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Čestný doktor UK B. M. Rode 
získal Weberovu cenu  

 
Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) udelila Weberovu 

cenu SFS čestnému doktorovi UK prof. Dr. Dr. h. c. Berndovi Mi-
chaelovi Rodemu z Innsbruckej univerzity za významnú pedago-
gickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu vo farmácii. 

 
Pri príležitosti udelenia tohto významného vedeckého ocenenia 

na základe pozvania Slovenskej chemickej, farmaceutickej spoloč-
nosti a FaF UK v rámci cyklu Chemické horizonty laureát prednie-
sol 4. júna 2008 prednášku „Chemical Simulations of Liquid and 
Biological Systems – How Important are Quantum Effects?“. V di-
dakticky takmer harmonickej forme spojenia obsahu a názornosti  
výkladu prof. Rode vysvetlil otázky teoretických aspektov priblíže-
nia sa ku kvapalnému stavu, klasifikácie simulácií vrátane kvan-
tového efektu vody ako testovacieho média, nové metodológie 
kvantovo mechanickej zmeny poľa molekulovej dynamiky a apli-
kácie na štruktúru a dynamiku zloženia rozpustných zložiek vo 
vode. Zovšeobecňujúc systém jeho výkladu bola jeho prednáška 
názornou ukážkou, že veda je umenie, ale že aj umenie je veda. 

 

 
Profesor Rode je už nositeľom aj Weberovej ceny. V marci mu univer-
zita udelila čestný doktorát. Na snímke rektor Gáher blahoželá k titulu. 
Zdroj: Marián Kukan 

 
Osviežujúco na účastníkov prednášky zapôsobila interpretácia 

momentov zo života a diela rakúskeho nositeľa Nobelovej ceny 
za fyziku z roku 1933, prof. Dr. Erwina Schrödingera (1887 – 1961), 
ktorý odvodil základné rovnice vlnovej mechaniky a prispel nimi 
k vysvetleniu vyžarovania energie kvantovými sústavami. Úctu  
a obdiv k tomuto vedcovi i lustroval na hudobnej skladbe, ktorú 
skomponoval na tieto aspekty jeden z jeho doktorandov. 

Spolupráca prof. Rodeho s FaF UK a jej výsledky sú dokladom 
obojstranne pozitívneho vplyvu na všetky aspekty našej práce. 

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

 
Poznámka k titulnej strane:  

Vedenia univerzity a fakúlt pri športovaní v Modre: Dekani FM  
profesor Papula a FTVŠ docent Holienka sa tešia zo svojich  

výsledkov v streľbe. Zdroj: Lenka Mlynčeková 

Editoriál 

V júni a júli sa aj my tešíme z plodov vlastnej práce. Stelesňujú 
nám ich absolventi. Vídame ich na promóciách, ich príbuzní do-
dávajú celý ten čas v bežný deň okoliu univerzity špecifický, roky 
známy, kolorit nezvyčajnej slávnosti. Ak by nebolo absolventov, 
vysoká škola by nemala zmysel.  

Počet študentov tretieho stupňa (doktorandov) je u nás tradič-
ne najvyšší na celom Slovensku. Viac než ústavná väčšina našich 
letných absolventov však po promočných chvíľach vône kvetov, 
sĺz mám a hrdosti otcov opúšťa v zásade bezpečnú akademickú 
pôdu a vydáva sa vyskúšať si schopnosti do krútňav života. Tie 
schopnosti boli do značnej miery sformované práve záverečnou 
fázou vzdelávania na našej univerzite. Akí sú teda naši absolventi?  

Viem, v dnešnom svete (proklamovanej) exaktnosti sa najlep-
šie argumentuje číslami. S nimi UK naozaj nemá problém, lebo 
jej „produkcia“ (absolventi) nachádza na trhu (práce) dlhoročne 
stopercentné uplatnenie. Unikátna bilancia.  

Viem, v dnešnom svete (pitoreskných) piktogramov sa skoro 
rovnako dobre argumentuje (akokoľvek kvalitnými) anketami.  
V najbližšom období okrem doterajšej „priebežnej“ ankety „o štú-
diu počas štúdia“ širšie ponúkneme aj anketu, kde sa budú môcť  
absolventi vyjadriť s odstupom času, ako vnímajú roky strávené 
na univerzite.  

Viem, v dnešnom svete (peňazí) hlasno počuť hlas zamestná-
vateľov stereotypne opakujúci, že od absolventov potrebujú hlavne 
„praktické zručnosti“. To považujem za mimoriadne vďačný ná-
met na diskusiu – počnúc tým (hyperbolicky), či si tzv. kapitáni 
ekonomiky (štátu?) nemýlia vysokú školu s učilišťom, končiac 
tým, nakoľko má mať vysokoškolák široký základ, ktorý mu umož-
ní byť nielen flexibilným na trhu práce, ale zároveň (najmä?) byť  
vyspelým občanom rozvinutej krajiny.  

Sú však čísla z úradu práce, grafy z ankiet a hlasy vplyvných 
dostatočne výpovedné? Nezakrývajú individuálne pohľady, ponú-
kajúce unikátne skúsenosti, námety?  

V tomto roku som mal možnosť hovoriť s tromi absolventkami 
doslova vo chvíli, keď sa nadychovali prvej pracovnej skúsenosti. 
Akademický peľ neodviaty zvyklosťami života. Mal som možnosť  
počuť ich názor. Viem, nereprezentatívna vzorka. Ale zachováva 
individuálne videnie. Tak teda z nej niečo ponúkam. Niektoré 
predmety, učitelia a spôsoby ich rozčarovali. Iné nadchli. Záviselo 
to od konkrétnych učiteľov. Čakajúc na vstup do promočnej auly 
cítili ľútosť za študentským životom, nadchádzajúcu zodpoved-
nosť i obavy z budúcnosti. Zároveň zažívali skvelý pocit, že ne-
ľahké štúdium skončili a splnil sa im sen. Bolo im ľúto, že niektoré 
asi teraz aj trochu sklamú rodičov, lebo domov sa po škole ne-
vrátia, vidiac v Bratislave lepšie možnosti na uplatnenie. Nevedeli 
sa dočkať, ako to v tej práci bude. Potešenie na záver: neľutovali, 
aké štúdium si vybrali, neľutovali, že si naň vybrali Univerzitu Ko-
menského. 

Potom som mal možnosť nejaký čas bezprostredne vnímať ich 
pracovný výkon. Tieto naše absolventky pôsobia v oblasti, kde sa 
neteoretizuje, ale tvrdo pracuje. Kde sa u absolventa berie priam za 
samozrejmosť, že za „8 hodín nestihne“ a z roboty odchádza, až 
keď spraví všetko, čo v ten deň treba. V oblasti, kde sú nevedo-
mosti a „nezručnosti“ zúfalo viditeľné a neraz priamo bolestivé. 
Absolventky, ktorým nikto nedal aklimatizačných „100 dní imunity“ 
(skúste sa vžiť do ich kože a žiť čo i len pár dní bez imunity – mi-
nimálne aj vám, z rôznych dôvodov, začnú slziť oči). Absolventky, 
ktoré si boli vedomé, ko ľko toho nevedia, ktoré boli pripravené 
ďalej si rozvíjať už existujúce a dop ĺňať potrebné. Absolventky,  
o ktorých som na základe zažitého hlboko presvedčený, že budú 
vo svojej profesii i živote veľmi dobré. A veľmi prospešné. Absol-
ventky, na ktoré budú môcť byť ich rodičia i Univerzita Komenského 
pyšní.  
Ďakujem všetkým učiteľom našej alma mater, ktorí aj v uplynu-

lom roku vychovali absolventov, ktorí sú natoľko schopní a od-
hodlaní, ako tí, o ktorých som písal. Ďakujem všetkým takýmto 
študentom, že na sebe pracovali, aby sa stali vzdelanými a hrdými 
absolventmi našej školy. Lebo práve takýto učitelia a ich študenti 
kľúčovo posilňujú prestíž značky „Univerzita Komenského“. Lebo 
takýto učitelia a absolventi šíria múdrosť a dobro.  

 
M. Dúbrava, prorektor UK  

Spravodajs tvo 
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Postup študentky sinológie do celosvetového finále 
 
V máji 2008 sa v Olomouci uskutočnilo česko-slovenské kolo súťaže v čínskom jazyku nazvanej Hanyu qiao (Čínština ako most), ktoré 

sa koná každoročne po celom svete. Víťazi regionálnych kôl postupujú do celosvetového finále v Pekingu. Hlavným organizátorom je 
Ministerstvo vzdelávania ČĽR v zastúpení veľvyslanectva príslušnej krajiny.  

 
Súťaž sa v Č íne teší veľkej popularite tla-

čených médií a televízie. Č ínština ako most 
je určená v prvom rade študentom sinoló-
gie, avšak môžu sa jej zúčastniť aj iní záu-
jemcovia o čínsky jazyk. Samotná súťaž je 
rozdelená do troch častí: esej na zadanú 
tému (v roku 2008 boli témou olympijské 
hry), vedomostný test a voľný program. Ko-
misia zložená zo zástupcov zúčastnených 
katedier a veľvyslanectva hodnotí nielen 
úroveň čínštiny, znalosť čínskych reáli í, ale 
aj úroveň vystúpenia. 

Tento rok sa súťaže zúčastni li traja štu-
denti druhého ročníka sinológie z Katedry 
jazykov a kultúr krajín východnej Ázie FiF 
UK. Katedra vznikla v roku 1993 a v súčas-
nosti má čínska sekcia tridsaťdeväť študen-
tov, troch pedagógov a lektorku; japonská 
sekcia má tridsaťštyri študentov, štyroch 
pedagógov a lektorku.  

Popri našich študentoch sa súťaže v Olo-
mouci zúčastnili ešte študenti sinológie Uni-
verzity Karlovej v Prahe a Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. V silnej konkurencii dosiahli 
Viera Lelkesová a Michal Slamka vynikajúci 
výsledok, keď obsadili prvé a tretie miesto. 
Víťazka ako odmenu získala poznávací po-
byt v ČĽR a postúpi la do celosvetového 
finále súťaže Č ínština ako most. Za pred-
vedený výkon sa však nemusí hanbiť ani 
Eliška Slabáková, ktorá obsadila štvrtú prieč-
ku. Výborný výkon našich študentov by však 
nebol mysliteľný bez starostlivej prípravy,  
o ktorú sa postarala lektorka čínskeho jazy-
ka, pani Guo Liping. Aj vďaka nej sa o tomto 
regionálnom kole súťaže dozvedela redakcia 
internetového vydania Renmin ribao, denní-

ka s najväčším nákladom v Číne, ktorá bez-
prostredne po súťaži zverejni la na svojich 
internetových stránkach fotografie a krátku 
reportáž.  

Na záver nám ostáva len dúfať, že aj bu-
dúci ročník prinesie prinajmenšom rovnako 
kvali tné výkony, aké sme mali možnosť 
vzhliadnuť tento rok. Prísľubom je určite 
veľký záujem študentov druhého ročníka  
o účasť na tomto podujatí a aj minuloročný 
výsledok z pražského kola, v ktorom obsadili 
naše študentky Veronika Lukáčová a Kris-
tína Janotová prvé dve priečky. 

