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Senát schválil prorektora  
a nesúhlasil s pridelenou dotáciou 

 
Hlavným personálnym bodom zasadnutia Akademického se-

nátu UK dňa 22. októbra 2008 bolo schválenie vymenovania 
doc. RNDr. Jána Pekára, PhD. za prorektora pre študijné veci UK 
a za člena Vedeckej rady UK. 

 

Rokovalo sa aj o zavedení jednotného postupu voľby dekanov 
na fakultách UK, ktorý bude zhodný s voľbou rektora. Prorektorka 
pre legislatívu Duračinská vysvetlila, že to nie je zásahom do sa-
mosprávy fakúlt. Dodala, že súčasný poriadok, ktorým sa riadia 
voľby, dovoľuje nezvolenie dekana, čo nie je cieľom volieb. Keďže 
dekani majú rovnaké postavenie, mali by byť volení rovnakým 
spôsobom, aby sme sa vyhli diskriminácii. Senát návrh schválil. 

Študijné poriadky PraF, FTVŠ, LF, JLF a FM UK prešli tiež schvá-
lením. Prorektorka Kollárová na zasadnutí informovala o angažo-
vanosti fakúlt v operačnom programe Veda. Rektor zhrnul priebeh, 
realizáciu a závery projektu Excelentná univerzita. 

Rektor ďalej zdôvodnil nepredĺženie zmlúv o nájme nebytových 
priestorov na požadovaný dlhý čas medzi Vysokoškolským mes-
tom Ľ. Štúra – Mlyny UK a Univerzitným pastoračným centrom 
(UPC) a medzi univerzitou a ORAVA – STAV, s. r. o. Keďže v pre-
najatých areáloch je potrebná rekonštrukcia a podľa zákona uni-
verzita nemôže na svojich pozemkoch povoliť stavby, zmluvy by 
boli pre UK nevýhodné. 

Akademický senát skonštatoval, že štátna dotácia pridelená UK 
na rok 2008 bola nedostatočná a v súčasnosti nedovoľuje požado-
vané plnenie základných úloh fakúlt a súčastí UK. Zároveň žiada 
MŠ SR, aby finančné prostriedky určené na valorizáciu platových 
taríf pre jednotlivé VVŠ od 1. 1. 2009 boli pridelené samostatne. 
Dôrazne nesúhlasí so zmenou koeficientov nákladovosti jednotli-
vých skupín financovania, ktorá okrem iného nebola vyargumen-
tovaná a diskriminuje ešte viac ako doteraz humanitné a niektoré 
prírodovedné študijné odbory. 

Na návrh rektora senát súhlasil so zriadením záujmového zdru-
ženia právnických osôb s názvom Akadémia celoživotného vzde-
lávania. Je samostatným a dobrovoľným združením právnických 
osôb pôsobiacich na území SR. Zriadila ju UK a mesto Banská 
Štiavnica. UK v nej bude figurovať ako garant akademického vzde-
lávania. Senát ďalej súhlasil s účasťou univerzity v občianskom 
združení ŠK Slovan Univerzita Komenského v Bratislave. 

Lenka Mlynčeková 
 
 
 

Ples FTVŠ 
 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK 
oznamuje všetkým priaznivcom dob-
rej zábavy, že dňa 17. januára 2009 
o 19.00 h. sa bude vo veľkej sále PKO 
konať 2. reprezentačný ples FTVŠ. 
Bližšie informácie sa dozviete na strán-
ke http://www.plesftvs.sk. 

 
 
 
 

Poznámka k titulnej strane: 
Univ. prof. Dr. Peter Fischer z Viedenskej univerzity sa stal  

v poradí 109. čestným doktorom UK. Viac na strane 3. 
Foto: Marián Kukan 

 
Poznámka k poslednej strane: 

Študenti Katedry výtvarnej výchovy PdF UK vystavovali  
svoje diela na tému (NE)REALITA. Autorkami malieb  

na poslednej strane sú Inge Neveová a Soňa Patučová.  
Viac na strane 5. 

Editoriál 
 
Doteraz sme v editoriáloch reagovali na niektorý text z obsahu 
čísla. Podnetom bolo niečo podľa nášho názoru závažné, 
pričom závažnosť sme videli v univerzálnejšom odkaze dis-
kutovanej veci na univerzitu a jej poslanie. Dnes využijeme 
kontrastné riešenie a odvoláme sa na to, čo v čísle nenáj-
dete, ani keby ste ako hľadali. Napriek tomu, že to so všet-
kou pravdepodobnosťou závažné je.  

V čase uzávierky čísla bola tzv. finančná svetová kríza už 
pravdepodobne za svojim vrcholom. Napriek tomu v Našej 
nenájdete k nej ani náznak reflexie. Prečo? Možno preto, 
lebo sme už o kríze čítali a počúvali toľko a z toľkých uhlov 
pohľadu, že sme už v tomto smere informačne presýtení. 
Možno preto, lebo si myslíme, že je to súčasťou politiky a tú 
na akademickej pôde neradi vidíme. Možno preto, lebo si 
myslíme, že sa nás to vlastne netýka. 

Som presvedčený, že ani jedno z ponúknutých vysvetlení 
nie je úplne pravdivé. Informácie o možných dopadoch krí-
zy na naše (vysoké) školstvo totiž k dispozícii neboli. Zároveň 
platí, že v tomto prípade nejde pri správe vecí verejných 
o nejaké potrimiskárske politikárčenie. Vo vzduchu sa vzná-
ša možný reálny vplyv na naše každodenné, minimálne pro-
fesijné, existovanie. Ak niekto verí, že ten vplyv bude kladný, 
nech dáva vedieť ostatným. Optimisti budú zrejme tvrdi ť, že 
sa nás to až tak veľmi nedotkne.  

V uplynulom období sa Slovensko nieslo na dobrej eko-
nomickej vlne. Ale ani v týchto rámcovo žičlivých chvíľach 
politici nenašli dostatok vôle, aby splnili, čo dávno sľubujú. 
Že aj vzdelanie bude naozajstnou prioritou štátu, ktorú na 
jej oprávnené miesto vrátime nie odrobinkami zvyškového 
princípu, ale prostriedkami, ktoré umožnia skutočnú zmenu. 
Ak však učiteľom, počnúc tými na základných školách, ne-
zvýšime platy „o 50 %“, tak sa budeme len trpne prizerať, 
ako nemá kto naše deti či vnukov učiť. Na druhej strane 
tým politikom rozumiem – prečo by robili čosi „pre školy“, 
keď spoločenský tlak v prospech vzdelávania je v podstat-
ne neucítiteľným vánkom. Vtedy politik neomylne zavetrí, že 
financovanie iného sľubuje rýchlejší a väčší príliv voličských 
hlasov.  

Pokiaľ si občania krajiny budú svoju frustráciu z pomerov 
v školstve ventilovať hlavne tak, že budú zazerať a hromžiť  
na uči teľov a školy, nič sa k lepšiemu nezmení.  

Blíži sa prijímanie rozpočtu univerzity na rok 2009. Znova 
si zopakujeme každoročne zažívaný stret záujmov jednotli-
vých súčastí univerzity alebo inak kreovaných skupín. Verme, 
že sa tak stane pri sume, ktorá ešte nebude priamo pozna-
čená finančnou krízou veľkých ekonomík a jej presiaknutím 
na malé Slovensko. Aj tak však znova nebude dostatok pe-
ňazí na to, aby sme nadobudli pocit, že môžeme ekonomic-
ky slobodne a dôstojne rozvíjať naše predpoklady pre blaho 
vlastné i ostatných.  

Ale nielen pridelené prostriedky sú hodné pozornosti. Veď  
aj z jedných peňazí sa dá rôzne dobre najesť. Pozrime sa aj 
na to, čo môžeme urobiť vlastnými silami na minimalizovanie 
nechceného. Na začiatok možno postačí , aby sme sa za 
chudobným finančným stolom dohodovali s primeranou mie-
rou asertivity. 
 

M. Dúbrava, prorektor UK 

Spravodajs tvo 
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Návšteva čínskej delegácie na FTVŠ UK 
 
Desaťčlenná delegácia z Číny navštívila dňa 25. septembra 2008 FTVŠ UK. Prišli členovia Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru a verej-

né zdravie Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čínskej ľudovej republiky pod vedením podpredsedu výboru Song Fatang. 
Delegáciu sprevádzala tajomníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Michaela Šikulová a mimoriadny veľvyslanec 
Čínskej ľudovej republiky v SR Jianfu Chen. 

 
Dekan FTVŠ doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., prijal návšte-

vu spolu s prodekankou doc. PaedDr. Ludmilou Zapletalovou, PhD., 
prodekanom Mgr. Ľuborom Tománkom, PhD. a tajomníkom a ma-
nažérom fakulty Mgr. Petrom Olejom, PhD. V úvodnom slove pán 
dekan oboznámil delegáciu so zameraním fakulty. Následne od-
povedal na otázky členov delegácie, ktoré sa týkali hlavne prípra-
vy vrcholových športovcov na svetové súťaže. Delegáti netajili svoj 
obdiv k takej malej krajine, ako je Slovensko, a počtu získaných 
medailí na Olympijských hrách v Pekingu. 

