – namiesto maximál-
nych 20 študentov na učiteľa je to u nás 
len 13.  

Komplexná akreditácia bola aj príležitos-
ťou na odstránenie duplicít v ponuke študij-
ných programov a na ich inováciu. V otázke 
odstránenia duplicít nenašli samosprávne 
orgány príslušných fakúlt navzájom doho-
du, čo nepovažujem za dobrý krok. Budúc-
nosť ukáže, do akej miery sme dokázali na-
ozaj inovovať obsahy a zameranie študij-
ných programov.  

 

Usporiadali sme  
unikátne projekty 

 
Univerzita Komenského je referenčný 

bod vzdelávania, vedy, výskumu a kultúry 
Slovenska. V tejto súvislosti chcem vyjadriť 
spokojnosť s tým, že sa práve našej univer-
zite podarilo získať dotáciu na významný 
národný projekt s názvom „Excelentná 
univerzita“, ktorého aktivity počas celého 
akademického roka 2007/2008 smerovali  
k stimulácii konkurencieschopnosti budú-
cich i terajších zamestnancov, orientovali 
sa na potreby budovania vedomostnej spo-
ločnosti. Najdôležitejšie fakty o projekte 
Excelentná univerzita hovoria úplne jasne: 
v priebehu roka u nás prednášalo 197 špič-
kových odborníkov z celého sveta. Uskutoč-

nilo sa 1 200 vzdelávacích aktivít, ktorých 
sa zúčastnilo celkovo 27 000 účastníkov. 
Knihy, na univerzitnej pôde symbol koncen-
trovanej múdrosti, sme z projektu mohli 
nakúpiť za 2,5 milióna korún. 

Inou aktivitou našej cieľavedomej starost-
livosti o pritiahnutie zapálených je poduja-
tie Detská univerzita. Len pred niekoľkými 
týždňami sme v Aule UK úspešne ukončili 
už jej 6. ročník. Záujem o Detskú univerzi-
tu Komenského je veľký a z nášho pohľa-
du ide o významnú investíciu do detí, ktorá 
môže byť pre nich výnimočným impulzom 
k cieľavedomému štúdiu a záujmu o vedu. 
K septembru 2008 ju absolvovalo viac ako 
1800 detí. Aj touto cestou by som sa chcel 
poďakovať prednášajúcim za prípravu pred-
nášok a za citlivý prístup k nevšednej po-
pularizácii vzdelania i našej Alma Mater. 

 

Rozvíjame vedu,  
potvrdzujeme  

medzinárodný rozmer 
 
Vedecký výskum je rozhodujúcim zdro-

jom poznatkov pre vysokoškolské vzdelá-
vanie a jeho úroveň je kvalitatívnym indi-
kátorom každej vysokoškolskej inštitúcie. 
Univerzita Komenského patrí k najsilnejším 
vedecko-výskumným inšti túciám na Slo-
vensku. Platí to nielen pre počet tvorivých 
pracovníkov a dosiahnutých výsledkov, ale 
aj pre schopnosť v súťažiach, napr. gran-
tovým spôsobom získavať financie na pod-
poru vedeckého bádania. Máme vážny záu-
jem na kontinuálne rastúcom posilňovaní 
postavenia doktorandského štúdia. V rám-
ci podpory vedecko-výskumnej činnosti mla-
dých vedeckých pracovníkov sme z vlast-
ných prostriedkov grantovo stimulovali 
268 výskumných projektov celkovou su-
mou temer 12 miliónov korún. 

V rámci podpory programu Podpora sietí 
excelentných pracovísk výskumu a vý-
voja ako pilierov rozvoja v Bratislavskom 
kraji bolo podaných za Univerzitu Komen-
ského 8 projektov, ktorými sme žiadali o ne-
návratný finančný príspevok. Žiadateľmi 
boli riešitelia z Lekárskej, Prírodovedeckej, 
Filozofickej a Právnickej fakulty, z Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky a z Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied. Niektoré 
ďalšie pracoviská Univerzity Komenského 
sa do výzvy zapojili ako partneri 13 pro-
jektov, ktorých hlavnými riešiteľmi sú STU  
a SAV. V obdobnom programe adresova-
nom uchádzačom mimo Bratislavského sa-
mosprávneho kraja podala za UK Jesse-
niova lekárska fakulta 3 projekty.  

Vstupom Slovenska do EÚ sa výrazne 
posilnil nadnárodný význam Univerzity Ko-
menského. V predchádzajúcom akademic-
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kom roku privítala univerzita viacero vý-
znamných osobností. Ťažisko vedecky 
i spoločensky významných udalostí tvorili 
slávnostné zasadnutia akademickej obce 
Univerzity Komenského v Bratislave pri 
príležitosti udelenia čestného titulu Doctor 
honoris causa trom celosvetovo uznávaným 
zahraničným profesorom z Nemecka a Ra-
kúska, ktorí dlhé roky spolupracovali so svo-
jimi kolegami na UK. Z rovnakých dôvodov 
UK ocenila Veľkou zlatou medailou význač-
ného rakúskeho odborníka na hospodár-
ske právo. Zahraničná agenda univerzity 
tým samozrejme nie je zďaleka vyčerpaná.  

Fakulty UK mali v uplynulom akademic-
kom roku podpísaných 400, v tomto už 
534 bilaterálnych zmlúv umožňujúcich štu-
dentskú mobilitu. Radostný, a na univerzi-
tách v krajinách EÚ nie celkom bežný, je 
pohľad na stále rastúcu študentskú mobi-
litu, a to nielen na rastúce počty vysielaných 
študentov – v ostatnom roku sme vyslali 
na skusy už 375 študentov v programe 
Erasmus, ale predovšetkým na počet pri-
chádzajúcich zahraničných študentov. Tých 
len v zimnom semestri otvárajúceho sa aka-
demického roku príde takmer toľko, koľko 
v celom predchádzajúcom roku – a ten 
zas priniesol viac než 50 %-ný medziročný 
nárast v porovnaní s rokom predošlým. Naj-
významnejší študentský mobilitný program 
tak postupne prestáva byť jednosmerným, 
aj keď plná dvojsmernosť ostáva úlohou 
do budúcnosti. Tá je, samozrejme, viazaná 
na rozsiahlejšiu ponuku kompletných štu-
dijných programov v anglickom jazyku. 
UK podpísala medziuniverzitnú zmluvu so 
Štátnou univerzitou v Tbilisi a memoran-
dá o porozumení a spolupráci s Národnou 
Sun Yat-senovou a Národnou Chung-Cheng 
univerzitou v Čínskej republike Taipei. 

 
Upevnili sme samosprávu 

 
Pripravili sme aj významné vnútrouniver-

zitné predpisy: ide najmä o Štatút univerzi-
ty, jej Študijný, Disciplinárny a Štipendijný 
poriadok UK. Vytvorili sme jednotné celo-
univerzitné pravidlá rozdeľovania ubytova-
cej kapacity a prideľovania ubytovania na 
UK, ktoré výrazne objektivizujú kritériá pre 
vytvorenie poradovníka pre poskytnutie 
ubytovania a napomáhajú transparentnosti 
procesu prideľovania ubytovania študen-
tom a zamestnancom UK. Elektronická 
forma podávania žiadostí o ubytovanie, 
ktorú sme generovali a vlastnými silami za-
viedli v priebehu skutočne krátkeho času, 
aj napriek svojim detským chorobám preu-
kázala svoj význam. Všetky tieto predpisy 
sú výsledkom širokého pripomienkového 
konania, ktorého sa zúčastnili fakulty a ostat-

né súčasti UK, čo je zárukou toho, že tento 
základný legislatívny rámec na UK bude 
napomáhať ďalšiemu rozvoju UK v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, vedy a vý-
skumu.  

 
Školné vs. lojálnosť 

 
Napriek tomu, že sme dohodou s dekan-

mi prijali smernicu, v ktorej sú stanovené 
podrobné pravidlá odpúšťania, resp. zni-
žovania školného za prekročenie štandard-
nej dĺžky štúdia a v súlade s ňou sme viac 
ako 80-tim percentám študentov odpustili 
alebo znížili školné, mnohí študenti nepre-
javili elementárnu dávku lojálnosti  k Alma 
Mater a niektorí z nich dokonca spoluorga-
nizovali akcie a vystúpenia, ktoré poškodzo-
vali dobré meno univerzity. 