Začiatkom mája sa našej katedre podarilo 
zaznamenať ešte ďalší úspech. Vďaka veľ-
korysosti PhDr. Ivana Doležala, CSc. dostala 
katedra darom knižnicu významnej sinolo-

gičky a prekladateľky PhDr. Anny Doleža-
lovej, CSc. (1935 – 1992), bývalej vedec-
kej pracovníčky Ústavu orientalistiky SAV. 
Dr. Doležalová v akademickom roku 1990/ 
1991 vyučovala na FiF UK modernú čínsku 
literatúru a prispela tak k budovaniu sinoló-
gie ako samostatného študijného programu 
na našej univerzite. Takmer tisícpäťsto kníh 
v čínštine a v západných jazykoch pred-
stavuje významné obohatenie knižných fon-
dov našej katedry a tento symbolický návrat  
Dr. Doležalovej na pôdu našej katedry a uni-
verzity umožní študentom i pedagógom ka-
tedry získať prístup k zásadným primárnym 
i sekundárnym prameňom.  

Mgr. Ľuboš Gajdoš, Katedra jazykov  
a kultúr krajín východnej Ázie FiF UK

 

 

Študenti nelekárskych odborov chcú založiť združenie 
 
Na pôde JLF UK v Martine sa 3. apríla 2008 konalo prvé stretnutie zástupcov akademických senátov za nelekárske študijné odbory  

z celého Slovenska. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia Prešovskej univerzity, Katolíckej Univerzity v Ružomberku, Univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne a za Univerzitu Komenského zástupcovia Lekárskej fakulty v Bratislave a Jesseniovej Lekárskej Fakulty v Martine.  

 
Jeden z hlavných bodov rokovania bol ve-

novaný Zákonu o vysokých školách, podľa 
ktorého podmienkou prijatia absolventa prvé-
ho stupňa nelekárskeho študijného progra-
mu na magisterský stupeň štúdia je najmenej 
jeden rok odbornej praxe v zdravotníckom 
zariadení. Uvedený bod núti absolventov 
bakalárskeho štúdia prerušiť kvôli zamest-
naniu kontinuitu štúdia na jeden rok. Záro-
veň je potrebné poznamenať, že študenti, 
ktorí chcú pokračovať v dennej forme štúdia 
sú pre zamestnávateľa neperspektívni.  

Jesseniova lekárska fakulta je jednou  
z troch lekárskych fakúlt v Slovenskej repub-
like, ktorá uskutočňuje vysokoškolské štú-
dium bakalárskeho a magisterského typu  
v nelekárskych študijných programoch. V sú-
časnosti sa na JLF UK realizujú bakalárske 
študijné programy Ošetrovateľstvo, Pôrodná 
asistencia, Rádiologická asistencia, Verejné 
zdravotníctvo, Laboratórne vyšetrovacie me-

tódy v zdravotníctve, Fyzioterapia a Zubná 
technika a študijné programy magisterského 
typu Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, 
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravot-
níctve. 

Nelekárske študijné odbory sa tešia čoraz 
väčšiemu záujmu absolventov stredných 
škôl. Vzhľadom na počet ústavov a katedier 
nelekárskych odborov, ktoré sú roztrúsené 
po univerzitách na celom Slovensku sa roz-
hodli študenti vymieňať si informácie, ktoré 
by mohli byť prínosom pre ich ďalšie vzdelá-
vanie.  

Priestor v rokovaní dostala aj myšlienka 
vytvorenia organizácie, ktorá by združovala 
študentov nelekárskych odborov. Túto myš-
lienku načrtol študent JLF UK Tomáš Kuč-
ma. Tento nápad zaznamenal veľký ohlas, 
a to nielen medzi zástupcami akademických 
senátov, ale aj medzi študentmi oslovených 
fakúlt. Momentálne sú aktivity na vytváraní 

„Asociácie študentov nelekárskych odborov 
Slovenska“ v plnom prúde. Študenti vyššie 
spomenutých fakúlt sa pravidelne stretávajú 
a spoločne prerokovávajú návrhy, čím sa 
bude Asociácia zaoberať a čo bude svojim 
členom ponúkať. Podľa predbežných odha-
dov by spomenutá asociácia mohla pri jať 
svojich prvých členov už na prelome sep-
tembra a októbra 2008. 

Študenti nelekárskych odborov na Slo-
vensku touto cestou nesmierne ďakujú do-
centovi MUDr. Dušanovi Mištunovi, PhD., 
dekanovi JLF, za poskytnutie priestorov 
a finančných prostriedkov na zorganizova-
nie stretnutia a docentke RNDr. Soni Fraňo-
vej, PhD., prodekanke JLF pre pedagogickú 
činnosť v nelekárskych študi jných progra-
moch, za pomoc a cenné rady pri organi-
zovaní stretnutia. 

Tomáš Kučma,  
študent 2. ročníka JLF UK 

Spravodajs tvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súťaže v č ínskom jazyku v Olomouci sa zúčastnili študenti sinológie (zľava) Michal Slamka, 
Eliška Slabáková a Vierka Lelkesová, ktorých sprevádzala lektorka Guo Liping (druhá sprava). 



Spravodajstvo

Slovenská farmaceutická spoločnosť oslávila 55 rokov,  
udelila ocenenia a čestné tituly 

 oslávila 55 rokov,  
udelila ocenenia a čestné tituly 

  

Na Farmaceutickej fakulte UK sa 23. mája 2008 uskutočnil slávnostný seminár venovaný 55. výročiu založenia Slovenskej farma-
ceutickej spoločnosti (SFS). 

Na Farmaceutickej fakulte UK sa 23. mája 2008 uskutočnil slávnostný seminár venovaný 55. výročiu založenia Slovenskej farma-
ceutickej spoločnosti (SFS). 

  
V hlavnom príspevku seminára, ktorý bol moti-

vovaný historickou analýzou vývoja SFS a jej per-
spektívami, bola zhodnotená činnosť a výsledky 
jej ôsmych sekcií a šiestich spolkov, ktoré sa po-
dieľajú na rozvoji farmaceutických vied a transfor-
mácii ich poznatkov do širokej odbornej farmaceu-
tickej, chemickej a lekárskej vedeckej komunity 
a praktickej aplikácii vo farmaceutickej starostlivosti. 

V hlavnom príspevku seminára, ktorý bol moti-
vovaný historickou analýzou vývoja SFS a jej per-
spektívami, bola zhodnotená činnosť a výsledky 
jej ôsmych sekcií a šiestich spolkov, ktoré sa po-
dieľajú na rozvoji farmaceutických vied a transfor-
mácii ich poznatkov do širokej odbornej farmaceu-
tickej, chemickej a lekárskej vedeckej komunity 
a praktickej aplikácii vo farmaceutickej starostlivosti. 

Za prínos do farmaceutických vied výbor SFS 
udelil diplom a titul „Čestný člen SFS“ prof. Ing. 
Milanovi Remkovi, DrSc., Weberovu cenu SFS 

prof. Ing. Dr. Drs. h. c. Danielovi Bellušovi, RNDr. 
Richardovi Kvetňanskému, DrSc., prof. RNDr. Mi-
lanovi Melníkovi, DrSc., prof. RNDr. Liborovi Ebrin-
gerovi, DrSc. a prof. RNDr. Mikulášovi Pšenáko-
vi, CSc. Nositeľmi Medaile PhMr. Vladimíra J. Žuffu 
sa stali: doc. RNDr. Mária Bláhová, CSc. a RNDr. 
Július Godál. Čestné členstvo Slovenskej lekáren-
skej spoločnosti bolo udelené prof. RNDr. Jozefovi 
Čižmárikovi, PhD. Za prínos do farmaceutických vied výbor SFS 

udelil diplom a titul „Čestný člen SFS“ prof. Ing. 
Milanovi Remkovi, DrSc., Weberovu cenu SFS 

prof. Ing. Dr. Drs. h. c. Danielovi Bellušovi, RNDr. 
Richardovi Kvetňanskému, DrSc., prof. RNDr. Mi-
lanovi Melníkovi, DrSc., prof. RNDr. Liborovi Ebrin-
gerovi, DrSc. a prof. RNDr. Mikulášovi Pšenáko-
vi, CSc. Nositeľmi Medaile PhMr. Vladimíra J. Žuffu 
sa stali: doc. RNDr. Mária Bláhová, CSc. a RNDr. 
Július Godál. Čestné členstvo Slovenskej lekáren-
skej spoločnosti bolo udelené prof. RNDr. Jozefovi 
Čižmárikovi, PhD. 

Za významný podiel na rozvoji farmácie a farma-
ceutických vied na Slovensku a za mnohoročnú 

príkladnú spoluprácu SFS a FaF UK udelil dekan 
FaF UK SFS Pamätnú medailu FaF UK. 

Za významný podiel na rozvoji farmácie a farma-
ceutických vied na Slovensku a za mnohoročnú 

príkladnú spoluprácu SFS a FaF UK udelil dekan 
FaF UK SFS Pamätnú medailu FaF UK. 

Účastníci seminára diskutovali aj o perspektíve 
činnosti SFS. Zhodli sa, že, spoločnosť by sa mala 
zamerať hlavne na zabezpečovanie neinštitucio-
nálneho vzdelávania vo farmácii a s ňou súvisia-
cich príbuzných vedných odborov. 

Účastníci seminára diskutovali aj o perspektíve 
činnosti SFS. Zhodli sa, že, spoločnosť by sa mala 
zamerať hlavne na zabezpečovanie neinštitucio-
nálneho vzdelávania vo farmácii a s ňou súvisia-
cich príbuzných vedných odborov. 
  

Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., prezident 
Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,  

FaF UK, Bratislava 

Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., prezident 
Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,  

FaF UK, Bratislava 
  
  

Stretnutie študentov so súčasnou ruskou drámou a divadlom Stretnutie študentov so súčasnou ruskou drámou a divadlom 
  
Na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF UK sa 14. mája 2008 uskutočnila prednáška Súčasná ruská dráma a súčasné ruské divadlo a seminár Súčasná ruská 

dráma a preklad. Podujatie vzniklo v rámci sekcie Focus Rusko 4. ročníka Festivalu Nová dráma / New Drama 2008. 
Na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF UK sa 14. mája 2008 uskutočnila prednáška Súčasná ruská dráma a súčasné ruské divadlo a seminár Súčasná ruská 

dráma a preklad. Podujatie vzniklo v rámci sekcie Focus Rusko 4. ročníka Festivalu Nová dráma / New Drama 2008. 
  
Divadelný ústav, ktorý podujatie organizačne 

zastrešoval, v spolupráci s Katedrou ruského 
jazyka a literatúry (pod gestorstvom prof. PhDr. M. 
Kusej, CSc.) pozval Johna Freedmana a Maxima 
Kuročkina, aby sa stretli so študentmi ruského 
jazyka, ktorí sa venujú umeleckému prekladu. Po-
dujatia sa zúčastnili nielen študenti, ale aj široká 
verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku rus-
kej drámy a divadla. 

Divadelný ústav, ktorý podujatie organizačne 
zastrešoval, v spolupráci s Katedrou ruského 
jazyka a literatúry (pod gestorstvom prof. PhDr. M. 
Kusej, CSc.) pozval Johna Freedmana a Maxima 
Kuročkina, aby sa stretli so študentmi ruského 
jazyka, ktorí sa venujú umeleckému prekladu. Po-
dujatia sa zúčastnili nielen študenti, ale aj široká 
verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku rus-
kej drámy a divadla. 

Úvodnú prednášku viedol J. Freedman a zasvä-
til ju predovšetkým najnovším trendom v oblasti 
ruskej drámy a divadla. Zároveň nám predstavil 
najzaujímavejšie divadelné scény, dramatikov 
a režisérske osobnosti súčasného Ruska.  

