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Svet okolo nás objektívom študentov

Akademická pôda Jesseniovej 
lekárskej fakulty Univerzity Ko-
menského v Martine bola aj tohto 
roku miestom konania súťažnej 
výstavy fotografií študentov JLF. 
Aj v siedmom ročníku prezen-
tovali svoju schopnosť vnímať 
svet otvorenými očami a zachy-
tiť krásu okamihu.  

Výstava dokazuje, že mnohí štu-
denti, ktorí si za svoje budúce 
povolanie vybrali medicínu a iné 
exaktné zdravotnícke obory, majú 
talent a umelecké vlohy, pred-
stavivosť, obrazotvornosť, inven-
ciu a schopnosť precítenia mo-
mentov, ktoré nám poskytuje 
každodenný život ako aj cesty za 
hranice všedných dní. Aj v tomto 
ročníku súťaže s názvom Fotome-
dik sa v obidvoch kategóriách 
úspešne uplatnili nielen fotogra-
fie zo zahraničia, ale popredné 
miesta obsadili aj momentky za-
chytávajúce krásy Slovenska a je-
ho obyvateľov.  

Početná porota zložená zo za-
mestnancov UK i externých po-
rotcov rozhodla, že prvé miesta 
obsadili Vladimíra Tatarková v ka-
tegórii Ľudia a Miroaslv Moravčík 
v kategórii Krajina. Víťazom sr-
dečne blahoželáme a veríme, že 
v ďalšom ročníku uvidíme taktiež 
množstvo kvalitných fotografií, kto-
ré vyvolávajú u návštevníkov vý-
stavy obdivné reakcie a porot-
com prinášajú náročné chvíle pri 
výbere tých najlepších.  

 
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.,  

JLF UK Martin 
 
 

     

Editoriál 
Apríl 2008. Centrum hlavného mesta kra-

jiny EÚ. Električka v ňom. Neranná, ale ako 
sa neskôr ukáže, napriek tomu smutná. 
V električke aj pán Okezie Aruoma. Keď prá-
ve neodovzdáva svoje poznatky na pozva-
nie Univerzity Komenského v Bratislave, 
šéfuje tento profesor výskumnému ústavu 
v New Yorku. Asi tam nechodí električkou. 
Ale hlavne ho tam nikdy nezbili, pretože 
má čiernu pleť.  

Nie je podstatné, že u nás ho napadol 
rasista, ktorý bol opitý. Nie je to podstatné, 
pretože nikde na svete nemôže štát a jeho 
polícia zabrániť každému barbarskému 
konaniu každého jednotlivca. Podstatné 
je, koľko ľudí a ako rýchlo prišlo profeso-
rovi Aruomovi pomôcť. Denná tlač (SME) 
našu angažovanosť opísala takto: „V elek-
tričke sa napadnutých nikto nezastal. Vo-
dič napokon zastavil a otvoril dvere, aby 
lekár a jeho priateľka mohli utiecť. Peter 
S. ich však sledoval až k taxíkom pri Tescu 
a lekára neustále slovne aj fyzicky napádal. 
Vykrikoval slová ako „ku-klux-klan, neger“.“ 

Podstatné je, aká vládne klíma v krajine. 
Ako sú v nej nastavené hranice citlivosti 
pre vnímanie (rasizmu). Podstatné je, akí  
sú ľudia (statoční). Podstatné je, aký veľ-
ký strach majú ísť hasiť, čo bezprostredne 
neblčí na ich telách. Podstatné je, ako dô-
verujú vlastnému štátu, že zabezpečí, aby 
pravda zvíťazila.  

Mám problém veriť, že je na Slovensku 
v tejto veci všetko v poriadku. Prečo? Ne-
pamätáte sa? Tuším mesiac predtým. Cel-
kom isto však v druhom najväčšom meste 
Slovenska. Tiež centrum, tiež biely deň. 
Tiež anglofónny človek čiernej pleti. Tiež 
pomáhajúci Slovensku. V danom prípade 
na poli športovom, inšpirujúc mladšie slo-
venské basketbalistky. Tiež počastovanie 
slovom „neger“. Ani tu sa občania SR ne-
predháňali, kto prvý pomôže. Naopak, ne-
pomohol nielen nikto z ľudí na ulici, ale 
ani spomedzi hostí reštaurácie, do ktorej 
obeť dobehla. Jediný rozdiel: v Košiciach 
sa primitívne násilie páchalo na žene. Vo-
lala sa Denise Wilsonová.  

Ešte stále nie ste si istí, či nezveličujem? 
Tak si ešte pripomeňte (internet ako po-
môcka) nedávny šot večerných televíznych 
správ, odvysielaných v deň súdneho pojed-
návania s iným bratislavským rasistickým 
útočníkom. Skúste ten šot konfrontovať  
s tým, čo by ste sa dozvedeli, keby ste sa 
„utajeného svedka“ opýtali, ako to bolo 
pred tým pojednávaním a kedy a ako to 
prebehlo na ňom. Žiaľ, alebo našťastie, to-
to zadanie je len zdanlivo zložité.  

Univerzita plní nielen akreditáciou kon-
trolovateľné poslanie. Má byť aj referenč-
ným miestom skutočných hodnôt. K nim 
patrí aj generálna úcta k človeku, bez ohľa-
du napríklad na farbu jeho pleti. Aj elemen-
tárna ľudská solidarita. Aj spravodlivosť. 
Aj k takýmto hodnotám má univerzita viesť   
ostatných. Pre takú, ktorá je univerzitou 
vskutku národnou, to musí platiť obzvlášť. 
Rekapitulujem si, čo sme spravili po vyššie 
zmienených vulgárnych činoch preto, aby 
sa znížilo riziko ich recidívy.  

Je našou hanbou, čo sa stalo. Vážený 
pán profesor, slečna Wilsonová a ďalší 
nám teraz menom neznámi, prepáčte. Dú-
fam, že najbližšie vám budeme môcť s čis-
tým svedomím povedať, že sme sa snažili 
ešte viac, a že sme aj vďaka poučeniu sa 
z vášho utrpenia lepší.  

M. Dúbrava, prorektor UK  

Diskutujme v letnom semestri 
 
V poslednom vydaní tohto akademického roka prinesieme tému „Komplexná 

akreditácia UK: byrokracia i stimul na rozvoj“. Príspevky k uvedeným témam 
nám posielajte do 15. júna na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk. 

Poznámka  
k titulnej strane: 

 
Cesta k Učebno-výcvikovému 

zariadeniu UK Richňava.  
Viac na strane 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voľnosť – Vladimíra Tatarková – 1. miesto v kategórii Ľudia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbióza – Miroslav Moravčík – 1. miesto v kategórii Krajina 

Spravodajstvo
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Interpretačná súťaž na Karlovej univerzite v Prahe 
 
V dňoch 6. a 7. mája sa na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe konala interpretačná súťaž českých pedagogických fakúlt s medzinárodnou 

účasťou. Súťažilo sa v sekciách spev, klavír, husle a ostatné nástroje, kam patrili dychové nástroje, akordeón a gitara. V každej sekcii bolo prihlásených 
dvanásť až sedemnásť súťažiacich z Čiech, Slovenska, Japonska a Nemecka. V tejto silnej konkurencii súťažili aj naši študenti z Katedry hudobnej výchovy 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. 

 

Zámerom súťaže bolo podporiť rozvoj aktivít študentov pedagogických 
fakúlt v umeleckej činnosti a umožniť im prezentáciu dosiahnutých výsled-
kov. 

Do kategórie spevu sa pod vedením Mgr. art. Evy Plesníkovej prihlásili dve 
študentky odboru Hudobná výchova – Vladimíra Semanová, poslucháčka 
5. ročníka a Lucia Balážová, poslucháčka 4. ročníka, ktorá získala 3. mies-
to. V kategórii dychových nástrojov sa pod pedagogickým vedením PaedDr. 
Mgr. art. Jaromíry Púčikovej, PhD. Prezentovali traja študenti: Rastislav Ka-
lenský (trúbka), poslucháč 1. ročníka, Jarmila Šteigerová (klarinet), poslu-
cháčka 2. ročníka, ktorá získala v tejto kategórii 3. miesto a v silnej kon-
kurencii v kategórii dychových nástrojov získala výborné 2. miesto Terézia 
Sobeková (flauta), poslucháčka 5. ročníka. K týmto úspechom v nemalej 
miere prispeli aj výborné korepetítorky Mgr. art. Daniela Belancová a Mgr. 
art. Karin Remencová. 

Celý náš pobyt v Prahe na Karlovej univerzite sa niesol v znamení poho-
dy, priateľstva, nadväzovania nových kontaktov, neopakovateľných zážit-
kov a v neposlednom rade v znamení hudby. 

PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD. 
 
 

Nadácia Dr. Jozefa Lettricha podporila nadaných študentov 
 
Členovia správnej rady Nadácie „Dr. Jozefa Lettricha“, ktorá pôsobí pri Jesseniovej LF UK v Martine od roku 2000, sa stretli 23. apríla 2008, aby vyhodnotili 
činnosť v predchádzajúcom období, prediskutovali námety pre ďalšiu činnosť a zvolili nové orgány nadácie.  

 

Nadácia sa dlhodobo podieľa najmä na dvoch hlavných aktivitách pomoci 
a podpory nadaných študentov a študentov reprezentujúcich fakultu a to 
na Študentskej vedeckej konferencii a na Jazykovej súťaži študentov všeo-
becného lekárstva a ošetrovateľstva. Nadácia sa podieľa aj na finančnej 
dotácii formou odmien pre víťazné práce v uvedených dvoch súťažiach. V na-
sledujúcom období nadácia plánuje realizovať nové projekty, ako aj širšie 
spropagovať odkaz Dr. Jozefa Lettricha. 