Na väčšine najlepších vysokých škôl 
v USA, ktoré patria k špičke vysokých škôl 
vôbec, je školné plošné a nemalé (desiat-
ky tisíc dolárov). Nik zo študentov nebojuje 
proti vlastnej škole, pretože si uvedomuje, 
že kredit ich diplomov je spoluurčovaný 
kvalitou štúdia, na podporu ktorej sa vyu-
žíva aj školné. Jednoducho, elementárna 
lojalita k alma mater je im samozrejmá. 
Naopak, mnohí z absolventov ju finančne 
podporujú potom, ako sa stali úspešnými. 
Na dobrých univerzitách sú to ročne desiat-
ky miliónov dolárov. Pritom treba zdôrazniť, 
že žiadna z tých najlepších univerzít v USA 
nepokrýva svoje náklady len zo školného – 
aj pri tých najlepších to býva menej ako po-
lovica nákladov. 

 
Idey a ekonomika 

 
Ušľachtilé idey sa, nanešťastie a či našťas-

tie, musia kamarátiť s ekonomickou bázou. 

V oblasti hospodárenia dosiahla univerzita 
aj za neobyčajne ťažkých vonkajších pod-
mienok kladný hospodársky výsledok v su-
me viac ako 6 mil. korún. To považujeme za 
potvrdenie tézy, že akademická samosprá-
va a na nej založený manažment verejných 
vysokých škôl vie efektívne hospodáriť.  

S očakávaním prehĺbenia kritérií kvality 
sa pozeráme na prípravu nových kritérií 
delenia štátnej dotácie vysokým školám. 
Vážne obavy v nás však vyvoláva jednak 
celkový objem finančných prostriedkov, 
ktorý je v návrhu štátneho rozpočtu na vy-
soké školy na budúci rok plánovaný, jednak 
opakovane predkladaný zámer posilniť tzv. 
technické smery štúdia. Veď napr. v situácii, 
keď preukázateľne chýba 1 800 učiteľov 
cudzích jazykov, by jednostranné posil-
nenie technických študijných smerov ohro-
zovalo vzdelanosť slovenského národa 
práve v dnes tak dôležitej oblasti jazykovej 
kompetencie. Následne ešte musíme ab-
solventov učiteľských smerov prilákať, aby 
vykonávali ono učiteľské poslanie, na ktoré 
sme ich pripravovali. Krajina zle ohodno-
cuje učiteľskú prácu, ak si mladí uči telia 
nemôžu založiť rodinu, pretože by neprežili. 
Napokon, nik nedokázal zvýšenú potrebu 
absolventov vysokých škôl technických 
smerov. Naopak, z hľadiska hodnotového 
posilňovania spoločnosti je jediná cesta – 
musíme hľadať vhodné nástroje, ako skva-
litňovať humanitné vzdelávanie. Je na po-
litickom rozhodnutí vlády, či posilní základ-
ného hýbateľa budovania vedomostnej 
spoločnosti – školy, a to najmä vysoké 
školy v celej ich spoločenskej potrebnosti, 
alebo podľahne partikulárnym politickým 
záujmom. Investície do vzdelania sú zo stra-
tegického hľadiska tými najlepšími. Ako prí-
klad ekonomického zhodnotenia investícií 
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do vzdelania môže slúžiť návratnosť a ren-
tabilita vzdelávania lekárov. V štúdii, pub-
likovanej v poslednom čísle časopisu Aca-
demia, bola vyčíslená jeho návratnosť na 
necelé tri roky a rentabili ta investícií  na  
1 259 percent. 

 
Elektronizácia  

a informatizácia univerzity 
 
Doteraz sme hovorili o základnom pôdo-

ryse univerzity: o študentoch a ich úspeš-
nom vzdelávaní, kvalitnom pedagogickom 
zbore opierajúcom sa o vedeckú činnosť  
a o ekonomickom zázemí. Pozrime sa te-
raz aj na niektoré ďalšie činnosti, bez kto-
rých by úspešné fungovanie univerzity bolo 
len ťažko predstaviteľné.  

Z hľadiska riadenia fakúlt i celej univerzi-
ty je významným míľnikom dobudovanie 
finančného informačného systému SOFIA. 
Od spustenia modulu ľudské zdroje sú 
v systéme už všetky potrebné dáta a budú 
sa z nich už dať derivovať nielen prvoplá-
nové informácie potrebné najmä pre ope-
ratívne riadenie a štandardné výkazníctvo.  

UK zabezpečuje zamestnancom prístup 
k rozsiahlym elektronickým informačným 
zdrojom – ide o takmer 20 tisíc titulov ča-
sopisov s úplnými textami a takmer 31 tisíc 
elektronických kníh. Z väčšiny fakultných 
knižníc sa už dá potrebná študijná literatú-
ra objednávať cez internet – zaslaním elek-
tronickej žiadanky. Počas tohto akademic-
kého roka sa ponuka knižničných služieb 
rozšíri aj o možnosť elektronického objed-
návania tlačených periodík. 

Tretí rok sme systematicky odovzdávali 
záverečné práce študentov v elektronic-
kej forme. Proces sa podstatne zefektívnil 
a zjednodušil využitím webovského rozhra-
nia, pričom sa dôsledne rešpektujú licenč-
né zmluvy s autormi. V túto chvíľu už môže-
me považovať odovzdávanie záverečných 

prác v elektronickej forme za zabehnutý  
a integrovaný prvok budovania a šírenia 
informačnej základne UK.  

Za významný nástroj zlepšujúci poskyto-
vanie potrebných informácií študentom, za-
mestnancom i verejnosti považujeme aj na 
základe kladných ohlasov jednotný formát 
nového webu fakúlt a súčastí UK. To, čo 
pritom na prvý pohľad vidieť nie je, je zásad-
ný kvalitatívny zlom, keď sme systém vytvo-
rili a k nemu vyškolili administrátorov a edito-
rov tak, že ani na úrovni katedier nič ne-
bráni bezodkladnému publikovaniu správ. 

Finišuje tiež internetizácia internátov – 
v uplynulom roku pribudlo do 700 prípoj-
ných zásuviek na Mlynoch, celkovo ich je 
na internátoch UK viac ako 3 570. Jedno-
duché nebolo vyriešiť ani spôsob budo-
vania nadstavbových modulov systému 
ŠTUDENT I, napr. pre tie fakulty, ktoré chce-
li už teraz realizovať elektronický zápis. Čier-
nou morou pre univerzitu sa stáva verejné 
obstarávanie systému ŠTUDENT II. – prísne 
dodržiavanie zákona o verejnom obstará-
vaní v našom prostredí robí z verejnej in-
štitúcie vazala nedôsledností uchádzačov. 

Rozširovanie IP telefónie je vidieť na zvy-
šovaní počtu účastníkov i intenzite využíva-
nia. To podstatne zvyšuje sumu ušetrenú 
za telefonovanie.  

 
Zveľaďujeme majetok 

 
Aj v uplynulom roku sa vedenia univerzi-

ty, fakúlt a centrálne financovaných súčastí 
snažili o zveľaďovanie majetku univerzity. 
Asi o mesiac bude skolaudovaná nová 
krásna lodenica v areáli v Karlovej Vsi, 
ktorá sa stane sídlom Centra univerzitného 
športu. Úspešne bola realizovaná rekon-
štrukcia Novej budovy UK na Múzejnej 
ulici – výmena okien, namontovanie žalúzií 
a oprava strechy. Začala sa výstavba Auly 
v Martine. Kvôli neserióznosti dodávateľa 

prác rekonštrukcie Mlynských Luhov sa 
termín ukončenia tejto aktivity výrazne od-
dialil. Všetky prevody nehnuteľností i nájmy 
dlhšie ako jeden rok prechádzajú schvaľo-
vacím procesom aj v Akademickom senáte 
UK, čím sú tieto aktivity pod bezprostred-
nou kontrolou akademickej obce. 