Úvodnú prednášku viedol J. Freedman a zasvä-
til ju predovšetkým najnovším trendom v oblasti 
ruskej drámy a divadla. Zároveň nám predstavil 
najzaujímavejšie divadelné scény, dramatikov 
a režisérske osobnosti súčasného Ruska.  

Po úvodnej prednáške nasledoval interaktívny 
seminár pod vedením obidvoch lektorov, drama-
tika Maxima Kuročkina a prekladateľa J. Freed-
mana. Dramatik odpovedal na otázky, týkajúce sa 
osobitostí tvorby divadelnej hry a jej následného 

prekladu. Študenti vďaka tomuto podujatiu dostali 
jedinečnú možnosť skonfrontovať vlastný preklad 
jednej z Kuročkinových hier priamo s autorom. M. 
Kuročkin ochotne odpovedal na otázky, týkajúce 
sa jeho tvorby, divadelnej hry ako predmetu pre-
kladu a divadla ako kultúrno-spoločenského feno-
ménu. J. Freedman na záver seminára poodhalil 
aj tajomstvo svojho prístupu k prekladu divadel-
nej hry z ruštiny do angličtiny. Neopomenul ani 
otázku, ako sú súčasné ruské hry prijímané v an-
glicky hovoriacich krajinách. 

Po úvodnej prednáške nasledoval interaktívny 
seminár pod vedením obidvoch lektorov, drama-
tika Maxima Kuročkina a prekladateľa J. Freed-
mana. Dramatik odpovedal na otázky, týkajúce sa 
osobitostí tvorby divadelnej hry a jej následného 

prekladu. Študenti vďaka tomuto podujatiu dostali 
jedinečnú možnosť skonfrontovať vlastný preklad 
jednej z Kuročkinových hier priamo s autorom. M. 
Kuročkin ochotne odpovedal na otázky, týkajúce 
sa jeho tvorby, divadelnej hry ako predmetu pre-
kladu a divadla ako kultúrno-spoločenského feno-
ménu. J. Freedman na záver seminára poodhalil 
aj tajomstvo svojho prístupu k prekladu divadel-
nej hry z ruštiny do angličtiny. Neopomenul ani 
otázku, ako sú súčasné ruské hry prijímané v an-
glicky hovoriacich krajinách. 

John Freedman je divadelný kritik, publicis-
ta, spisovateľ, prekladateľ, dramaturg a ku-
rátor divadelných festivalov. Narodil sa v USA 
a trvale pôsobí v Moskve. Je autorom niekoľ-
kých publikácií o súčasnom ruskom divadle 
a dráme. Aktívne pôsobí ako prekladateľ sú-
časných ruských divadelných hier do anglic-
kého jazyka. Mnohé jeho preklady súčasných 
ruských dramatikov boli inscenované v USA, 
Kanade či Austrálii.  

Maxim Kuročkin je ruský dramatik a histo-
rik, laureát zvláštnej prémie poroty ceny An-
tibooker. Narodil sa v Kyjeve v roku 1970. 
K jeho najznámejším hrám patria: Kuchyňa 
(2000), Imágo (2001 – 2002), V zreničke (2002), 
Transfer (2002).  

Stretnutie študentov s J. Freedmanom a M. Ku-
ročkinom sa uskutočnilo vďaka spolupráci Katedry 
ruského jazyka a literatúry s Divadelným ústavom. 
Dúfame, že táto spolupráca prinesie aj do budúc-
nosti ešte veľa zaujímavých podujatí a prispeje 
k zvýšenému záujmu o ruskú dramatickú spis-
bu nielen v radoch študentov, ale aj širokej verej-
nosti. 

Stretnutie študentov s J. Freedmanom a M. Ku-
ročkinom sa uskutočnilo vďaka spolupráci Katedry 
ruského jazyka a literatúry s Divadelným ústavom. 
Dúfame, že táto spolupráca prinesie aj do budúc-
nosti ešte veľa zaujímavých podujatí a prispeje 
k zvýšenému záujmu o ruskú dramatickú spis-
bu nielen v radoch študentov, ale aj širokej verej-
nosti. 

Lucia Mattová, doktorandka 
na Katedre ruského jazyka FiF UK

  

Aktivity našich pracovísk

Univerzita sa zapojí do projektu európskych univerzít v oblasti výskumu gramotnosti Univerzita sa zapojí do projektu európskych univerzít v oblasti výskumu gramotnosti 
  
Dňa 6. mája 2008 podpisom rektora UK naša univerzita oficiálne prijala účasť na štvorročnom projekte ELDEL (Enhancing Literacy Development in European 

Languages). Projekt určený na podporu pracovných pozícií mladých vedeckých pracovníkov, študentov doktorandského štúdia a postdoktorandov finan-
cuje Európska komisia v rámci programu Marie Curie Initial Training Networks. Rozpočet celého projektu je 3,75 milióna EUR, z čoho pre UK pripadne  
466 907 EUR. 

Dňa 6. mája 2008 podpisom rektora UK naša univerzita oficiálne prijala účasť na štvorročnom projekte ELDEL (Enhancing Literacy Development in European 
Languages). Projekt určený na podporu pracovných pozícií mladých vedeckých pracovníkov, študentov doktorandského štúdia a postdoktorandov finan-
cuje Európska komisia v rámci programu Marie Curie Initial Training Networks. Rozpočet celého projektu je 3,75 milióna EUR, z čoho pre UK pripadne  
466 907 EUR. 

  

Projekt ELDEL prepája pracoviská v piatich kra-
jinách, ktoré sa zameriavajú na kognitívny výskum 
písanej reči (mechanizmy osvojovania si čítania 
a písania) v norme a patológii. Sú to pracoviská 
univerzít v Yorku a Bangore (Veľká Británia), v Cle-
rmont-Ferrand a Poitiers (Francúzsko), v Granade 
(Španielsko), Karlovej univerzity v Prahe a v Bra-
tislave je to Katedra logopédie Pedagogickej fa-
kulty UK.  

Projekt ELDEL prepája pracoviská v piatich kra-
jinách, ktoré sa zameriavajú na kognitívny výskum 
písanej reči (mechanizmy osvojovania si čítania 
a písania) v norme a patológii. Sú to pracoviská 
univerzít v Yorku a Bangore (Veľká Británia), v Cle-
rmont-Ferrand a Poitiers (Francúzsko), v Granade 
(Španielsko), Karlovej univerzity v Prahe a v Bra-
tislave je to Katedra logopédie Pedagogickej fa-
kulty UK.  

Iniciátorkou projektu a zodpovednou riešiteľkou 
je psychologička z univerzity v Bangore Dr. Mar-
kéta Caravolas, s ktorou spolupracujeme od roku 
2001 na medzijazykovom výskume písanej reči. 
Ona prišla s myšlienkou utvoriť podmienky pre 
kvalitnú vedeckú prípravu mladej generácie od-
borníkov v našej oblasti, ktorí by „vyrástli“ a ďa-
lej pôsobili v európskom akademickom priestore. 
Uvedené pracoviská budú spoločne riešiť šesť 
výskumných projektov, pričom výskum budú rea-
lizovať mladí vedeckí pracovníci pod supervíziou 

starších kolegov. Osobitosť výskumnej metodo-
lógie je v tom, že vo všetkých piatich jazykoch sa 
budú používať rovnaké výskumné metódy na 
rovnako definovaných vzorkách detí. To umožní 
medzijazykové komparácie, ktoré majú objasniť, 
aký je podiel všeobecných kognitívnych schop-
ností vo vývine čítania / písania a čo je špecificky 
podmienené typológiou jednotlivých jazykov. 

Iniciátorkou projektu a zodpovednou riešiteľkou 
je psychologička z univerzity v Bangore Dr. Mar-
kéta Caravolas, s ktorou spolupracujeme od roku 
2001 na medzijazykovom výskume písanej reči. 
Ona prišla s myšlienkou utvoriť podmienky pre 
kvalitnú vedeckú prípravu mladej generácie od-
borníkov v našej oblasti, ktorí by „vyrástli“ a ďa-
lej pôsobili v európskom akademickom priestore. 
Uvedené pracoviská budú spoločne riešiť šesť 
výskumných projektov, pričom výskum budú rea-
lizovať mladí vedeckí pracovníci pod supervíziou 

starších kolegov. Osobitosť výskumnej metodo-
lógie je v tom, že vo všetkých piatich jazykoch sa 
budú používať rovnaké výskumné metódy na 
rovnako definovaných vzorkách detí. To umožní 
medzijazykové komparácie, ktoré majú objasniť, 
aký je podiel všeobecných kognitívnych schop-
ností vo vývine čítania / písania a čo je špecificky 
podmienené typológiou jednotlivých jazykov. 

Projekt je postavený tak, že každé pracovisko 
dostalo niekoľko pozícií, na ktoré prijme mladých 
adeptov vedy zo zahraničia na dvoj- až trojročné 
pobyty, v rámci ktorých môžu realizovať dokto-
randské štúdium (nie je to podmienkou). Počíta 
sa s dobrou jazykovou kompetenciou uchádza-
čov v jazyku krajiny, do ktorej pricestujú. Okrem 
ťažiskovej práce na výskumnom projekte mladí 
odborníci majú povinnosť aktívne sa zúčastniť 
dvakrát do roka dvojdňových workshopov so za-
meraním na metodológiu, štatistiku, etiku výsku-
mu a špecifické témy výskumu gramotnosti, ktoré 

budú organizovať zúčastnené pracoviská a na 
ktoré budú pozývať špičkových európskych od-
borníkov. Očakávajú sa spoločné výstupy vo forme 
publikácií a na záver príprava monografie. Celý 
projekt ukončí medzinárodná konferencia v Prahe. 

Projekt je postavený tak, že každé pracovisko 
dostalo niekoľko pozícií, na ktoré prijme mladých 
adeptov vedy zo zahraničia na dvoj- až trojročné 
pobyty, v rámci ktorých môžu realizovať dokto-
randské štúdium (nie je to podmienkou). Počíta 
sa s dobrou jazykovou kompetenciou uchádza-
čov v jazyku krajiny, do ktorej pricestujú. Okrem 
ťažiskovej práce na výskumnom projekte mladí 
odborníci majú povinnosť aktívne sa zúčastniť 
dvakrát do roka dvojdňových workshopov so za-
meraním na metodológiu, štatistiku, etiku výsku-
mu a špecifické témy výskumu gramotnosti, ktoré 

budú organizovať zúčastnené pracoviská a na 
ktoré budú pozývať špičkových európskych od-
borníkov. Očakávajú sa spoločné výstupy vo forme 
publikácií a na záver príprava monografie. Celý 
projekt ukončí medzinárodná konferencia v Prahe. 

Naša katedra logopédie prijme troch zahranič-
ných mladých vedeckých pracovníkov – dvoch na 
36-mesačný a jedného na 24-mesačný pobyt. Slo-
venskí uchádzači sa môžu prihlásiť na konkurz na 
pozície v rámci uvedenej siete pracovísk v zahrani-
čí. Projekt pre uchádzačov začína v októbri 2008. 
Výberové konania sa plánujú na september 2008 
na jednotlivých pracoviskách. Podrobné informá-
cie o projekte, podmienkach konkurzu a ostatných 
podmienkach pobytu v zahraničí budú uverejne-
né na webovej stránke PdF UK ako aj ostatných 
zúčastnených univerzít po ukončení administra-
tívneho procesu v Bruseli o niekoľko týždňov. 