Na funkčné obdobie rokov 2008 – 2011 boli do správnej rady nadácie 
zakladateľmi nadácie zvolení: PhDr. V. Čelko, Prof. MUDr. J. Danko, CSc., 
Ľ. Lettrich, Prof. MUDr. D. Meško, PhD., Ing. J. Mlynár, Prof. MUDr. Š. Straka, 
DrSc., RNDr. J. Šimeková, Ing. Arch. I. Thurzo, JUDr. D. Vanko, J. Vano-
vič, DrSc. Správna rada zvolila verejným hlasovaním za svojho predsedu 
prof. MUDr. D. Mešku, PhD., za správcu nadácie Mgr. M. Hechelmann a za 
revízora p. Ing. Ľ. Červeňovú.  

Dr. Jozef Lettrich (narodený 17. 6. 1905, Diviaky, zomrel 29. 11. 1968, 
New York, USA), spoluzakladateľ Slovenskej národnej rady (december 
1943), patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej a českoslo-
venskej spoločenskej a politickej scény 20. storočia. Po februárovom 
prevrate 1948 odišiel do exilu. Ako predvídavý politik už roku 1968 kon-
štatoval, že „...pred európskymi národmi vôbec a stredoeurópskymi 
osobitne, stojí otázka politickej a hospodárskej integrácie, od ktorej sa 
právom očakáva zabránenie vojenským konfliktom, zaistenie mieru, 
kultúrny pokrok, hospodársky blahobyt a celková stabilizácia“. Svojou 
životnou cestou a angažovanosťou zanechal výraznú stopu v nedávnej 
minulosti i v odkaze pre dnešok. 
 

Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.,  
predseda SR nadácie Dr. Jozefa Lettricha 

 
 

Univerzita vrátila stratený hlaholský zlomok 
 
V pondelok 12. mája 2008 sa na rektoráte UK konala ojedinelá udalosť. Rektor František Gahér odovzdal generálnemu riaditeľovi Slovenskej národnej kniž-

nice v Martine doc. PhDr. Dušanovi Katuščákovi, CSc. pergamenovú fóliu pochádzajúcu z prelomu 14. a 15. storočia, známu ako Krtíšsky hlaholský zlomok.  

Pergamen bol pôvodne súčasťou rukopisnej knihy (kódexu) diela Petra 
Coméstora Historia scholastica napísaného hranatou hlaholikou. Neskôr 
bola táto fólia použitá na výstuž knižnej väzby (!) českého prekladu Luthe-
rovho Pastorálu. A práve v ňom ju začiatkom 20. storočia v knižnici rodiny 
Kalmárovcov vo Veľkom Krtíši objavil Samuel Zoch. Jeho brat Dr. Ivan Bra-
nislav Zoch publikoval o tom v roku 1907 v Slovenských pohľadoch stať 
pod názvom Krtíšsky glagolský pergamen. Po vzniku Československej 
republiky sa táto vzácna historická pamiatka dostala do archívu Slovenskej 
muzeálnej spoločnosti v Martine. Odtiaľ ju v roku 1930 archivárka Dr. Mária 
Jeršová-Opočenská požičala na preskúmanie profesorovi Univerzity Komen-
ského Dr. Františkovi Ryšánkovi. Výsledky svojho bádania zhrnul prof. Ryšá-
nek v štúdii Krtíšsky hlaholský zlomek, ktorá vyšla v roku 1932 v zborníku 
UK Bratislava. Pergamen sa však už do archívu nikdy nevrátil. A tak sa 
zdalo, že je navždy stratený. Naposledy po ňom bezvýsledne pátral Dr. M. 
Vároš, autor nedávno vydaného dvojzväzkového diela Stratené poklady Slo-
venska.  

No práve vďaka údajom publikovaným M. Várošom stotožnil prof. L. Soko-
lovský dovtedy bližšie neidentifikovaný pergamen, ktorý sa nachádzal dlhé 
desaťročia medzi didaktickými pomôckami študijného odboru archívnictvo 
na FiF UK, s hľadaným Krtíšskym hlaholským zlomkom. Preto je celkom 
prirodzené, že UK v súčinnosti s filozofickou fakultou na podnet Katedry 
archívnictva a pomocných vied historických FiF UK sa rozhodla tento his-
torický dokument vrátiť tam kam patrí – inštitucionálnemu nástupcovi niek-
dajšieho archívu Slovenskej muzeálnej spoločnosti, to znamená do Archívu 
literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. 

Na tomto akte sa zúčastnili tiež dekan FiF UK Anton Eliáš a vedúci Katedry 
archívnictva a pomocných vied historických FiF UK Leon Sokolovský. Do-
centa Katuščáka sprevádzali jeho námestník pre Pamätník slovenskej lite-
ratúry Peter Cabadaj a vedecký pracovník SNK Milan Šišmiš. Prítomný bol 
aj publicista a popularizátor slovenských dejín PhDr. Milan Vároš. 

- Lý -  

Spravodajstvo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na súťaži v Prahe našu univerzitu reprezentovali: (horný rad) Lucia Balážová,
Terézia Sobeková, Vladimíra Semanová, PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púči-
ková, PhD., Mgr. art. Eva Plesníková, Mgr. art. Karin Remencová; (dolný rad)
Mgr. art. Daniela Belancová, Jarmila Šteigerová, Rastislav Kalenský 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na akte návratu šesť storočí starého pergamenu sa zúčastnili (zľava) Peter
Cabadaj (Slovenská národná knižnica), Milan Vároš (publicista), Leon So-
kolovský (Vedúci Katedry archívnictva a pomocných vied historických, FiF UK),
Anton Eliáš (dekan FiF UK) a František Gahér (rektor UK). Zdroj: UK 
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Návrat do latinského stredoveku 
 
Azda by sa niekto mohol nazdávať, že latinčina je mŕtvym jazykom a už si ani nenachádza miesto v dnešnom svete. Predsa sa však ešte stále 

niekto objaví s jej renováciou. K takémuto úspešnému kúsku patrí i nedávny film Utrpenie Krista, kde sme mohli zachytiť i latinčinu. Na našej Alma 
mater sa podujali študenti klasických jazykov v „réžii“ Dr. Dekanovej – takisto v latinskom duchu – na zinscenovanie divadelnej hry Abraham od 
Hrotsvity z Gandersheimu.  

 

Týmto činom nenadviazali síce na spomí-
naný veľkofilm, ale na stredovekú tradíciu di-
vadelných hier pestovaných aj na Academii 
Istropolitane – ku ktorej sa hlási aj naša Uni-
verzita Komenského. Premiéra hry sa usku-
točnila dňa 19. apríla 2008 v rámci sobotného 
workshopu Medium aevum latinum, ktorý 
organizovala katedra klasickej a semitskej 
filológie v spolupráci so Slovenskou jednotou 
klasických filológov.  

Program zahŕňal prednášky odborníkov (nie-
len) na stredoveké odborné texty – z Vieden-
skej univerzity prišli hostia Prof. Kurt Smolak, 
Doc. Hildegund Müller, Prof. Christine Rat-
kowitsch a Univerzitu Komenského zastupovali 
Doc. Vincent Múcska a Dr. Alexandra Deka-
nová.  

Prof. Smolak predniesol ako prvý svoj prí-
spevok Aspekty stredovekej latinskej estetiky 
jazyka: Od Columbu až k Matthaeovi Vindoci-
nensovi. V ňom prezentoval hymnus od mnícha 
a biskupa Columbu napísaný formou tzv. abe-
cedária, t. j. každá strofa sa začína prísluš-
ným písmenom abecedy v poradí. Nasledovala 
analýza básne írskeho mnícha Ekkeharta IV. 
a napokon Mathaea Vindocinensa. Všetky tri 
básne spájala inšpirácia Bibliou a antickými 
vzormi. 

Potom sa ujala slova Doc. Müller s témou 
Recepcia Augustína v stredoveku. Priniesla zau-
jímavý pohľad na vybrané časti slávneho Au-
gustínovho diela Confessiones. Objasnila, že 
slovo confessio zahŕňa nielen vyznanie zo 
svojich hriechov, ale aj priznanie sa k svojej 
viere a tiež oslavu Boha. Niet pochýb, že Vy-
znaniami sa v 10. storočí nechal inšpirovať 
Rather z Verony. Titul jeho spisu Dialogus con-

fessionalis až nápadne pripomína už spome-
nuté dielo.  

Účastníci sa mohli započúvať do štúdie 
Prof. Ratkowitsch s názvom Karol Veľký v ne-
skorostredovekej a humanistickej epike. Au-
torka poukázala na vzájomné intertextuálne 
vzťahy medzi východzím eposom Carlias od 
Ugolina Verina z 15. stor. a jeho vzorom – epo-
som Aeneis od Vergília a tiež inými dielami 
stredovekých a humanistických autorov (medzi 
nimi Carmen paschale od Sedulia alebo Io-
hannis od Corippa). 

Postupne sa schyľovalo k večeru, keď sa za 
rečnícku katedru postavil Doc. Múcska s prí-
spevkom Uhorské stredoveké kroniky ako histo-
rický prameň a literárny útvar. Najprv dôkladne 
vysvetlil samotné pojmy (stredoveké kroniky 

a annály), a potom sa mohlo aj auditórium in-
teraktívne zapojiť a preveriť si tak na konkrét-
nych ukážkach znalosti latinčiny. 

