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Editoriál
Viem, že v istých situáciách treba byť, ako sa zjemňujúco
hovorí, diplomatický. Tak sa teda o to pokúsim.
Pri uvažovaní o dnešnom stĺpčeku som priam trýznivo dumal, či písať o tom, čo je v tejto Našej, alebo znova upriamiť
pozornosť na to, čo nezmienil žiadny autor. Keby som sa rozhodol pre prvú alternatívu, písal by som o oslavách našej alma
mater. Veď by bolo o čom a stará dobrá Univerzita Komenského by si to iste zaslúžila.
Rozhodol som sa však pre druhú možnosť. Čože to predčilo
okrúhle slávenie a pritom sa toho v dnešnom čísle nikto nedotýka? Pomôcka: napríklad sa nehovorí o číslach 832 923 648,
832 923 648, 416 461 824 a 5 000. Viem, to nemohlo stačiť,
tak našepkávam ďalej: prvé tri sú Sk a s ich súčtom nestrácajte čas – zaokrúhlene a po starom je to 2,1 miliardy korún.
Všeličo sa veru v lete stalo, žiadna uhorková sezóna. Majoritní občania živšie a netradičnejšie než inokedy reflektovali
slovenské rómske špecifiká. Zasýpal nás popolček i emisie.
Boli krásne majstrovstvá sveta; nie vo futbale, ale v kľúčových
olympijských športoch – plávaní a atletike a v pre nás medailonosnej kanoistike (všimli ste si, že aj UK tam mala zastúpenie svojimi študentkami a medailistkami Ivanou Kmeťovou
a Martinou Kohlovou, rovnako ako predtým na „Európe“?).
Rozmýšľali sme – cui bono (nechať) prísť do polovice mosta?
Strašili aj vplyvy ekonomickej krízy, v ktorej negatívne dôsledky pre Slovensko prednedávnom ešte málokto veril. Prijímalo
sa na vysoké školy. Mali sme dovolenky. Zasadala akreditačná komisia. Uznášala sa vláda.
Aj 8. júla. Tiež si mohla vybrať. Ako stimulovať ekonomiku
v čase krízy, kam dať v nasledujúcich troch rokoch nemalé
peniaze (viď pomôcka), aby priniesli čo najviac pre dnešok
i zajtrajšok.
Temer všetci dávno vieme, že z dlhodobejšieho pohľadu je
oveľa lepšie naučiť chytať ryby ako jednu rybu podarovať. Ale
možno keď je tá kríza, lepšie je potešiť národ futbalovým štadiónom, ako investovať napríklad do jeho vzdelania. Len mám
drobnú pochybnosť, kto to je ten slovenský národ futbalový.
Viem však, že jeho tzv. tvrdému jadru sa čoraz častejšie daňoví poplatníci skladajú na riadne drahý dohľad pri jeho záľube. Nečudo, že je drahý, keď je nielen masívny, ale aj vysoko
kvalifikovaný – okrem radových policajtov ho realizujú aj špecialisti s helikoptérami, psami, kuklami a osobitným výcvikom.
Rovnako mám pochybnosť o veľkosti nášho futbalového národa a pýtam sa, aký podiel platcov dane tvorí, ako často
zaplní ten štadión atď. Ale preto určite nie sme maloverní
a sme presvedčení, že sa už čoskoro splnia napr. aj sľuby
o financovaní revitalizácie budov dvoch vedecky asi najpotentnejších fakúlt na Slovensku, ktoré má UK v Mlynskej
doline. Zhodou okolností by ich rekonštrukcia mala vyjsť približne na sumu nápadne pripomínajúcu zmienené dve futbalové miliardy. Apropo – na tom vraj národnom štadióne zrejme
nebude žiadny tartan pre atlétov a pri jeho výstavbe plavci
asi prídu o bazén.
Hovorí sa aj to, že všetko je vec ceny. Aká cena je za
5 000 študentov nad „fyziologickú“ kapacitu slovenských vysokých škôl? Minimálne je to cena potvrdenia preferencie
kratších efektov (štatistiky Úradu práce...) pred učením, ako
si efektívnejšie zadovažovať ryby (zvýšenie kvality slovenského vzdelávania).
Leto klopí zrak. Jeseň s ďalším akademickým rokom sa na
nás usmieva novou nádejou. Nech sa v ňom vám a s vami
i univerzite darí. Univerzite odobrenej rokmi a najnovšie aj
formálnou akreditáciou.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Prijali sme
viac študentov
Kvôli hospodárskej kríze je v súčasnosti ťažšie nájsť si zamestnanie. Vláda sa rozhodla situáciu zjednodušiť mladým ľuďom po
skončení stredných a vysokých škôl tak, že tento rok požiadala
vysoké školy prijať viac uchádzačov o prvý (Bc.) a tretí (PhD.)
stupeň vysokého štúdia ako po minulé roky. Dosiahla tak stav,
keď viac občanov v pozícii adeptov na pracovné miesta môže
študovať v dennej forme na vysokej škole. Znížila tak potenciálny
stav nezamestnaných.
Univerzita Komenského sa rozhodla počet svojich prijatých študentov rapídne nezvyšovať, pretože by spôsobila nielen devalváciu kvality vzdelania, ale nemá na to ani dostatočné kapacitné
možnosti. Stav študentov v prvom stupni štúdia sa zvýšil o 377
oproti minulému akademickému roku. LF UK dodatočne prijala
61 študentov, PraF UK 100, PdF UK 80, FaF UK 32, FTVŠ UK 31,
JLF UK 21, EBF UK 20 a FM UK prijala navyše 32 študentov denného štúdia. V treťom stupni prijala UK len o 13 študentov viac
ako v minulom roku.
Ministerstvo školstva SR prijalo zároveň opatrenie, aby sa uchádzači prijatí po 23. júli 2009 na denné štúdium v uvedených stupňoch od akademického roka 2009/2010 nezohľadňovali v počte
študentov na účely kritérií, podľa ktorých sa Akreditačná komisia
vyjadruje o začlenení vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie.
Lenka Mlynčeková