Naša katedra logopédie prijme troch zahranič-
ných mladých vedeckých pracovníkov – dvoch na 
36-mesačný a jedného na 24-mesačný pobyt. Slo-
venskí uchádzači sa môžu prihlásiť na konkurz na 
pozície v rámci uvedenej siete pracovísk v zahrani-
čí. Projekt pre uchádzačov začína v októbri 2008. 
Výberové konania sa plánujú na september 2008 
na jednotlivých pracoviskách. Podrobné informá-
cie o projekte, podmienkach konkurzu a ostatných 
podmienkach pobytu v zahraničí budú uverejne-
né na webovej stránke PdF UK ako aj ostatných 
zúčastnených univerzít po ukončení administra-
tívneho procesu v Bruseli o niekoľko týždňov. 

Marína Mikulajová,  
Katedra logopédie PdF UK

Marína Mikulajová,  
Katedra logopédie PdF UK
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Komplexná akreditácia UK: byrokracia i stimul na rozvoj 
 
Tak sme zas niekoľko mesiacov „vyrábali papiere“. Tentoraz pod krycím názvom „Komplexná akreditácia UK“. Čo to je tá komplexná 

akreditácia? Definuje ju § 84 zákona o vysokých školách.  
 
Keď sa povie komplexná akreditácia 
Komplexná akreditácia (KA) je proces, pri 

ktorom sa hodnotí vzdelávacia, výskumná 
a ďalšia tvorivá činnosť vysokej školy. Deje 
sa tak v nadväznosti na dlhodobý zámer 
vysokej školy.  

 
Výsledok komplexnej akreditácie 
Vysoká škola v rámci KA žiada o akredi-

táciu všetkých študijných programov a práv 
na habilitačné konania a na konania na vy-
menovanie za profesorov. Okrem posúdenia 
týchto žiadostí KA poskytne aj hodnotenie 
plnenia poslania a úloh vysokej školy. Môže 
generovať aj odporúčania na zlepšenie prá-
ce vysokej školy. Na základe KA môže byť 
škola zaradená medzi univerzitné vysoké 
školy.  

 
Kto a čo hodnotí? 
Obsah žiadostí a podkladov, ktoré vysoká 

škola podáva ku KA, ustanovuje podľa zá-
kona nariadenie vlády SR. Kri tériá použí-
vané pri hodnotení v rámci KA schvaľuje 
podľa zákona MŠ SR. Posudzovateľom pri 
KA je 21-členná akreditačná komisia, ktorá 
je poradným orgánom vlády SR.  

Ako príklad hodnotených parametrov uveď-
me, čo sa klasifikuje pri vyjadrovaní sa o za-
členení vysokej školy medzi univerzitné 
vysoké školy. Ide o posudzovanie: 
• úrovne výskumnej činnosti (v našom prí-

pade sme dokladovali, že všetky fakulty 
UK spĺňajú požadovanú úroveň najmenej 
„B –“ pričom z 22 u nás hodnotených ob-
lastí výskumu sme najvyššiu „A“ úroveň 
dosiahli v jedenástich prípadoch a „A –“ 
v ďalších dvoch); 

• finančných prostriedkov získaných z vý-
skumných grantov a projektov prepočí-
taných na počet profesorov, docentov  
a tvorivých výskumných pracovníkov (po-
žadovanú úroveň 60 tisíc Sk za rok sme 

v hodnotenom období rokov 2003 – 2007 
prekročili viac ako 3 razy); 

• podielu počtu absolventov doktorandského 
štúdia a počtu obsadených funkčných 
miest profesorov (limit stanovený na 33 % 
na UK prekračujeme, keď dosahujeme 
84 %); 

• výskumných výstupov „plnoúväzkových“ 
doktorandov (požadovanú úroveň „C +“ 
spĺňame na všetkých fakultách a vo všet-
kých oblastiach výskumu); 

• podielu počtu „plnoúväzkových“ doktoran-
dov a počtu docentov a profesorov (o viac 
ako 50 % prekračujeme požadovaný limit); 

• podielu počtu študentov prvého a druhé-
ho stupňa štúdia a počtu učiteľov s titulmi 
CSc./PhD., Doc., Prof. (kritérium „menej 
ako 20“ vrchovato napĺňame hodnotou 13). 
 
Dobré správy 
Pripraviť všetky dokumenty potrebné na KA 

nie je jednoduché, rýchle, ani málo prácne. 
Veď sa stačí pozrieť na fotografie, dokumen-
tujúce formalizáciu akreditačného spisu UK 
na tisíckach strán papiera uložených v dvad-
saťjeden veľkých škatuliach. Preto nás mô-
že tešiť, že KA sa koná len každých šesť 
rokov. Ale teraz vážnejšie.  

UK preukázala, že je natoľko silná, že aj 
pri nastavení prísnejších pravidiel hodno-
tenia dokázala predložiť náležitosti na akre-
ditáciu prakticky všetkých (pri zohľadnení 
„systémových zmien“) doterajších študijných 
programov a konaní na priznávanie vedecko-
-pedagogických ti tulov docent a profesor. 
V praxi to znamená, že by sme teda mali  
byť aj v budúcnosti oprávnení poskytovať 
vysokoškolské štúdium v unikátne širokom 
spektre študijných programov vrátane naj-
vyššieho, tretieho doktorandského stupňa 
a mali by sme mať operatívnu možnosť pria-

mo ovplyvňovať kvalitu personálneho rastu 
množstva študijných odborov.  

 
Pridaná hodnota pre UK 
KA môže našej škole podľa môjho názoru 

v porovnaní s dnešným stavom priniesť 
minimálne dve dobrá. Zdanlivo sú celkom 
odlišné. V konečnom dôsledku však majú 
spoločný menovateľ – zvýšenie kvality UK.  

Za prvé dobro považujem očakávané za-
radenie UK medzi univerzitné vysoké školy. 
Napriek tomu, že slovo „univerzita“ má te-
raz v názve mnoho vysokých škôl na Slo-
vensku, zákon predpokladá, že len niektoré 
z nich budú v závislosti od výsledkov KA 
zaradené medzi univerzitné vysoké školy 
a slovo „univerzita“ im v názve ostane i na-
ďalej. Okrem vyjadrenia postavenia UK 
v slovenskom vysokoškolskom priestore by 
to v prípade, že tentoraz politici dodržia slo-
vo, malo priniesť aj zvýšenie našich príjmov. 

Druhým dobrom, ktoré sme už absorbovali, 
je „veľké domáce upratovanie“. Ako to už 
pri ňom býva, kým sa upratovanie robí, ne-
raz škrípeme zubami. Ani v našom prípade 
určite nebolo jednoduché hľadať garancie 
pre jednotlivé študijné programy tak, aby 
výsledný fakultný či univerzitný celok har-
monizoval. Nebolo jednoduché uvažovať 
o zmenách zaužívaných študijných progra-
mov, pripraviť a zdokladovať ich. Z výsledku 
upratovania sa však nakoniec všetci tešia, 
lebo každému sa lepšie prebýva tam, kde 
sú veci usporiadané, vynovené.  

Preto verím, že tá veľká práca, ktorú mu-
selo množstvo našich zamestnancov už 
v prvej fáze KA vykonať, mala zmysel a po-
zitívne sa nám zúročí. Zamestnancom v pod-
mienkach na prácu a študentom v kvalitnej-
šom štúdiu.  

M. Dúbrava, prorektor UK 

Téma čísla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radosť zodpovedných za finalizáciu akreditačného spisu UK tesne pred jeho vyexpedovaním. 
(Zľava: rektor UK doc. Gahér, prorektorky UK prof. Kollárová, doc. Predmerská a doc. Sůra.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bohatstvo potenciálu UK starostlivo dokumen-
tované na tisíckach strán uložených v 21 veľ-
kých škatuliach.  
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Dni IIKS UK 2008 
 
Tohtoročná konferencia „Dni IIKS UK“ sa konala 26. – 28. 5. 2008. Bola nielen už tradičným bilancovaním toho, čo UK, jej fakulty a ďalšie 

súčasti v oblasti informačných technológií dosiahli v uplynulom roku a čo vidia pred sebou v roku nasledujúcom.  
 
Desať rokov  

Dni IIKS 2008 ponúkli aj možnosť zastavi ť sa v galope dní na 
trošku dlhšie a pozrieť sa pri „prvom okrúhlom jubileu” na desať 
rokov Integrovaného informačného a komunikačného systému 
Univerzity Komenského (IIKS). Jeho základy by sme síce mohli  
posunúť až do roku 1991, keď sa začala budovať dátová sieť na-
šej univerzity, nemožno však spochybniť, že formálne sa IIKS na-
rodil práve pred desiatimi rokmi. Kam sme sa za ten čas dostali?  

Máme fungujúcu vysokokapacitnú kostru univerzitnej počítačovej 
siete, ktorá spája všetky lokality, kde pôsobia súčasti univerzity. 
Zvykáme si na možnosť pripájať sa do našej siete bezdrôtovo. 
Odborné informačné zdroje nachádzame stále častejšie v elektro-
nických databázach. Na internátnych izbách dokážeme pripojiť 
na rýchly a spoľahlivý internet prakticky všetkých študentov, ktorí  
o to majú záujem. Komunikáciu medzi sebou aj so svetom za 
múrmi alma mater nám denne zaisťujú e-maily. Komu na výmenu 
informácií nestačia písmenká a obrázky, môže sieťou za lacnejší 
peniaz aj telefonovať. Informácie, počnúc katedrovými, môžeme 
bez medzičlánkov postupovať na vynovený web. Vysoko dvíha zá-
stavu systém elektronickej autentifikácie študentov i zamestnan-
cov. Pomaly sa posúvame k uznaniu, že SOFIA je celkom pekné 
meno a tešíme sa na kvalitatívny posun, ktorý prinesie na štarte 
nedočkavo prešľapujúci Študent Druhý. Sme schopní formálne 
i neformálne si vymieňať skúsenosti z práce v oblasti informač-
ných technológií (IT). Zamestnancom sme dokázali ponúknuť efek-
tívne IT kurzy, naši IT špecialisti mohli vycestovať na relevantné 
odborné podujatia. Sme schopní vyberať z množstva skoro ne-
kontrolovateľne sa množiacich IT lákadiel to podstatné, čo treba 
v našich podmienkach aplikovať.  

 

Pridaná hodnota k strohému výpočtu  

Výpočet toho najdôležitejšieho, čo sme vykonali, by mohol byť, 
samozrejme, ešte oveľa dlhší a podrobnejší. Skutočne toho nie 
je málo, čo „sa” spravilo. Za rozhodujúce však považujem tri iné, 
temer nehmotné skutočnosti. Jednou je posun v nazeraní akade-
mickej obce na miesto IT v našom pracovnom živote, druhou sú 
konkrétni „Satovia“ a treťou schopnosť dívať sa na veci zo širšieho, 
univerzitne univerzálnejšieho pohľadu. Pozrime sa na všetky tri 
okolnosti trošku podrobnejšie.  

V uplynulom období môžeme skutočne registrovať zreteľný po-
sun v nazeraní akademickej obce na IT. U študentov to až tak 

neprekvapuje, tí sú vždy nositeľmi toho, čo je „in“, často pritom 
dokonca môže ísť o užitočné inovácie, v našom prípade napr. za-
užívaných pracovných postupov. Radosťou nás však môže napĺňať, 
že na našej pôde, ktorá, ako sa sluší na najstaršiu a najväčšiu 
slovenskú univerzitu, je primerane konzervatívna, už prednosti IT 
vidia a užívajú aj všetci jej zamestnanci. IT už pre nikoho nie je 
niečo imaginárne, IT sú už zažitým „výrobným prostriedkom“, kto-
rý najrôznejšími formami pomáha robiť vzdelávaciu, výskumnú či 
riadiacu prácu efektívnejšou.  