Zlatým klincom programu bola zmienená 
latinská divadelná hra Abraham, ktorú uviedla 
vlastným latinským prológom Dr. Dekanová. 
Hneď potom sa v úlohe hercov predstavili štu-
denti prvého a druhého ročníka klasickej filo-
lógie. Obdobie námah a skúšok korunovali 
zaslúžené ovácie po doznení posledných slov. 
Nemožno neprezradiť, že už teraz sa aktéri 
chystajú na reprízu hry... 

Summa summarum, účastník podujatia mo-
hol mať pocit, že prežil vskutku obohacujúci 
sobotný deň.  

Eva Taranová,  
doktorandka FiF UK 

 
 

Ako vyučovať anglickú slovnú zásobu 
 

Jazykové centrum usporiadalo 13. marca 
2008 workshop na tému: „Ako postupovať na 
hodinách anglického jazyka pri vyučovaní slov-
nej zásoby“. Prednášateľom bol dr. Keith Folse, 
profesor a koordinátor programu TESOL na 
Univerzite Centrálnej Floridy v Orlande, ktorý 

je autorom viac ako tridsiatich piatich učeb-
níc a publikácií o vyučovaní anglického jazy-
ka. Pedagógovia v nich nachádzajú užitočné 
rady a praktické návody ako jednoduchšie  
a prístupnejšie vyučovať všetky jazykové zruč-
nosti. 

Účastníci seminára, medzi ktorými boli uči-
telia Jazykového centra CĎV UK, kolegovia 
z katedier jazykov UK a Ústavu jazykov Ekono-
mickej univerzity v Bratislave, študenti z Peda-
gogickej fakulty UK, ako aj učitelia z bilingvál-
nych gymnázií v Bratislave, sa spoločne zhodli 
v názore, že prednáška Dr. Folsa bola veľmi 
zaujímavá a inšpiratívna. 

Americký hosť sa zastavil v Bratislave na 
ceste do Spojených Arabských Emirátov, kde 
absolvoval cyklus prednášok. Priniesol tiež po-
zdrav od riaditeľky Jazykového centra Univer-
zity Centrálnej Floridy v Orlande pani Myrny 
Creasman, ktorá v lete už po druhýkrát prijme 
skupinu študentov Jednoročného denného 
štátnicového kurzu pre maturantov v jazyku 
anglickom na mesačný intenzívny jazykový 
kurz spojený s bohatou nádielkou mimoškol-
ských aktivít.  

Návštevu doktora Folsa v jazykovom centre 
zorganizovala dr. Vlasta Štofová, absolventka 
magisterského štúdia TESOL na UCF v Orlan-
de, ktorá bola aj jeho krátkodobou asistent-
kou počas svojho štúdia na tejto univerzite.  

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

Aktivity našich pracovísk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študenti klasických jazykov zinscenovali hru Abraham od Hrotsvity z Gandersheimu. Zdroj: Eva Taranová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doktor Folse oboznámil učiteľov a študentov pedagogických smerov s metodikou vyučovania anglického
jazyka. Zdroj: CĎV UK 
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Nahradia multimediálne príbehy papierové čítanky? 
 

Študenti FMFI zorganizovali experimentálnu výučbu na základnej škole 
 
Vďaka grantovej podpore Univerzity Komenského bolo možné vyskúšať nový prístup k vyučovaniu žiakov prvého stupňa na Základnej škole Černy-

ševského v Bratislave. Okrem čítania sa s deťmi realizovali ďalšie počítačové aktivity s rečovou komunikáciou. Šikovní diplomanti FMFI UK experi-
mentovali s ďalším aspektom výučby. Konkrétne s písaním prostredníctvom počítačového tabletu.  

 
Deti rozprávkarmi 
Celé sa to začalo ešte v roku 2005. Bolo po-

trebné zozbierať zvukové vzorky reči detí veko-
vej kategórie prvého stupňa základnej školy 
(ZŠ). Tieto sa mali následne použiť pri vývoji 
rečového komunikačného rozhrania, ktoré by 
pomohlo zatraktívniť výučbu detí prostredníc-
tvom počítača. Najlepším riešením sa zdalo 
realizovať jednoduchú súťaž v písaní príbehov. 
Zadanie bolo vcelku jednoduché. Deti mali za 
úlohu napísať a narozprávať vlastný príbeh, 
ktorý odoslali prostredníctvom webového roz-
hrania. Takto odoslané príbehy boli ručne 
spracované (rozstrihané) na jednotlivé slová 
príbehu a použité na vytvorenie webového 
klikateľného zvukového príbehu. Táto súťaž 
„Multimediálna čítanka“ bola spropagovaná 
prostredníctvom INFOVEKu. I napriek namá-
havému spracovaniu príbehov sa podarilo sú-
ťaž doviesť do konca.  

Veľmi však prekvapil záujem učiteľov a detí 
o túto aktivitu. Deti nás presvedčili, že príbehy 
vymýšľať vedia. Väčšina pripojila i peknú ilu-
stráciu. Prišlo ťažké rozhodovanie, ktoré na-
koniec vyústilo do realizácie ďalších kôl tejto 
súťaže. Z roka na rok sa spracovanie príbehov 
zefektívňovalo vďaka priebežnému vývoju po-
čítačového rozpoznávača reči. Momentálne 
prebieha štvrté kolo, kde vznikajú príbehy, kto-
ré si návštevník webových stránok môže nielen 
vypočuť, ale priebežne sledovať zvýrazňované 
slová, ktoré sa čítajú.  

 

Počítač – súkromný učiteľ  
Týmto vzniká zaujímavá pomôcka podpory 

globálnej metódy osvojovania si písanej reči. 
Dieťa sa pri počítači sústredí na zvukové roz-
právanie príbehu a popri tom sleduje (nie číta) 
slová. V porovnaní s klasickou papierovou 
knihou to má svoje výhody. V počiatku dieťa 
nie je schopné čítať tak, aby sa mohlo sústre-
diť na dej, a tak je výhodnejšie, keď môže po-
čúvať. Keď však počúva a sleduje text v knihe, 

nevie sa rýchlo „synchronizovať“ a sledovať 
správne slová. A preto multimediálny príbeh 
zvýrazňuje práve počúvané slovo. Okrem toho, 

každé dieťa môže ísť vlastným tempom a vná-
rať sa do deja príbehu i vďaka dynamickému 
obrázkovému sprievodu, čo samozrejme pa-
pier nedokáže.  

Multimediálny príbeh bol ďalej rozšírený i o ak-
tívnu kontrolu hlasného čítania detí (externá 
počítačová aplikácia). Dieťa postupne číta prí-
beh slovo za slovom do mikrofónu a počítač 
kontroluje správnosť. Na tento účel by bolo po-
trebné mať počítačové rozpoznávanie slov na 
vysokej úrovni. Experimenty však ukázali, že 
účel môže splniť i menej úspešný rozpoznávač 
slov. Je pravda, že pri niektorých slovách sa je 
potrebné s výslovnosťou potrápiť, ale už v sú-
časnom stave aplikácie nie je možné len „odkli-
kať“ slová a tváriť sa, že sme príbeh prečítali.  

Keď si predstavíme bežnú vyučovaciu hodi-
nu čítania, deti sedia v triede a sledujú v papie-
rových čítankách, ako predčítava učiteľ alebo 
ich vyvolaný spolužiak. Na každého príde rad 
iba na niekoľko viet, a tak väčšinu času deti 
počúvajú a nudia sa. Či už je to tým, že číta 
zdatnejší spolužiak, ktorého nestíhajú sledo-
vať, alebo číta slabší spolužiak, ktorého už  
v texte dávno predbehli. I z tohto pohľadu je 
individuálne využitie multimediálnych príbehov 
efektívnejšie. 

 

Reforma vo výučbe 
Ďalším aspektom na zamyslenie je, že deti 

sa síce pomerne rýchlo a skvelo naučia čítať 
texty analyticko-syntetickou metódou (od pís-
meniek ku slovám), ale dá sa povedať, že je 
to len mechanický proces. Prečítajú slovo, ale 
nechápu jeho význam. Nie je to potom to isté, 
ako keby toto slovo neprečítali? Úvahy sa ube-
rajú ku globálnej metóde výučby čítania. Dieťa 
sa učí v písanom texte rozpoznať tie slová, kto-
ré pozná z hovorenej reči. (Z nášho pohľadu 
to možno prirovnať k tomu, ako keď sa učíme 
anglický jazyk.) Táto metóda je zjavne nároč-
nejšia i preto, že zároveň s ňou je potrebné 
deťom rozširovať slovnú zásobu. To sa dá je-
dine pestrým množstvom textov, ktoré sa im 
predčítavajú. Opäť sa javí skvelé využitie mul-
timediálnych príbehov s vysvecovaním slov. 
A navyše, takýto prístup posilňuje čítanie s po-
rozumením, ktorý možno ešte obohatiť otázka-
mi vygenerovanými k príbehu.  

Na účely spomínaného experimentu sa na 
ZŠ Černyševského podarilo s prehľadom vyu-
žiť staršie pomalé počítače školy, zriadiť ex-
perimentálnu Linux učebňu, a tým obohatiť 
repertoár detských počítačových aktivít i o ďal-
šie výučbové aplikácie, napríklad veľmi popu-
lárny GCompris a TuxPaint. Deti sa na experi-
mentálne počítačové hodiny tešia, čím priamo 
naznačujú smer reforiem vo výučbe. 