O znam

Centrum ďalšieho vzdelávania UK
v školskom roku 2009/2010
otvára
− jednoročný denný štátnicový kurz pre maturantov –
absolventov stredných škôl v jazyku anglickom/nemeckom
− angličtina a nemčina: všeobecný jazyk – bežná komunikácia,
odborný jazyk
− angličtina a nemčina: prípravný kurz na maturitu
− angličtina a nemčina: pre seniorov
− ruština, francúzština, španielčina, čínština, holandčina
Niektoré kurzy ponúkame s výraznou zľavou
pre zamestnancov Univerzity Komenského
a denných študentov.
Informácie:
Centrum ďalšieho vzdelávania UK,
Jazykové centrum, Odbojárov 10/a,
P. O. BOX 98,
820 05 Bratislava

Poznámka k titulnej strane:
Univerzita Komenského oslávila v júni 90. výročie svojho vzniku.
Súčasťou osláv boli aj ocenenia zamestnancov,
najstarších absolventov, výstava a iné.
Na fotografii oceňovanie zamestnancov v Aule UK.
Viac na stranách 8. – 14.
Foto: Ivan Karlík
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Záujemcovia z celého sveta sa u nás učili slovenčinu
Letná škola slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných účastníkov Studia Academica Slovaca – Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS)
má u nás už dlhú tradíciu. Tento rok sa konal jej jubilejný 45. ročník. Kurz seminárov, jazykových a konverzačných cvičení, ale aj exkurzií po Slovensku
za kultúrou, históriou a prírodou trval od 2. do 22. augusta. SAS je špecializovaným pracoviskom Filozofickej fakulty UK
„Chceme predstaviť slovenskú kultúru a Slovensko ako rovnocenného partnera v Európskej únii a chceme ukázať, že sa nemáme za
čo hanbiť. Máme svojrázne dedičstvo, ktoré
sa zachovalo v piesňach či rozprávkach a chceme to podať z prvej ruky,“ vysvetlila riaditeľka
SAS doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., hlavný zmysel školy.
Na tento ročník SAS sa prihlásilo 170 účastníkov z 33 krajín z 5 kontinentov sveta. Medzi
nadšencov pre slovenský jazyk patria okrem
obyvateľov okolitých krajín napríklad aj Fíni,
Američania, Juhoafričania, Austrálčania, Nepálci i Číňania. Najstarším účastníkom je 71ročný Američan a najmladším 17-ročný Rakúšan. O kurz slovenského jazyka majú záujem
predovšetkým študenti, doktorandi, lektori cudzích jazykov ale i prekladatelia. Ďalšou silnou
motiváciou sú súkromné dôvody.
„Našu letnú školu navštívilo už viac ako šesťtisíc uchádzačov z viac ako z päťdesiatich
krajín. Aj profesijná škála ľudí je veľmi široká.
V minulom režime neboli veľké možnosti cestovania k nám a práve SAS bol motiváciou
stretnutia pre spisovateľov, umelcov, redaktorov, kultúrnych pracovníkov,“ hovorí o histórii
SAS jeho riaditeľka.
Je slovenčina ťažký jazyk pre cudzincov?
Docentka Pekarovičová si myslí, že áno, ak
nemajú slovanský základ z iného jazyka. „Závisí to však od toho, akú majú motiváciu. Ak
sa chcú s našim jazykom zoznámiť hlbšie zo
študijných alebo pracovných dôvodov, vedia
prekonať počiatočné ťažkosti. Najmä u nás ako
v domácej krajine cieľového jazyka sa vedia
za niekoľko mesiacov veľmi dobre dohovoriť,“
dodáva.
Viacerí účastníci už majú so slovenčinou
predošlú skúsenosť. Svedčí o tom aj fakt, že
len 44 účastníkov bude navštevovať kurz pre
začiatočníkov. Kontakt so slovenčinou už mal
aj Eric, ktorý sa narodil v Kanade, vyrástol
v USA a teraz žije v Belgicku. „Za posledných
šesť rokov chodievam na Slovensko pravidelne päť – šesťkrát do roka. Mám tu množstvo
priateľov a skvelých zážitkov. Už dlho som sa
chcel začať učiť slovenčinu a konečne mám

Hodiny slovenčiny ale aj výlety za kultúrou u nás opäť absolvovali záujemcovia z piatich kontinentov.
Foto: SAS

čas. Po slovensky hovorím „trošku“. Len to,
čo som sa naučil z konverzácie a nejaké frázy.
Rozumiem dobre, ale teraz sa snažím zlepšiť
hovorenú slovenčinu.“
Shelly a Fiher z Taiwanu chcú porozumieť
kultúre, ľuďom a stretnúť priateľov. Na Slovensku sú prvýkrát a je to pre nich veľký kultúrny
šok. „Dnes ráno sme sa naučili nejaké frázy,
ale slovenčina je veľmi ťažká. Je to úplne iné
ako čínština,“ priznala Shelly.
Alexander z USA študuje v Nórsku sociológiu.
K ukončeniu štúdia sa potrebuje naučiť slovenčinu, pretože sa zameriava na oblasť Šaštín.
„Na Slovensku som bol už sedemkrát. Páči
sa mi tu, a preto sa stále vraciam. Teraz sa
musím naozaj začať učiť jazyk, pretože tu
chcem stráviť oveľa viac času kvôli výskumu.“