O akreditovaných študijných programoch a spolupráci so zväzmi 
informoval prodekan Tománek. Objasnil obsah študijných progra-
mov prvého a druhého stupňa, podmienky prijímania a možnosti 
uplatnenia absolventov. Ďalej informoval o využívaní mobilít študen-
tov a učiteľov v rámci európskych výmenných programov. Prodekan-
ka Zapletalová poukázala na problémy infraštuktúry pre výskum-
nú prácu na fakulte, ktorá súvisí s predchádzajúcou orientáciou 
FTVŠ vo výskume, s vytvorením Národného športového centra 
mimo rámca fakulty a vylúčením Bratislavy z európskych štruk-
turálnych fondov. V súčasnosti fakulta rieši 23 domácich projektov, 
prevažne v rámci grantovej agentúry VEGA a jeden zahraničný 
projekt v rámci Interreg IIIa. Výskum prebieha tak v oblasti vrcholo-
vého športu, ako aj športu pre všetkých, zdravotne oslabených  
a telesnej výchovy v školách. V rámci možností sa výskum na fa-
kulte snaží reagovať na požiadavky praxe a trendy vedeckovýskum-

nej činnosti v daných oblastiach. Aktívna komunikácia medzi členmi 
delegácie a predstaviteľmi FTVŠ prebiehala aj počas prehliadky 
športovísk FTVŠ. 

Renáta Csanová, FTVŠ UK 
 
 

Krst monografie Mitochondrial Medicine 
 

Dňa 6. októbra 2008 sa v priestoroch Istropolisu počas XIII. Slovenského kardiologického kongresu  
v Bratislave uskutočnila malá slávnosť – krst monografie Mitochondrial Medicine s podtitulom Mitochondrial 
Metabolism, Diseases, Diagnosis and Therapy. Vyšla vo vydavateľstve Springer (Netherlands) v roku 
2008.  

 
Editorom je doc. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc., z LF UK. Tridsaťštyri autorov z ôsmich krajín sveta 

prispelo do knihy svojimi skúsenosťami v rozličných oblastiach klinickej a experimentálnej medicíny, najmä 
z oblastí mitochondriálna kardiológia, neurológia, diabetológia, nefrológia, imunológia, reumatológia, 
reproduktívna medicína, chronobiológia a športová medicína. Deviati členovia autorského kolektívu sú 
pracovníkmi UK: prof. RNDr. Jozef Čársky, PhD., prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD., doc. RNDr. Anna 
Gvozdjáková, DrSc., PharmDr. Jarmila Kucharská, PhD., doc. MUDr. Janka Lipková, PhD., prof. MUDr. 
Miroslav Mikulecký, DrSc., prof. MUDr. Ján Murín, PhD. a Ing. Oľga Vančová.  

Kniha vzbudila záujem účastníkov kongresu a veríme, že bude cenným zdrojom informácií v tejto rela-
tívne novej oblasti medicíny, tak pre lekárov, farmaceutov, pracovníkov v rozličných vedných odboroch, 
vrátane športovej medicíny, ako aj pre ďalšie postgraduálne vzdelávanie.  

doc. MUDr. Janka Lipková, PhD., FTVŠ UK 
 
 

Profesor Fischer sa stal novým čestným doktorom UK 
 
Čestný titul „doctor honoris causa“ udelil rektor UK dňa 23. októb-

ra 2008 univ. prof. Dr. Petrovi Fischerovi z Univerzity vo Viedni, 
ktorý zároveň hosťuje na PraF UK. Viedenský profesor je vý-
znamnou osobnosťou a odborníkom na medzinárodné a európske 
právo. 

 
Spoluprácu s UK rozvinul v roku 1992, keď ČSFR požiadala  

o členstvo v Európskych Spoločenstvách. Prof. Fischer sa so svo-
jím kolegom z Viedenskej univerzity prof. Hafnerom rozhodol nav-
štíviť UK. Stretli sa tu s prof. Karolom Rybárikom, riaditeľom Ústavu 
medzinárodných vzťahov a aproximácie práva UK. Po dlhých dis-
kusiách im prof. Rybárik ponúkol možnosť učiť na tomto ústave. 
V zimnom semestri 1992/1993 začali s prednáškami z medziná-
rodného práva. 

Profesor Fischer si na začiatky zaspomínal: „Ešte dnes si pamä-
tám, že som mal v triede sedemnásť študentov. Raz som sa ich 
opýtal, či chcú rozdelenie svojej krajiny na Českú a Slovenskú 

Spravodajstvo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan FTVŠ Holienka (v strede) sa tešil návšteve desaťčlennej dele-
gácie z Číny. Témou rozhovorov bolo predovšetkým štúdium, pozreli 

si aj ihriská, kde sa výučba tiež realizuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor UK ukazuje univ. prof. Dr. Fischerovi tabuľu s menami všetkých
osobností, ktorým UK udelila titul doctor honoris causa. Foto: Marián 
Kukan
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republiku. Väčšina bola za rozdelenie. O dva mesiace vznikla Slo-
venská republika. Mladý štát mal však veľké problémy. Nové Mi-
nisterstvo zahraničných vecí SR potrebovalo spolupracovníkov, 
zamestnancov, ktorí poznajú a rozumejú medzinárodnému právu. 
A práve takými boli študenti UK v našej triede. Celá trieda medzi-
národného práva sa presídlila na ministerstvo. 

Teraz niektorí moji bývalí študenti pôsobia ako veľvyslanci v za-
hraničí alebo ako zástupcovia SR v medzinárodných organizáciách. 
Jeden sa stal dokonca poslancom európskeho parlamentu a dva-
ja štátnymi tajomníkmi ministerstiev SR.“ 

Po zavedení nového predmetu „európske právo“ prišiel znova 
na univerzitu na pozvanie prof. Viery Strážnickej. Prof. Vrašanský, 
nasledovník prof. Rybárika, mu navrhol učiť predmet „európske 
právo“ doktorandov UK. Prof. Fischer oceňuje UK za pohotovú 
reakciu na politické zmeny a zavedenie aktuálneho predmetu, ktorý 
Viedenská univerzita začala vyučovať až v roku 1995 po vstúpení 
do EÚ. 

Profesor Peter Fischer si získanie titulu „doctor honoris causa“ 
od UK váži o to viac, že len málo vedcov v oblasti práva malo 
túto česť. Okrem toho zagratuloval Slovensku k obdivuhodnému 
pokroku a univerzite k modernému a európskemu vzdelávaniu. 

Lenka Mlynčeková
 

 

Profesor Peter Lukáč získal „čestné občianstvo“  
Innsbruckej univerzity 

 
Srdce Tirolska, jeho pohnutej histórie i dynamickej súčasnosti, viažu so Slovenskom mnohé väzby. Innsbruck, dvojnásobné dejisko 

zimných olympijských hier, bolo v roku 1964 miestom debutu Ondreja Nepelu, neskôr olympijského víťaza a majstra sveta v krasokorču-
ľovaní, najlepšieho slovenského športovca 20. storočia. Innsbrucký profesor chirurgie so svojim tímom úspešne liečil slovenského prezi-
denta a ich kolegovia z Leopold-Franzens-Universität už dlhé roky rozvíjajú úspešnú spoluprácu s našou alma mater. 

 
To, že si túto spoluprácu vážime, dokazujú čestné doktoráty, kto-

ré UK udelila v ostatných rokoch profesorom Tilmannovi Märkovi 
a Berndovi Michelovi Rodemu. A to, že v spolupráci s innsbruckou 
univerzitou nejde o „one way road“, dokladá ocenenie, ktorého sa 
dostalo dlhoročnému vedecko-pedagogickému pracovníkovi FMFI 
UK prof. RNDr. Petrovi Lukáčovi, DrSc. 

V súlade s §11 štatútu akademických ocenení tejto univerzity 
rozhodol jej rektor o udelení „čestného občianstva“, lebo taký je 
doslovný preklad titulu „Ehrenbürger“ akademickej obce Leopold-
Franzens-Universität v Innsbrucku nášmu kolegovi. A bárs je slo-
venčina jazyk pekný a bohatý, predsa sa nedá nekonštatovať, že 
latinské „laudatio“, ktoré bez hanby prevzala nemčina, je presne 
to, čo by obohatilo i našu rodnú reč – hoc sa i zatiaľ do nej nepre-
bilo... Dovolím si preto zacitovať z „laudácia“ univ. prof. Dr. Tilmanna 
Märka, bývalého rektora Univerzity v Innsbrucku, doktora honoris 
causa UK, ktoré zaznelo na slávnostnom zhromaždení 21. júna 
2008: 