Záverom možno konštatovať, že multime-
diálne príbehy si našli svoje miesto medzi 
deťmi. A možno by mohli byť inšpiráciou pre 
autorov papierových čítaniek a knižiek ako 
modernizovať. 

Multimediálnu čítanku si možno pozrieť na stránke http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka  
Video záznamy z posledných experimentov možno odsledovať na stránke http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/index_gal.php?file=ExperimentPT 

RNDr. Marek Nagy, Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK (medzititulky – redakcia) 
 

Aktivity našich pracovísk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dievčatko, po tom čo si príbeh vypočulo, číta ho
slovo po slove do mikrofónu. To, či sa nepomýlila
hneď zistí a ak treba, opraví sa. Nakoniec sa ešte
tučniak – počítač spýta niekoľko otázok k príbehu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na nácvik písania je možné efektívne využiť počí-
tačový tablet. Počítač s ľahkosťou zistí odchýlky
od predpísanej predlohy. Je pravda, že na tento
účel by boli lepšie tablet PC (obrazovka a tablet
v jednom) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prítomnosť počítača na vyučovaní sledovali deti so záujmom i napriek tomu, že ich skúšal z toho, ako
poznajú písmenká abecedy  
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Univerzita vzdeláva aj pod Sitnom 
 

Štiavnické vrchy v okolí Banskej Štiavnice ukrývajú necelé štyri kilometre od mesta jedno z učebno-výcvikových zariadení Univerzity Komenského – 
Richňavu. Rodinne nazývané „nová“ a „stará“ chata slúžia na učebné a rekreačné aktivity zamestnancov univerzity. O nich ale aj o ťažkostiach, ktoré 
súvisia s prevádzkou, sme sa zhovárali s dlhoročným vedúcim pánom Dušanom Šrámekom. 

 

• Ako dlho univerzita prevádzkuje učebno-výcvikové zariadenie 
na Richňave? 
Nová chata bola kolaudovaná 25. augusta 1982 a sprevádzkovala sa 

7. marca 1983. Čiže dnes už má vyše dvadsaťpäť rokov. 

• Na čo sa chata najviac využíva? 
V minulosti to boli jednoznačne akcie spojené s učebnými plánmi 

jednotlivých fakúlt. Tie jasne prevažovali nad ostatnými pobytmi. Ale 
po zrušení katedier telesnej výchovy to opadlo. Dnes sú len necelé 
dva mesiace, asi päťdesiat dní, využitých v súvislosti s učebnými plán-
mi fakúlt. Vo veľkej miere sa tu dnes konajú akcie študentov, tzn. Vyso-
koškolské kurzy. Organizuje ich napríklad FTVŠ UK, ktorá zariadenie 
a areál vybudovala, alebo katedra turistiky a lyžovania. Podobné akcie 
mávajú aj učiteľské smery na PdF UK a teraz chodí už aj lekárska  
a právnická fakulta. Tiež sú tu exkurzie pre prírodné vedy, katedry tu 
sústreďujú výjazdové zasadnutia alebo víkendové relaxačno-pracovné 
pobyty. Okrem toho najmä Centrum informačných technológií UK tu 
organizuje školenia niekoľkokrát v roku. 

• Kto zariadenie prevažne navštevuje? 
Dnes je chata na Richňave otvorená a prístupná aj pre verejnosť, nie-

len pre zamestnancov univerzity. Dni, keď majú základné a stredné 
školy prázdniny, sú však prednostne vyčlenené pre univerzitných za-
mestnancov s deťmi. V lete usporadúvame tábory pre deti s oslabeným 
zdravím, napríklad s celiakiou, ale mali sme tu aj deti s onkologickými 
chorobami a pod.  

• Aký je podľa Vás potenciál tohto zariadenia v súvislosti s prostre-
dím, v ktorom sa nachádza? Na čo by sa ešte dalo využívať? 
Určite je tu potenciál, len treba dostať chatu na inú úroveň. Dnes za-

bezpečujeme celú prevádzku a obsadenie my. V minulosti na to slúžilo 
zvláštne oddelenie „Centrum hospodárskych činností“.  

Univerzita by mala mať v zmysle zákona o podnikaní svoju malú ces-
tovnú kanceláriu, ktorá by mala na starosti všetky ubytovacie zariade-
nia univerzity. Rozvíjala by kontakty, ponúkala možnosti a zabezpečo-
vala by stálu klientelu aj mimo univerzity.  

V minulosti sme prešli niekoľko cestovných kancelárií, ale naša chata 
nie je pre nich zaujímavá, pretože im nemôžeme ponúknuť atraktívne 
mesiace, ktoré pravidelne obsadia zamestnanci UK. Uvidíme, ako sa 
situácia vyvinie v budúcnosti, lebo sa uvažuje o rozšírení kapacity v za-
riadeniach v Richňave, a potom by to už bolo zaujímavejšie. 

• V čom je rozdiel medzi starou – menšou a novou chatou? Využí-
vate ich obe? 
V starej chate má Katedra telesnej výchovy svoje sklady materiálu, 

kabinet a spoločenskú miestnosť. V čase vysokoškolských kurzov sa 
využije na výučbu, študenti tu píšu testy. Ak niektoré akcie potrebujú 
dve spoločenské miestnosti, využijú sa súčasne miestnosti v novej 
i starej chate.  

Prednostne sa ale využíva nová chata. V zime sme starú prestali vy-
užívať z ekonomických dôvodov úplne. Aktívne stará chata slúži približ-
ne od Veľkej noci do konca augusta. V novej chate vtedy máme na-
príklad rekreácie a v starej chate a chatičkách je ubytovaný tábor detí. 

Lenka Mlynčeková 

Kvízová otázka pre čitateľov: 
 

Prečo boli pôvodne vybudované tajchy v okolí Richňavy? 
Odpovede posielajte na adresu nasa.univerzita@rec.uniba.sk.  
Prví traja najrýchlejšie a správne odpovedajúci získajú tričko UK. 

 
 

Pôsobivá Richňava 
 

Stráviť dovolenku v prírode na strednom Slovensku, priveľmi neru-
šení civilizáciou; alebo podniknúť poznávacie výlety do okolia, ktoré 
sa pýši mnohorakými pamiatkami a unikátnosťami; alebo sa vzdelá-
vať – by ste určite mali tam, kde sme my strávili istý májový víkend. 

Kľukatou cestou pod lesom zo Štiavnických Baní sme vstúpili na 
Richňavu. Po chvíli sa pred nami otvorila takmer panenská príroda 
s jazerami, obklopená kopcami, nad ktorými kraľuje Sitno s vysielačom. 
„Takmer“ panenská, pretože ako sa neskôr dozvedáme, jazerá – tajchy 
– boli vybudované umelo. Závidíme tým zopár šťastlivcom, ktorí majú 

na brehoch postavené chaty a poniektorí aj skutočné vily. Ešte niekoľko 
zákrut a už sa ocitáme pred novou chatou Učebno-výcvikového zaria-
denia UK Richňava. Tu nás už víta vedúci chatár pán Šrámek, ktorého 
manželka nás ešte pred pár minútami ochotne telefonicky navigovala, 
aby sme nepoblúdili.  

Energický pán Šrámek nás chytro vedie do nášho apartmánu a uka-
zuje všetko, čo by sme mohli potrebovať. Neskôr si uvedomujem, že 
všetko robí rýchlo, keďže na ubytovaných i personál je sám s manžel-
kou, zato však dôkladne. 

Konečne stojíme na balkóne, vdychujeme čistý vzduch a kocháme 
sa nádhernou prírodou bez urbanistických zásahov. Rozhodli sme sa 
ihneď preskúmať okolie a zamierili sme k tajchom. Okrem toho, že pat-
ria medzi pamiatky mesta Banská Štiavnica, sa v súčasnosti využívajú 
ako zdroj pitnej vody pre Štiavničanov a na rekreačné účely. Škoda, 
že v tom čase bolo na kúpanie ešte priskoro. Atraktívnym pre návštev-
níkov môže byť tiež výstup na Sitno, ktoré sa zdalo byť ako na dlani. 

Na Richňave nás aj skvelo kŕmili; domáce jedlo trikrát do dňa sme 
naozaj ocenili. Dokonca aj keď nás pochytil hlad mimo „oficiálnych“ 
chodov, milý personál sa o nás postaral. 

A nielen o nás. V tom čase bolo zariadenie takmer plne obsadené. 
Z pobytu sa tešili najmä rodiny zamestnancov univerzity s deťmi a sku-
piny, ale aj turisti. Značky áut parkujúcich pred chatou prezrádzal, že 
najpočetnejšou skupinou boli predsa len Bratislavčania.  

Dva dni relaxu v krásnom prostredí, s ochotným pánom chatárom 
a ďalšími zamestnancami a navyše za neveľké peniaze sme si doko-
nale užili.  

Lenka Mlynčeková 

Aktivity našich pracovísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nová budova zariadenia ponúka ubytovanie počas celého roka v tri-
nástich izbách. Zdroj: LM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedáleň v novej budove pre 48 ľudí zabezpečuje celodenné stravo-
vanie. Zdroj: LM 
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Vybrať program, pripraviť projekt,  
pracovať tímovo 

 
Možnosť zlepšenia podmienok pre realizáciu vedy a výskumu 

ako aj modernizácia a inovácia procesu vzdelávania predstavuje 
výzvu pre každú vysokú školu Slovenskej republiky, nevynímajúc 
UK, ktorá je nielen najväčšou, ale aj jednou z najlepšie hodnote-
ných vysokých škôl v rámci SR.  