Keďže absolventi SAS sa radi vracajú, treba
zabezpečiť, aby bol každý ročník iný. Lektori
musia byť kreatívni. Na prednášky a semináre
pripravujú vždy iné texty, dávajú iný dôraz na
veci. Obsah a metódy určujú aj študenti, a preto lektori prispôsobujú prácu tým, ktorí sedia
v skupine.
Práca SAS je však prospešná i menu Slovenska vo svete. „Medzi účastníkmi sú vyslanci
vo svete, ľudia, ktorí pracujú so slovenským
jazykom a keď ich vieme získať pre Slovensko,
to sú najlepší propagátori Slovenska vo svete.
Ak oni budú hovoriť o nás v dobrom, je to viac,
ako keby sme sa my snažili,“ myslí si riaditeľka Pekarovičová.
Lenka Mlynčeková

Koniec konfrontácií...
V pondelok 29. júna 2009 sa uskutočnilo
stretnutie rektora Univerzity Komenského doc.
Františka Gahéra s prof. Štefanom Tomom,
na ktorom si objasnili niektoré názory zverejnené v tlači. Na stretnutí sa zúčastnil aj dekan
Prírodovedeckej fakulty UK prof. Anton Gáplovský.
Prof. Toma objasnil, že nemal žiaden zištný
dôvod na napísanie článku „Ako znižovať úroveň škôl“ do Sme (25. 3. 2009) a jeho jediným
dôvodom bolo, aby sa na všetkých fakultách
UK vytváral tlak na publikovanie v kvalitných
medzinárodných časopisoch, čím by sa zvýšilo renomé UK a následne aj jej postavenie
v medzinárodnom hodnotení univerzít. Prof.
Toma znovu veľmi pozitívne hodnotil fakt, že

zásluhou rektora F. Gahéra sa pri prideľovaní
dotácií z MŠ SR významne prihliada na výkony
univerzít vo vede a výskume. Ospravedlnil sa
za svoju nepresnosť z predošlého stretnutia
delegácie Vedeckej rady PriF UK a vedenia
UK týkajúcu sa 20 % fondu solidarity, pretože
išlo o jeho návrh a nie návrh delegácie PriF
UK.
Medzi zúčastnenými nedošlo k zhode, čo
sa týka výpočtu dotačných prostriedkov z MŠ
SR za výsledky vo vede na UK v rokoch 2008
a 2009 a ich rozdelenia na fakulty. Rozdiely
boli spôsobené pravdepodobne diferenciami
vo vstupoch pre tieto výpočty. Preto rektor UK
konštatoval, že si nemyslí, že by prof. Toma
v svojom článku publikovanom v Sme klamal.

Predpokladá, že pri písaní článku vychádzal
z iných podkladových čísiel. V diskusii sa konštatovalo, že v roku 2008 dostala síce PriF UK
90 % financií na chod fakulty, ale značnú časť
z toho tvorila priama dotácia MŠ SR na experimentálne odbory fakulty. Rektor uznal, že
140 tis. €, ktoré dostala PriF UK na tzv. granty
mladých z UK je odrazom faktu, že mladí učitelia a doktorandi tejto fakulty podali veľa kvalitných projektov.
Celé stretnutie bolo konštruktívnou a zároveň priateľskou diskusiou. Týmto vyjadrením
pokladáme našu diskusiu na tému uvedeného
článku za ukončenú.
doc. PhDr. František Gahér, CSc.,
prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.
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Senát sleduje
aj stav internátov a nájomných zmlúv
Posledné stretnutie Akademického senátu
UK v minulom akademickom roku sa uskutočnilo dňa 17. júna 2009. Rektor na ňom
informoval členov senátu o výsledkoch Akreditačnej komisie. Konštatoval, že UK vyhovela stanoveným kritériám a na rozdiel od
niektorých vysokých škôl na Slovensku si
zrejme bude môcť ponechať prívlastok „univerzita“. Našimi mínusmi sú neodstránené
duplicitné študijné programy a vysoký vek
profesorov.
Senát ďalej schválil predložený rozpočet
výnosov a nákladov verejnej vysokej školy

– Univerzity Komenského na rok 2009 a štatút Jesseniovej lekárskej fakulty UK.
Komisia na kontrolu prenajímaných priestorov UK, ktorú senát zriadil na zasadnutí
dňa 20. mája 2009, informovala členov senátu o vykonaných kontrolách na vysokoškolských internátoch Družba a Mlyny. Senát následne vyjadril vážne znepokojenie
nad skutočnosťou, že ubytovacej komisii
AS nebolo umožnené vykonať kontrolu celej
ubytovacej kapacity Mlyny. Akademický senát ďalej žiada ubytovacie zariadenia UK –
Vysokoškolský internát Družba UK Bratisla-

va, Vysokoškolský internát Mlyny UK Bratislava a Vysokoškolský internát a jedáleň,
JLF Martin – aby vypracovali cenník ubytovania zamestnancov UK do začiatku akademického roku.
Komisia AS UK pre kontrolu zámerov nájomných zmlúv a účelu nájmov na UK, ktorá bola taktiež zriadená na zasadnutí senátu
dňa 20. mája 2009, informovala o výsledkoch svojej kontroly. Senát vzal správu na
vedomie.
Lenka Mlynčeková