Vyššie som úmyselne napísal, že „sa to“ spravilo. Všetci však 
vieme, že za každým dielom sú vždy konkrétni ľudia. Teraz mám 
na mysli najmä záverečné, realizačné fázy nasadzovania rôznych 
prvkov IT do prevádzky. Mám na mysli zamestnancov výpočto-
vých stredísk fakúlt, Centra informačných technológií UK a ana-
logických organizačných štruktúr. Myslím na nich preto, že v ich 
prípade je zotrvávanie v podmienkach školstva ešte impresívnejšie, 
ako u väčšiny ostatných zamestnancov. Áno, univerzita a jej sú-
časti sa rôznymi formami a rôzne intenzívne snažili poskytovať 
technickým správcom IIKS a ostatným IT-éčkárom rôzne nefinanč-
né benefity. Pravdou však je, že trh práce pre týchto špecialistov 
ponúkal v hodnotenom období zreteľne farebnejšie monetárne 
lákadlá.  

V neposlednom rade chcem hovoriť o schopnosti dívať sa na 
univerzitné veci zo širšieho pohľadu. IT dokázali skoro nemožné: 
v zložitej štruktúre našej alma mater od zrodu IIKS každoročne 
potvrdzujú, že sme schopní povzniesť sa nad partikulárne pohľa-
dy a uznať, že aj centrálne zabezpečovaná služba môže byť spo-
ľahlivá a finančne efektívnejšia, ako rozdrobené riešenia. A to nie 
je vôbec jednoducho získateľné poznanie, veď každý špás niečo 
stojí a na „vlastnú korunu” sa vždy dívame veľmi citlivo. Inšpirujúci 
IT odkaz pre iné univerzitné aktivity.  

 
Pokračujeme  

Nerobme si ilúzie, že v nasledujúcom období nás v IT čakajú 
selanky. Naopak, doba bude ešte ťažšia, pretože reštrikcie v prí-
stupe k prostriedkom z EÚ, ktoré platia pre Bratislavu, budú na 
nás kruto dopadať. Som si však istý, že aj toto zvládneme. Už vie-
me, že v IT mnohé dokážeme, že máme byť na čo hrdí, že máme 
na čom a na kom stavať. Vďaka za to patrí všetkým, ktorí k tomu 
v uplynulých desiatich rokoch prispeli.  

Martin Dúbrava, prorektor UK  
(text vychádza z „Úvodu“ zborníka konferencie) 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas konferencie rektor odovzdal ocenenie doc. RNDr. P. Mederlymu, CSc. 
za rozvoj informačných technológií na UK. 
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XXI. Martinské dni dýchania 
 
Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK sa v dňoch 20. – 21. mája 2008 uskutočnili v poradí už 21. Martinské dni dýchania, ktoré sa s dvojroč-

nou periodicitou uskutočňujú už niekoľko desaťročí.  
 
Skupina martinských respirológov, ktorá má svoje meno nielen 

na Slovensku ale aj v zahraničí, si ctí uvedenú tradíciu, v ktorej sa 
integrujú výsledky experimentálneho a klinického výskumu. Vý-
skum martinskej respirologickej školy jasne dokazuje, že takýmto 
postupom je možné dosiahnuť aj veľmi náročné ciele. Dôkazom 
toho je aj bohatý vedecký a odborný program podujatia, v rámci 
ktorého odzneli viaceré originálne výsledky v podaní skúsených 
ako aj mladých respirológov. 

Otvorenie Martinských dní dýchania bolo ideálnym priestorom 
pre prezentáciu novej vedeckej monografie „Cough: From Lab to 
Clinic“, vznik ktorej bol iniciovaný respirológmi z Martina. Jedným 
z editorov monografie bol nestor martinskej respirologickej školy 
a svetoznámy vedec prof. MUDr. Juraj Korpáš, DrSc., emeritný 
profesor JLF UK Dr. Ashima Anand, PhD. z Indie, ďalšia editorka 
monografie, poctila tento akt svojou prítomnosťou a vo svojom 
príhovore zdôraznila dôležitosť spolupráce, húževnatosti a vytrva-
losti, teda vlastnosti, ktoré sú pri vydávaní akéhokoľvek vedecké-
ho diela nevyhnutným predpokladom konečného úspechu. O tom, 
že ide o úspešné dielo svedčí fakt, že monografii bola udelená 
cena Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti za rok 2007. Toto 
ocenenie si pri prezentovaní monografie prevzali všetci autori  
a spoluautori kapitol patriaci zväčša k martinskej respirologickej 
škole. 

Martinské dni dýchania boli tematicky zamerané na päť hlavných 
oblastí. V sekcii nazvanej podľa názvu monografie Kašeľ – od 
laboratória po klinickú prax vystúpili najmä mladí respirológovia 
z radov doktorandov a postdoktorandov, ktorí jednoznačne uká-
zali, že výskum kašľa v Martine má nielen svoju históriu, ale aj 
prítomnosť a najmä budúcnosť. Prezentované práce dokumentovali 
najnovšie dosiahnuté výsledky v oblasti zapojenia fosfodiesteráz, 
iónových kanálov, či jednotlivých typov nervových zakončení do 
ovplyvnenia obranných reflexov dýchacích ciest a najmä kašľa. 
Okrem toho odzneli v tejto sekcii aj práce o vplyve rôznych ko-
morbidít na kašeľ. Za zmienku stojí skutočnosť, že v rámci tejto 
sekcie boli prezentované aj dve práce doktorandov JLF UK, ab-
solventov biomedicínskeho inžinierstva, ktorí ukázali nevyhnutnosť 
spolupráce odborníkov z oblasti medicíny a technických vied pri 
súčasnom výskume. Zahraniční hostia, ktorými boli Dr. Ashima 
Anand, Principal Investigator z Exertional Breathlessness Studies 
Laboratory, Vallabhbhai Patel Chest Institute, Delhi University 
a prof. Mieczslaw Pokorski z Department of Respiratory Research, 
Polish Academy of Sciences Medical Center vo Varšave, prezen-
tovali originálne výsledky svojej vedeckej práce v špeciálnej sekcii 

Hypoxia a dyspnoe. V popoludňajších sekciách odzneli najnovšie 
poznatky z oblasti pneumológie a alergiológie v dvoch klinických 
sekciách – Nové trendy v diagnostike a liečbe pľúcnych ochorení 
a Novinky v oblasti používania inhalačných systémov. V týchto 
sekciách vystúpili renomovaní odborníci z tejto oblasti, akými sú 
MUDr. J. Plutinský, prof. MUDr. D. Salát a doc. Kyselovič. Dobrú 
odozvu mala u účastníkov podujatia aj sekcia venovaná zmenám 
funkcií dýchacích ciest v podmienkach zápalu, kde popri prezento-
vaní originálnych výsledkov viacerých autorov naznačila v úvodnej 
prednáške doc. Fraňová budúce možnosti a smerovanie ovplyv-
nenia zápalových ochorení v oblasti dýchacích ciest. 

V záverečnom hodnotení podujatia prezentovanom predsedom 
stáleho organizačného výboru Martinských dní dýchania prof. Ha-
náčkom zazneli slová chvály na organizačné zvládnutie ako aj 
zabezpečenie príjemnej rokovacej a spoločenskej atmosféry tohto 
stretnutia slovenských respirológov. Jednoznačnou výzvou pre 
budúcich organizátorov MDD je zvýšiť záujem zo strany teoretic-
kých, ale najmä klinických respirológov o toto podujatie, a zacho-
vať aj v budúcnosti obdivuhodnú a jedinečnú tradíciu MDD. 

MUDr. Juraj Mokrý, PhD., Ústav farmakológie JLF UK  
 
 
 

Sympózium o verejnom zdravotníctve  
v Martine 

 
V dňoch 15. – 16. mája 2008 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine zišli mladí pracovníci v odbore verejné zdravotníctvo na 

vedecko-odbornom sympóziu Public Health Martin, ktoré už po druhýkrát organizoval Ústav verejného zdravotníctva JLF UK. 
 
Celkový počet účastníkov (67) prevýšil očakávania usporiada-

teľov. Na podujatí boli poväčšine prítomní pracovníci z regionál-
nych úradov verejného zdravotníctva a zo slovenských univerzít. 
Pomerne početnú skupinu tvorili účastníci z Ostravskej univerzity.  

 
Nemocničná hygiena, pracovné lekárstvo,  
infekčné choroby 

Tohtoročnou novinkou bola videokonferenčná sekcia, v ktorej 
mali účastníci možnosť vidieť tento spôsob komunikácie. Spoje-
nie s účastníkmi z viacerých krajín Európy, Ázie aj Ameriky sa 
vydarilo bez väčších technických problémov. V súvislosti s rozširo-

vaním spolupráce s Európskym centrom prevencie a boja proti 
infekčným ochoreniam (ECDC) v Štokholme vo Švédsku a s pri-
zvaním Jesseniovej lekárskej fakulty UK ako spolupracujúceho 
centra (Competent Body) so svojím príspevkom vystúpila Dr. Ines 
Steffens, vedúca sekcie vedeckej komunikácie a hlavná redaktorka 
časopisu Eurosurveillance. Ďalším prednášajúcim bol doc. Gab-
riel Guliš z University of Southern Denmark v Esbjerg v Dánsku, 
ktorý predstavil metodiku HIA (Health Imapct Assessment) vo 
vzťahu k výživovým otázkam z pohľadu globálneho verejného 
zdravia. P. Son Dinh z Pasteurovho inšti tútu v Ho Či Minovom 
meste vo Vietname vo svojej prednáške predstavila rozšírený 
imunizačný program v južnom Vietname.  

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprava prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., prof. MUDr. Juraj Korpáš, DrSc., 
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. a MUDr. Ján Plutinský, PhD.  
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Počas dvojdňového podujatia odznelo 35 príspevkov v tema-
tických blokoch nemocničná hygiena, pracovné lekárstvo, životný 
štýl a determinanty zdravia, infekčné choroby, nerovnosti v zdraví, 

zdravotnícke systémy a služby, podpora zdravia, chronické cho-
roby a starostlivosť o starých, verejné zdravotníctvo mojimi očami  
a varia.  

 
Fórum pre mladých pracovníkov zdravotníctva 

Súčasťou sympózia bol aj workshop o programe HELICS na 
Slovensku, ktorý viedla pozvaná prednášajúca PhDr. Slávka Lit-
vová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Trenčíne. 

Počas celého sympózia panovala srdečná, priateľská atmosféra. 
V diskusii aj počas prestávok účastníci živo diskutovali, vymieňali 
si názory a nadväzovali kontakty pre ďalšiu spoluprácu. V rovna-
kom duchu sa nieslo aj spoločné posedenie večer prvého dňa.  

Do budúcnosti sa ukazuje ako veľmi užitočné vytvorenie také-
hoto fóra pre mladých pracovníkov z rôznych oblastí verejného 
zdravotníctva, koordinované Ústavom verejného zdravotníctva 
JLF UK v Martine. Sľubne sa tiež otvárajú možnosti spolupráce 
a výmeny odborno-vedeckých kontaktov s mladými pracovníkmi 
s analogickou odbornosťou v Českej republike, Bulharsku, Poľsku 
a v ďalších krajinách. 