V súlade s cieľom rozšírenia európskeho výskumného priestoru 
a zvýšenia kvality štúdia či pracovných podmienok pre pedago-
gických a vedecko-výskumných pracovníkov bola pre uvedené 
oblasti vyčlenená pre roky 2007 –  2013 suma viac ako 1 000 mil. 
EUR. Ide o celkovú alokáciu operačného programu Výskum a vý-
voj (OP VaV) pričom výška podpory v tejto oblasti dáva šancu na 
zlepšenie podmienok vedy, výskumu a vzdelávania naozaj každej 
vysokej škole.  

Program je zameraný na niekoľko hlavných oblastí: 

• obnova a budovanie technickej infraštruktúry, 
• podpora sietí excelentných pracovísk, 
• prepojenie teórie s praxou, 
• zlepšenie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnú-

torného vybavenia. 
 
 
Dve výzvy  

V rámci plánovaných výziev operačného programu Výskum 
a vývoj by sme mohli postupne zrekonštruovať, zmodernizovať 
a vybaviť najmodernejšími informačnými a komunikačnými tech-
nológiami takmer všetky pracoviská našej univerzity. Prvá výzva 
OP VaV je už za nami. Šancu na modernizáciu výučbových zák-
ladní si nenechala ujsť ani UK. V tomto momente však už vieme 
povedať, že predložený projekt nepostúpil do procesu hodnotenia. 
Možno by bola na mieste analýza problémov pri jeho príprave, 
ale to nie je cieľom tohto článku. Nie je nutné sa spätne vracať 
k riešeniu otázky „Kde sa stala chyba?“, ale sústrediť svoje sily 
na druhú – v súčasnosti už aktuálnu výzvu v rámci OP VaV zame-
ranú na podporu sietí excelentných pracovísk.  

Okrem OP VaV budú mať všetky vysoké školy možnosť požiadať 
o časť finančných prostriedkov z Operačného programu Vzdelá-
vanie. Tento operačný program je zameraný na vzdelávanie na 
všetkých jeho úrovniach, pričom vysoké školy sú tu považované 
za „motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. S tým súvisia aj 
oprávnené aktivity, z ktorých môžeme spomenúť napr. možnosť 
certifikácií, vytvárania nových študijných programov, kurzov, celo-
životné vzdelávanie či zlepšenie kvality manažmentu VŠ. Tento 
program čiastočne nadväzuje aj na aktivity Európskeho sociálneho 
fondu, ktorého prostriedky čerpala UK už v predchádzajúcom 
programovom období predovšetkým v smere podpory doktorand-
ského štúdia. 

 

 
Medzinárodné projekty a medicínsky výskum 

Ďalšou významnou možnosťou zvýšenia kvality a prestíže jed-
notlivých pracovísk UK je účasť v medzinárodných projektoch, 
ktoré sú taktiež financované z prostriedkov EU.  

V tejto oblasti dominujú: 

• projekty na podporu študentských a učiteľských mobilít (napr. 
LLP/Erasmus), 

• projekty medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolu-
práce, 

• koordinácia alebo partnerský vzťah v 7. rámcovom programe, 

• využitie výziev Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho 
finančného mechanizmu pre mobility ako aj pre všetky oblasti 
akademického výskumu. 

Lekárske fakulty UK majú tiež možnosť zareagovať na historicky 
prvú výzvu Spoločnej technologickej iniciatívy Inovatívna medi-
cína (IMI), ktorá je zameraná na tri okruhy alebo „piliere“: 

• IMI Pilier bezpečnosti – zahŕňajúci napr. výskum v oblasti karci-
nogenézy, 

• IMI Pilier účinnosti – napr. výskum bolesti, astmy či chronickej 
obštrukčnej choroby pľúc , 

• IMI Pilier vzdelávania – zameraný na prepojenie a zvýšenie kva-
lity európskej siete vzdelávania v medicíne či integrované medi-
cínske programy. 

Možností získať „europeniaze“ je naozaj dosť, stačí si len nájsť 
ten správny program, resp. správnu dotáciu a kvalitne pripraviť 
projekt. Ak chceme získať podporu pre naše pracoviská, skúsme 
pracovať tímovo, nie individuálne, vymeňme si navzájom vedo-
mosti a skúsenosti s prípravou projektov, pracujme spolu tak, aby 
sme dosiahli úspech. Podporme najlepšie myšlienky, zvýšme 
svoju výnimočnosť v celoeurópskom výskumnom priestore, vytvo-
rme si excelentné pracovisko a spolupracujme pri vytváraní stabil-
ných medzinárodných vzťahov. Využívajme viac siedmy rámcový 
program a iné grantové schémy, ktoré nám môžu pomôcť zvýšiť 
vedeckú prestíž nielen nášho pracoviska ale aj našej univerzity. 
Vytvorme kvalitné a moderné podmienky pre vedu, výskum a vzde-
lávanie, ktoré budú atraktívne aj pre mladých vedeckých pracov-
níkov. Nesmieme však zabudnúť ani na národné zdroje, z ktorých 
sú dotované projekty VEGA, KEGA či APVV. Akýkoľvek finančný 
príspevok zlepší nielen naše výskumné a pedagogické podmien-
ky, ale celkovo podporí aktivity v našom univerzitnom multidiscip-
linárnom prostredí. Takže –  druhá výzva MŠ SR je stále otvorená... 

 
Mgr. Martina Antošová, PhD., JLF UK 

Téma čísla: Rozvoj za europeniaze 2008 – 2013: Aké šance mala a má UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustračné foto. Zdroj: education.nmsu.edu 
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V službách ochrany a prevencie zdravia človeka 
 
Univerzitu Komenského navštívili štyria významní profesori z oblasti biomedicínskeho výskumu, ktorí spolupracujú s tímom prof. Ďuračkovej 

z Lekárskej fakulty UK v oblasti výskumu oxidačného stresu a jeho dopadu na zdravie človeka. Pracovníci LF UK pod vedením prof. Ďuračkovej 
zorganizovali v dňoch 21. a 22. 4. 2008 dva workshopy na tému „Oxidative DNA damage“ a „Platelet function analyses“. 

 

Medzi popredných svetových odborníkov na 
oxidačný stres, najmä v oblasti neurodegene-
ratívnych ochorení, patrí prof. Okezie Aruoma, 
MBA, PhD, DSc, FRSC, ktorý je v súčasnosti 
šéfom Ústavu farmaceutického a biomedicín-
skeho výskumu na Touro College of Pharmacy 
v New Yorku, USA. V oblasti výskumu oxidač-
ného poškodenie DNA, metód jeho stanovenia 
a aplikácie do patológie niektorých ochorení, 
ako sú rakovina, diabetes mellitus a neurode-
generatívne ochorenia sú špičkoví bádatelia 
Prof. Andrew Collins, DSc. z Ústavu výživy 
Lekárskej fakulty Univerzity v Oslo, Nórsko 
a Prof. Henrik Poulsen, MD, PhD. Z Ústavu 
klinickej farmakológie Univerzity v Kodani, 
Dánsko. Funkciu krvných doštičiek, jej vplyv 
na niektoré kardiovaskulárne ochorenia a na 
oxidačný stres organizmu skúma Prof. Dr. Ce-
sary Watala, DSc. Z Ústavu hemostázy Lekár-
skej univerzity v Lodži, Poľsko.  

 
Dopad oxidačného stresu na zdravie 
Workshopov sa zúčastnili mladí výskumníci 

z UK, ústavov SAV, lekári z kliník a doktorandi 

nielen z Bratislavy, ale aj iných krajín, ktorí 
sa pod vedením skúsených profesorov učili 
metódy na monitorovanie poškodenia DNA 
a sledovania funkcie krvných doštičiek, vyhod-
notiť stanovené parametre a interpretovať 
výsledky do praktického využitia. Podujatie 
sa u absolventov workshopov stretlo s veľ-
kým ohlasom. Na organizovaní workshopov 
sa podieľalo aj občianske združenie Rozum 
& Zdravie. 

Pozvaní profesori sa následne zúčastnili kon-
ferencie „Oxidative stress in diseases“ orga-
nizovanej občianskym združením Rozum & 
Zdravie, LF UK a Ústavom pre výskum rakovi-
ny Lekárskej univerzity vo Viedni, kde predniesli 
vynikajúce prednášky pre verejnosť o účasti 
voľných radikálov a oxidačného stresu v pato-
lógii niektorých ochorení, medzi ktoré patria 
neurodegeneratívne, kardiovaskulárne ocho-
renia, diabetes mellitus, ochorenia pečene, ra-
kovina a iné. Títo významní odborníci pouká-
zali na význam monitorovania dopadu oxidač-
ného stresu na zdravie ľudí, ako aj na význam 
ochrany pred jeho poškodzujúcim účinkom 

najmä na molekulu DNA pomocou antioxi-
dantov.  

Konferencia sa niesla v tvorivom duchu  
a v diskusii medzi účastníkmi. Nepríjemným 
momentom bol incident, s ktorým sa stretol 
pozvaný profesor z USA čiernej pleti, Okezie 
Aruoma, ktorého napadol opitý rasista z Bra-
tislavy počas jeho cesty električkou na organi-
zované divadelné predstavenie v opere. Ten-
to jeho zážitok negatívne poznačil atmosféru 
konferencie. Účastníci konferencie ostro od-
súdili prejavy spojené s rasizmom a netole-
rantnosťou. Vďaka veľkorysosti prof. Aruomu 
sa však konferencia a predchádzajúce work-
shopy skončili úspešne. Účastníci nadvia-
zali nové kontakty a námety do ďalšej báda-
teľskej práce v prospech prevencie a ochrany 
zdravia.  