Letná škola
moderných fyzikálnych metód
V dňoch 15. – 21. júna 2009 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) uskutočnila medzinárodná letná škola
s názvom „Biofyzika a bioelektrochémia biomimetických štruktúr“. Bola súčasťou projektu FMFI UK a Fakulty prírodných vied a technológií
Nórskej univerzity pre vedu a technológie (NTNU) v Trondheime.
Profesor T. Hianik, predseda organizačného výboru, privítal na letnej škole piatich
doktorandov z Nórska, ktorých sprevádzal
profesor F. G. Banica a siedmich doktorandov a študentov zo Slovenska. Letná škola
predstavila študentom moderné fyzikálne
metódy, ktoré sa využívajú pri štúdiu biomembrán a pri analýze vlastností biomimetických štruktúr a biosenzorov.
Po prednáškach nasledovali praktické
cvičenia na vedeckých prístrojoch oddelenia biofyziky. Do programu prispeli svojimi
zaujímavými prednáškami okrem slovenských biofyzikov aj odborníci zo zahraničia
(doc. P. Skládal z Masarykovej Univerzity
v Brne a Dr. J. Preiner z Univerzity J. Keplera v Linzi). V tretej časti programu boli hlav-

nými aktérmi samotní študenti a výsledky
ich nedávnych vedeckých prác, ktoré prezentovali na študentskej konferencii (možné
nájsť v elektronickej podobe na webstránke
projektu www.nil.fmph.uniba.sk v časti Novinky.)
Záverečné hodnotenia oboch zúčastnených strán boli veľmi pozitívne. Študenti
získali množstvo cenných informácií a nových inšpirácií pre ich ďalšiu vedeckú prácu.
Nórski kolegovia mali okrem iného možnosť
spoznať i historické centrum Bratislavy
a niektoré krásy našej krajiny. Počas pobytu absolvovali výlet na hrady Červený Kameň a Devín.
Podobný poznávací zájazd je naplánovaný aj pre našich študentov. O rok budú

práve oni hosťami NTNU v Trondheime.
Bude to príležitosť spoznať nielen krásy
severskej krajiny, ale hlavne ďalšie zákutia
biofyziky a bionanotechnológie.
Škola bola usporiadaná v rámci projektu
„Príprava a vzdelávanie študentov v nanotechnologicky orientovanej bioelektrochémii a biofyzike“ (NIL-I-006). Tento projekt
je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom
Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti
vzdelávania.

Doktorandi z UK a z nórskej univerzity získali na letnej škole poznatky z biofyziky a bioelektrochémie.
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Zuzana Garaiová,
FMFI UK
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Absolventi ekonomickej a finančnej matematiky
hodnotili kvalitu štúdia
V sobotu 6. júna sa na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK (FMFI UK) uskutočnilo absolventské stretnutie prvých desiatich ročníkov magisterského odboru „Ekonomická a finančná matematika” (EFM). Počas rokov 1999 – 2008 ho ukončilo 296 absolventov. Približne polovica z nich sa
na stretnutí zúčastnila, s nimi aj viacerí učitelia a hostia.
Deviati vybraní absolventi predstavili svoje
pracovné skúsenosti, výsledky a uplatnenie
poznatkov zo štúdia v praxi. Súčasťou podujatia bola i anketa, ktorej sa zúčastnilo 177 absolventov. Výsledky uvádzame v rámčeku.

1. V súčasnosti pôsobím
• v akademickej alebo
vo výskumnej oblasti …
• v komerčnej sfére …
• v štátnej alebo vo verejnej
správe …
• v inej oblasti …

Nájsť si prácu
nie je problém
Ako dokumentujú výsledky ankety, väčšina
absolventov (až 63 %) po ukončení štúdia
nachádza uplatnenie v komerčnej oblasti,
najmä vo finančných inštitúciách a poisťovniach. K našim pravidelným odberateľom
absolventov patria najmä Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ČSOB, Allianz a i.
V posledných rokoch, keď štátna hranica
prestáva byť prekážkou, absolventi čoraz
častejšie cestujú za prácou do zahraničia.
Z hľadiska geografickej polohy je Viedeň
pre Slovákov prirodzenou voľbou, napr.
z Erste Group Bank AG sa ozvali už traja
naši absolventi.
Ďalšia časť absolventov, v posledných
rokoch nie zanedbateľná, údaje z ankety
hovoria až o 39 %, po ukončení magisterského štúdia pokračuje v postgraduálnom
alebo doktorandskom štúdiu doma alebo
v zahraničí. Každoročne asi z tridsiatky absolventov 5 až 10 pokračuje na doktorandskom štúdiu na našej fakulte, časť odchádza
na postgraduálne štúdium ekonómie na
CERGE v Prahe a jeden až dvaja pokračujú
v štúdiu na postgraduálnej škole Institut für
höhere Studien vo Viedni (IHS). V súčasnosti sa môžeme pochváliť aj rozšírením
siete postgraduálneho štúdia „za oceánom“:
EFM má už svoje zastúpenie aj na amerických univerzitách takých zvučných mien,
ako sú Cornell University, University of Minnesota či University of Chicago. Na všetkých
spomenutých školách dosahujú absolventi
EFM mimoriadne výsledky na prijímacích
testoch a patria k špičkovým študentom.
I keď zo získaných odpovedí vyplýva, že
zatiaľ sa iba malému počtu študentov (7)
podarilo úspešne svoje doktorandské štúdium aj dokončiť, veríme, že ďalší nádejní
kandidáti – 27 % ich budú v najbližšom čase nasledovať.
Po ukončení či už počas postgraduálneho
štúdia absolventi zotrvávajú v akademickej
alebo vo výskumnej oblasti (17 %), alebo
nachádzajú uplatnenie v štátnej správe
(13 %). Silné zastúpenie absolventov EFM
je možné v súčasnosti nájsť v Národnej banke Slovenska. Zastúpenie majú absolventi
už aj v štátnych inštitúciách za hranicami
SR: v Českej národnej banke, Österreichische National Bank či European Central
Bank, ako aj vo výskumných medzinárodných inštitúciách, akou je napr. IIASA v Rakúsku.

17 %
63 %
13 %
6%

2. Po ukončení štúdia som
pokračoval(a) v postgraduálnom
štúdiu
• Áno ...
39 %
• Nie ...
61 %
3. Doktorát (PhD.)
• som už získal(a) ...
časom získam ...
• nie je vo výhľade,
ale uvažujem o tom ...
• neplánujem získať ...