„Keď sme sa stretli v roku 1972 na medzinárodnom kongrese 
vo Versailles, bol si tam ako zástupca Československej socialis-
tickej republiky a ja ako zástupca Rakúska. Keď som Ťa šiel o rok 
navštíviť, trvala moja cesta z Viedne tri hodiny. Bol som jediným 
cestujúcim vo vlaku, ktorý premával jedenkrát denne, no i tak trvala 
hraničná kontrola dve hodiny. Predpokladám, že Tvoje cestovanie 
opačným smerom bolo ešte komplikovanejšie. Napriek tomu si sa 
ďalších tridsať rokov intenzívne a vytrvalo zasadzoval za spoluprá-
cu našich univerzít. Zvlášť úspešnou bola tá medzi našimi praco-
viskami venujúcimi sa fyzike plazmy a iónovej fyzike, čo doložím 
len niekoľkými faktmi. Jej výsledkom bolo 118 publikácií, medzi 
iným i v najvýznamnejších odborných časopisoch ako sú Physical 
Review Letters a Chemical Physics Letters a množstvo konferencií 
usporiadaných v Tirolsku i na Slovensku, na ktorých si sa podieľal 
ako predsedajúci či člen kongresového medzinárodného vedec-
kého výboru. A keď sa skončila éra málopriepustných hraníc, 
prichádzali do Innsbrucku Tvoji študenti i doktorandi, z ktorých 
vyše desiatka u nás s úspechom promovala. Profesor Lukáč bol 
spiritus movens viacerých bilaterálnych i medzinárodných projektov 
(CEEPUS, Tempus, Socrates/Erasmus) a zvlášť veľký bol jeho 
vklad do programu EURATOM, v ktorom mal nezmazateľnú záslu-
hu o vznik Slovenskej asociácie EURATOM – všetko v úzkej spo-
lupráci s innsbruckými inštitútmi. Významným bol jeho vklad do 

vzniku medziuniverzitnej zmluvy medzi Innsbruckou univerzitou  
a UK, ktorá bola podpísaná v roku 2006. Profesor Lukáč je význam-
ný vedec, ktorý pôsobil ako hosťujúci profesor na univerzitách  
v Londýne, Salforde, Swansea, Rennes, Heidelbergu, Birmingha-
me, Orsay, Ljubljani, Groningene, Eindhovene, Padove a v Inns-
brucku.“ 

K záverečným slovám profesora Tilmanna Märka sa môžeme  
s potešením pripojiť: „Milý Peter, ďakujeme Ti za všetko, čo si za 
tridsať rokov pre naše univerzity urobil.“ 

Peter Osuský,  
prorektor UK pre zahraničné vzťahy

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profesor Fischer dostal do daru i reprezentačné predmety univerzity. 
Foto: Marián Kukan 

Aktivity našich pracovísk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innsbrucká univerzita udelila čestný titul nášmu profesorovi Petrovi 
Lukáčovi (vpravo) z FMFI UK. 
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(NE)REALITA – výstava mladých výtvarných umelcov 
 

Myslíte si, že realita je ešte stále realitou? Že realita je to, čo vypĺňa náš každodenný život? 
 

Dnešná doba so svojimi technickými vy-
moženosťami nás presviedča, že všetko 
môžeme vidieť, navštíviť, spoznať. Kedykoľ-
vek, s kýmkoľvek a aj kdekoľvek. Stačí pre-
pnúť správny kanál, alebo naklikať správnu 
stránku. Je to však skutočné? Pozeráme 
sa, ale neprežívame, do takéhoto zážitku 
sa nemôže zapojiť skutočne celá osobnosť 
človeka. V spleti najrôznejších podnetov, 
ktoré nás pohlcujú, hľadáme niečo, čo je 
skutočne plné života. Hľadáme istoty, hľa-
dáme oporné body, čo je reálne, čo je sku-
točné. Náš rozum i naše zmysly nás však 
môžu veľmi ľahko zavádzať, technika pribli-
žuje ilúziu realite diabolsky blízko.  

Na výstave (NE)REALITA sme hľadali od-
povede práve na takéto otázky. Čo je sku-
točné, čo je naozaj plné života aj dnes? 
Z otázok, pátraní a spytovaní seba samých 
i iných sa vynárajú body, línie a tvary vo 
svojich farbách a štruktúrach prenesených 
na plátno a papier. Päť mladých maliarov 
predložilo pred zrak verejnosti svoje preží-
vanie reality, toho jediného, čo skutočne 
zostalo blízke životu – svoje vlastné myšlien-
ky, pocity, túžby a aj strach.  

Výstava obrazov dovoľuje nazrieť do bo-
hatého vnútorného prežívania. Kolekcia 
bola vytvorená prevažne práve s účelom 
klásť si tieto existenčné otázky. Všetci vy-
stavujúci sú v súčasnosti študentmi Katedry 
výtvarnej výchovy PdF UK. Výstava bola 

otvorená 13. októbra 2008 v Umeleckom 
klube na Dostojevského rade v Bratislave. 
Potrvá do 10. novembra 2008. 

 
Michaela Syrová, kurátorka výstavy, 

Katedra výtvarnej výchovy PdF UK 
 

 

Čo (ne)viete o Evanjelickej bohosloveckej fakulte 
 
Vznikla v roku 1919 pod názvom Vysoká škola teologická Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave. Neskôr sa premenovala na 
Československú štátnu teologickú fakultu evanjelickú a v roku 1939 zasa na Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu. V päťdesiatych 
rokoch bola presťahovaná do Modry, v šesťdesiatych rokoch naspäť do hlavného mesta.  

 

V roku 1990 sa konečne začlenila do 
UK s novým a zatiaľ nezmeneným názvom 
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Po viacerých 
zmenách sídelných a vyučovacích priesto-

rov sa presťahovala na Bartókovu ulicu č. 8 
v Bratislave na Machnáči. Je to vzhľadný 
komplex budov (zahŕňajúci v sebe fakultu, 
internát – Teologický domov, kostol, knižni-
cu...), zasadený do pokojnej a príjemne 
vyzerajúcej časti Bratislavy, kam nedolieha 
zvuk automobilov, električiek či zhon frek-
ventovaných rušných ulíc. 

 
Kredity z každej katedry 
Fakulta pôsobí ako malá univerzita, má 

vlastné rádio Logos a študentský spolok 
Hurban, študentom je poskytovaná duchov-
ná starostlivosť prostredníctvom dvoch fa-
rárov (spiri tuálov) Mgr. Slávky Danielovej  
a Mgr. Milana Juríka. Zaujímavosťou je aj 
to, že študenti majú záber na všetky kated-
ry (Starej zmluvy, Novej zmluvy, cirkevných 
dejín, systematickej teológie, filozofie a re-
ligionistiky, praktickej teológie) a musia 
dosiahnuť určitý počet kreditov z každej 
jednej.  

 
Sú tu šťastní 
Z oslovených študentov sršala ochota. 

Všetci sa zhodli na jednom: spokojnosť  
s internátom, hoci tam platí, že po 22:00 h 
je nočný pokoj. Každopádne, študenti vy-
zerali a vystupovali dosť umiernene, nebolo 
na nich badať, že by s tým mali nejaké prob-
lémy. Juraj Šponiar, študent tretieho roč-

níka evanjelickej teológie, sa naučil ísť viac 
do hĺbky kresťanského učenia. Pochvaľoval 
si najmä rodinnú atmosféru Teologického 
domova a to, že môže byť medzi mladými, 
pričom dodal: „Čo sa týka školy, páči sa 
mi tu. Študujem tu rád, sú tu dobrí ľudia, 
takisto aj profesori. Som tu šťastný.“ 

Adriana Biela, študentka toho istého odbo-
ru a ročníka ako Juraj, sa zmienila o istých 
nedostatkoch internátu. No podľa toho, čo 
počula o ostatných internátoch, aj vďaka 
vlastnej skúsenosti počas bývania v stre-
doškolskom študentskom domove, pove-
dala, že je celkom fajn. V budúcnosti by 
chcela byť teologičkou – farárkou, aby moh-
la podobne ako Juraj pomáhať ľuďom. 

Istý čas som strávil tým, že som tak tro-
chu zabudol na dôvod, kvôli ktorému ma 
sem moje nohy vlastne zaviedli – kvôli ma-
povaniu diania na fakulte – a venoval som 
sa kontemplatívnemu, teologickému rozho-
voru. V konečnom dôsledku to nebolo na 
škodu, lebo som si s odstupom času uvedo-
mil, že ma to duchovne obohatilo. A možno 
sa to stane aj vám, ak sem zavítate. Možno. 
A možno aj nie. V každom prípade, už o fa-
kulte niečo viete, čo však neviete, je to, ke-
dy to môžete využiť. 

Bohumil Petrík,  
študent 1. roka štúdia žurnalistiky FiF UK 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na výstave s názvom (NE)REALITA hľadali študenti odpovede na otázku: Čo je skutočné? 
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Preklad ako kultúrna a literárna misia 
 
Osobnosť prekladateľa, učiteľa a novinára Andreja Vrbackého, jeho profesionálny i súkromný život, ale aj vývin, súčasný stav či vplyvy 

prekladateľstva na Slovensku tvorili hlavné body medzinárodnej konferencie s názvom Preklad ako kultúrna a literárna misia. Netradičné 
podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Katedry slovanských filológií a Katedry žurnalistiky FiF UK v piatok 3. októbra 2008 v zasadacej 
miestnosti fakulty na Gondovej ulici.  

 
Konferenciu otvorila vedúca Katedry slo-

vanských filológií FiF UK doc. PhDr. Marta 
Pančíková, CSc. Nasledovali slová prodeka-
na FiF UK doc. PhDr. Ladislava Kiczka, CSc., 
a vedúceho Katedry žurnalistiky FiF UK 
doc. PhDr. Jána Sanda, PhD., ktorý sa  
s Andrejom Vrbackým poznal osobne. „Ame-
rickému Petrovčanovi,“ ako Vrbackého na-
zývali, bol venovaný krátky televízny do-
kument. Natočili ho pri príležitosti jeho 
nedožitých stých narodenín. Odznela i roz-
hlasová ukážka s autentickým hlasom pre-
kladateľa.  