Vďaka projektu Excelentná Univerzita ako 
aj projektu ERDF – oba projekty podporené 
z európskych fondov – mali workshopy a kon-
ferencia špičkovú úroveň. 

Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD., 
odborná garantka projektov

 

 
Vedci zo štrnástich krajín si vymenili poznatky  

o oxidačnom strese 

 
Medzinárodná konferencia s názvom Oxidačný stres v chorobách sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 23. – 25. apríla 2008 v Bratislave – Rači. 

Stretli sa tu vedci a lekári pracujúci v oblasti výskumu oxidačného stresu a ochorení súvisiacich s týmito procesmi, aby prezentovali svoje výsledky  
a skúsenosti. Konferenciu zorganizovali tímy pracovníkov z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK (Prof. Z. Ďuračková, 
PhD. a Doc. RNDr. J. Muchová, PhD. a viacerí ďalší pracovníci), z Lekárskej univerzity vo Viedni (Prof. M. Micksche, Prof. S. Knasműller) a z občian-
skeho združenia Rozum & Zdravie (Mgr. E. Podracká). 

 

Dôsledky oxidačného stresu  
Oxidačný stres je fenomén, ktorý prispieva, 

okrem iných mechanizmov, k patológii viace-
rých ochorení, ako je ateroskleróza, zápalové, 
ischemicko-reperfúzne a neurodegeneratívne 
ochorenia, diabetes mellitus, rakovina, či pri-
rodzený proces starnutia. Vyvoláva ho nerov-
nováha medzi tvorbou tzv. voľných radikálov 
a od nich odvodených reaktívnych metabo-

litov a aktivitou obranných systémov, tzv. anti-
oxidantov, na eliminovanie toxického dopadu 
ich účinkovania.  

Aj keď sa o oxidačnom strese, jeho vzniku, 
príčinách alebo ochrane pred jeho toxicitou 
už veľa vie, presný mechanizmus jeho účinku 
pri vzniku alebo rozvoji týchto ochorení sa 
prevažne nepozná. V súčasnosti sa však tiež 
predpokladá, že oxidačný stres nemusí mať 

vždy len negatívne účinky. Nízka úroveň oxi-
dačného stresu môže ovplyvniť regulačné sig-
nálne dráhy, ako napríklad aktiváciu tvorby 
buniek, čo môže mať pozitívny dopad na rege-
neráciu napr. nervových buniek. Na druhej 
strane, silný oxidačný stres môže spôsobiť po-
rušenie celistvosti a funkcie buniek, orgánov 
a až celého organizmu. Bohužiaľ, zatiaľ sa ne-
pozná, kde je hranica medzi týmito možnými 

EXU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor Aruoma z Univerzity v New Yorku pri 
prednáške pre účastníkov workshopu "Oxi-
dative DNA damage". Zdroj: Z. Ďuračková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci workshopu „Oxidative DNA damage“. Zdroj: Z. Ďuračková 
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krajnými situáciami. Z uvedeného dôvodu je 
potrebné monitorovať oxidačný stres v orga-
nizme, hľadať presné, reprodukovateľné a va-
lidované markery oxidačného stresu v orga-
nizme.  

Aj keď je ľudský organizmus dômyselne vy-
budovaný systém s obrannými mechanizmami 
proti toxickému účinkovaniu reaktívnych me-
tabolitov, hľadanie nových antioxidantov a vy-
užitie biomodulačnej aktivity prírodných látok 
je vysoko aktuálne a potrebné.  

Prírodné látky majú dopad na moduláciu 
redoxného stavu a vzhľadom na dostupnosť  
a možnosť orálnej aplikácie ponúkajú prak-
tické výhody pri ochrane pred „voľnoradiká-
lovými“ ochoreniami. V molekulových a epi-
demiologických štúdiách a laboratórnych ex-
perimentoch sa identifikovalo mnoho takýchto 
„ašpirujúcich“ látok, ako sú napr. fytochemi-
kálie prítomné v potravinách a ich deriváty. 
Rastlinné zložky zahŕňajú vitamíny, fenolové 
látky a flavonoidy, organické zlúčeniny síry, 
izotiokyanáty, fytoestrogény ako aj súčasti ko-
renín. 

 
Slovensko-rakúsky projekt výmeny 
vedeckých poznatkov 
Cieľmi projektu „Koordinácia výmeny infor-

mácií a vedeckých poznatkov v oblasti výsku-
mu biomedicínskych disciplín medzi sloven-
skými a rakúskymi akademickými inštitúciami“ 
bolo zorganizovanie dvoch medzinárodných 
konferencií s problematikou biomedicínskych 
disciplín. O prvej konferencii, ktorá sa uskutoč-
nila v roku 2007, sme informovali aj v Našej 
Univerzite a druhá konferencia sa skončila 
práve pred niekoľkými dňami. V rámci tohto 
projektu sa realizovalo aj vydanie dvoch mono-
grafií s problematikou biomedicínskeho výsku-
mu v rokoch 2007 a 2008 a výmenný pobyt 
dvoch doktorandov/postdoktorandov na Uni-
verzite vo Viedni a v Bratislave. 

Aprílová konferencia prebehla na vysokej od-
bornej úrovni. Zúčastnilo sa na nej 90 účast-
níkov zo štrnástich krajín. Nechýbali významné 

osobnosti z oblasti výskumu „voľnoradikálo-
vých“ ochorení, ako prof. M. Micksche a prof. 
S. Knasmüller z Medical University vo Viedni, 
prof. O. Aruoma z Univerzity v New Yorku, prof. 
H. Poulsen z Univerzity v Kodani, prof. A. Collins 
z University v Oslo, prof. C. Watala z Medical 
University v Lodži, prof. A. Boldyrev z Moskvy 
či prof. T. Grune zo Štutgartu a mnohí ďalší. 
Okrem tridsiatich dvoch prednášok sa takmer 
päťdesiat účastníkov konferencie prezentovalo 
plagátovými oznámeniami.  

Profesori Aruoma, Collins, Poulsen a Watala 
mali prednášky nielen pre účastníkov konfe-
rencie, ale mohli sa ich zúčastniť aj ďalší pra-
covníci z oblasti biomedicínskeho výskumu  
a aj širšia verejnosť. Tieto špičkové vedecké 
osobnosti v Bratislave vystúpili a predstavili 
svoje poznatky, názory a skúsenosti z oblasti 
výskumu neurodegeneratívnych ochorení (Alz-
heimerova a Parkinsonova choroba), rakoviny, 
cukrovky a procesov súvisiacich s ateroskle-
rózou a poruchou funkcie krvných doštičiek.  

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou 
predsedu občianskeho združenia Rozum & 
Zdravie JUDr. J. Jánošíka, dekana LF UK prof. 
MUDr. P. Labaša, CSc. a riaditeľa Cancer Re-

search Institute, Medical University vo Viedni 
prof. Dr. M. Mieckscheho.  

Organizátori konferencie verili a stalo sa 
skutočnosťou, že plodné diskusie odborníkov 
v rámci prednášok a posterových prezentácií 
prispejú k zdokonaleniu poznatkov z oblasti 
výskumu mnohých civilizačných ochorení, v kto-
rých patológii hrajú úlohu reaktívne metabolity 
kyslíka a k naštartovaniu spolupráce medzi via-
cerými výskumnými pracoviskami a inštitúcia-
mi. Konferencia sa skončila, ale jej téma je 
trvalo aktuálna a jej účastníci budú aj naďalej 
vo svojej práci čerpať z poznatkov, ktoré nado-
budli a z kontaktov, ktoré nadviazali.  

Vedecká konferencia sa mohla uskutočniť 
aj vďaka projektu Excelentná univerzita, ktorý 
je spolufinancovaný ESF. Ďalší grant na reali-
záciu projektu získalo občianske združenie 
Rozum & Zdravie zo štrukturálnych fondov 
ERDF v rámci programu Interreg IIIA. Odbor-
ným garantom projektu je prof. Ing. Zdeňka 
Ďuračková, PhD. z LF UK. Koordinátorom toh-
to projektu je Mgr. Elena Podracká z občian-
skeho združenia Rozum & Zdravie.  

Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.,  
Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., LF UK

 
 

Vedecká konferencia mladých lekárov 
 
Tak ako aj po minulé roky, apríl patril na Jesseniovej lekárskej fakulte UK (JLF) študentom. Týždeň po každoročne organizovanej Jazykovej súťaži 

mali študenti možnosť prezentovať výsledky svojej celoročnej (a v niektorých prípadoch i viacročnej) vedeckej práce na súťažnej Študentskej vedeckej 
konferencii (ŠVK). Jej dvadsiaty deviaty ročník sa uskutočnil v dňoch 23. a 24. apríla 2008 a už tradične obsahovala aj nesúťažnú sekciu, v ktorej 
vystúpili najúspešnejší študenti z lekárskych fakúlt v Bratislave, Olomouci a Pécsi.  