Účastníci sympózia ocenili vysokú úroveň tohto postgraduálneho 
odborno-vedeckého podujatia. Podrobnejšie informácie o sympó-
ziu, vrátane prednesených príspevkov, je možné nájsť na webo-
vej stránke Jesseniovej lekárskej fakulty:  

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=3973. 

MUDr. Lukáš Murajda a prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc., 
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK 

 

 
Slovenčina ako cudzí jazyk 

 
Jazyková rozmanitosť sa oproti minulosti zviditeľnila, pretože v súčasnosti ľudia oveľa viac ako predtým komunikujú s cudzincami. Čoraz 
častejšie sa ocitajú v situáciách, keď potrebujú znalosť iného ako vlastného jazyka na integrovanom európskom trhu, v cestovnom ruchu 
alebo vo všeobecne globalizovanom svete. Po vstupe Slovenska do Európskej únie a po jeho začlenení do Schengenského priestoru sa 
i u nás začali intenzívnejšie podporovať programy, ktorých cieľom je stimulovať jazykové vzdelávanie. Je prirodzené, že sa záujem zvýšil 
aj o slovenčinu ako o jeden z úradných jazykov EÚ.  

 

Jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku, ktorá zabezpe-
čuje akreditovanú výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, je 
Ústav jazykovej a odbornej prípravy pre zahraničných študentov 
Centra ďalšieho vzdelávania UK. ÚJOP, ktorý má vyše štyridsať-
osemročnú históriu, aj v tomto roku ponúka letné kurzy sloven-
ského jazyka a kultúry. Väčšina aktivít kurzu bude zameraná na 
spoznávanie malokarpatského regiónu. 

CĎV UK divízia ÚJOP po prvýkrát privíta skupinu študentov z Ka-
tedry slovanských jazykov a literatúry na Univerzite v Pittsburgu, 
ktorí prídu na Slovensko na jazykovú prax. Okrem klasického let-
ného kurzu pre zahraničných študentov, podnikateľov, expertov 
a diplomatov pripravuje divízia ÚJOP na toto leto aj kurz pre kra-
janov. Uskutočňuje sa vďaka dohode medzi Ministerstvom škol-
stva SR a UK, na základe ktorej sú finančne podporované progra-
my pre deti našich krajanov z krajín, v ktorých majú možnosť štu-
dovať na slovenských gymnáziách (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko). 
Pre nich je určený kurz slovenského jazyka a odborných predme-
tov, obsahom ktorého je gramaticky a tematicky variabilná výuč-
ba slovenského jazyka a odborných predmetov prírodovedného 
a humanitného zamerania formou seminárov a prednášok. Okrem 
študentov stredných škôl sa môžu na letných programoch pre 
krajanov zúčastniť aj pedagógovia, ktorí vyučujú na slovenských 
školách v zahraničí, pracovníci slovenských kultúrnych centier 
a slovenských spolkov – pre nich pripravujú pracovníci divízie 
ÚJOP CĎV UK v tomto období kurz slovenského jazyka a kultú-
ry, ktorý je zameraný na zdokonaľovanie jazyka v prirodzenom 
slovenskom prostredí.  

Okrem priamej výučby slovenčiny v skupinách sú pre všetkých 
účastníkov letného jazykového kurzu pripravené popoludňajšie 
aktivity, ktoré zahrňujú prednášky, besedy s hercami a režisérmi, 
divadelné dielne či prezentáciu slovenského folklóru – ľudovej 
hudby, tancov a tradičných remesiel. V rámci víkendových aktivít 

budú ponúknuté fakultatívne výlety – jedným z nich bude aj troj-
dňová exkurzia po Slovensku, počas ktorej frekventanti navštívia 
Spišský a Oravský hrad, Levoču či Vysoké Tatry. 

Viac informácií o letných jazykových kurzoch organizovaných 
divíziou ÚJOP CĎV UK nájdete na www.cdvuk.sk.  

Klaudia Báčkaiová, ÚJOP CĎV UK 
 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videokonferenčná sekcia sympózia Public Health Martin 2008, vďaka 
ktorej sa podarilo spojiť s účastníkmi z rôznych častí sveta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lektorka divízie ÚJOP CĎV UK PhDr. Mária Vrábelová s účastníkom 
minuloročnej exkurzie organizovanej v rámci jazykového kurzu počas 
prestávky na ceste do Bojníc. Zdroj: CĎV UK 
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Jubileum ako štart 
 
Nie je jednoduché vytvoriť nové, kvalitné a navyše pretransformovať to najlepšie do súčasného konkurenčného športového prostredia. 

Vznik a vývoj Vysokoškolského športového klubu FTVŠ UK Lafranconi, čo je oficiálny názov, ktorý sa používa pri reprezentácii v jednotlivých 
športových odvetviach, nebol jednoduchý. Dnes slávi klub desiate výročie. 

 
Pri zrode klubu stáli dvaja členovia z Katedry gym-

nastiky na FTVŠ UK, Doc. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
a Mgr. Peter Olej, PhD. Z počiatočných štyroch gymnas-
tických športov a športových tancov v r. 1997 sa počet 
športov, ktoré klub zastrešuje v súčasnosti, rozrástol na 
štrnásť. Pracujú v piatich základných sekciách: gym-
nastických športov, športových tancov, plávania a vod-
ných športov, hier a športu pre všetkých. Z pôvodných 
tridsiatich piatich členov z roku 1997 sa členská základňa výrazne 
rozrástla. Koncoročná štatistika v roku 2007 dokumentuje 247 ak-
tívne súťažiacich športovcov a 210 osôb v športe pre všetkých, čo 
je spolu 457 členov VŠK FTVŠ UK. Je preto žiaduce poukázať na 
skutočnosť, že vedenie klubu iniciatívne rozvíja športovú činnosť, 
ktorou klub dôstojne reprezentuje svoju alma mater. A robia to bez 
okázalosti, v skromnosti, mravčej pracovitosti a bez nároku na 
odmenu. Robia to na základe svojho hlbokého ľudského a odbor-
ného presvedčenia, že šport by mal byť neoddeliteľnou súčasťou 
v živote každého človeka.  

 
Európske i svetové úspechy klubu 
Sekcia gymnastických športov (vedie ju Doc. PhDr. E. Streško-

vá, PhD.) v počiatkoch existencie mladého športového klubu za-
znamenala prvé medzinárodné úspechy v roku 1998 na Majstrov-
stvách Európy v Odense a v roku 2000 v Birminghame. V súťaži 
Euroteam získali šieste miesto v Európe, pričom základ reprezen-
tačného tímu tvorili študenti FTVŠ UK.  

Sekcia športových tancov (pod vedením Mgr. Petra Oleja, PhD.), 
svoju prácu orientuje nielen na športovú prípravu mládeže a do-
rastu, ale zohrala dôležitú úlohu i pri „tvorbe trhovej pozície“. Svo-
jimi vynikajúcimi výsledkami na najvyšších medzinárodných sú-
ťažiach v akrobatickom rock and rolle (2. miesto vo svetovom 
pohári v akrobatickom rock and rolle pár Olej – Danihelová v roku 
2001; prvé miesto v rovnakom roku v súťaži World Masters WM 
vo Viedni, opakované popredné umiestnenia na majstrovstvách 
Slovenska, Európy a sveta) implementovali meno klubu do špor-
tového povedomia. Modernizácia športových disciplín v rock and 
rolle priniesla novú kategóriu „Dievčenské formácie“, kde dievčatá 
tancujú bez partnerov. V roku 2004 a 2005 sa reprezentantky 
klubu umiestnili na najvyšších priečkach na majstrovstvách Slo-
venska. V roku 2006 sa konali historicky prvé Majstrovstvá sveta  
v Dievčenských formáciách (zatiaľ len v seniorkách) a naša for-
mácia bola pri tom. Pod názvom CHICAGO účastníčky neboli len 
štatistami, ale domov priniesli i skvelú bronzovú medailu.  

V druhej polovici roka 2007 oddelenie tancov čakala obhajoba 
bronzu na Majstrovstvách sveta Dievčenských formácií, ktoré sa 
konali v Švajčiarskom Schaffhausene, na ktoré sa zároveň pripra-
vovali i juniorky. Aj napriek skvelému výkonu dievčatám medaila 
ušla o vlások, ale 4. miesto seniorskej formácie je taktiež skvelým 
úspechom pri veľmi kvalitnej konkurencii. Veď koľkí z nás si môžu 
povedať, že boli vo svete štvrtí? 

V roku 2000 sa pod VŠK UK Lafranconi včlenila aj skupina plav-
cov, ktorá dlhodobo využívala plaváreň fakulty na tréningy, avšak 

pod inou hlavičkou. Po desaťročnom obzretí sa vzad 
za všetko hovoria výsledky práce trénerov (Doc. PaedDr. 
Yvetty Macejkovej, PhD., Mgr. Roberta Valoviča, a v po-
slednom období aj Evy Lohnickej). Na dokreslenie našich 
úspechov sme len v rokoch 2004 – 2006 získali 129 me-
dailí, z toho 60-krát zlato, 37 striebro, 32 bronz v mládež-
níckych i seniorských kategóriách. V roku 2002 boli dve 
plavkyne v slovenskej reprezentácii, v roku 2006 už 

štyri plavkyne. Úspechy reprezentácie vysokoškolského športové-
ho klubu v plávaní sú o to vzácnejšie, že je to vlastný „produkt driny 
a voľného času zúčastnených“. A na vrchole práce plaveckej sek-
cie je reprezentantka K. Listopadová, ktorá pod hlavičkou VŠK 
UK prekonala 22 slovenských rekordov (prevažne rekordy Martiny 
Moravcovej v žiackych kategóriách) a zúčastnila sa vôbec prvých 
majstrovstiev sveta juniorov v plávaní, ktoré FINA organizovala 
v roku 2006 v Rio de Janeiro. 

Klub pracuje ako živý organizmus. Výsledkom je organizačné 
včleňovanie nových sekcií. Poslednou „zatiaľ“ bola sekcia športo-
vých hier. Orientuje sa na športy basketbal (PaedDr. Gustáv Argaj) 
a florbal (Mgr. Marek Marušinec). Družstvá v športových hrách 
tvoria prevažne súčasní i bývalí študenti fakulty, ktorí ju i reprezen-
tujú na rôznych vysokoškolských športových podujatiach, ligových 
súťažiach a medzinárodných stretnutiach.  

 
Klinika pre študentov športu 
Symbióza práce Vysokoškolského športového klubu na pôde 

FTVŠ UK je mnohorozmerná. Vedenie fakulty vytvára výborné 
podmienky pre existenciu a prácu klubu. Klub je akousi „klinikou“ 
pre odborné praxe študentov, pre praktické hodiny študentov so 
špecializáciou trénerstvo. Prvotné získavanie pedagogických, 
odborných skúseností a zručností je optimálne „pod vlastnou 
strechou“. Športová prax prináša mnoho aktuálnych premien, na 
ktoré by sa vo vzdelaní študentov malo reagovať. Pre optimálne 
vzdelanie ale i tréningový proces sú nevyhnutné dobré vyučova-
cie priestory. Ekonomická náročnosť školy stúpa s množstvom 
a variabilitou športových areálov. Vyučovanie v plavárni, športovej 
hale, v gymnastickej telocvični a v tanečnom štúdiu je iste aj o ener-
giách, ale kde sú pomôcky a náradie, kde je nutná údržba pre 
dodržiavanie bezpečnosti a hygieny? Nie je to v súčasnosti ľahké. 
Preto VŠK FTVŠ UK vypomáha fakulte predovšetkým modernizá-
ciou vyučovacích pomôcok, inováciou náradia a náčinia na kon-
krétnych pracoviskách. Tento prínos je významný hlavne pre 
vyučovací proces, ktorý sa zlepšením materiálneho vybavenia 
skvalitňuje. Je logické, že tréneri v klube sú aj učiteľmi na fakulte 
a pracovníkmi v rôznych športových zväzoch. Prepojenie vzdela-
nia školy, ktoré ponúka a života športového hnutia by malo ísť 
neustále „ruka v ruke“.  