Stretnutie absolventov ekonomickej a finančnej
matematiky ukázalo, že odbor má uplatnenie
u nás i v zahraničí. Foto: Maťo Guzi

Z respondentov ankety sa len 8 % zmieňuje o probléme nájsť si po ukončení štúdia
prácu. Väčšina absolventov (82 %) potvrdzuje, že nájsť si zamestnanie nebol pre
nich problém. Čoraz viac absolventov si
v posledných rokoch nachádza prácu už
počas štúdia.
Výsledky ankety poukazujú na to, že až
92 % absolventov využíva znalosti nadobudnuté počas štúdia. U 63 % opýtaných nedominuje žiadna konkrétna oblasť či predmet
štúdia, z čoho možno usudzovať, že z hľadiska využitia získaných vedomostí v ďalšom povolaní absolventov je obsah štúdia
zostavený v správnom pomere, žiadna z jeho zložiek nie je neopodstatnená. Z jednotlivých oblastí študijných predmetov desať
percentnú hranicu prekročila iba informatika, čo podporuje dôležitosť výučby informatických predmetov i v rámci štúdia ekonomickej a finančnej matematiky.
Môžeme konštatovať, že výsledky ankety
potvrdili naše doterajšie odhady o uplatnení
absolventov EFM: za pomerne krátke obdobie existencie zamerania na finančnú
a ekonomickú matematiku štúdium vošlo
do povedomia odborníkov mnohých finančných ustanovizní na Slovensku ako aj renomovaných postgraduálnych škôl v zahraničí a o absolventov je stále veľký záujem.
Ostáva veriť, že tento pozitívny trend sa udrží aj v budúcnosti.
Pavel Brunovský a Zuzana Chladná,
FMFI UK

2%
27 %
18 %
53 %

4. Po ukončení štúdia na FMFI UK
som si našiel(a) prácu
• okamžite, pracoval som
už počas štúdia, a tak to
nebol problém ...
51 %
• okamžite, a to som
počas štúdia nepracoval ...
31 %
• v rozmedzí niekoľkých
mesiacov ...
10 %
• neskôr ...
8%
5. Od ukončenia školy som
zamestnanie
• nezmenil(a) ...
• zmenil(a) raz ...
• zmenil(a) dvakrát ...
• zmenil(a) tri a viackrát ...

46 %
34 %
17 %
3%

6. V mojej práci využívam znalosti
z matematiky ...
3%
• zo štatistiky a ekonometrie ...
7%
• z financií ...
4%
• z ekonómie ...
7%
• z informatiky ...
1%
• z každého trochu ...
61 %
• nič z toho, ale štúdium
mi bolo užitočné ...
7%
• štúdium mi nebolo užitočné ... 1 %
7. V súčasnosti pracujem
• doma v SR ...
• v zahraničí ...

76 %
24 %

8. Počas svojej kariéry som
pôsobil(a)
• len doma v SR ...
• len v zahraničí ...
• chvíľu tam a chvíľu tu ...

69 %
14 %
17 %

9. Výhľadovo sa mienim usadiť
• doma v SR ...
• v zahraničí ...
• ešte neviem ...

69 %
7%
24 %
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D e tsk á U nive r zita K om e nské ho

Letné prázdniny plné učenia
Detskú Univerzitu Komenského (DUK) už po siedmykrát absolvovali deti vo veku od 9 do 14 rokov, ktoré chceli využiť letné prázdniny
štúdiom. Projekt sa začal dňa 1. júla slávnostnou prísahou a skončil 26. augusta získaním diplomov.
Štyristo detí mohlo v mesiacoch júl a august navštíviť deväť prednášok na rôzne
témy, ktoré si pre nich pripravili odborníci
z Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity, Slovenskej akadémie vied
i Univerzity Viedeň. Okrem prednášok sa
deti zúčastnili sprievodných výletov a workshopov, medzi nimi architektonického, kariérneho či hip-hopového workshopu, návštevy Viedne, Slovenského národného múzea,
Slovenskej národnej galérie i Národnej rady
SR.
Diplom absolventa DUK získali všetky deti,
ktoré absolvovali najmenej šesť prednášok.
O priebehu detskej univerzity každoročne
vychádza kniha so zaujímavosťami a fotografiami. Deti si dokonca vydávajú aj vlastný časopis.
Deti už vedia:
− Prečo je krvný tlak dobrý pomocník a zlý
pán od prof. MUDr. Fedora Šimka, CSc.,
LF UK
− Prečo atóm pomáha ľuďom a prečo sa dá
zneužiť od prof. Ing. Jozefa Lipku, DrSc.,
Fakulta Elektrotechniky a informatiky
STU

Foto: SITA

− Prečo nám niektoré baktérie škodia a niektoré pomáhajú od doc. RNDr. Kataríny
Mikušovej, PhD., PriF UK
− Prečo je sucho a prečo sú povodne od
RNDr. Pavly Pekárovej, CSc., Hydrologický ústav SAV
− Prečo sa človek poisťuje od JUDr. Jána
Ježdíka, poradcu PPF
− Prečo sa opakujú hospodárske krízy od
doc. RNDr. Jána Pekára, CSc., FMFI UK

− Prečo a koľko musí človek piť od prof.
MUDr. Lászla Kovácsa, DrSc., LF UK
− Prečo právnické osoby nie sú z mäsa
a kostí od doc. JUDr. Márie Patakyovej,
CSc., PraF UK
− Prečo sa ponorke páči pod vodou a čo
tam všetko zažije od prof. Dr. Moniky
Bright, Katedra morskej biológie, Univerzita Viedeň

Doc. Mikušová:
Študenti, buďte zvedavší
Prečo nám niektoré baktérie škodia a niektoré pomáhajú? Odpovede na túto otázku si vypočuli detskí poslucháči dňa 15. júla od
doc. RNDr. Kataríny Mikušovej, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK. Na prednášku si pripravila nielen zaujímavú a farebnú prezentáciu
s množstvom obrázkov, ale aj Petriho misky s baktériami, ktoré do nich „napísali“ logo Detskej Univerzity Komenského. Mladí poslucháči
si baktérie mohli popozerať i ovoňať. O tom, že ich téma zaujala, niet pochýb. Ešte dlho po skončení prednášky sa v sále dvíhali ruky
a mnohé z detských otázok nútili doc. Mikušovú poriadne sa zamyslieť. Napríklad aj to, či „Potrebujeme k životu zlé baktérie?“, „Bojujú
zlé baktérie medzi sebou?“ alebo „Môžu sa zlé baktérie zmeniť na dobré?“
užitočné, aby sa deti dozvedeli aj tú druhú
stránku ich spolužitia s nami.