 

Andrej Vrbacký:  
novinár a prekladateľ 

Narodil sa v americkom meste Bedford  
v roku 1908, kam sa jeho rodičia presťa-
hovali za prácou. Z juhoslovanských lite-
ratúr preložil spolu 280 diel, z čoho bolo 
okolo 40 väčšieho rozsahu, najmä romá-
nov a drám. Do srbčiny preložil diela na-
šich autorov Jozefa Gregora Tajovského  
a Ivana Stodolu. Za svoje preklady získal 
prestížnu Cenu Centra juhoslovenského 
PEN klubu. Jeho osoba bola úzko spätá  
s mestom Petrovec, kde zostal doteraz veľmi 
rešpektovanou osobnosťou. Zomrel v roku 
1974 v Bratislave. 

Novinár PhDr. Matej Šišolák, absolvent 
Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave  
a vnuk Andreja Vrbackého, sa vo svojom 
vystúpení venoval novinárskej činnosti svoj-
ho starého otca. Tému mal dokonale pre-
študovanú, keďže o nej písal aj diplomovú 
prácu.  

Zo srbského Gymnázia J. Kollára v Báč-
skom Petrovci Mgr. Pavla Mučajiho prišiel 
kultúrny dejateľ Mgr. Ján Dorča. Spolu  
s publicisticky činným slovenčinárom Mgr. 
Samuelom Boldockým poukázali na slo-
venskú národnostnú menšinu vo Vojvodine. 
Druhý menovaný ju prirovnal k akémusi 
stavaniu ciest a mostov, ktoré aj vďaka 
Andrejovi Vrbackému spájali vtedajšie čes-
koslovenské a juhoslovanské kultúrne hod-
noty.  

Vystúpenie doc. PhDr. Danuše Serafíno-
vej, PhD., historičky z Katedry žurnalistiky 
FiF UK, s príspevkom Žurnalistické aktivity 
Andreja Vrbackého bolo doplnené zaují-
mavými ukážkami z týždenníka Národná 
jednota a konkrétnym výtlačkom z druhej 
polovice tridsiatych rokov. Andrej Vrbacký 
tu ako redaktor pôsobil v rokoch 1929 – 
1936. Neskôr bol šéfredaktorom Národných 
novín, vedúcim novinovej služby pre Slo-
vensko na oslobodenom území Juhoslávie 
a napokon sa stal dopisovateľom českoslo-
venskej tlačovej kancelárie. 

PhDr. Ján Jankovič, CSc., z Ústavu sve-
tovej literatúry SAV predstavil prekladateľ-
skú tvorbu Andreja Vrbackého na sloven-

ských a juhoslovanských scénach pred 
rokom 1945. Prí tomných určite zaujala in-
formácia, že prvé dielo preložil už vo svojich 
osemnástich rokoch. Vyslovil poľutovanie 
nad nedocenenou Vrbackého prácou. Doc. 
Tatyana Ichevska, PhD., z Univerzity v Plov-
dive Paisij Chilendarski prezentovala pro-
zaické dielo bulharskej literatúry Kosec od 
Jordana Jovkova v preklade Andreja Vrbac-
kého. Svoju pozornosť upriamila najmä na 
použité štýly a frazeologizmy v diele. S po-
sledným príspevkom pred obedňajšou pre-
stávkou pod názvom Ivo Andrić a Branislav 
Nušić v prekladoch A. Vrbackého vystúpila 
PhDr. Alica Kulihová, PhD., z Katedry slo-
vanských filológií FiF UK. 

V rámci konferencie pripravila dcéra An-
dreja Vrbackého Mirjana Šišoláková súbor 
jeho fotografií, osobnej korešpondencie  
a rukopisov. Ešte hodnotnejším prekvape-
ním bolo jej rozhodnutie darovať knižnicu 
svojho otca Filozofickej fakulte UK. Mala 
len jedno želanie, aby knižnica pomohla 
študentom pri ich práci a vzbudila záujem 
o juhoslovanskú literatúru. Knižnica by sa 
na pôde fakulty mala ocitnúť už začiatkom 
budúceho roka.  

 

Problémy prekladov  
slovanských jazykov 

Druhá polovica konferencie sa venovala 
viacerým témam, ktoré súvisia s prekladom. 
Prvú s názvom Několik poznámek k překla-
du frazeologismů s komponentem část lid-

ského těla v bulharštine a v češtině. Pred-
niesla Mgr. Elena Krejčová, PhD., z Ústavu 
slavistiky FiF Masarykovej univerzity v Brne. 
Analyzovala české a bulharské vydania 
Cosmopolitanu. Odhalila zaujímavé fakty, 
napríklad že z 33 somatických frazém ob-
sahujúcich slovo oko sa deväť dá pove-
dať len v češtine a trinásť len v bulharčine. 
Zvyšné frazémy sa dajú použiť v oboch ja-
zykoch. 

Prof. PhDr. Ondruš, CSc., zakladateľ Ka-
tedry slovanských filológií FiF UK, svoje 
vystúpenie venoval najmä konotácii, no 
vyjadril aj svoje rozčarovanie z práce jazy-
kovedcov. Odporučil im menej politizovať 
a viac sa venovať práci.  

Z multimediálnej prednášky doc. PhDr. 
Márie Dobríkovej, CSc., (Katedra slovan-
ských filológií FiF UK) Kultúrno-sémantické 
aspekty frazeologickej ekvivalencie sa účast-
níci konferencie dozvedeli čo-to o frazeo-
logických ekvivalentoch v slovanských ja-
zykoch.  

Veľkú pozornosť vzbudil francúzsky dok-
torand Mgr. Vivien Cosculluela z Univerzity 
v Bordeaux. Preukázal nielen vynikajúcu 
znalosť slovenského jazyka, ale dokázal, 
že mu nie je cudzia ani téma prekladov. 
Odraz diela W. Von Humboldta v myslení  
o preklade obsahoval desať najdôležitej-
ších bodov, ktorými by sa mali prekladatelia 
riadiť. 

Postoje skúsenej vydavateľky vo svojej 
prednáške prezentovala Mgr. Jarmila Sam-
cová z Revue svetovej literatúry. Posťažo-

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagógovia, lingvisti a literáti si vymenili skúsenosti z prekladov textov v slovanských jazykoch. 
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vala si, že kvalitných prekladov a najmä 
prekladateľov z juhoslovanských jazykov 
je žalostne málo. Medzi možné príčiny pod-
ľa nej patrí aj nedostatočný záujem vyso-
kého školstva o cudzojazyčnú literatúru.  

Nasledovala prednáška Dr. sc. Zrinky Ko-
vačević v chorvátčine Hrvatska književnost 
u slovačkom prijevodu. Mgr. Saša Poklač-
Vojtechová z Katedry slovanských filológií 
FiF UK sa venovala Aktuálnej recepcii slovin-
skej literatúry na Slovensku.  

Zavše. Toto slovo bolo kľúčové v pripra-
venom referáte Mgr. Kataríny Pekaríkovej  
z Katedry slovenského jazyka FiF Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. Na príkladoch 
prekladu slova zavše ilustrovala „zradné“ 
slová pri preklade z poľskej literatúry. „Chy-

tákom“ bol najmä význam tohto slova v slo-
venských a poľských básňach, keďže kono-
tácie „zavše“ sa v spomínaných jazykoch 
od seba veľmi vzdialili. 

Prekladové vplyvy na jazyk publicistických 
textov v náboženskej komunikačnej sfére. 
To bol veľavravný názov témy Mgr. Terézie 
Rončákovej, PhD., z Katedry žurnalistiky 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Účastní-
kom konferencie uviedla niekoľko príkladov 
nesprávneho prekladu slov náboženskej 
sféry sekulárnymi novinármi. Neuveriteľný 
bol najmä preklad istého slovenského no-
vinára, ktorý anglické slovo mass (omša) 
preložil ako masa ľudí (ďalší z významov 
tohto slova). Rímskokatolícky farár Mons. 
ThLic. Marián Gavenda z Ružomberka sa 

podelil o skúsenosti z dlhoročnej praxe  
v žurnalistike a náboženskej sfére.  

Záverečné vystúpenie PhDr. Oľgy Škvare-
ninovej, PhD., z Katedry žurnalistiky FiF UK 
otvorilo úplne novú tému – neverbálnu ko-
munikáciu a interkultúrne aspekty prekladu 
týchto dorozumievacích prostriedkov.  

Po záverečných slovách zástupcov Ka-
tedry žurnalistiky a Katedry slovanských 
filológií sa konferencia presunula do Klubu 
slovenských spisovateľov. Revue svetovej 
literatúry tam prezentovalo svoje druhé číslo 
venované súčasnej chorvátskej literatúre.  

 
Peter Vajda, Eduard Révesz,  

študenti 2. ročníka žurnalistiky FiF UK 
(redakčne krátené, medzititulky redakcia) 

 
 
 

Slovenskí učitelia zo Srbska absolvovali kurz  
CĎV UK 

 
Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV) dňa 25. októbra 2008 usporiadalo odborný metodický kurz pre slovenských učiteľov v Srbsku, 

ktorí pôsobia na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Kurz s názvom „Slovenský jazyk od tradície k súčas-
nosti“ sa konal na požiadanie predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, konkrétne predsedníčky Výboru pre vzdelávanie pri 
Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny (VV NRSNM) a predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov v Srbsku. Uskutoč-
nil sa v spolupráci s Metodickým centrom v Bratislave (MC) a s podporou Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky.  