 
Inšpirácia na záver. Dovoľujem si pripo-

menúť, že Vláda SR odsúhlasila v zozname 
verejných prác na budúce obdobie rekon-
štrukciu areálu fakúlt v Mlynskej doline vo 
výške 2,3 miliardy korún, čo je dobrý krok 
k definitívnemu schváleniu celej rekon-
štrukcie.  

Vážený pán prezident Slovenskej repub-
liky, ctení hostia, milí kolegovia a študenti, 
o každom novom nastupujúcom akademic-
kom roku sa zvykne hovoriť, že bude iný, 
ťažší a náročnejší ako ten predchádzajúci. 
Väčšinou je s ním spojené množstvo oča-
kávaní. V týchto konštatovaniach sa skrýva 
istá dávka obozretnosti, možno i obavy  
z toho, čo prinesú nadchádzajúce dni, týžd-
ne a mesiace. Neobávam sa však, že by 
sme úlohy a povinnosti, ktoré pred nami 
stoja v novom akademickom roku, nedoká-
zali riešiť. Som presvedčený, že akademic-
ká obec Univerzity Komenského v Bratislave 
bude úspešne investovať svoj intelektuál-
ny a odborný potenciál do realizácie spo-
ločných priorít.  

Vážení kolegovia, milí študenti, na záver 
by som sa rád poďakoval vám všetkým, 
ktorí sa svedomitým a zodpovedným spô-
sobom podieľate na doterajšej kvalite živo-
ta našej univerzity. Dovoľte mi, aby som 
vám všetkým zaželal úspešný nový akade-
mický rok, pevné zdravie, radosť z práce  
a veľa osobných i pracovných úspechov. 

Týmto považujem akademický rok 2008/ 
2009 na Univerzite Komenského v Bratisla-
ve za otvorený.  

medzititulky redakcia 
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Významná návšteva z Austrálie  
na LF UK 

 
V dňoch 22. a 23. mája 2008 navštívil LF UK v rámci projektu Excelentná univerzita prof. RNDr. Jozef Gecz, PhD., ktorý patrí k celosve-

tovo uznávaným vedcom v oblasti humánnej genetiky. Špecializuje sa na genetiku mentálneho postihnutia.  
 
Absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK. 

Od roku 1994 pracuje v Austrálii. Doterajší 
výskum prof. Gecza viedol k identifikácii 
viac ako 28 génov zodpovedných za rôz-
ne druhy mentálneho postihnutia. Je aktív-
nym členom medzinárodných organizácií 
– Human Genome Organization (HUGO), 

Australian Society for Medical Research 
(ASMR), American Society of Human Ge-
netics (ASHG), European Society of Human 
Genetics (ESHG), National Association of 
Research Fellows (NARF) a HGSA (Human 
Genetics Society of Australasia, SA Branch 
president).  

V súčasnosti pracuje na vedeckej pozícii 
ako NH&MRC Principal Research Fellow, 
Principal Molecular Geneticist/Grant Fun-
ded (vedecký stupeň 6b) na oddelení Gene-
tickej medicíny Nemocnice pre matku a die-
ťa v Adelaide a tiež na Fakulte lekárskych 
vied na univerzite v Adelaide v Austrálii. 

V publikačnej oblasti je tiež výnimočne 
aktívny. Vydal stodeväť originálnych publi-
kácií, dvanásť recenzií, deväť knižných ka-
pitol a dve špeciálne vydania časopisov. Na 
konte má 2 263 SCI citácii (vrátane auto-
citácií). Jeho Hirschov index je 28. Je drži-
teľom viacerých domácich a medzinárod-
ných ocenení. 

Vynašiel a patentoval „A Novel Homeobox 
Gene“ (PCT/AU2002/001599, r. 2002), „DNA 
sequences associated with FRAXE mental 
retardation“ (PCT/AU1996/000825, r. 1996) 
a „A novel protocadherin associated with 
epilepsy and mental retardation limited to 
females“ (r. 2008). 

Intenzívne sa venuje výchove mladých 
talentovaných vedcov počas postgraduál-
neho štúdia, patrí k organizátorom prestíž-
nej austrálskej súťaže Young Investigator 
Award. 
doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., 

LF UK 
 

 
 

Profesor Gecz:  
Vedu dokážu robiť dobre len niektorí 

 
 Prázdniny sú časom zastavenia a ob-
zretím sa za vykonaným. Máte ako 
špičkový vedec a tiež pedagóg čas sa 
niekedy na dlhšie zastaviť?  
 
Moja práca je aj pre mňa veľkou záľubou, 

našťastie však nie jedinou. Rád športujem, 
milujem prírodu a umenie a rád trávim čas 
s rodinou a priateľmi. Ako mladý postdoc 
som si rýchlo uvedomil, že hoci je vo vede 
mimoriadne dôležité, koľko času vedec ve-
nuje svojej práci, oveľa dôležitejšie je, koľko 
„kvalitného“ času venuje práci. Keď som 
prišiel do Austrálie, nevedel som pochopiť, 
že môj šéf profesor Grant Sutherland, kto-
rý v tom čase objavil gén pre fragilný X (za-
kladateľ a prezident medzinárodnej orga-
nizácie ľudského genómu HUGO), obyčajne 
pracoval len medzi 9:00 a 17:00 h. Ako to 
môže všetko stíhať? Lámal som si hlavu. 
Rýchlo som pochopil, že oddýchnutá a svie-

ža myseľ je prvým krokom k úspechu či   
k novému objavu. Obyčajne nepracujem 
cez víkendy a prázdniny (4 – 5 týždňov 
ročne) sú časom bez práce a internetu. 

 
 Už viac rokov ste celosvetovo uznáva-
ným vedcom v oblasti humánnej ge-
netiky so zameraním na problematiku 
mentálneho postihnutia. Kde je ťažis-
ko vášho vedeckého záujmu dnes?  
 
Aj cez našu prácu sme sa za posledných 

10 – 15 rokov naučili, že repertoár gene-
tických ochorení, ktoré sa zdajú rovnaké  
z klinického pohľadu (genetická heteroge-
nita) ako aj prejav rôznych mutácii v tej 
istej rodine (mutačná pleiotropia), je oveľa 
širší, ako sme predpokladali. Navyše stále 
zisťujeme, že vieme veľmi málo o rôznych 
možných mechanizmoch genetických po-
rúch, ako aj vplyvoch prostredia (vnútor-

ného – genetického či vonkajšieho) a ako 
tieto zložky navzájom interagujú na úrovni 
jedinca. Ťažisko mojej práce je stále v ob-
javovaní génov pre rôzne poruchy intelek-
tu. Nezastavujeme sa však pri identifikácii 
týchto génov a mnohé gény a mutácie štu-
dujeme ďalej používaním rôznych modelo-
vých systémov, bunkových kultúr, modifi-
kovaných myších modelov, či neuronálnych 
kmeňových buniek. Snáď v neďalekej bu-
dúcnosti sa začneme pokúšať systematicky 
hľadať rôzne terapeutické látky pre vybrané 
ochorenia. 

 
 Z akých vedeckých výsledkov ste mali 
v posledných rokoch najväčšiu radosť?  
 
Snáď najväčší pozitívny dopad mali vý-

sledky projektu IGOLD (International Gene-
tics of Learning Disability), ktorý sme spus-
tili s kolegami z USA a Anglicka v roku 2003. 

EXU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor Jozef Gecz na univerzite prednášal na tému Molekulárna genetika a IQ. 
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Tento projekt viedol nielen k fantastickým 
výsledkom v objavovaní génov pre rôzne 
poruchy intelektu ale aj k neočakávaným 
objavom v oblasti základného výskumu. 
Najväčším osobným potešením bol však 
fakt, že sme pomohli mnohým rodinám, 
ktoré spolupracovali s nami po dlhé roky. 
Informácia o genetickej poruche a s ňou aj 
prístup na genetické testovanie a diagnos-
tiku má pre nich mimoriadnu cenu. Hlavne 
čo sa týka plánovaného rodičovstva. Po 
rozoslaní výsledkov týmto rodinám a v nie-
ktorých prípadoch po ďalšom testovaní sa 
im s malým odstupom času narodilo dva-
krát viac detí ako je priemer ostatnej popu-
lácie. Predtým mali v priemere o polovicu 
menej detí v porovnaní s ostatnou populá-
ciou. Jedna pani to pekne popísala slova-
mi, že vedieť presne, aké jej hrozí riziko 
mať postihnuté dieťa, bolo pre ňu lepšie 
ako vyhrať v lotérii.  