● Ako sa vám prednášalo?
Prednášalo sa mi fajn. Najmä sa mi páčilo
to, že detičky sa veľa pýtali. Nielen počas
prednášky ale aj pri podpisovaní indexov.

● Pripravovalo sa vám na túto prednášku
ťažšie alebo ľahšie ako na iné prednášky pre študentov?
Určite ťažšie, pretože som sa snažila pripraviť tému tak, aby jej deti rozumeli. A takisto sa prednáška týkala aj niektorých vecí,
v ktorých nie som úplne doma, a tak som
si ich musela doštudovať.

● Čo by ste na týchto malých študentoch
vyzdvihli?
Vyzdvihla by som to, že sú veľmi zvedaví.
Zdá sa mi, že čím je človek starší, tým je
menej zvedavý. Aj moji bežní študenti by
sa sem mali prísť inšpirovať, aby videli, že
sa treba veľa pýtať.

● Máte pocit, že deti prednášku pochopili?
Myslím si, že áno. Najmä súdim podľa ohlasov, ktoré som mala pri podpisovaní.

● Po prednáške vás deti naozaj zavalili
množstvom otázok. Ktorá z nich sa vám
páčila?
Napríklad otázka, či sa zlá baktéria môže
premeniť na dobrú.
● Prečo ste si mysleli, že deti bude zaujímať práve táto téma?
Baktérie sú prezentované väčšinou z tej
zlej stránky. Myslela som si, že by bolo
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Foto: Roman Skyba

● Myslíte si, že ste sa stretli aj so svojimi
budúcimi študentmi?
To určite áno. Dokonca jedna dievčička
sa už aj spytovala, kedy máme prijímacie
skúšky. Takže určite sú medzi nimi deti, ktoré zaujíma svet okolo nich. A verím, že odpovede na ne budú hľadať aj na našej škole.

D e tsk á U nive r zita K om e nské ho
A n k e t a
Karolína, 14 rokov: O baktériách sme sa
už veľa vecí učili v škole, ale aj tu som sa
dozvedela nové a zaujímavé veci. Napríklad,
že existuje baktéria, ktorá nám umožnila
spoznať DNA. Ale páčila sa mi aj minulá
prednáška o atómoch. Najbližšie sa teším
na výlet do Viedne. Na detskej univerzite
sa mi páči, som tu už piatykrát po sebe.
Nechcela som sa doma nudiť, tak som sa
rozhodla využiť čas.

Štefan, 14 rokov: Detskú univerzitu navštevujem už druhý rok. Páčia sa mi prednášky, lebo sa tu naučíme oveľa viac ako
v škole. Tiež si myslím, že o tých veciach
vedia viac ako naši učitelia. Najlepšia prednáška bola prvá o krvnom tlaku a teším sa
ešte na prednášku o poistení.
Daniel, 14 rokov: Súhlasím, že sa tu naučíme viac ako v škole. Lepšie nám to vysvetľujú. Páčili sa mi obidve minulé pred-

nášky o krvnom tlaku a o atómoch a teraz
sa teším na výlet do Viedne.
Anna, 12 rokov: Na detskej univerzite
som tento rok prvýkrát. Chcem sa najmä
niečo nové naučiť a spoznať nových kamarátov. Prednáška o baktériách sa mi
páčila. Najviac ma zaujala prvá prednáška o krvnom tlaku. Ten pán veľmi zaujímavo rozprával a veľa sa z toho dalo porozumieť.

Doc. Pekár:
Deti o téme veľa vedeli
Aktuálnu tému si pre deti pripravil doc. RNDr. Ján Pekár, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a prorektor UK dňa
5. augusta. Prednáška Prečo sa opakujú hospodárske krízy? našla v publiku veľký ohlas. Deti dokázali, že vedia nielen počúvať, ale
sa aj veľa pýtať. Zaujímalo ich napríklad: „Kto spôsobil krízu?“, „Keby ľudia prestali šetriť, skončila by sa kríza?“, „Prečo nevieme predísť
hospodárskym krízam?“, „Niektorí ľudia krízy nepociťujú. Ako je to možné?“
● Ako sa vám prednášalo?
Prednášalo sa mi vynikajúco. Mal som
výborné publikum. Prejavovalo záujem veľkým množstvom otázok. Nezbadal som,
že by sa medzi sebou rozprávali. Keby som
mal také publikum aj na iných prednáškach
na fakulte, bol by som nadšený.

● Aké je to prednášať deťom v porovnaní
s veľkými študentmi?
Predovšetkým bolo treba zmeniť slovník.
Takisto som musel byť v strehu a nepoužívať štandardný slovník cudzích a odborných pojmov, ktorým deti nerozumejú. Aj za
cenu simplifikácie obsahu bolo treba vysvetliť podstatu.

● Čím vás deti prekvapili?
Prekvapili ma najmä fundovanosťou otázok. Okrem tých bežných „čo“, „kde“, „ako“
mali mnohé z nich v sebe aj informáciu, že
o téme deti už niečo vedia. Pýtali sa k veci.
Chceli si rozšíriť svoje znalosti.