 

Program súťažného dňa bol naozaj „vyčer-
pávajúci“. Do šiestich súťažných sekcií bolo 
rozdelených štyridsaťdva prác študentov všet-
kých študijných programov. Čo je veľmi pote-
šiteľné, a potvrdili to aj slová členov odborných 
porôt, významne sa zvýšila kvalita prezen-
tovaných prác. Dúfajme, že najlepšie práce 
sa presadia aj v národnej a medzinárodnej 
konfrontácii a že čo najviac autorov zostane 
verných vedeckej činnosti aj po skončení 
štúdia.  

Vďaka opakovane štedrej a nezištnej podpore 
Nadácie Dr. Jozefa Lettricha, ako aj finančným 
odmenám vypísaným spoločnosťou Richter 
Gedeon sa podarilo odmeniť najlepších študen-
tov. Okrem toho sa rozhodol i dekan fakulty 
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. motivovať 
študentov formou „ceny dekana“. Každý aktív-
ny účastník dostal poukážku na nákup litera-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci konferencie „Oxidative stress in diseas“ – študent LF UK Tomáš Sýkora a Dr. Zuzana 
Paduchová z LF UK. Zdroj: Z. Ďuračková

Aktivity našich pracovísk

EXU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študentská vedecká konferencia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 
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túry. Celkovo tak bolo na odmenách rozdele-
ných viac ako stotisíc korún. 

Pozvanie prijali rovnako ako vlani aj externí 
členovia poroty. V jednotlivých sekciách posu-
dzovali práce študentov aj doc. Ostatníková 
a doc. Mladosievičová z LF UK v Bratislave, 
Dr. Zamboriová a prof. Guzy z LF UPJŠ v Ko-
šiciach a doc. Modrianský z LF UP v Olomouci. 
Za ich ochotu prísť a pomôcť organizátorom 
v objektívnom hodnotení im samozrejme ďa-
kujeme.  

V predvečer súťažného dňa sa mohli všetci 
aktívni účastníci spoločne stretnúť pri príleži-
tosti spoločenského podujatia, ktoré vďaka 
neopakovateľnej atmosfére prispelo k úspeš-
nému priebehu celého podujatia a nadviazali 
sa aj mnohé nové kontakty a zárodky prípad-
nej budúcej spolupráce medzi našimi a pozva-
nými študentmi a školiteľmi.  

Organizačné náklady na ŠVK, ale aj priebeh 
celého ročníka ŠVOČ, vrátane financovania 
pôsobenia kvalifikovaných stážistov na jednot-
livých pracoviskách boli získané z projektu 
„Zriadenie centra výchovy k vedeckej práci – 
inkubátor doktorandov“ Európskeho sociál-
neho fondu. Organizátori sú presvedčení, že 
táto investícia sa prejaví nielen na splnení cie-
ľov projektu, ale najmä v budúcnosti na priaz-
nivom osude mladých vedeckých pracovníkov. 
Zároveň je pravdepodobné, že význam štu-
dentských vedeckých konferencií a ŠVOČ sa 
v budúcnosti ešte zvýši. Významný podiel na 
tom bude mať určite aj zavedenie diplomových 
prác v odbore všeobecné lekárstvo. Takéto 
konferencie predstavujú ideálnu možnosť na-

učiť sa pripraviť si prezentáciu, spracovať vý-
sledky, vystupovať pred odborným publikom, 
či zvládať niekedy náročné otázky členov poro-
ty. Aj preto je snaha fakulty pripraviť čo najlep-
šie podmienky pre rozvoj ŠVOČ a pre zapojenie 
študentov do vedeckej činnosti na jednotlivých 
pracoviskách. 

Organizačný výbor ŠVK si dovoľuje touto 
cestou popriať všetkým aktívnym účastníkom 
konferencie (študentom i školiteľom) veľa úspe-
chov v ďalšej vedeckej a odbornej činnosti.  

MUDr. Juraj Mokrý, PhD.  
za Organizačný výbor ŠVOČ JLF 

 
 

Unikátne čínske vydanie medicínskej učebnice 
 
Po vydaní knihy „Vademékum klinickej biochémie“ autorov Meško, D., Pullmann, R., Nosáľová, G. z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

vo vydavateľstve Osveta v Martine v roku 1998, upraveného vydania „Differential Diagnosis by Laboratory Medicine“ autorského kolektívu Marks, V., 
Cantor, T., Meško, D. (Editor in Chief), Pullmann, R., Nosáľová, G. vo vydavateľstve Springer, Berlin-Heidelberg v roku 2002, indickom vydaní 
v roku 2005, New Delhi, prichádzajú autori na ázijský trh s medicínskou literatúrou v poradí už štvrtým, tentoraz čínskym vydaním rovnomennej 
knihy.  

 

Aj z pohľadu medzinárodného a podľa ohla-
sov uvedená skutočnosť je hodnotená ako 
unikátna a výnimočná. Kniha získala viacero 
ocenení, vrátane certifikátu kvality Slovak Gold 
či najvyššieho slovenského ocenenia za kvalitu 
Grand Prix Slovak Gold.  

Vo vydavateľstve China Medical-Pharmaceu-
tical Science & Technology Publishing House 
v Pekingu prekladalo anglickú verziu knihy do 
čínštiny spolu tridsaťsedem prekladateľov viac 
ako dva a pol roka. Kniha sa stretla s úspechom 

a používa sa na mnohých čínskych univerzitách 
v pre- i postgraduálnom štúdiu, v nemocniciach 
a zdravotníckych zariadeniach. Garanciu nad 
čínskym vydaním prevzalo šesť univerzitných 
profesorov renomovaných čínskych univerzít.  

Vydanie knihy v angličtine je dostupné aj 
„on-line“ na viacerých webových stránkach. 
Používa sa vo viacerých inštitúciách a systé-
moch (vrátane digitálnych, rozhodovacích  
a expertných) po celom svete aj ako referenčná 
databáza.  

Kniha ako celok je encyklopédiou laboratór-
nych parametrov stanovovaných v biologických 
materiáloch ľudského tela (viac ako 1300 pa-
rametrov). Prehľadne sú uvedené parametre 
v krvi, moči, likvore, spúte, pleurálnej, peri-
kardiálnej a peritoneálnej tekutine, seminálnej 
a amniotickej tekutine, stolici a ďalších. Cen-
ný je prehľad klinických stavov, pri ktorých sa 
môžu vyskytnúť ich zvýšené alebo znížené 
hodnoty, vrátane liekových interakcií. V ďalšej 
časti sa čitateľovi ponúka nový, unikátny spô-
sob rýchlej lexikonickej informácie o klinic-
kých a fyziologických jednotkách a stavoch  
a o spektre laboratórnych parametrov, ktorých 
odchýlka od referenčného rozpätia sa pri nich 
môže vyskytnúť (viac ako 1950 stavov a ocho-
rení). Ďalšia nosná časť knihy prehľadnou 
formou uvádza liekové interferencie s para-
metrami odrážajúcimi stav vnútorného prostre-
dia pri viac ako 1200 špecialitách a skupinách 

liekov. Posledné dve spomenuté nosné časti 
publikácie boli v čase vydania v roku 2002 čo 
sa týka formy, obsahu a rozsahu svetovo uni-
kátne.  

Kniha nám dáva pocit hrdosti, dokumentuje 
naše schopnosti, medicínsku a mentálnu úro-
veň našich lekárov a pedagógov, ktoré ne-
vieme vždy v slovenskom, ale ani v medziná-
rodnom porovnaní dokázať a predať. Prajem 
publikácii šťastnú cestu na svetovom i na čín-
skom trhu, vyslovujem poďakovanie autorom 
a prajem, aby naša zatiaľ ojedinelá publikácia 
mala nasledovníkov.  

prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Klinika 
detí a dorastu JLF UK v MFN Martin 

Aktivity našich pracovísk  

Víťazi jednotlivých sekcií: 
 

Sekcia teoretických a predklinických disciplín 
Miroslava Beharková, Zuzana Feherová (Ústav farmakológie JLF UK): Vplyv selektívnej 
inhibície fosfodiesterázy na kašeľ a reaktivitu dýchacích ciest. Školiteľ: MUDr. J. Mokrý, PhD. 

Sekcia onkologická 
Iveta Švecová, Tatiana Rovná, Ivana Kapustová (Ústav farmakológie JLF UK): Anastrozol 
v prevencii experimentálnej premenopauzálnej mamárnej karcinogenézy. Školitelia: 
MUDr. V. Sadloňová, RNDr. P. Kubatka, PhD. 

Sekcia nelekárskych študijných programov 
Katarína Miškociová (Ústav nelekárskych študijných programov JLF UK): Stratégia zvláda-
nia u žien po amputácii prsníka. Školiteľka: PhDr. M. Bubeníková, PhD. 

Sekcia ošetrovateľstva 
Andrea Michnáčová (Ústav ošetrovateľstva JLF UK, Nefro-dialyzačné centrum s. r. o., 
Martin): Zvládanie záťažových situácií u dialyzovaných pacientov. Školiteľka: Mgr. E. Holma-
nová 

Sekcia internistických disciplín 
Jarmila Kecerová (Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN): C-peptid a diabetická neuropatia 
u detí. Školitelia: MUDr. P. Ďurdík, MUDr. M. Čiljaková 

Sekcia chirurgických disciplín 
Eva Časová, Ivana Daňová (Chirurgická klinika JLF UK a MFN): Možnosti liečby nevari-
kózneho krvácania z horného gastrointestinálneho traktu. Školiteľ: MUDr. A. Mikolajčík, PhD. 
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Žije športom 
 
Nie každý človek môže byť pedagógom a telocvikárom – na 

to sa treba narodiť, zvykne sa hovoriť v telocvikárskych kruhoch. 
Ale aby šport človeka bavil aj po päťdesiatich rokoch?! Reč je  
o PaedDr. Anne Blahutovej-Droppovej, PhD., odbornej asistentke 
na Katedre športov v prírode FTVŠ UK.  