 
 Ako sa vedeckému tímu pod vaším ve-
dením darí prenášať výsledky vedeckej 
práce do klinickej praxe? 
 
Veľkou výhodou v našom prípade je, že 

moje laboratórium je situované priamo  
v detskej nemocnici (Adelaide Women’s 
and Children’s Hospital), a teda v dennom 
kontakte s DNA a cytogenetickým diagnos-
tickým pracoviskom, klinickými genetikmi, 
genetickými poradcami, ako aj pediatrami, 
neurológmi a inými špecialistami, s ktorý-
mi spolupracujeme. Vďaka tomu sa naše 
výsledky prenášajú do praxe takmer bez 
problémov a čo najskôr. Jediným, ale aj 
veľkým problémom je fakt, že nie je dosta-
tok prostriedkov na všetky testy, ktoré by 
sme mohli previesť do praxe. Miestne pra-
covisko má vyčlenený rozpočet a používa 
ho na úhrady výdavkov za rôzne testy. Sa-
mozrejme pacienti si môžu test vyžiadať 
a zaplatiť, ak majú na to vlastné prostried-
ky. Inak sa tieto testy hradia v závislosti od 
rôznych priorít a okolností . Okrem toho 
robíme veľa testov z rozpočtu vedeckých 
grantov. 

 
 Máte vo vedeckom tíme aj mladých le-
károv? Čo ich motivuje? 
 
Momentálne mám jednu lekárku z Thaj-

ska, ktorá si urobila PhD. v USA a chcela 
sa naďalej vzdelávať v molekulárnej gene-
tike v našom laboratóriu. V minulosti som 
mal pediatrov (Mei Jiang z Číny, Zahiya Al 
Raisi z Omanu), neurológov (P. Stromme  
z Nórska) či mnohých ďalších na dvoj až 
trojročné stáže. Čas od času mám aj štu-
dentov – lekárov, ktorí si vyberú vedeckú 
prácu z našej ponuky a strávia v laborató-
riu niekoľko týždňov. V súčasnosti je pre 
lekárov veľmi dôležité byť v blízkom kontak-
te s vedou, lebo takto jednoznačne môžu 
poskytnúť starostlivosť svojim pacientom 
na najvyššej svetovej úrovni. Mnohí lekári 

majú skutočný záujem o vedu a obyčajne 
pracujú čiastočne na klinike a v laborató-
riu. Takíto ľudia, pokiaľ dokážu úspešne 
bilancovať svoju prax s vedeckým výsku-
mom, sú zvyčajne mimoriadne úspešní. 
Motivácia je jasná – schopnosť poskytnúť 
najmodernejšiu a najkvalifikovanejšiu sta-
rostlivosť o pacienta.  

 Intenzívne sa venujete výchove mla-
dých talentovaných vedcov počas post-
graduálneho štúdia, patríte k hlavným 
organizátorom prestížnej austrálskej sú-
ťaže Young Investigator Award, ktorá 
priťahuje aj pozornosť médií. Mohli by 
ste nám priblížiť túto súťaž? 
 
Výchova mladého vedeckého talentu je 

kritická. Profil a obraz priemerného vedca 
sa taktiež podstatne zmenil od tých čias, 
keď sme boli zvyknutí na starých pánov 
s okuliarmi a v bielych plášťoch, obyčajne 
študujúcich niečo pod mikroskopom. Súčas-
ní vedci sú dynamickí, často mladí ľudia, 
ktorí majú mimoriadne dobré vystupovanie 
a vedia komunikovať na všetkých úrovniach, 
s vedcami – kolegami, laickou verejnos-
ťou, študentmi či žurnalistami. V našej sú-
ťaži sme sa snažili modelovať a nasmero-
vať mladých ašpirujúcich vedcov na túto 
cestu. V prvom kole sú hodnotení na zá-
klade písomných podkladov o svojom pro-
jekte, súhrnu projektu pre laickú verejnosť 
a CV. Podľa týchto podkladov skupina šty-
roch až šiestich anonymných posudzova-
teľov vyberie osem semifinalistov, ktorí si 
pripravia dvanásťminútovú vedeckú pred-
nášku pre odbornú verejnosť (na diskusiu 
majú tri minúty). Z nich potom traja posu-
dzovatelia z poroty vyberú troch finalistov 
na základe kvality projektu, dôležitosti skú-
maného problému pre pacienta alebo le-
kársky výskum vo všeobecnosti . Hodnotí  

sa tiež kvalita prednášky (vizuálna stránka 
aj prednes). Vybraný traja finalisti si svoje 
prednášky musia prepracovať tak, aby boli 
zrozumiteľné laickej verejnosti . Súčasťou 
príprav na finále je špeciálne stretnutie 
so známym novinárom, ktorý študentom 
pomôže s prípravou prednášky pre laickú 
verejnosť (tzv. mediálny tréning). Finálový 
večer sa uskutočňuje za účasti ministra 
zdravotníctva alebo vedy, mnohých vedcov, 
kolegov, rodinných príslušníkov ako aj laic-
kej verejnosti. Posudzovateľmi vo finále nie 
sú vedci, ale novinár, známy komentátor 
z rádia a niekto z televízie, ktorí majú k dis-
pozícii vedeckého poradcu. Každý posu-
dzovateľ položí na konci prednášky jednu 
– dve otázky. Nakoniec posudzovatelia 
rozhodnú o víťazovi, ktorému ocenenie 
odovzdá jeden z prítomných ministrov. Ce-
na je finančná (AUD 10.000,–), ako aj mož-
nosť cestovať na zahraničnú vedeckú kon-
ferenciu. O každom finalistovi vyjde článok 
v novinách a víťazovi je venovaný dokumen-
tárny zostrih o jeho práci v televízii. Finalisti 
potom prednášajú na rôznych podujatiach. 
Zatiaľ mali všetci doterajší víťazi mimoriad-
ny úspech a súťaž významne prispela k ich 
vedeckej kariére. Súťaž sponzorujú rôzne 
spoločnosti, ako aj vládne a mimovládne 
organizácie. Organizátori a posudzovatelia 
venujú svoj vlastný čas bez nároku na od-
menu. Finálový večer je skutočnou oslavou 
mladého talentu a je až neuveriteľné, ako 
dokážu títo mladí ľudia nadchnúť svojich 
poslucháčov.  

 
 Kedy a ako podľa vás treba začať s vý-
chovou k vedeckej činnosti na lekár-
skych fakultách? 
 
Podľa môjho názoru najneskôr v treťom 

alebo štvrtom ročníku štúdia. Dôležité je, 
aby bola možnosť začať aj skôr. Problém 
je nájsť vhodnú formu a voľný čas. Treba si 
uvedomiť, že čo i len pár hodín týždenne 
zmení pohľad študenta na prácu vo vede  
a môže ho pre ňu nadchnúť. Veda sa nedá 
predpísať, lebo je to niečo, čo dokážu robiť 
dobre len niektorí. Dôležité je však mať pri-
pravenú pre študentov aspoň nejakú „expo-
zíciu vedou“, aby si sami uvedomili a ve-
deli posúdiť, či je to pre nich možnosť do 
budúcnosti. Z tohto hľadiska je veľmi dôle-
žité, aby boli pre študentov plánované pri-
merané vedecké projekty. Zo skúsenosti  
viem, že študenti majú prirodzený rešpekt 
pred mentormi/školiteľmi práce, ktorí sú 
sami aktívni vo vede. To znamená, že ve-
decká a výskumná kapacita je na lekár-
skych fakultách nezastupiteľná a musí sa 
aktívne podporovať. Prítomnosť špičkovej 
vedy na lekárskych fakultách znamená aj 
istotu špičkovej výchovy študentov pre kaž-
dodennú lekársku prax. Veda má z tohto 
hľadiska nezastupiteľnú úlohu. 

doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc., 
LF UK 

 

EXU 
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Chce zmeniť prístup k informatike 
 
Od augusta je poverený vedením Centra informačných technológií UK (CIT UK) Mgr. Peter Miazdra. Po vysokej škole čerpal skúsenosti 

v akademickej i komerčnej sfére. Dnes ich mieni využiť v prospech univerzity. Aké má plány s informačnými technológiami (IT) na UK? 
Čo ho motivuje? 