Veď kde by sa mal športový život rodiť, rásť, realizovať, prenášať 
do konkrétnych výsledkov, keď nie na Fakulte telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského? 

Doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.,  
VŠK FTVŠ UK 

Aktiv ity našich pracov ísk  
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Odišiel vynikajúci odborník, ochotný poradca 
a kompetentný lekár 

 
Doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSc. bol zakladateľom a nestorom nukleárnej medicíny ako vedného odboru na Slovensku a jedným z prvých 

priekopníkov výučby lekárskej fyziky, biofyziky a nukleárnej medicíny na Lekárskej fakulte UK. Jeho priatelia, kolegovia, nasledovníci, 
študenti a rodina sa s ním rozlúčili 16. júna 2008 na cintoríne v Slávičom údolí. 

 
Už počas štúdií na LF UK prejavo-

val zvýšený záujem o prírodné vedy, 
najmä o fyziku a chémiu. V prvom 
ročníku lekárskeho štúdia sa uchá-
dzal o miesto demonštrátora na Ústa-
ve lekárskej fyziky a pracoval tam 
ako pomocná vedecká sila a výpo-
mocný asistent do ukončenia štúdia 
na fakulte. 

Doc. Hupka spojil celý svoj pro-
fesionálny život s výskumom v 
oblasti nukleárnej medicíny a jeho 
aplikáciou v diagnostike a liečbe 
chorôb  

s využitím umelých rádionuklidov. Ako prvý na Slovensku použil 
otvorené rádioaktívne izotopy, tzv. „stopovaciu metódu“, na 
diagnostiku a liečbu v humánnej medicíne. Založil vedný odbor 
nukleárna medicína. Okrem toho bol tiež dlhoročným hlavným 
odborníkom MZ SR pre nukleárnu medicínu.  

Nadovšetko miloval svoju prácu, rozvíjal ju a vštepoval lásku  
k nej aj svojim žiakom a nasledovníkom. Nukleárnu medicínu 
považoval za najkrajšie dobrodružstvo s nádhernou perspektívou 
a mal pravdu. Stál pri jej zrode, dozeral a pomáhal pri jej rozvoji   
a doži l sa doby, keď sa stala vlajkovou loďou medicíny. Založi l 
Spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, bol jej dlhoročným predsedom ako aj jed-
ným zo zakladajúcich členov Európskej a Svetovej spoločnosti nuk-
leárnej medicíny.  

Počas svojho plodného vedeckého života absolvoval študijné 
pobyty na významných zahraničných pracoviskách v Moskve, 
Paríži, Viedni a v Heidelbergu. Najvýznamnejším medzníkom  
v jeho vedeckej kariére bol desaťmesačný študijný pobyt v labora-
tóriách Experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty v Bruseli v roku 
1961.  

Niet snáď na Slovensku lekára v zrelom veku, ktorého by doc. 
Hupka neučil fyziku, biofyziku alebo nukleárnu medicínu. Bol 

skvelým vysokoškolským pedagógom a bri lantným prednášate-
ľom. Celé generácie študentov slovenských lekárskych fakúlt 
študovali lekársku fyziku, biofyziku a nukleárnu medicínu z učeb-
níc a učebných textov, ktorých prvým autorom alebo spoluautorom 
bol docent Hupka. Patria medzi nich aj jeho deti, ktoré sú tiež verné 
medicíne – dcéra Viera, synovia Vladimír a Štefan. Neúnavná prá-
ca a angažovanosť doc. Hupku v odbore bola ocenená mnohými 
vyznamenaniami. 

Česť jeho pamiatke! 
 
 
– narodil sa 22. 5. 1920 v Trnave 
– 1938 – ukončil stredoškolské vzdelanie v Bratislave 
– 1938 – 1944 – absolvoval Lekársku fakultu UK 
– 1939  – 1947 – odborný asistent v Ústave lekárskej fyziky 
– 1947 – odborný asistent na I. internej klinike 
– 1952 – 1990 – pracoval v Onkologickom ústave; vedúci  

Oddelenia rádioizotopov; prednosta Oddelenia nukleár-
nej medicíny 

– 1958  – vedúci Subkatedry nukleárnej medicíny v Ústave pre 
ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave 

– 1960 – získal hodnosť kandidáta lekárskych vied 
– 1963 – 1965 – pôsobil na JLF UK v Martine, kde založil  

Oddelenie nukleárnej medicíny 
– 1964  – 1977 – vedúci Katedry lekárskej fyziky a nukleárnej 

medicíny LF UK 
– 1982 – doktor lekárskych vied 
– zomrel 11. 6. 2008 v Bratislave 
 
 

Elena Kukurová a Eva Kráľová, Ústav lekárskej fyziky, 
biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK;  

Izabela Makaiová, Klinika nukleárnej medicíny LF UK  
a OUSA v Bratislave  

(redakčne upravené a krátené

 
 

Zomrel chirurg a vynálezca 
 

Centrom záujmu vedecko-výskum-
nej a experimentálnej práce profe-
sora MUDr. Rudolfa Moravca, DrSc. 
boli ochorenia podžalúdkovej žľazy, 
pečene a čreva. V klinických štú-
diách zameral pozornosť na žalúdok, 
pečeň, žlčové cesty, štítnu žľazu, 
nadobličky, tenké a hrubé črevo. Je 
spoluautorom vynálezu perfusora, 
za ktorý získal zlatú medailu. 

Publikoval takmer tristo prác doma 
a v zahraničí, ako autor a spoluautor 
odprednášal viac ako 450 predná-
šok doma a v zahraničí, uverejnil viac  

ako 200 článkov so zdravotno-výchovnou tematikou. Prednášal 
chirurgiu na Lekárskej fakulte UK takmer dvadsaťpäť rokov.  

Vydal niekoľko monografi í, autorsky sa podieľal na učebniciach 
chirurgie. Na konci svojho života písal úvahy a knihy, v ktorých sa 
zamýšľal nad úlohou, poslaním lekára v tejto dobe (Z chirurgovho 
zápisníka, Nemocnica v strede mesta a iné). Je nositeľom mnohých 
ocenení a vyznamenaní. 

Aktívne pracoval v Československej chirurgickej spoločnosti  
ako člen výboru a v Slovenskej chirurgickej spoločnosti ako pod-
predseda výboru. Bol členom Medzinárodnej chirurgickej spoloč-
nosti. 

 
 
– narodil sa 10. 2. 1930 v Brodne pri Žiline 
– 1949 – maturoval na Gymnáziu v Žiline 
– 1949 – 1955 – absolvoval LF UK 
– 1955  – 1960 – odborný asistent na Katedre anatómie LF UK 
– 1960 – 1989 – pôsobil na Chirurgickej klinike LF UK  
– 1966 – získal titul CSc. 
– 1971 – docent 
– 1982 – doktor lekárskych vied 
– 1983 – profesor 
– 1990 – 1995 – pôsobil na Klinike plastickej chirurgie v NsP 

Bratislava 
– zomrel 13. 6. 2008 v Bratislave 
 
 

MUDr. Margita Moravcová, CSc., manželka  
(pracovala na LF UK) 

Spomíname 



Aktivity našich pracovísk

Európske štúdiá v angličtine a vo francúzštine 
 

Od roku 2006 sa v Ústave európskych štúdii a medzinárodných vzťahov (ÚEŠMV) Fakulty sociálnych a ekonomických vied (FSEV UK) 
uskutočňoval unikátny projekt výučby v angličtine s výberovými predmetmi vo francúzštine. Po ukončení dvojročného projektu nastal čas na 
zhodnotenie jeho prínosu, preskúmanie slabších stránok a možností podobnej výučby v budúcnosti. 

 
V čom spočíva hlavný prínos projektu?  

V prvom rade je to jeho unikátnosť na Slo-
vensku. Hoci sa na niektorých univerzitách na 
Slovensku už vyučujú predmety v angličtine, 
zväčša ide o jazykovú výučbu alebo jednotli-
vé kurzy na niektorých študijných programoch. 
ÚEŠMV transformoval kompletný program vý-
učby bakalárskeho a magisterského štúdia do 
angličtiny s ponukou výberových predmetov 
vo francúzštine. 

 
Pozitíva projektu 
 

Výučba v angličtine prináša so sebou rad 
výhod. Prostredníctvom nej sa zlepšuje aktív-
na znalosť jazyka, už v konkrétnej odbornej 
problematike, so špecifickou slovnou zásobou. 
To predstavuje výhodu oproti štandardným ja-
zykovým kurzom, keďže najlepším spôsobom 
na zlepšenie jazykového prejavu je jeho aktív-
ne používanie. Študenti ÚEŠMV majú pred-
nášky a semináre v angličtine, diskusie sa ve-
dú v anglickom jazyku. Samozrejme, že nešlo  
o mechanické zavedenie úplne všetkých pred-
metov do cudzích jazykov – v učebnom progra-
me ostali niektoré kurzy, ktoré vedú významní 
odborníci z príslušných oblastí aj v slovenskom 
jazyku. V zimnom semestri sa v cudzom jazy-
ku vyučovalo dvadsať kurzov a v letnom viac 
ako dvadsaťpäť predmetov. 

Filozofia výučby na FSEV UK, ktorá dáva 
priestor na individuálny prístup k štúdiu pro-
stredníctvom nižšieho počtu hodín kontaktnej 
výučby, umožňuje študentom lepšiu prípravu 
na hodiny. Študenti si pred prednáškami a se-
minármi naštudujú danú problematiku, aby sa 
k nej mohli vyjadriť a vedeli o nej diskutovať. 
Keďže kvalitné a najaktuálnejšie zdroje v oblasti 
sociálnych vied sú takmer výhradne v angličti-
ne, schopnosť porozumieť náročným odborným 
textom v angličtine a vedieť sa v nich oriento-
vať predstavuje pre študentov veľký prínos do 
budúcnosti. Štandardné jazykové kurzy totiž 
len ťažko pripravia študentov na prácu s odbor-
nými zdrojmi. Najspoľahlivejším spôsobom na 
získanie tejto schopnosti je preto každodenná 
práca s odbornými textami v angličtine.  

V súčasnosti sú slovenské univerzity málo 
atraktívne pre zahraničných študentov. Jedným 

z hlavných dôvodov je malá ponuka výučby  
v angličtine. Prítomnosť zahraničných študen-
tov prináša so sebou výhody, pre univerzitu sú 
to niekedy financie, pre študentov i učiteľov 
obohatenie akademického prostredia, majú 
možnosť porovnať sa so zahraničnými študent-
mi, dozvedieť sa niečo o ich krajine. Vytvorenie 
rôznorodého akademického prostredia pomáha 
utvárať priateľstvo a porozumenie medzi rôzny-
mi kultúrami. Vďaka programu výučby v anglič-
tine sú na ÚEŠMV prítomní zahraniční študenti 
z rôznych krajín (Čína, Mexiko, Holandsko, Ka-
nada, Ukrajina, Dánsko) v rámci výmenných 
pobytov (Erasmus), ale aj kompletného štúdia. 