 
Podujatie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 

šesťdesiat uči teľov, prebiehalo v priesto-
roch slovenského gymnázia Jána Kollára  
v Báčskom Petrovci. Účastníkov slávnostne 
privítala predsedníčka VV NRSNM, ktorá 
okrem iného zdôraznila fakt, že ide o prvý, 
Ministerstvom školstva Srbskej republiky 
akreditovaný kurz, určený predstaviteľom 
národnostnej menšiny. 

Predstavitelia CĎV v krátkosti predstavili 
UK a jej tradície. Ďalej prezentovali poslanie, 
zámery a projekty, ktoré pre krajanských 
učiteľov pripravuje CĎV v spolupráci s od-
borníkmi z fakúlt UK a ďalších vzdelávacích 
a odborných inštitúcií. Projekty sú v súlade 
s pripravovanou Koncepciou štátnej politi-
ky starostlivosti o Slovákov žijúcich v za-
hraničí. Prezentovali aj nové učebnice slo-
venčiny pre cudzincov, ktoré vydal Ústav 
jazykovej a odbornej prípravy CĎV a pou-

žíva ich v aktuálnych vzdelávacích progra-
moch, ako aj možnosti poskytnutia týchto 
učebníc slovenským učiteľom v zahraničí. 

Samotný kurz bol rozdelený do troch sek-
cií. Pre pedagógov 1. stupňa základných 
škôl boli určené témy „Didaktické hry“  
a „Čítanie s porozumením“. Pedagógovia 
druhého stupňa a učitelia stredných škôl sa 
viac dozvedeli o témach „Metodika výučby 
slovenského jazyka a literatúry“ a „Tvorba 
testových položiek“. Pre pedagógov, ktorí 
vyučujú žiakov so špeciálnymi potrebami 
bola pripravená téma „Podmienky integro-
vaného vzdelávania žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami“. 

Bezprostredne po skončení vyjadrili účast-
níci spokojnosť s organizáciou aj s odbor-
nou a obsahovou náplňou kurzu. Okrem 
iného vyzdvihli najmä to, že kurz s takýmto 
zameraním doteraz nemali možnosť absol-

vovať, pričom témy pre učiteľov, ktorí učia 
žiakov so špeciálnymi potrebami, neboli ná-
plňou žiadneho z doterajších metodických 
kurzov. 

Kurzu venovali pozornosť aj miestne a kra-
janské médiá, slovenské vysielanie TV Novi 
Sad, ako aj slovenské vysielanie rozhlasu 
Novi Sad.  

Po ukončení odbornej časti kurzu pred-
sedníčka VV NRSNM poďakovala v mene 
všetkých zúčastnených predstaviteľom CĎV, 
lektorom z MC, ako aj účastníkom za úspeš-
ný priebeh kurzu a vyslovila presvedčenie, 
že spolupráca v tomto duchu bude so slo-
venskou stranou pokračovať aj v ďalšom 
období. 

Podobné zameranie kurzu bude ponúk-
nuté aj ďalším krajanským spolkom Slová-
kov žijúcich v zahraničí. 

RNDr. Robert Povchanič, CĎV UK 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šesťdesiat učiteľov zo Srbska absolvovalo kurz s názvom Slovenský jazyk od tradície k súčasnosti. Foto: CĎV 
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Prorektor Pekár: Študijnú problematiku mám vyskúšanú  
z každej strany 

 
Na miesto nového prorektora pre študijné veci bol vymenovaný doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. V predchádzajúcej funkcii prodekana pre 

pregraduálne štúdium FMFI UK sa zaoberal podobnou problematikou. Zaujímalo nás, aké zámery a ciele chce presadiť na univerzite  
a aký názor má na frekventované otázky štúdia a vedy. 

 
  Akým hlavným oblastiam sa chcete 
počas svojho pôsobenia venovať? 
 
Môžeme povedať, že vzdelávanie posky-

tované Univerzitou Komenského je porov-
nateľné so vzdelávaním, ktoré poskytujú 
univerzity vo vyspelých krajinách, čo sa týka 
rozsahu ale aj kvalitatívnej úrovne. Na toto 
tvrdenie nás oprávňujú výsledky rôznych 
hodnotení, ktorým sa univerzita podrobuje. 
Spomeniem napríklad medzinárodnú eva-
luáciu UK, konanú v rokoch 2006 – 2007 
komisiou Asociácie európskych univerzít. 
Potvrdzujú to aj rôzne kvantitatívne hodno-
tenia a štatistiky výchovno-vzdelávacieho 
procesu na našej škole.  

Dlhodobý zámer UK v oblasti vzdelania 
postavil pred univerzitu cieľ byť inštitúciou, 
ktorej meno bude naďalej vnímané ako zá-
ruka kvality vzdelávania, inštitúciou, ktorej 
absolventi budú považovaní za schopných 
účinne, pružne a tvorivo rieši ť problémy  
v náročnom a neustále sa meniacom do-
mácom i medzinárodnom prostredí.  

Rozmenené na drobné, musíme sa snažiť, 
aby si univerzita zachovala postavenie 
najväčšej a prestížnej vysokej školy v SR, 
postavenie klasickej univerzity s nadregio-
nálnym, celoštátnym i medzinárodným vý-
znamom so zachovaním výberového cha-
rakteru školy, v ktorej dochádza k symbióze 
tradičných hodnôt a moderných trendov 
vo vzdelávaní. 

Dlhodobý zámer UK ponúka množstvo 
aktivít na zabezpečenie tohto cieľa. Mojou 
úlohou vo funkcii prorektora pre študijné 
veci je predovšetkým zabezpečiť ich reali-
záciu v každodennej praxi.  

 

  Ako dobre poznáte problematiku štu-
dentov? 

 
Začnem od konca mojej predošlej „karié-

ry“. Päť posledných rokov som bol prode-
kanom FMFI UK pre pregraduálne štúdium. 
Bol som teda zodpovedný za bezproblé-
mový chod pedagogickej činnosti fakulty  
v prvom a druhom stupni vysokoškolského 
štúdia. Mal som to šťastie, že som bol od 

začiatku pri implementácii bolonského pro-
cesu na našej fakulte. Počnúc prípravou 
akreditačných spisov jednotlivých študij-
ných programov, ich uvádzanie do života, 
a to najskôr bakalárskych, od minulého 
akademického roku aj magisterských. A to 
všetko v prostredí, keď ešte dobiehalo kre-
ditové a dokonca aj nekreditové štúdium 
podľa predošlých predpisov. Nešlo len  
o obsahovú prestavbu štúdia, tú zabezpe-
čovali a zabezpečujú predovšetkým garanti 
v spolupráci s ostatnými učiteľmi (za čo im 
patrí veľká vďaka), ale najmä o prípravu le-
gislatívneho prostredia fakulty v zmenených 
podmienkach – študijný poriadok fakulty  
a ďalšie predpisy, ktoré ho spresňovali. 

Práca študijného prodekana je založená 
na každodennom styku so študentmi. Mys-
lím si, že práve táto stránka mojej práce 
ma uspokojovala najviac. Stretal som sa  
s neuveriteľne širokou paletou problémov, 
ktoré študenti mali. Vždy ma potešilo, keď 
sa nám spoločne podarilo nájsť riešenie, 
ktoré vyhovovalo študentovi a nebolo v roz-
pore s predpismi. Uvedomoval som si to 
najmä vtedy, keď som prijímal promočný 
sľub od študentov, o ktorých som vedel, 
že možno aj mojim pričinením nezutekali 
predčasne zo školy a štúdium doviedli do 
úspešného konca. No musím sa priznať, 
že študentov, ktorí len hľadali možnosti, 
ako sa vyhnúť svojim povinnostiam, som 
nemal nikdy rád. 

Pred tým, než som sa stal prodekanom, 
som bol dlhé roky členom pedagogickej 

komisie fakulty, roky som bol katedrovým 
a neskôr aj fakultným rozvrhárom. A, samo-
zrejme, na začiatku októbra uplynulo 30 ro-
kov, odkedy som sa po prvýkrát postavil 
pred študentov ako vysokoškolský učiteľ. 
Takže si myslím, že študijnú problematiku 
mám vyskúšanú z každej strany. 

 
  Čo dnešní študenti podľa vás očakávajú 
od štúdia? Čo je pre nich dôležité a čo 
kritizujú? 
 
Bude to klišé, ak poviem, že doba sa zme-

nila, a s ňou sa zmenili aj očakávania štu-
dentov od štúdia. Z čias, keď (možno) boli 
študenti, ktorí študovali kvôli diplomu a na 
vedomostiach im nezáležalo, sa dostáva-
me do doby, kedy si študenti uvedomujú, 
že diplom nestačí. Sú potrebné vedomosti 
a kompetentnosti. Čo sa mení najviac, je 
prístup študentov k učiteľom. Preč sú doby, 
keď najlepšou hodinou bola odpadnutá 
hodina. Študenti si čoraz viac uvedomujú, 
že kvalitné vzdelanie dostanú len od kvalit-
ných učiteľov. A nemajú problém poukázať, 
ak niektorý učiteľ nevyhovuje ich predstave. 
Zatiaľ väčšinou len anonymne v študentskej 
ankete.  

 
  Jedným z cieľov Dlhodobého zámeru 
UK je motivovať čo najviac maturantov 
k štúdiu na Univerzite Komenského. 
Ako to chcete dosiahnuť? 
 