 

 Už dva mesiace stojíte na čele CIT UK. 
Za ten čas ste mali možnosť spoznať 
fungovanie oddelenia. Ako vidíte pre-
vádzkovanie informačných technológií 
na univerzite počas vášho pôsobenia? 

Ide mi o to, aby boli informačné techno-
lógie vnímané ako strategický nástroj, ktorý 
umožňuje túto univerzitu kvalitnejšie viesť, 
riadiť a reagovať na situáciu. 

 
 Viete aj konkrétnejšie povedať, ako to 
chcete docieliť? 

Plánujem na to využiť tzv. procesné a pro-
jektové riadenie, čo je skutočná „popoluš-
ka“ v týchto končinách. Zo svojho predchá-
dzajúceho pôsobenia viem, že sú to mimo-
riadne účinné nástroje. Sú schopné zmeniť 
prístup informatiky, ktorým je momentálne 
vykonávaná na univerzite, z prístupu „robí-
me najlepšie, ako vieme“ na prístup „dodá-
vame služby v požadovanej kvalite“. Projek-
tové riadenie je zasa úspešným nástrojom 
v rozvoji služieb. V rámci neho budeme ve-
dieť omnoho lepšie analyzovať, prečo sme 
do určitých projektov išli alebo nešli. Termí-
ny ako „štúdia uskutočniteľnosti“ alebo „ob-
chodný prípad“ sú tu veľká neznáma a ve-
rím, že prinesú potrebnú sebareflexiu. 

 
 Trúfate si odhadnúť, aká je situácia na 
UK a iných univerzitách?  

Vzhľadom na to, že v poslednom čase 
som pôsobil v komerčnej sfére a s UK som 

mal len čiastočný kontakt, o iných univer-
zitách nemám zasadnú vedomosť. Prvým 
pokusom môže byť nedávna služobná ces-
ta v Jasnej na konferenciu pre vrcholový 
manažment univerzít, tzn. rektorov, prorek-
torov gestorujúcich informatiku a vedúcich 
informatikov pod názvom „Strategický vý-
znam informačných a komunikačných tech-
nológií pri riadení vysokých škôl“. 

 
 Prečo ste sa rozhodli vymeniť privátny 
sektor za univerzitu? 

Pracoval som v nadnárodnej IT korporá-
cii, kde som sa venoval ako operatívnemu 
riadeniu, tak riadeniu projektov rôznej veľ-
kosti. Po troch rokoch sústavnej práce som 
začal mať pocit nasýtenia, a  práve v tom 
čase sa na univerzite naskytla táto príleži-
tosť. Po istých ujasneniach a rozhovoroch 
ohľadom možností rozvoja IT na univerzite 
sme sa dohodli, že to skúsime. 

 
 Čo vás pre prácu v „štátnom“ sektore 
motivuje, keďže v komerčnej sfére sú 
platové podmienky nepochybne vyššie? 

Platové pomery v komerčnej sfére a špe-
ciálne v IT oblasti mi umožnili vyriešiť byto-

vú otázku ako aj dopravnú. Z tohto pohľa-
du som si mohol dovoliť uprednostniť istý 
idealizmus a priestor pre väčšiu sebareali-
záciu. 

 
 V čom považujete prácu pre univerzitu 
za výzvu? 

Ako som na začiatku spomenul, na uni-
verzite je informatika prevádzkovaná spô-
sobom „robíme najlepšie, ako vieme“. Vý-
zvu pre mňa predstavuje, že sa pokúsim, 
aby informatika na univerzite bola riadená 
tak, aby sme služby dodávali štandardným 
a merateľným spôsobom v kvalite, ktorú po-
užívatelia požadujú a chcú mať. Aby služby, 
ktoré prevádzkujeme, mali zmysel. A širším 
prínosom je, že tento prístup sa potom mô-
že použiť aj na ďalšie prevádzkové odde-
lenia. Vďaka tomu sa bude môcť UK hrdiť 
medzi inými slovenskými univerzitami fak-
tom, že je procesne a projektovo riadená. 
Tým sa, samozrejme, zvýši jej atraktivita. 
V neposlednom rade takéto nástroje pri-
nášajú aj úspory v otázke investícii a nákla-
dov na prevádzku.  

 
Lenka Mlynčeková 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
Služby CIT UK 

Komunikačné služby 
• E-mail (Elektronická pošta)  
• Proxy (Proxy servery)  
• VoIP (Hlasová komunikácia po počítačovej sieti)  
• VPN (Virtuálna privátna sieť)  
• Webmail (Prístup k vašej schránke cez internet)  
• WiFi (Bezdrôtové pripojenie k počítačovej sieti) 

Servisné služby pre pracovníkov RUK 
• Hot Line (Pomoc po telefóne)  
• Riešenie sťažností (na SPAM, prieniky, porušovanie autorských práv  

a podobne)  
• Pomoc používateľom (Riešenie najčastejších problémov)  
• Zisťovanie používateľského mena a prístupového hesla (pre prístup  

k niektorým službám) 

Vzdelávacie a informačné služby 
• Elektronické vzdelávanie (e-Learning)  
• Internetová prezentácia (Web)  
• Školenia 

viac na www.uniba.sk 
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Rozlúčili sme sa  
s docentkou Železkovovou 

 
Vo veku 78 rokov 9. mája 2008 dotĺklo srdce doc. JUDr. Gertrudy Železkovovej. Katedra dejín štátu a práva PraF UK bola jej prvým 

pôsobiskom, na ktorom sa rozvinul a uplatnil jej pedagogický talent, vedecký potenciál i ľudské vlastnosti dobrého človeka.  
 

Katedra právnych dejín bola jej spoločen-
stvom na poli pestovania vzťahu k právu 
u nastupujúcich študentov. Prizvali ju robiť 
prvé brázdy na poli rímskoprávnej jurispru-
dencie. Jej prvým dielom sa stal učebný 
text z Rímskeho práva. Celoživotnou univer-
zitnou pedagogickou misiou našej učiteľky 
a kolegyne sa stal rovnako univerzálny pred-
met a to Všeobecné (svetové) dejiny štátu 
a práva. Bola s ním v kompatibilite, vzhľa-
dom na svoj jazykový diapazón. Zvládla 
poltucet svetových jazykov. Tak sme ju po-
znali ako našu prednášateľku s mladistvým 
hlasom, výrazom i dikciou vysokoškolskej 

učiteľky, pre ktorú bolo právo umením dob-
ra a vedou o spravodlivosti.  

Dnes je to práve okrúhlych 55 rokov prá-
ce na poli vedeckej a vysokoškolskej peda-
gogiky, ktorej zasvätila svoj život. Bolo to 
totiž v roku 1953, keď ako dvadsaťtriročná 
nastúpila na Katedru právnych dejín PraF 
UK, ktorá sa odvtedy stala jej celoživotným 
pôsobiskom. Patrila k prvým učiteľom fakul-
ty, ktorí absolvovali v roku 1967, v relatívne 
zaujímavom období šesťdesiatych rokov 
minulého storočia, vtedy nový stupeň ve-
deckého vzdelávania a stala sa kandidát-
kou právnych vied.  

Prišli však i roky nepohody. Nádejný roz-
let myslenia pribrzdili opatrenia politickej 
normalizácie. V roku 1974 sa však stala 
prvou vedúcou Katedry dejín štátu a práva 
na novozriadenej Právnickej fakulte Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Našla tam svoje dočasné pôsobisko. Dneš-
né pracovisko na tejto fakulte je aj jej die-
lom. Dedičstvom, ktoré pretrvá.  