 
Čo možno zlepšiť do budúcnosti 
 

Po vymenovaní prínosov a výhod programu 
nemožno zabudnúť načrtnúť nedostatky a prob-
lémy s uskutočnením projektu. Problémy súvi-
siace s projektom sú predovšetkým finančného 
rázu, ako to už pri univerzitných záležitostiach 
na Slovensku býva. Výučba v angličtine vyža-
duje kvalitne jazykovo vybavených odborníkov 
zo Slovenska alebo zahraničných lektorov. Obi-
dva typy vyučujúcich si vyžadujú vyššie ná-
klady na odmenu ako je bežná odmena pre 
vysokoškolského učiteľa. Preto by sa projekt 
na ÚEŠMV nemohol uskutočniť bez finančnej 
podpory (Európsky sociálny fond). Napriek ofi-
ciálnemu ukončeniu projektu (september 2008) 
bude ÚEŠMV pokračovať v nastúpenom pro-
grame výučby aj v nasledujúcom akademickom 
roku. Už dnes je napríklad isté, že na ústave 
budú pôsobiť ôsmi zahraniční učitelia. 

Nefinančné problémy možno zhrnúť do dvoch 
kategórii: slovenskí vs. zahraniční učitelia a úro-
veň jazykovej zdatnosti študentov. Z vyjadrení 
študentov vyplýva, že neboli spokojní s jazy-
kovou vybavenosťou niektorých slovenských 
učiteľov. So zahraničnými učiteľmi boli študenti 
nadmieru spokojní. Slovenských učiteľov s dob-
rou úrovňou angličtiny študenti tiež chválili, čo 
svedčí o tom, že kľúčom k úspechu sú jazy-
kové schopnosti učiteľa v kombinácii s jeho 
odbornými a pedagogickými schopnosťami. 

Zo strany študentov zaznievali ohlasy na za-
vedenie prípravného kurzu odbornej termino-
lógie v angličtine. Mnohí študenti mali spočiat-

ku problémy prispôsobiť sa náročnosti výučby 
v angličtine. Z tohto dôvodu je od nasledujú-
ceho akademického roka zaradený do študij-
ného programu bakalárskeho štúdia jazykový 
kurz „Social Science English“. 

 
Francúzština zatiaľ zaostáva 
 

Osobitnou kapitolou je výučba vo francúz-
štine. Faktom je, že na Slovensku pociťujeme 
nedostatok francúzsky hovoriacich odborníkov. 
Vo všeobecnosti je potrebné zlepšiť jazykovú 
prípravu študentov vo francúzštine, rozšírením 
ponuky kurzov, čo sa týka počtu aj rozdelenia 
kurzov podľa úrovne jazykových znalostí. Na 
základe hodnotiacej správy projektu by bolo 
vhodné na ÚEŠMV viac propagovať výučbu vo 
francúzštine a umožniť študentom rozvíjať svo-
je jazykové schopnosti. Študenti, ktorí sa kur-
zov vo francúzštine zúčastnili, boli s nimi veľmi 
spokojní, ich početnosť však bola nízka. Tu mô-
žeme pozorovať fenomén, kde si študenti žia-
dajú výučbu vo francúzštine, ale keď sa otvorí 
kurz so zahraničným lektorom, nezúčastnia sa 
ho. Dôvodom ich správania je najmä obava  
z nedostatočnej úrovne jazykových znalostí. 
Problém možno odstrániť ponukou kurzov s roz-
dielnou úrovňou náročnosti vo francúzštine, čo 
však prináša iné problémy (finančné), ale tiež 
aktívnejším prístupom zo strany študentov. 

Možno teda konštatovať, že projekt výučby 
bakalárskeho a magisterského programu v an-
gličtine s výberovými predmetmi vo francúz-
štine na ÚEŠMV FSEV UK bol veľmi úspešný. 
Študenti ho hodnotili pozitívne, aj keď sa vy-
skytli nedostatky a pripomienky do budúcnosti. 
ÚEŠMV však určite vykročil správnou cestou. 
Ako prvý predstavil projekt ucelenej výučby  
v cudzom jazyku – angličtine s možnosťou vý-
učby ďalšieho jazyka – francúzštiny. Jazyková 
výučba bude v budúcnosti hrať v univerzitnom 
vzdelávaní kľúčovú úlohu a spôsob transfor-
mácie kompletného kurikula do angličtiny pred-
stavuje najvyšší možný stupeň jazykovej vý-
učby. Preto treba v nastúpenom trende pokra-
čovať. 

Andrej Wertlen,  
študent 3. ročníka FSEV UK  

(redakčne upravené a krátené) 
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Reportáž

V Modre sa strieľalo, bežalo o život a zápasilo. Zranený nebol nik 
 
Pri meraní fyzických síl sa 4. júna stretlo vedenie univerzity a fakúlt v areáli Astronomického a geofyzikálneho observatória v Modre na Športovom dni UK, 

ktorého tradícia trvá už šestnásť rokov. Viac ako o víťazstvo šlo o priateľské stretnutie pri neformálnych rozhovoroch v dobrej nálade, na ktoré pri vážnych 
pracovných povinnostiach zväčša nezostáva čas. 

 
Párky dodali silu, slnko pozitívnu energiu a roz-

hodca Vojto Potočný správnu súťaživú atmosféru. 
Vtipnými a naoko prísnymi poznámkami kritizoval 
výkony športujúcich rektor – nerektor. Zahrievacie 
kolo predstavoval hod granátom do kotla. Zvládli 
ho všetci hravo a pokračovali pri streľbe vzdu-
chovkou do terča. Tu sa ukázali aj skutočné talen-
ty, napríklad pani kvestorka Záthurecká, prode-
kanka Tkáčiková či dekan Boďa a prodekan Filo. 
Niektorí si strieľanie užívali ako skutoční poľov-
níci, iných potešila aj taká drobnosť, že sa aspoň 
párkrát trafili...  

Nasledovali preteky v lese, kde desiatka „vyvo-
lených“ bežala dve kolá a ostatní jedno. Rozhod-
ca ocenil všetkých súťažiacich: „Jedni bežali o ži-
vot, iní si užívali, že sú v prírode, ale všetci sa sna-
žili.“ Najviac prodekan Filo, prodekanka Cihová, 
kvestorka a tajomník PdF Šutka.  

Azda najemotívnejšou a najnapínavejšou zo 
všetkých disciplín bolo preťahovanie lanom. Ak 
družstvá zapojili do zápasu všetky sily, tak ani 
povzbudzujúci nezaostali vo fandení. Vo finálo-
vom zápase sa nakoniec družstvu dekana FTVŠ 
Holienku podarilo zdolať rektorovo družstvo. Atmo-
sféra bola skutočne nefalšovaná, ako poznamenal 
rozhodca Potočný. Dokonca je presvedčený, že 
vedenie dokáže „ťahať za jedno lano“. 

Po výbornom guláši si výhercovia rozdelili ceny, 
ktoré venovala univerzita a fakulty. Špeciálnu cenu 
rektora – sklenenú zemeguľu – si odniesol vedúci 
oddelenia astronómie a astrofyziky FMFI profesor 
Vladimír Porubčan.  

 
 
 
 
 
 Radosť neskrýval dekan FMFI Boďa, ktorý je rád, 

že ľudia stále vedia športovať. Na športovom dni 
ocenil najmä to, že si s kolegami mohol neformál-
ne pohovoriť. Rozhodca ešte dodal: „Som neko-
nečne rád, že sa dokážu z tých talárov a starostí 
vyzliecť aspoň raz do roka a uvoľniť sa. Tu sú si 
všetci rovní.“ 

 
 
 
 
 
Rozhodca Vojto Potočný mal u športujúcich rešpekt.
Po streľbe spočítal body pani kvestorke s číslom 
99. Zdroj: LM

Lenka Mlynčeková 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Družstvo dekana FTVŠ Holienku v preťahovaní la-
nom zvíťazilo nad rektorovým družstvom. Zdroj: LM

 

Mužská časť mala snáď najväčší pôžitok zo streľby 
vzduchovkou. Zdroj: LM 

Observatórium UK objavilo rekordný počet asteroidov 
 

Na exkurziu do univerzitného observatória v Modre sa vypravili zamestnanci univerzity, ktorí mali po športovaní počas Športového dňa UK energiu a chuť 
vidieť zblízka, ako funguje. Pán Dušan Kalmančok spolu s vedeckými pracovníkmi Jurajom Tóthom, Pavlom Zigom a Leonardom Kornošom nás zaviedli  
k teleskopu, ukázali, aké prístroje používajú a porozprávali o výskumoch, na ktorých pracujú. Astronomické a geofyzikálne observatórium je súčasťou Katedry 
astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK. 

 
Astronómovia nás viedli schodmi až do kupoly, 

kde sa nachádza 600 cm vysoký Zeissov zrkad-
lový ďalekohľad. Pootvorili ju, aby nám ukázali, 
ako pozorujú nočnú oblohu a rozhovorili sa o čin-
nostiach, ktorými sa v observatóriu zaoberajú. Ide 

najmä o výskum medziplanetárnej hmoty, zlože-
nia a vlastností asteroidov a meteoroidov v slneč-
nej sústave. 

Aké významné objavy sa im podarilo počas exis-
tencie urobiť? Juraj Tóth hovorí: „Objavili sme 
okolo stopäťdesiat nových asteroidov z oblasti 
medzi Marsom a Jupiterom. Mnohé z nich sú po-
menované buď po univerzite, meste alebo význač-
ných ľuďoch. Výnimočný je ešte objav blízkozem-
ského asteroidu, kde je omnoho ťažšie objaviť ne-
jaký asteroid. Tento mimoriadny objav sa podaril 
kolegovi Galádovi.“ Pavol Zigo dopĺňa: „Nášmu pra-
covisku sa navyše podarilo objaviť rekordný počet 
asteroidov spomedzi pracovísk na Slovensku. Než 
sme začali pracovať my, boli na Slovensku objave-
né dva nové asteroidy. Zaevidovali nám už stoosem 
objavov a ďalších osemdesiat je zatiaľ nepotvr-
dených. Pri súčasnej technike a záujme štátov  
o výskum asteroidov predpokladáme, že v budúc-
nosti už nebude možné objaviť väčší počet.“ 

Cieľom výskumu asteroidov sú fyzikálne vlast-
nosti, možnosti rozpadu a pod. Po rozpadnutí ale-
bo zrážaní asteroidov vznikajú meteoroidy, ktoré 
denno-denne vnikajú do atmosféry Zeme. 
Ďalším unikátnym výsledkom činnosti observa-

tória je snímka meteorického roja Leonid z roku 
1998, ktorá nemá obdobu vo svetovej histórii astro-
nómie. „Na jednu fotografickú platňu, kde sa sní-
ma celá obloha, sa za jednu noc zaznamenalo 
okolo stošesťdesiat meteorov,“ vysvetľuje astro-
nóm Tóth. 

Pri návšteve zariadenia sa zamestnanci veľa 
pýtali a pracovníci observatória im radi a ochotne 

na všetko odpovedali, vysvetlili, ba pridali aj nie-
koľko pozoruhodností. Presvedčili nás, že dozve-
dieť sa o činnosti našich kolegov na iných praco-
viskách univerzity je nielen zaujímavé ale i poučné. 

Lenka Mlynčeková 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Pán Dušan Kalmančok (v strede) zaviedol záujem-
cov do observatória a s kolegami porozprávali
o činnostiach a výskumoch. Zdroj: LM 

Šesťmetrový Zeissov teleskop v kupole kraľuje 
observatóriu. Zdroj: LM 
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