Toto je kruciálny problém z hľadiska udr-

žania doterajšieho počtu študentov. V sú-
časnosti sa počet študentov všetkých stup-
ňov a foriem štúdia udržuje na úrovni zhruba 
30 tisíc študentov. Demografický vývoj spô-
sobuje, že na stredných školách z roka na 
rok klesá počet študentov, a teda aj matu-
rantov. Obávam sa, že klasické spôsoby 
získavania študentov, ako sú dni otvorených 
dverí, či propagácia štúdia na jednotlivých 
fakultách na podujatiach celoslovenskej 
úrovne (veľtrh vysokoškolského štúdia Aca-
demia), prípadne priamo v školách, neza-
bezpečí udržanie počtu študentov. Preto 
musíme hľadať nové metódy získavania 
študentov, najmä tých kvalitnejších, preto-
že univerzita, ak má byť prestížnou národ-
nou vzdelávacou inštitúciou európskeho 
štandardu, musí mať ťažisko svojho pô-
sobenia v druhom a treťom stupni vysoko-
školského vzdelávania. Momentálne som in-
špirovaný poznatkami zo zahraničia, keď  
napríklad univerzita má vlastné univerzitné 
školy, ktoré jednak slúžia na pedagogické 
praxe študentov študijných programov uči-
teľstva, jednak študenti na takýchto školách 
sú cielene pripravovaní na štúdium konkrét-
nych odborov vysokoškolského štúdia. 

Interv iew 

 

„Poskytovanie vzdelania 
založeného na najnovších 

vedeckých poznatkoch  
je to, čo líši univerzitu  
od iných typov škôl.“ 
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  O aké konkrétne inšpirácie zo zahra-
ničných univerzít ide? 
 
Dobre vieme, že veľké množstvo sloven-

ských maturantov odchádza za vysokoškol-
ským štúdiom do susednej Českej republi-
ky, najviac na Karlovu univerzitu v Prahe  
a Masarykovu univerzitu v Brne. Je pravda, 
že čiastočne tam idú aj kvôli tomu, že tieto 
dve univerzity majú dobrú povesť, no aj pre-
to, že sú tam lepšie sociálne podmienky 
pre študentov, či už ide o ubytovanie na 
internátoch alebo štipendiá. Všimli sme si, 
že na rozhodnutie študentov ísť tam študo-
vať vplývala aj aktívna, individuálne na jed-
notlivých študentov orientovaná propagá-
cia zo strany týchto škôl. Či sú to osobné 
listy dekanov fakúlt najlepším študentom  
z rôznych vedomostných súťaží typu che-
mická, či matematická olympiáda, prísľub 
štipendia a ubytovania na internáte. Mu-
síme zvážiť, čo sme takýmto študentom 
schopní ponúknuť my, aby sme nesľubo-
vali, čo nemôžeme splniť. Na „matfyze“ sme 
sa o takúto aktivitu pokúsili. V prvom roku 
sa na fakultu prihlásili – a čo je najdôležitej-
šie – aj nastúpili zhruba tri štvrtiny víťazov 
matematickej, fyzikálnej a informatickej olym-
piády. 

 
  Čoraz viac sa hovorí o potrebe študij-
ných programoch v cudzích jazykoch. 
Čo chcete v tejto oblasti podniknúť? 

 
UK si vytýčila za úlohu, aby v akademic-

kom roku 2013/2014 každá fakulta ponú-
kala aspoň jeden kompletný študijný pro-
gram v anglickom, či inom jazyku, ktorý 
by bol obsahovo ekvivalentný programu 
vyučovanému v slovenčine. Čo nás k tomu 
vedie? 

Počty študentov, ktorí v rámci programu 
Erasmus cestujú do zahraničia, majú ras-
túci trend. Naši študenti, ktorí sú jazykovo 
zdatní, nemajú problém navštevovať výuč-
bu na partnerskej univerzite v anglickom, 
francúzskom či nemeckom jazyku. Bohu-
žiaľ, zahraniční študenti, ktorí prichádzajú 
na naše fakulty, vo väčšine prípadov také 
šťastie nemajú, pretože drvivá väčšina pred-
metov sa vyučuje po slovensky. A tak sa 
výučba „erasmákov“ na väčšine fakúlt často 

koná v angličtine len z dobrej vôle učiteľov, 
ktorí chcú, aby títo študenti neprišli na Slo-
vensko nadarmo. Preto je nevyhnutné, aby 
fakulty postupne začali ponúkať najskôr 
predmety, neskôr aj celé študijné progra-
my, ktoré by boli vyučované v anglickom 
jazyku.  

To však nie je jedinou príčinou, prečo chce-
me, aby fakulty ponúkali študijné progra-
my vyučované v cudzom jazyku. Príklad 

farmaceutickej fakulty a lekárskych fakúlt 
ukazuje, že príjem zo školného od tzv. sa-
moplatcov je pre fakultu nezanedbateľnou 
položkou ich rozpočtu.  

Samozrejme, zapísať sa na takéto študijné 
programy by sa mohli aj slovenskí študen-
ti, ktorí sa chcú popri odbornej príprave aj 
zdokonaľovať v cudzom jazyku. 

 
  Čo vzniku kurzov v cudzích jazykoch 
doteraz bránilo? 
 
Vidím to tak, že najväčšou prekážkou pri  

príprave študijných programov v cudzom 
jazyku sú peniaze. Na väčšine fakúlt sú 
totiž uči telia aj vedcami, ktorí sú jazykovo 
zdatní, spolupracujúci so zahraničnými 
partnermi a prezentujúci svoju prácu na 
zahraničných konferenciách. Príprava kur-
zov v cudzom jazyku, ako aj samotná výuč-
ba je náročná, učiteľ ju musí konať na úkor 
iných svojich činností, preto by mala byť 
adekvátne, aj finančne ohodnotená. Fakulty 
by si mali uvedomiť, že to nie je zbytočná 
investícia. Mám nádej, že v tomto smere 
sa pohneme z miesta, pretože viacero pro-
jektov platených Európskym sociálnym fon-
dom bolo zameraných práve na prípravu 
študijných programov v anglickom jazyku. 
Tieto projekty už poväčšine skončili alebo 
práve končia. Bolo by mrhaním prostried-
kov, ak by sa tieto programy nezrealizovali 
v praxi.  

 
  Jedným z faktorov zvyšovania vedec-
kej úrovne univerzity je rozvíjať tretí 
stupeň štúdia (PhD.). Ako chcete do-
siahnuť, aby absolventi pokračovali  
v štúdiu? 

 
Pretože väčšina študentov tretieho stupňa, 

teda doktorandov, skončila pregraduálne 
štúdium na našej univerzite, kvalita, zame-
ranie a organizácia vzdelávania v prvých 
dvoch stupňoch má veľký vplyv na rozho-
dovanie študenta, či bude pokračovať u nás 
aj v doktorandskom štúdiu. Ak študent vidí, 
že jeho pedagóg je súčasne silná vedecká 
osobnosť a sám má predpoklady pre vedec-
kú prácu, často ho to inšpiruje k prihláse-
niu sa na doktorandské štúdium. Stretáva-
me sa však aj s opačnou situáciou. Učiteľ 

vedie študenta v bakalárskej i diplomovej 
práci, prípadne vedie prácu ŠVOČ a vidí, 
že má schopnosti a predpoklady na dokto-
randské štúdium, preto mu navrhne vhodnú 
tému dizertačnej práce. 

Predpokladáme, že v súčasnosti sa pria-
mo na výučbe tretieho stupňa štúdia podie-
ľa len zhruba 50 % katedier. UK si stano-
vila za cieľ do konca roku 2013 dosiahnuť 
stav, keď každá katedra (okrem katedier 
telesnej výchovy, či jazykov) sa na výučbe 
tretieho stupňa bude podieľať. 

 
  Je možné motivovať pedagógov, aby 
sa popri vzdelávaní študentov venovali 
aj vedeckej práci? 
 

Na vašu otázku sa dá odpovedať jednodu-
cho. Pracovná náplň každého vysokoškol-
ského učiteľa sa skladá z dvoch rovnocen-
ných zložiek – pedagogickej a vedecko-
výskumnej, ktoré musia byť harmonicky 
prepojené. Štandardný učiteľ by mal teda 
obom venovať zhruba polovicu svojej čin-
nosti. Ak učiteľ vedecky pracuje, môže 
výsledky svojej práce okamžite prenášať 
do pedagogického procesu. Poskytovanie 
vzdelania založeného na najnovších vedec-
kých poznatkoch je to, čo líši univerzitu od 
iných typov škôl. Aj pre študentov je iste 
atraktívne, keď vidia, ako sa robí veda, ako 

sa rodia vedecké poznatky, skrátka, keď 
sú pri tom. 

Život je však iný. Niekedy z dôvodov vyso-
kej pedagogickej zaťaženosti (učiť je treba 
práve teraz a prednáška sa nedá odsunúť 
na neskôr), niekedy z iných dôvodov, mož-
no subjektívnych, časť učiteľov sa vedec-
ko-výskumnej práci nevenuje dostatočne. 
Tu by mali zasiahnuť katedry. Vytvoriť kaž-
dému učiteľovi dostatočný priestor na ve-
deckú prácu, zapájať ho do riešiteľských 
kolektívov.  

 
  Môžu sa na vás študenti obracať v prí-
pade, že majú problémy, ktoré sa týkajú 
štúdia? 

 
Vždy som ochotný prijať študenta, vypo-
čuť si ho a v rámci mojich možností mu 
pomôcť... 