S príchodom slobody bolo ocenené aj jej 
osobné pedagogické a vedecké dielo. Po 
rehabilitácii ako docentka dejín štátu a prá-
va pôsobila až do roku otvorenia Právnic-
kej fakulty v Trnave, znovu na svojej alma 
mater v Bratislave. Na historickej a slávnej 
Trnavskej univerzite sa stala zakladateľkou 

novej katedry. V tomto zmysle bola doc. Že-
lezkovová vedecko-pedagogickou bytosťou 
s trojjediným pôsobiskom.  

Vážená pani docentka, drahá Gertuška, 
lúčim sa s Tebou za Tvoju prvorodenú Ka-
tedru právnych dejín v Bratislave, za všet-
kých Tvojich kolegov. Zapísala si sa do ve-
domia päťdesiatich piatich ročníkov študen-
tov. Naplnila si bohato svoj život, aj dielo 
právnika a vysokoškolského učiteľa. S hlbo-
kou vďakou a s úctou. 

prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.,  
vedúci Katedry právnych dejín PraF  

(redakčne krátené) 

 
− 18. 3. 1930 sa narodila v Trnave 
− 1949 – ukončila gymnázium 
− 1953 – absolvovala PraF UK 

a nastúpila na fakultu ako asistentka 
− 1967 – získala vedeckú hodnosť 

„kandidátka právnych vied“ 
− 1974 – prvá vedúca Katedry dejín 

štátu a práva na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach 

− 1977 – odborná asistentka PraF UK 
− 1991 – habilitovala sa na docentku 
− 1998 – pôsobila na Právnickej fakulte 

v Trnave 
− 9. 5. 2008 zomrela v Trnave 

 
 

 
 

 

Za profesorom Eugenom Husárom 
 
Na pravé poludnie v krásnom slnečnom počasí sme sa 27. mája naposledy rozlúčili s prof. JUDr. Eugenom Husárom, DrSc. Možno 

práve takáto chvíľa bola obrazom života, v ktorom sa dni obyčajné i temné striedali s tými slnečnými. Je pravdou, že na sklonku jeho 
života tých slnečných bolo menej. Zdravotné problémy ho prenasledovali a zvíťazili nad životom. 

 
Profesor Husár bol človekom, pedagógom 

i odborníkom, ktorého meno v oblasti trest-
ného práva, ale nielen v nej, poznalo nie-
koľko generácií právnikov. Jeho meno sa 
vyskytuje v stovkách článkov, ktorých autori 
sa na jeho názory a myšlienky odvolávali  
a ešte dlhú dobu budú odvolávať. 

Písanie a učenie mu bolo zrejme vlastné, 
pretože sa už v roku 1953 objavuje v učeb-
nici Trestného práva. Od tohto času, ak sa 
pozrieme na jeho bibliografiu, nasledujú 
stovky ďalších titulov. Bol vlastne pri tvorbe 
všetkých základných, ale aj suplementár-
nych trestnoprávnych noriem. Vývoj trest-
ného práva, osobitne procesného, musel 
poznať skutočne detailne. Okrem toho bol 

 

− 19. júla 1930 sa narodil v Žiline 
− 1948 – ukončil Štátne Gymnázium  

v Žiline 
− 1952 – absolvoval PraF UK  

a zostal na fakulte pracovať ako 
asistent 

− 1961 – obhájil kandidátsku 
dizertačnú prácu 

− 1964 – habilitoval a získal titul  
docenta 

− 1971 – stal sa profesorom 
− od 1993 – pracoval ako advokát 
− 2003 – odišiel z PraF UK  

do dôchodku 
– 21. mája 2008 zomrel v Bratislave 

Spomíname 
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najmladším profesorom trestného práva 
na Slovensku. 

Ale akým bol vlastne človekom, kolegom, 
šéfom a priateľom? Oficiálne bol „pánom 
profesorom“, ale pre svojich blízkych kole-
gov, spolupracovníkov a priateľov bol v súk-
romí jednoducho Geňom. Tak ho oslovo-
vali, identifikovali a veľká väčšina poznala. 
Ako človeka, ktorý na rozličných stretnu-
tiach oficiálnych i neoficiálnych býval plný 
optimizmu, rečí, ponaučení a skúseností či 
neznámych, a trochu odlišných ako oficiál-
nych, historických výkladov. 

Jednoduché boli jeho výklady a ponauče-
nia, pokiaľ išlo o oblasť vzdelávania či apliká-
cie práva. Trestný proces bol v jeho podaní 
jasný, zreteľný, tak ako si on predstavoval, 
že ho treba uplatňovať. Ale okrem toho, čo 
bolo v knihách, či už tých, na ktoré sa od-

volával, alebo tých, ktoré sám napísal, mal 
aj názory, ktoré neboli vždy konformné. Ne-
dá mi nespomenúť myšlienku v tom čase, 
a možno i dnes, doslova kacírsku, ktorá sa 
stále znova objavuje. Týkala sa nároku po-
škodeného v trestnom konaní, keď vyslovil 
názor, že adhézne konanie je skutočne 
akýmsi „prilepencom“. Poškodeného by 
sme mali riešiť inak, ako to považujeme za 
zákonné a obvyklé a nezaslúži si byť prile-
pený. Učil nás, že pravda nie je len jedna, 
tá objektívna, ale sú veci, na ktoré možno 
mať aj iný názor. Jeho logika a argumen-
tácia boli jasné a zreteľné. Byť partnerom 
v diskusii s ním nebolo jednoduché. 

Mimochodom, Eugen Husár nebol len 
výborným právnikom, ale aj lyžiarom a my 
„mladší“ si spomíname na turistické akcie, 
či zbery zemiakov, kde sa vedel prezento-

vať. Dosť netradične, ale tento prístup ho 
neopúšťal ani v súdnej sieni v úlohe obhaj-
cu alebo člena redakčnej rady Buletinu ad-
vokácie. Dnes už nie je podstatné, či hovo-
ril o postavení adhézneho konania, správ-
nom vedení obhajoby alebo o úlohe tých 
správnych ingrediencií, ktoré treba dať do 
guláša. Podstatná je atmosféra, ktorú vyvolal.  

Život ho viedol rozličnými zákrutami, kto-
rými s entuziazmom kľučkoval. Ponechaj-
me si spomienku na pozitíva a predovšet-
kým na to, čo z jeho diel bude možné ešte 
dlhú dobu čerpať. Do slovenskej (presnej-
šie česko-slovenskej) trestnoprávnej školy 
sa vedľa iných mien nepochybne zaradil. 

doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc.,  
vedúci Katedry trestného práva, 

kriminalistiky a kriminológie, PraF UK  
(redakčne krátené) 

 

 

 

Zomrel známy chirurg profesor Siman 
 

Po ťažkej chorobe zomrel v sobotu 19. júla 
vo večerných hodinách vo veku nedožitých 
75 rokov prof. MUDr. Jaroslav Siman, PhD. 
Profesor Jaroslav Siman bol predovšetkým 
vynikajúci lekár a vysokoškolský učiteľ. Je 

zakladateľom kardiochirurgie vrodených 
chýb ako samostatného odboru na Sloven-
sku a spoluzakladateľom Detského kardio-
chirurgického centra Detskej fakultnej ne-
mocnice s poliklinikou v Bratislave. Od roku 
1995 bol prednostom Kliniky detskej chirur-
gie Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 

Prof. MUDr. Jaroslav Siman, PhD., sa na-
rodil 12. októbra 1933 vo Valaskej. Študo-
val na Gymnáziu v Brezne a na Lekárskej 
fakulte UK v Bratislave. Za profesora bol 
vymenovaný roku 1997. 

Profesor Jaroslav Siman zasvätil celý svoj 
plodný život svojmu vyvolenému odboru – 
chirurgii. V roku 2000 úspešne oddelil siam-
ské dvojčatá a ako prvý u nás vykonal trans-
plantáciu srdca a transplantáciu pečene 
u dieťaťa. Bol prezidentom detskej chirur-
gickej spoločnosti, predsedom Spoločnej 
odbornej komisie pre chirurgiu, predsedom 
Spoločnej odbornej komisie pre udeľovanie 
vedeckých a pedagogických hodností v chi-
rurgii, členom a funkcionárom viacerých 
odborných medicínskych organizácií doma 
i v zahraničí. Spolupracoval na významných 

medzinárodných projektoch, napr. Project 
„Hope“ – Boston kardiochirurgia a Trans-
plantačné centrum Essen.  