● Ako ste sa pripravovali na prednášku?
Keďže som na túto tému hovoril prvýkrát,
pripravoval som sa trochu dlhšie. Samozrejme, vychádzal som z toho, aké bude
publikum. O to ťažšie sa mi pripravovalo,
že som si uvedomoval, že musím byť zrozumiteľný.

● Ktoré z otázok vás donútili viac popremýšľať?
Najťažšie odpovedať bolo na otázky typu,
kedy sa skončí kríza. Lebo, samozrejme, na
to sa nedá presne odpovedať. Ale boli tam
aj otázky k podstate krízy.

● Prečo ste sa rozhodli zapojiť do projektu Detskej Univerzity Komenského?
Vyzvali ma, či by som nechcel deťom povedať prednášku. Téme sa trochu venujem
a mám určité názory, ktoré možno sú nie
vždy konformné. Povedal som si, prečo nie.

Foto: Roman Skyba

A n k e t a
Jakub, 14 rokov: Prednáška o kríze bola
zaujímavá najmä preto, že je aktuálna. Zároveň sa teším na všetky ďalšie prednášky,
pretože sú vybraté z rôznych oblastí. Podľa
mňa sú to zaujímavé témy.
Kristína, 13 rokov: Páčila sa mi aj prednáška o kríze aj ostatné, ktoré sme mali.
Najviac sa teším na poslednú, ktorá je o ponorke.
Gabika, 11 rokov: Prednáška bola zaujímavá a poučná. Tiež sa teším na všetky
ostatné, ale najradšej sa učím o zvieratách.
Už od piatich rokov chcem byť veterinárka
alebo študovať kynológiu.

Foto: Roman Skyba

Dvojstranu pripravila
Lenka Mlynčeková
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Té m a: O slav y 90. v ýr očia U niv er zity K om e nsk é ho

Oslávili sme
deväťdesiatročnú univerzitu
Dňa 27. júna 2009 sa Univerzita Komenského dožila svojich 90. narodenín. Presne v tento deň roku 1919 bola zriadená zákonom
č. 375 Sb. z. a n. Výročie založenia našej alma mater si pripomíname počas celého roka. Intenzívne sme však toto významné jubileum
oslávili v týždni od 22. do 25. júna 2009.
Oslavy sa začali otvorením výstavy o prvých a posledných 15 rokoch z histórie UK.
Nachádza sa na prízemí hlavnej budovy
univerzity na Šafárikovom námestí v Bratislave a bude prístupná do 11. novembra
2009.
Na slávnostnom zasadnutí orgánov UK
v Aule v pondelok 22. júna bola ocenená
takmer stovka osobností, ktoré sa významne zapísali do života univerzity a ich práca
prispela k šíreniu dobrého mena UK. Zasadnutia sa zúčastnila aj hlava štátu, premiér, minister školstva, ako aj rektori ďal-

ších slovenských a zahraničných univerzít
a iní hostia.
Súčasťou osláv boli aj dve vedecké konferencie „Univerzita Komenského a vysokoškolské vzdelávanie – minulosť, prítomnosť,
budúcnosť“ a „Mladá deväťdesiatročná Univerzita Komenského. Čo urobíme s UK, keď
budeme jej lídrami?“. Konali sa v priestoroch
kongresovej sály vysokoškolského internátu
Družba.
Neformálnejšiu zábavu predstavovalo stretnutie akademikov v Botanickej záhrade UK,
ktorá poskytla nielen krásne prostredie,

chutné jedlá, ale aj príležitosť pozhovárať
sa s kolegami. Upršané počasie tu spríjemňovali predstavenia folklórneho súboru Gymnik z FTVŠ UK, MMJazzy, Los
Remedios, Bashavel a napokon sme sa dočkali aj ohňostroja.
Veľkým finále osláv bol štvrtkový galavečer v Slovenskom národnom divadle.
K deväťdesiatke tu našej univerzite zablahoželali viacerí členovia vlády i primátor
Bratislavy. Rektor UK František Gahér ocenil medailou najstarších absolventov.

Najstarší absolventi
ďakovali svojej alma mater
Univerzita usporiadala v prvý deň osláv tlačovú konferenciu pre slovenské médiá, na ktorú pozvala aj troch zo svojich najstarších absolventov, ktorých sa jej podarilo nájsť. So svojimi spomienkami na štúdium a súčasnými pocitmi voči ich alma mater sa podelili dve bývalé
študentky medicíny na Lekárskej fakulte UK, 85-ročná MUDr. Margaréta Bárdošová, 86-ročná doc. MUDr. Rozália Vrábelová a 90-ročný
doc. RNDr. Štefan Malina, absolvent matematiky na Prírodovedeckej fakulte UK.
Ani jeden z troch absolventov neskrýval
dojatie a radosť, že mohol osláviť jubileum
svojej alma mater i v takom úctyhodnom
veku. Doktorka Bárdošová ďakovala univerzite: „že si na nás vôbec spomenula a že
nám udelí medaily.“ Zároveň dúfa, že o desať rokov bude stále plná optimizmu a zúčastní sa na oslavách univerzitnej stovky.
Docentka Vrábelová si zaspomínala na
bývalých spolužiakov z univerzity: „My sme,
myslím, boli najväčší ročník, 200 chlapcov
a 50 dievčat. Dobre si na seba spomíname,
ale už len veľmi málo sa stretávame a už
nás je len veľmi málo.“ Po skončení univerzity sa chcela dostať na internú medicínu.
Najprv absolvovala trojmesačnú stáž na
otorinolaryngológii a potom dostala miesto
ako internistka. V období, keď atestovala,
hľadali veľa doktorov do Chemických závodov Juraja Dimitrova. Nastúpila a pracovala
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v nich osem rokov. Neskôr sa stala riaditeľkou Mestského ústavu národného zdravia,
kde pôsobila jedenásť rokov. A potom získala miesto námestníčky ministra zdravotníctva, kde pracovala trinásť rokov. Odvtedy
je na dôchodku.
Na margo mladých ľudí povedala, že ju
mrzí, že napriek veľkým možnostiam mnohí
z nich nechcú študovať. K štúdiu medicíny
však podnietila aj svojich potomkov. Nielen
dcéra pani Rozálie, ale aj vnučka a vnuk
vyštudovali za lekárov.
Doktor Malina je nielen absolventom prírodovedeckej fakulty z roku 1951, ale na
UK aj dlhé roky pôsobil. Po skončení štúdií
vyučoval na Katedre matematiky a geometrie pedagogickej fakulty až do dôchodkového veku. Je autorom viacerých učebníc,