 
Lenka Mlynčeková 

Interv iew 

„Preč sú doby, keď 
najlepšou hodinou bola 

odpadnutá hodina.“ 

„Musíme hľadať nové 
metódy získavania 

študentov. Či sú to osobné 
listy dekanov fakúlt 

najlepším študentom, 
prísľub štipendia  
alebo ubytovania  
na internáte.“ 

„Kvalita, zameranie  
a organizácia vzdelávania 
v prvých dvoch stupňoch 

má veľký vplyv  
na rozhodovanie študenta,  

či bude pokračovať  
u nás aj  

v doktorandskom štúdiu.“ 
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K životnému jubileu profesora Andreja Pázmana 

Docent Miroslav Ďurech oslávil sedemdesiatku 
 
28. júna tohto roku sa dožil významného životného jubilea náš bývalý kolega, niekoľkoročný pedagóg na Katedre gymnastiky, tancov a úpolov FTVŠ UK 

doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc. 
 

Prvé životné kroky jubilanta sú spo-
jené s dedinkou Lontov v okrese Le-
vice, kde sa narodil. Svoju mladosť 
prežíval v krásnom prostredí pod Pra-
šivou v Liptovskej Lužnej. Základnú 
školskú dochádzku a strednú školu 
absolvoval v Ružomberku. Vyrastal so 
svojou sestrou v rodine učiteľa a mož-
no aj vďaka tomu jeho cesta viedla 
k učiteľskému povolaniu.  

Bol pokračovateľom doc. PhDr. Jána 
Víťazku, CSc., v rozvoji úpolov na FTVŠ 
UK. Svojimi prácami sa pričinil o ich 
začlenenie do teórie a didaktiky teles-
nej výchovy a športu. Vytvoril systém 
spolupráce športových zväzov rôznych 
bojových umení, pre ktoré viedol nie-

koľko diaľkových štúdií trénerov I. triedy.  
Bol školiteľom viacerých diplomových prác, 3 rigoróznych, 3 doktorských 

a 1 habilitačnej práce, ako aj 30 záverečných prác trénera I. triedy. Podieľal 
sa tiež na organizovaní Večerov družby a hromadných vystúpení, Telový-
chovných sokolských slávností, XIII. Všesokolského zletu, ako aj vedec-
kých konferencií z oblasti úpolov. V čase zaslúženého odpočinku zostáva 
naďalej aktívny. Dlhoročné skúsenosti odovzdáva študentom na Fakulte 
sportovních studií v Brne, Policajnej akadémii a PdF UK i kolegom v Slo-
venskom zápasníckom zväze. 

Publikačne aktívny začal byť už v šesťdesiatych rokoch. Publikoval 177 ve-
deckých a odborných prác, ktoré zaznamenali 100 ohlasov doma i v zahra-
ničí. V roku 1980 vydáva doc. PhDr. M. Ďurech, CSc. publikáciu s krátkym 
názvom Zápasenie, ktorá nebola určená len odbornej, ale aj širokej laickej 
verejnosti. Na slovenskom trhu takáto publikácia chýbala, pretože aj vtedaj-
šia tlač privítala novú knižku slovami „publikácia, ktorá chýbala“.  

Vzťah k športu ho viedol celým životom. V mladosti cvičil v Orle, Sokole, 
neskoršie v Telovýchovnej jednote Slávia, kde ho k zápaseniu priviedol 

prof. Jandera. Už tu sa prejavil ako obetavý športovec, organizátor, tréner  
i rozhodca. Zápasil za Sláviu Ružomberok, Lokomotívu Košice, Duklu Holý-
šov a Dunajplavbu Bratislava, kde pôsobil ako tréner, metodik a predseda 
oddielu. V zápasníckom zväze Ústredného výboru a Slovenského ústred-
ného výboru Československého zväzu telesnej výchovy pracoval ako člen 
trénerskej komisie voľného štýlu a neskôr ako jej predseda. V súčasnosti 
je podpredsedom Slovenského zápasníckeho zväzu. Zúčastnil sa na via-
cerých Majstrovstvách sveta a Európy v zápasení a na Olympijských hrách  
v Atlante a Sydney. 

Za zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu bol ocenený Zlatým odzna-
kom Medzinárodnej federácie zápasenia, Diplomom dobrovoľníka Medzi-
národného olympijského výboru a Medzinárodnej federácie zápasenia, 
Zlatou medailou Slovenského zväzu telesnej kultúry a Zlatou medailou Fa-
kulty telesnej výchovy a športu UK. 

Popri práci si vždy našiel čas pre svoju rodinu, manželku Vlastu a dcéry 
Karin a Janu. Teší sa z vnúčat Martina, Karin, Adama a Šimona. Jubilantovi 
srdečne blahoželáme a prajeme, aby si ešte dlho udržal pevné zdravie  
a elán do ďalších rokov života. 

 
 
− 28. júna 1938 – narodil sa v Lontove 
− 1960 – ukončil Vyššiu školu pedagogickú v Bratislave 
− 1967 – promoval na FTVŠ, odbor telesná výchova so špecializáciou 

zápasenie 
− 1968 – odborný asistent na Katedre telesnej výchovy Vysokej školy 

ekonomickej 
− 1975 – odborný asistent na Katedre brannej výchovy FTVŠ UK 
− 1987 – obhájil dizertačnú prácu 
− 1990 – odborný asistent na Katedre gymnastiky FTVŠ UK 
− 1993 – obhájil habilitačnú prácu 
 
 

Erika Zemková, František Seman, FTVŠ UK 
(redakčne krátené) 

 
Koncom roku oslávi svoje 70. narodeniny prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. Spolu s ním si toto výročie pripomenú aj kolegovia z Katedry aplikovanej 

matematiky a štatistiky FMFI UK a bývalí kolegovia zo SAV, ktorí pri tejto príležitosti pripravujú medzinárodné podujatie Winter Workshop on Mathematical 
Statistics Bratislava 2008. 

 
Profesor Pázman sa stal zamestnan-

com univerzity ako uznávaný odborník 
z matematickej štatistiky v roku 1991, 
aj keď už predtým ako pracovník SAV 
aktívne pôsobil v akademickom pro-
stredí FMFI UK. K štúdiu matematic-
kej štatistiky sa dostal ako absolvent 
fyziky počas doktorandského štúdia  
a tomuto smeru venoval svoj ďalší vý-
skum: najmä teórii optimálneho návr-
hu experimentu, nelineárnej regresii  
a Bayesovským metódam.  

Z tejto oblasti publikoval vyše de-
väťdesiat pôvodných vedeckých prác, 
šesť kníh, z toho dve monografie. Na 
fakulte vedie už mnoho rokov seminár 
zo štatistiky, v ktorom vyškolil ôsmich 
doktorandov a mnohých ďalších štu-

dentov pritiahol ku štúdiu štatistiky. Od nástupu na fakultu pôsobil aj v dôle-
žitých funkciách: ako vedúci Katedry teórie pravdepodobnosti a matematickej 
štatistiky, predseda Matematickej sekcie, je členom Vedeckej rady FMFI UK.  

O tom, že profesor Pázman je nielen zakladateľom a vedúcou osobnosťou 
štatistiky na Slovensku, ale medzinárodne uznávanou kapacitou v tejto 
oblasti, svedčia okrem už spomínaných počtov publikácií aj jeho pozvané 
pobyty a prednášky v zahraničí. Navštívil napríklad Imperial College of 
Science and Technology in London, University of Glasgow, University of 
Augsburg, Wirtshaft Universität Wien, Technische Universität Wien. Spolu-
pracoval s takými inštitúciami ako CNRS laboratories, Univerzita v Grenoble, 
Bordeaux či INRA vo Versailles. Je členom vedeckých rád špičkových ča-
sopisov (Statistics) a organizuje úspešné štatistické konferencie (naposledy 
Probastat 2007). 

Profesor Pázman je však v svojich sedemdesiatich rokoch nielen uznáva-
ným vedcom, ale vedcom aktívne bádajúcim, ktorého stále nadchnú nové 

problémy a neuspokojí sa s ich čiastočným riešením. Túto vlastnosť je cítiť 
aj v pedagogickom procese, kde garantuje doktorandské štúdium a prednáša 
na všetkých troch stupňoch štúdia. Jeho vynikajúce a precízne pripravené 
prednášky oceňujú najmä najlepší študenti. Svojím zanietením pre vedec-
kú prácu je príkladom nielen pre študentov ale aj všetkých kolegov.  

Vo voľných chvíľach profesor Pázman rád cestuje do Turčianskych Teplíc 
so svojimi najbližšími, manželkou, deťmi a štyrmi vnúčatami. Tu má priestor 
pre svoje záľuby, najmä literatúru a vážnu hudbu. Tiež sa tam môže veno-
vať športovým aktivitám, a to hlavne plávaniu a lyžovaniu. 

Prajeme profesorovi Pázmanovi pri príležitosti jeho významného jubilea 
pevné zdravie, veľa spokojnosti, aby mu jeho dynamickosť, elán vo výskume 
a v pedagogickej činnosti vydržali aj do nasledujúcich rokov. 