Publikoval vyše sto štúdií doma a v zahra-
ničí a za vynikajúce výsledky dostal mnohé 
ocenenia. V roku 2003 dostal najvyššie štát-
ne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. trie-
dy, v roku 2007 Cenu Pavla Straussa za 
medicínu a humanizmus. Získal aj najvyš-
šie rezortné vyznamenanie MZ SR Krištá-
ľové krídlo za celoživotné dielo, cenu Hu-
manitný čin roka, Zlaté medaily UK, LF UK 
a Zlatú medailu „Propter mertita“ SLS. V ro-
ku 2007 vydal reprezentatívne dielo Princípy 
chirurgie, ktorého bol iniciátorom a hlavným 
editorom. V tomto roku toto dielo dostalo 
Cenu Literárneho fondu SR, ktorú si však 
už prof. Siman osobne prevziať nemohol. 

Jeho krédom bolo, aby pacient videl v je-
ho očiach nádej, že s pomocou Božou bude 
žiť. Významné dielo a práca pána profe-
sora Simana zostanú navždy zapísané nie-
len v histórii slovenskej ale aj svetovej chi-
rurgie. 

Helena Bernadičová, LF UK 
 

 
 

Spomíname na docentku Jozefínu Machajovú 
 
Odchod každého človeka a následná posledná rozlúčka býva skôr spájaná s iným počasím, iným prostredím, inými pocitmi: chladom, 

jeseňou či zimou. Dnes sa však stretávame uprostred leta, uprostred času, keď ľudia skôr oddychujú, či dovolenkujú a naberajú sily do 
ďalšieho života. Týka sa to osobitne nás, ktorí sme svoj život zasvätili škole, vzdelávaniu, svojim študentom.  

 
Doc. JUDr. Jozefína Machajová, CSc., by 

bola budúci rok dovŕšila životné jubileum. 
Na nás stále pôsobila ako dievčatko, ktoré 

sa so sebe vlastnou energiou a s úsmevom 
pohybuje medzi nami. Narodila sa na Záhorí 
a ako sme si často uťahovali, a ona sama 

to priznávala s radosťou, nemohla byť zá-
horáckejšia Záhoráčka. Proste, perla z Lábu. 
Kdesi vo svojom životopise uviedla, že po 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V lete sme sa rozlúčili s prof. Simanom, ktorý 
bol okrem iného známy aj úspešným oddele-
ním siamských dvojičiek v roku 2000. 

 Spomíname 



 15 

skončení fakulty v roku 1972 celú svoju 
profesijnú kariéru venovala štátnej správe. 
Bolo to výstižné. Či už to boli pôvodné ná-
rodné výbory najrozličnejších stupňov, iné 
orgány, alebo napokon v tesnom kontakte 
– Katedra správneho práva PraF UK od ro-
ku 1986. Napriek rôznym úskaliam v roku 
2004 získala docentský dekrét a verím, že 
jej profesijná kariéra mohla mať pokračo-
vanie. Žiaľ nemá. 

Keď som sa dozvedel o jej úmrtí, prvé, na 
čo som si spomenul bol náš posledný dlhý 
rozhovor. Vracali sme sa spolu z Kaskád 
po dlhom únavnom dni učenia. Prebrali sme 
spolu všetko, čo sme považovali za pod-
statné, ale aj nepodstatné. O tom, že exis-
tuje aj iná diagnóza nepadlo ani slovo. Ne-
vedel som o tom a vlastne o tom vedeli asi 
len jej najbližší. Na dlhú dobu sa stratila 
z fakulty a ja som vlastne čakal, že sa jed-
ného dňa jednoducho objaví so svojim 

úsmevom, energiou, v jednom zo svojich 
kostýmčekov a život pôjde zasa ďalej. Ne-
stalo sa to. Odišla vo veku, keď sa ešte zo 
života neodchádza.  

Kniha jej publikácií sa ukončila a žia-
den článok už do nej nepribudne. Tak ako  
do jej knihy života už nepribudne ďalšia 
strana.  

Milá Joja, dostal a prijal som úlohu, roz-
lúčiť sa s Tebou za seba, ale aj za Tvojich 
kolegov z katedry, ako aj vedenia fakulty, 
ktorá sa po mnohé roky snáď stala Tvojím 
čiastočným druhým domovom. Považujem 
si to za česť práve preto, že sme boli nie-
len kolegovia, ale aj ľudia, ktorých zvlášt-
nym putom spojili spoločné problémy.  

My, čo sme sa tu dnes zišli, si chceme spl-
niť to, čo sme Ti dlžní. Odprevadiť Ťa na 
Tvojej poslednej pozemskej ceste. Život 
pôjde ďalej a ja Ti za seba sľubujem, že si 
Ťa zachovám v duši tak, ako som Ťa po-

znal: ako človeka, ktorý aj ťažké problémy 
dokázal riešiť s energiou Tebe vlastnou.  

doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc., 
prodekan PraF UK  
(redakčne krátené) 

 

− 23. februára 1949 sa narodila v Lábe 
na Záhorí 

− 1967 – ukončila Strednú všeobecno-
vzdelávaciu školu v Malackách 

− 1972 – absolvovala PraF UK 
− od 1986 – externe spolupracovala 

s PraF UK 
− 1992 – nastúpila na Katedru 

správneho práva na PraF UK interne  
− 1994 – obhájila kandidátsku 

dizertačnú prácu 
− 2004 – sa habilitovala a stala sa 

docentkou  
− 2. augusta 2008 zomrela v Bratislave 
 

 
 
 

Zomrela farmaceutická historiografička 
doktorka Mária Kučerová 

 
Dňa 15. 9. 2008, vo veku nedožitých 71. narodenín ukončila svoju pozemskú cestu naša kolegyňa, odborná asistentka Farmaceutickej 

fakulty UK RNDr. Mária Kučerová, CSc. 
 

Pôvodom z Nových Zámkov, začala štu-
dovať farmáciu na FaF v Brne a po jej zlú-
čení v roku 1960 s fakultou v Bratislave 
ukončila v roku 1961 štúdium v Bratislave. 
Po krátkom jednoročnom pôsobení v lekár-
ni v Trnave nastúpila koncom roku 1962 na 

FaF UK ako asistentka a až do dôchodku 
začiatkom deväťdesiatych rokov pôsobila  
v jej radoch. 

Stála pri zrode slovenskej farmaceutickej 
historiografie. Je autorkou niekoľkých de-
siatok vedeckých a odborných prác, predo-
všetkým z oblasti novších dejín českoslo-
venskej a slovenskej farmácie. Významný 
bol jej prínos v oblasti tvorby študijnej lite-
ratúry, prednášala na odborných poduja-
tiach pre farmaceutickú obec. Spolupraco-
vala s redakciou časopisu Naša Univerzita, 
s redakciou Pedagogickej encyklopédie, 
pracovala vo výbore Slovenskej spoločnosti 
pre dejiny vied a techniky SAV a v Sloven-
skej farmaceutickej spoločnosti. 

Odborné aktivity doktorky Kučerovej len 
dokresľujú jej ľudský profil. Cez jej ruky po-
čas viac ako tridsaťročnej aktívnej pedago-
gickej práce prešlo niekoľko tisíc študen-
tov. V mnohých z nich vytvorila trvalý vzťah 
k povolaniu lekárnika, práve na základe 

poznania jeho koreňov a histórie farmácie 
na Slovensku a vo svete. 

Pre spolupracovníkov na fakulte bola ko-
legyňou, ochotnou pomôcť, vypočuť a po-
radiť pri ich problémoch. Aktívne spolupra-
covala nielen s kolegami z katedry, ale aj 
na celej fakulte. Dlhé roky viedla archív fa-
kulty a je jej zásluhou, že sa podarilo ucho-
vať celý rad dokumentov z histórie leká-
renstva na Slovensku, z obdobia spájania 
a rozdeľovania fakulty počas jej päťdesiat-
päťročnej, niekedy búrlivej, inokedy pokoj-
nej histórie. 