So športom začala v piatich rokoch, najskôr gymnastika, potom 
atletika, ale od desiatich rokov sa v rodnom Liptove venovala už 
iba lyžovaniu. Od základnej školy študovala s individuálnym plá-
nom. Ako prvá pretekárka z nealpskej krajiny získala víťazstvo 
v Európskom pohári, kde bodovala vo všetkých disciplínach. Dva-
krát sa umiestnila do 15. miesta vo Svetovom pohári, zúčastnila 
sa majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta – dvakrát bola zara-
dená do olympijskej prípravy. Kvôli častým zraneniam musela 
predčasne ukončiť pretekársku kariéru. Vyštudovala FTVŠ UK, 
v poslednom roku úspešne reprezentovala na Svetovej zimnej 
univerziáde. 

Neskôr v Stredisku vrcholového športu MŠ SR pôsobila ako me-
todička troch športov. Zabezpečovala z Prahy metodické materiály 
pre úspešných trénerov strediska (Čepčiansky, Glesk, Šimonek, 
Wávrová...), organizovala odborné semináre. Kandidátskou prá-
cou ukončila štvorročné testovanie reprezentantov v lyžovaní. 

Športu sa venovala naďalej, za FTVŠ UK hrávala volejbal, po 
nástupe na miesto odbornej asistentky absolvovala zimné a letné 
kurzy. Naďalej sa stretávala so svojimi starými priateľmi z oddielu, 
z reprezentácie, organizovala stretnutia so svojim reprezentač-
ným trénerom PhDr. Ladislavom Zacharidesom. Pri jeho nedožitej 
sedemdesiatke pomáhala pri otvorení jeho výstavy v Kremnici, 
Liptovskom Mikuláši a v Banskej Štiavnici – vydala knihu „Spomien-
ky na trénera – na ktorého sa nezabúda“. 

Relaxuje športom: cyklistikou, plávaním a lyžovaním. Chodí na 
odborné praxe so špecialistami, zúčastňuje sa pretekov s lyžiar-
mi – akademikmi, spolupracuje s lyžiarskymi školami, kontaktuje 
sa so svojimi bývalými študentmi – trénermi lyžovania. A preteká. 
Slovenský pohár veteránov v lyžovaní má na Slovensku aj vo svete 
veľkú popularitu.  

Z Majstrovstiev sveta Masters sa vrátila 5. apríla 2008 s dvoma 
zlatými medailami zo slalomu a Super-G. Pri obmedzenej účasti 
sa majstrovstiev zúčastnilo sedemsto pretekárov z dvadsiatich 
siedmich krajín! Vyhrala väčšinu pretekov vo Svetovom pohári ve-
teránov, ktorých sa zúčastnila. Pred dvomi rokmi si chcela vyskú-
šať novú disciplínu: Super-G, bez tréningu, rovno na Majstrovstvách 
sveta vo Francúzsku. Získala zlatú medailu! Netrénuje, po päť-
desiatročnej športovej činnosti sa ozýva operované koleno, bolí 
chrbát, tuhé sú členky po nespočetných distorziách. Okrem toho 
lyžovanie stojí veľa peňazí, preto nelyžuje v lete, netrénuje v brá-
nach. Muži sa hnevajú, že vyhráva na lacných nepripravených 
lyžiach z bazáru. Ale zostáva jej láska k športu, priateľom, motivá-
cia k súťaženiu a v jej rokoch neuveriteľný cit pre lyže. 

A tak našej kolegyni prajeme veľa zdaru pre ďalšiu úspešnú 
reprezentáciu FTVŠ UK, veľa kvalitných ortéz, šťastie a veľa zdra-
via, aby chuť a láska k športu, ktorému venovala päťdesiat rokov 
života, jej zostali aj do ďalších rokov. 

Martin Pach, Katedra športov v prírode a plávania, FTVŠ UK 
 
 

Aká je Naša Univerzita? 
 
Naša Univerzita je periodikom, ktoré sprevádza Univerzitu Ko-

menského viac ako 50 rokov. Hoci je časopis charakterizovaný 
ako spravodaj univerzity, prináša väčšinou príspevky, ktoré ref-
lektujú dianie, publikuje tiež príhovory, portréty, či materiály, 
ktoré majú aj administratívny či informačný charakter. Teší ma, 
že Naša Univerzita postupne modernizuje grafickú úpravu a pri-
náša aj farebné fotografie.  

Z obsahovej stránky by som však viac uvítala rozhovory s peda-
gogickými a vedeckými pracovníkmi Univerzity Komenského, aby 
sme mali viac možností spoznať vynikajúcich učiteľov a odborní-
kov, ktorí u nás dlhé roky pôsobia. Univerzita Komenského je pred-
sa inštitúcia, ktorá formuje elitu národa a pôsobia na nej špičkoví 
odborníci, ktorí jednoznačne k elite patria. Preto je dôležité, aby 
sa významné osobnosti prezentovali aj prostredníctvom tohto mé-
dia. Prínosom by bolo aj pravidelné predstavenie fakúlt na samo-
statnej novinovej strane, aby sa čitatelia mohli dozvedieť, akými 

zmenami prechádzajú naše fakulty, čo nové ponúkajú vo svojich 
študijných odboroch a čo ich trápi. Čitateľov by tiež istotne zau-
jala rubrika („Môj pohľad na...“), v ktorej by sa rektor, prorektori, 
prorektorky a samozrejme dekani fakúlt pravidelne vyjadrovali 
k aktuálnym témam vysokého školstva či témam spoločenským. 
Periodiku by však prospela väčšia propagácia, ako aj spracova-
nie vo forme samostatnej internetovej stránky, nie iba publikova-
nie obsahu v PDF-formáte. Takto by mohla vzniknúť aj zaujímavá 
diskusia z radov učiteľov, študentov a širokej verejnosti a azda 
by boli oslovení pre spoluprácu s časopisom aj noví autori.  

Myslím si, že je teda potrebné využiť moderné mediálne prostried-
ky na to, aby sa Univerzita Komenského predstavila celej spoloč-
nosti, pretože jej vzdelávacie aktivity a kredit si to zaslúžia. Želám 
celému redakčnému tímu Našej Univerzity veľa tvorivých síl a množ-
stvo kvalitných autorov. 

Mgr. Eva Bachletová, PhD., Katedra žurnalistiky FiF UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doktorka Blahutová-Droppová relaxuje pri športe. Na snímke počas
zjazdu trate slalomu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Blahutová-Droppová (v strede) na stupni víťazov. Zdroj: archív 
PaedDr. Anny Blahutovej-Droppovej, PhD. 

Názory č i tate ľov



 
 
 

Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK  
(január – apríl 2008) 

 
Študijná literatúra 
Bándy, J.: Nová zmluva na kazateľnici 
Bázlik, M. – Votruba, M.: Porovnávacia gramatika anglického a slovenského jazyka 
Bazovská, S. a kol.: Epidemiológia pre študentov ošetrovateľstva 
Belej, K. – editor: Histológia 
Bizubová, M.: Základy geológie pre geografov 
Bujalková, M. – Jurečková, A.: Introduction to Latin Medical Terminology 
Čižmáriková,  R.: Laboratory Manual of Organic Chemistry 
Hamar, D. – Lipková, J.: Fyziológia telesných cvičení 
Havránek, E. a kol.: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie III. Fyzikálno-chemické metódy 
Kollár, J.: Riešené matematické úlohy z prijímacích skúšok 2002 - 2007 
Lehotský, J. et al.: Medical Chemistry and Biochemistry II 
Országhová, Z. – Žitňanová, I. a kol.: Medical Chemistry 
Sedláková, E. – Valent, A. – Kohútová, M.: Chémia. Súbor otázok na prijímacie skúšky 
Schlarmannová, J. – Országhová, Z.: Cvičenia zo zoológie chordátov 
Stuchlík, S. – Turňa, J.: Duševné vlastníctvo vo vedách o živej prírode a biotechnológiách 
Šimonovičová, A. a kol.: Mikrobiológia pre environmentalistov 
Štulrajter, V.: Fyziológia človeka pre študentov FTVŠ UK 
Švec, P. – Kyselovič, J.: Biológia. Súbor otázok na prijímacie skúšky 
Vančo, P.: Matematika. Algebraické štruktúry 
 

Monografie 
Ambruš, B. – Ambrušová, K.: Behaviorálna ekológia a reštitúcia jarabice poľnej 
Džambazovič, R.: Chudoba na Slovensku 
Štarchoň, P. a kol.: Marketingová komunikácia 2007. Teória a slovenská prax 
 

Zborníky vedeckých prác 
Acta Facultatis Iuridicae XXV 
Acta Facultatis Pharmaceuticae LIV 
Acta Mathematica LXXVI/2 
Acta Physica XLVI – XLVII 
Bibliografia JLF UK 2006 
Ethnologia Slovaca et Slavica 32 
Graecolatina et Orientalia XXIX – XXX 
Musaica XXV 
Nové trendy vo výžive detí 
Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK 
Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 
Studia Orientalia Slovaca VI 
 

Mimo edície 
Frančič, F.: Angelo. Nepovedz lune, že som sama 
Frančič, F.: Istrijské rozprávky. Malé rozprávky 
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