 
 
− 6. 12. 1938 – narodil sa v Prahe 
− 1961 – promoval na UK v odbore fyzika  
− 1964 – obhájil titul CSc. na Ústave merania SAV 
− 1964 – 1981 – Ústav merania SAV 
− 1966 – 1969 – výskumný pobyt Dubna, Rusko 
− 1976 – študijný pobyt Francúzsko 
− 1980 – obhájil titul DrSc.  
− 1981 – 1991 – Matematický Ústav SAV 
− 1986 – 1990 – delegát za Slovensko v Banachovom centre vo Var-

šave 
− 1991 – doteraz – FMFI UK Bratislava 
− 1992 – profesor 
− 1992 – 1998 – vedúci Katedry teórie pravdepodobnosti a matema-

tickej štatistiky FMFI UK 
− 1999 – 2002 – vedúci Matematickej sekcie FMFI UK 
 

doc. RNDr. F. Štulajter, CSc., a doc. RNDr. K. Janková, CSc.,  
za Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK 

Jubileá 
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Európski študenti vo Varšave diskutovali, spolupracovali a spoznávali sa 
 
V dňoch 24. až 27. septembra sa vo Varšave konala UNICA Student Conference 2008. Prišlo sem viac ako dvesto študentov z celej Európy. UNICA 

je sieť združujúca momentálne štyridsaťjeden univerzít hlavných miest Európy, zahŕňa viac ako jeden a pol milióna študentov a asi 120 000 pracov-
níkov. UK je členom organizácie UNICA, a preto jej študenti nemohli na konferencii chýbať. 

 

Jej hlavnou úlohou je propagovať akademic-
kú excelentnosť, integráciu a spoluprácu člen-
ských univerzít v rámci Európy. Univerzitu re-
prezentovalo osem študentiek z rozličných 
fakúlt: študentky práva, farmácie, etnológie, 
žurnalistiky, matematiky fyziky a informatiky.  

Hostiteľom konferencie bola University of 
Warsaw, situovaná v centre Varšavy. Boli sme 
milo prekvapené jej impozantnosťou. Snúbila 
sa v nej modernosť a bohatá história, s ktorou 
nás hostitelia neváhali podrobne zoznámiť. Aj 
študenti zo západných krajín Európy uznali, 
že krásou a vybavením sa hravo vyrovná akej-
koľvek inej univerzite vyspelých štátov. 

Organizáciu zvládli naši poľskí kolegovia 
priam bravúrne. Všetci účastníci boli rozdelení 
do ôsmich skupín podľa tém, pričom tému si 
mohol študent zvoliť podľa svojho záujmu 
alebo predmetu štúdia ešte pred príchodom. 
Súčasťou prípravy bolo aj preštudovanie vybra-
ných dokumentov, všeobecných, ale aj viažu-

cich sa konkrétne k daným problematikám. 
Spoločné pre všetky témy bol predovšetkým 
fakt, že sa týkali najmä mladých ľudí a budú-
ceho smerovania spolupráce v rámci Európy. 

V prvý deň konferencie sme sa okrem úvod-
ných diskusií a team-buildingových aktivít zo-
známili s vedením univerzity. Okrem členov 
varšavského Akademického senátu nás prího-
vorom privítala aj prof. Hanna Gronkiewicz-
Waltz, starostka Varšavy, ktorá nás vyzvala  
k spoznaniu tohto zaujímavého mesta. Keďže 
počas posledného dňa sme mali čas na pre-
hliadku Varšavy so zabezpečeným sprievod-
com, jej výzvu sme s radosťou prijali. Súčasťou 
otvorenia bol aj koncert Collegium Musicum 
Varšavskej univerzity – členov univerzity, ktorí 
sa aktívne venujú zborovému spievaniu. 
Ďalšie dva dni sme sa venovali prevažne pre-

zentáciám a diskusiám v rámci skupín. Zaují-
mavosťou bola napríklad aj návšteva poľské-
ho parlamentu študentmi v skupine venujúcej 

sa politickým otázkam alebo tvorba priesku-
mu ohľadne životného štýlu v skupine s témou 
zdravia. Napriek množstvu aktivít sme si našli 
čas aj na kultúru a spoznávanie mesta. Naši 
hostitelia nám v tomto skutočne vyšli v ústrety. 
Súčasťou jedného večerného programu bola 
spoločná večera a ochutnanie tradičných poľ-
ských jedál v reštaurácií Chłopskie jadło. 

V posledný deň konferencie sme prezento-
vali výsledky práce v skupine. Vyhodnotila sa 
„Poster competition“ – súťaž o najlepší plagát 
vyjadrujúci hlavnú myšlienku konferencie – 
„Let’s win Europe“ (Získajme si Európu), kto-
rú vyhrali študenti Univerzity v Záhrebe. Vy-
tvorili sme symbolickú Varšavskú deklaráciu, 
ktorej obsah je dostupný na webovej stránke 
UNICA. Na vyhodnotení sa zúčastnil aj prof. 
Stavros Zenios, prezident UNICA a zároveň 
rektor univerzity z Cypru. 

V posledný večer nás pozvali na gala ples 
pod záštitou rektorky univerzity, prof. Kataríny 
Chalasinska-Macukowej. Popriala nám veľa 
úspechov a zároveň vyslovila túžbu, aby sa 
ďalšia konferencia konala v podobne aktívnom 
a prínosnom duchu.  

Počas celého nášho pobytu sme trávili čas 
spoluprácou a spoznávaním názorov študen-
tov, pochádzajúcich z rôznych kútov konti-
nentu. Majú približne rovnaký vek, záujmy, 
túžbu vzdelávať sa, podobne ako my, sloven-
skí študenti. Či sme spolu diskutovali o daných 
témach alebo vo voľnom čase, zdalo sa, že 
sme si podobní, akoby rozdiely medzi nami 
boli minimálne. Aj keď si zachovávame isté 
charakteristické črty národnosti, nie je ťažké 
nájsť spoločný súzvuk, kooperáciu a obohatiť 
sa o nové poznatky.  

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 
rektorátu UK za možnosť zúčastniť sa na USC 
2008. Táto konferencia bola pre nás jedinečnou 
možnosťou zapojiť sa do aktivít na medzinárod-
nej úrovni a cennou skúsenosťou. Ďakujeme. 

 
Zuzana Kusynová, študentka FaF UK, 

Magdaléna Kusá, študentka FiF UK 
 

 

Osobnosti z „filozofickej“ 
 
Možno máloktorý zo študentov UK vie, koho kroky zneli chodbami, po ktorých sa denno-denne náhli na prednášky a semináre. Významné, obdi-

vuhodné či možno aj istým spôsobom kontroverzné osobnosti spoločenského života tiež prešli študentskými časmi. Ako pripomenutie dnes 
prinášame skice troch z množstva výrazných individualít. 

 

Emil Boleslav Lukáč 
Študoval na FiF UK v rokoch 1918 – 1922. 

Bol významnou osobnosťou slovenskej litera-
túry, predstaviteľ neosymbolizmu. Študoval 
teológiu na univerzitách v Paríži a Lipsku, ne-
skôr pôsobil ako kňaz, kaplán či učiteľ. Okrem 
iného pracoval ako redaktor Národných novín 
a Nového rodu. Hlavnými motívmi Lukáčových 
diel sú pesimizmus, tragika a smútok, na zá-
klade čoho mu utkvel prívlastok „najpesimis-
tickejší básnik v slovenskej literatúre.“ Jeho 
poézia je plná paradoxov a reakcií na fašizmus, 
pričom najvýznamnejším dielom je jednoznač-
ne zbierka Dunaj a Seina, v ktorej sa vracia 
do obdobia štúdií v Paríži. Lukáč odmieta cu-
dzinu, túži po domove a mesto považuje za 

príčinu zla. V roku 1976 získal titul „zaslúžilý 
umelec“. 

 
Karol Ježík 
Študoval žurnalistiku na FiF UK. Po štúdiu 

pôsobil ako novinár v ČSTK, neskôr ako šéfre-
daktor denníka Smena. V roku 1993 bol z tejto 
pozície odvolaný a následne – 14. januára 1993 
– založil nový denník SME, s čím súviselo aj 
množstvo problémov. Na nové periodikum 
bol vyvíjaný politický nátlak a bratislavské tla-
čiarne ho odmietli tlačiť. Karol Ježík tragicky 
zomrel koncom roku 1998, týždeň na to, ako 
utrpel úraz hlavy. In memoriam získal ocenenie 
Krištáľové krídlo a Rad Ľudovíta Štúra I. triedy 
za mimoriadnu novinársku činnosť. Na jeho 

počesť sa každoročne udeľuje Cena otvorenej 
spoločnosti.  

 
Rudolf Chmel 
Študoval slovenský jazyk a literatúru na FiF 

UK. Pôsobil ako politik a pedagóg. Najprv ako 
veľvyslanec v Maďarsku a neskôr zastával  
i funkciu ministra kultúry Slovenskej republiky 
počas dvoch volebných období. V súčasnosti 
je riaditeľom Ústavu slavistických a východo-
európskych štúdií na Karlovej univerzite v Pra-
he, pričom pôsobí aj ako vedecký praconík 
SAV.  

 
Ján Karašinský a Miroslav Meňhert, 

študenti FiF UK 

Študentským perom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študentky sa pri spoznávaní Varšavy zastavili aj pri soche Mikuláša Kopernika. Foto: Z. Kusynová 



 
 
 
 
 

Ukážky z výstavy (NE)REALITA  

  
Obr. 1: Inge Neveová  Obr. 2: Soňa Patučová 
 
 
Diela vytvorili  študentky Katedry výtvarnej výchovy PdF UK. 
 
 
Obr. 3: Soňa Patučová Obr. 4: Soňa Patučová 
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