Aj keď už doktorka Kučerová nie je medzi 
nami, v mene mnohopočetného radu štu-
dentov, v mene jej spolupracovníkov, v me-
ne vedenia fakulty ďakujeme za jej prínos 
a v tej nadpozemskej púti želáme dobrú 
plavbu. Česť jej pamiatke! 

 
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., 

prodekan FaF UK 
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Holienka: Sme jediní svojho druhu na Slovensku 
 
Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., tvrdí, že na Slovensku sme najlepší. 
 
FTVŠ UK patrí dlhodobo medzi špičkové inšti-

túcie na Slovensku. Škola ponúka množstvo pro-
gramov, ktorých úlohou je zaujať potenciálneho 
študenta natoľko, aby v žiadnom prípade neuva-
žoval o inej alternatíve. Ako potvrdil dekan docent 
Miroslav Holienka, naša univerzita nemá v krajine 
pod Tatrami v rámci športových odborov vážnu 
konkurenciu. „Vznikla síce podobná fakulta v Pre-
šove, avšak nezabezpečuje taký rozsah ako my. 
Pripravujeme hráčov, učiteľov i trénerov pre všet-
ky druhy športov,“ načrtol Miroslav Holienka hlav-
né dôvody, prečo by si mali záujemcovia vybrať 
práve Bratislavu. 

 
Kvalita aj vo vybavení 
Špecifikom FTVŠ sú samozrejme potreby v ob-

lasti vybavenia športového náradia pre výučbu 
a vhodné priestory na samotné uskutočňovanie 
študijných programov. UK v tomto smere ponúka 
zaujímavé podmienky: „Máme novú športovú halu, 
ktorá bola zrekonštruovaná pred dvoma rokmi 
za 50 miliónov korún. Disponujeme novým atle-
tickým štadiónom vrátane bežeckej dráhy. Tento 
rok sme vybudovali multifunkčné plážové ihriská, 
ktoré sa dajú využiť na rôzne účely. Máme antu-
kové plochy, ktoré v zime môžeme prikryť, multi-
funkčné ihriská, plaváreň vo vysokej kvalite, ihrisko 
na minifutbal, priestory pre aerobik a podobne,“ 
vysvetlil Holienka, ktorý naznačil aj plány výstavby 
do budúcnosti: „Radi by sme vybudovali futbalo-
vé ihrisko s umelým povrchom.“ 

Problémom nie je ani výučba populárneho ľa-
dového hokeja, ktorý je známy svojou finančnou 
náročnosťou. „V prvom ročníku máme základy kor-

čuľovania, neskôr príde na rad špecializácia, ktorá 
je určená budúcim trénerom. Tréningy prebieha-
jú na štadióne v Dúbravke a v Samsung Aréne.“ 

Keďže fakulta je špičkou na Slovensku, inšpiráciu 
na ďalšie napredovanie musí čerpať v zahraničí. 
Vedenie FTVŠ nadviazalo spoluprácu s univer-
zitami z rôznych kútov sveta. „Máme tridsaťosem 
bilaterálnych dohôd so zahraničnými školami. 
Prednedávnom tu bola čínska delegácia, organi-
zovali sme aj konferenciu v Záhrebe.“ 

 
Nemáme nezamestnaných 
Najväčší záujem potenciálnych študentov je 

o futbal a ľadový hokej. Uplatnenie v praxi však 
nie je problémom pri žiadnom odbore. „Nemáme 
absolventov, ktorí by boli nezamestnaní. Samozrej-

me, že niekedy pracujú aj v iných odvetviach. Sna-
žíme sa ponuku prispôsobiť požiadavkám trhu. 
Je u nás možné študovať napríklad aj výučbový 
program šport a zdravie, o ktorý je záujem, pretože 
uchádzači nájdu uplatnenie v pozícii animátorov 
v zahraničí,“ vysvetlil Miroslav Holienka, ktorý na 
záver spomenul aj niekoľko dnes verejne zná-
mych osobností, ktorí FTVŠ UK absolvovali: „Na-
šim absolventom je napríklad Juraj Bača, ktorý 
bol známy v športovej oblasti a dnes sa objavuje 
v médiách. Študovali tu však napríklad aj olym-
pijskí víťazi bratia Hochschornerovci a mnohí 
ďalší, ktorý by si zaslúžili, aby boli konkrétne 
vymenovaní,“ dodal na záver. 

Vladimír Pančík, David Púchovský,  
študenti 1. ročníka FiF UK  

 
 

Prvá univerzitná beánia už po piatykrát 
 

Beánia, tradičné spoločenské podujatie študentov univerzity, sa tento rok uskutoční už piaty raz. PKO na nábreží Dunaja bude 30. októbra 2008 hostiť až 
päť fakúlt – Pedagogickú, Filozofickú, Lekársku, Prírodovedeckú a Fakultu sociálnych a ekonomických vied. Na jej organizácii sa podieľajú študenti jednot-
livých fakúlt v spolupráci s Rektorátom UK. Zhovárali sme sa s Matúšom Ferenčíkom z organizačného tímu. 

 
 Koncom októbra sa uskutoční už piaty roč-
ník tradičnej Prvej univerzitnej beánie. V čom 
bude iná než v minulých rokoch? 
Tento ročník beánie bude iný vo viacerých ve-

ciach. Beánia sa tento rok rozšírila o ďalšiu fakul-
tu, a to Fakultu sociálnych a ekonomických vied. 
Najväčšia zmena oproti minulým ročníkom však 
bude v jej obsadení. Tento ročník sme sa rozhodli 
rozšíriť program, a preto sme prenajali celé PKO 
a zriadili dve tematicky odlišné pódiá, aby sme hu-
dobne vyhoveli čo najväčšiemu počtu návštevníkov. 

 
 Akým programom má beánia pritiahnuť náv-
števníkov? S kým spolupracujete na jeho 
príprave? 
Ako sme už spomínali, tento ročník na našich 

návštevníkov čakajú dve pódiá. Konkrétne jedno 
bude zamerané na rock a zahrajú tu kapely 
Para, Sako a Karpina a druhé ponúkne ska, na 
ktorom ľudí roztancuje Polemic a Ska-pra šupi-
na. Na oboch pódiách bude potom program po-
kračovať diskotékou, a to v duchu moderných 
diskohitov na jednom pódiu a rokmi preverenými 
oldies na druhom. Aby sme však nezabudli na ofi-
ciálnu časť programu, tak súčasťou beánie bude 
aj privítanie prvákov od nášho pána rektora a de-
kanov jednotlivých fakúlt UK. Ďalej voľba „Ivana 

a Naste“ spomedzi našich prvákov, tombola a sú-
ťaže o hodnotné ceny. 

 
 Prečo sa beánia nazýva „univerzitná“, hoci 
zastrešuje iba niekoľko fakúlt? 
Beánia sa volá univerzitná preto, že fakulty, 

ktoré sa na nej podieľajú, zastrešujú nadpolo-
vičnú väčšinu všetkých študentov UK. Okrem 
toho ide o podujatie podporované Rektorátom 
UK. Týmto názvom sme taktiež chceli naznačiť,  
že chceme na úrovni univerzity vytvoriť akciu, kde 
sa budú môcť na jednom mieste spolu zabávať 
študenti z celej UK bez ohľadu na fakt, na ktorej 
fakulte študujú. 

 
 Neuvažujete v budúcnosti o spojení ešte väč-
šieho počtu fakúlt? 
Pravdupovediac, práve toto je naším zámerom 

už od prvého ročníku. Našim cieľom je vytvorenie 
priestoru pre uvítanie prvákov a zábavy pre štu-
dentov na pôde celej UK. Veríme, že raz sa z Prvej 
univerzitnej beánie stane „celouniverzitná“ beánia. 
Sme radi, že beánia postupne rastie a tešíme sa 
každej ďalšej fakulte, ktorá sa rozhodne zapojiť 
do tohto projektu. Dúfame, že budúci ročník absol-
vujeme posilnený o ďalšie fakulty. 

Lenka Mlynčeková
 

Študentským perom  

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fakulta má k dispozícii okrem iného aj nový atletický štadión vrátane bežeckej dráhy. Zdroj: autori 
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