najmä pre obchodné akadémie. Ocenenia
akéhokoľvek druhu si veľmi váži. „Keby ste
videli, akí sú aj dnes moji chlapci, ktorých
som učil deskriptívu vďační. To sú samí inžinieri, vysokoškolskí profesor, pracovníci
akadémie. Vážim si, že je niekto ochotný
pozrieť sa na drobnú prácu učiteľa,“ povedal. Po zistení, že ho univerzita pri svojom
výročí ocení medailou sa neubránil silným
emóciám: „Cítim mimoriadne dojatie, že
existuje spoločnosť, ktorá vie oceniť človeka za prácu a je zbavená všetkých vonkajších nežiaducich a neobjektívnych vplyvov.“
Rektor ocenil dvanásť najstarších absolventov počas slávnostného večera dňa
25. júna v Slovenskom národnom divadle
udelením medaily.

Té m a: O slav y 90. v ýr očia U niv er zity K om e nsk é ho

Výstava o našej histórii s jedinečnými exponátmi
Výstava mapujúca vznik a prvých 15 rokov univerzity a posledných 15 rokov po súčasnosť bola otvorená dňa 22. júna na prízemí historickej budovy
UK. Prezentuje množstvo vzácnych listín, diplomov, fotografií, indexov, kníh, reťazí, medailí, víťazných pohárov a iných exponátov z histórie fakúlt
i samotnej univerzity. Výstavu pripravoval Archív UK v spolupráci s fakultami UK niekoľko mesiacov. Môžete si ju pozrieť do 11. novembra 2009.
V rozhovore so zástupkyňou riaditeľa Archívu UK Máriou Grófovou sme sa dozvedeli viac.
● Ktorý z vystavených predmetov je najstarší?
Najstarším exponátom je kniha, ktorú zapožičala Evanjelická bohoslovecká fakulta UK.
Pochádza z roku 1640. Patrí medzi najvzácnejšie exponáty. Nachádzala sa vo fakultnej
knižnici, kde ju majú k dispozícii učitelia a študenti. Po hlavných oslavách bude nahradená
fotografiou a vráti sa fakulte.
● Prečo sa tu nachádza 370-ročná kniha,
keď univerzita vznikla až v roku 1919?
Výstavu sme koncipovali širšie. Hľadali sme
súvislosti medzi vzdelávacími centrami Trnavy
a Bratislavy. Z Trnavy sa Uhorská právnická
akadémia presťahovala najprv na Klarisky, potom na Kapitulskú ulicu. V roku 1912 sa zmenila na Alžbetinu univerzitu a v roku 1919 na
Univerzitu Komenského. Nie je to právny predchodca, ale buduje a mapuje vysoké školstvo
v Bratislave.
● Aké ďalšie exponáty môžeme vidieť?
Ďalej predstavujeme exponáty týkajúce sa
fungovania univerzity, to znamená jej vzniku,
budovy, priestory, kancelársku prax, zápisnice
a typáriá akademického senátu, typáriá rektora. Môžete tam vidieť záležitosti týkajúce sa
rektorskej konferencie v minulosti, keď vznikla
v roku 1923. Zaujímavé sú exponáty o veľkých
slávnostiach: udelenia titulov honoris causa,
reťaz v origináli, tubus v origináli a originálny
diplom udelený Dalajlámovi. Nachádzajú sa
tu publikácie o univerzite, medaily s averzou
a reverzou. Exponáty fakúlt v krátkosti mapujú vznik fakúlt a ich pôsobenie. Časovo sme
ich ukotvili i staršími dokumentmi. Boli sme veľmi determinovaní výstavnými skrinkami. Bohužiaľ, nie všetko sa dalo vystaviť a nie všetko,

čo nám poskytli fakulty, resp. čo sme našli
v našom archíve, sme mohli prezentovať.
● Ako vyzerala príprava tejto výstavy?
Materiály sme vyberali z našich fondov. Medzi tým sme zvádzali slovné boje, o to, ktorý
dokument vystavíme, prečo práve ten a nie iný.
Práve preto, že tých ostatných pätnásť rokov
bolo veľmi komplikovaných, materiály vlastnia
fakulty. Takže riaditeľ archívu Dr. Csáder oslovil
dekanov a tajomníkov fakúlt, aby nám pomohli, poskytli a zozbierali materiály. Z tých sme
vyberali vhodné a naozaj bolo z čoho. Ak by
záležalo na mne, každá fakulta by si zaslúžila
jednu miestnosť. Je sa čím pochváliť. A verím,

že jedného dňa uzrie svetlo sveta aj univerzitné múzeum, kde budeme prezentovať našu
históriu a kam budeme môcť vojsť nielen my,
z univerzity, ale aj bežný návštevník.
● Myslíte si teda, že je možné, žeby sme sa
dočkali aj nejakej stálej expozície o histórii
univerzity?
Každý deň sa na prípravu výstavy chodili pozerať pán rektor, páni prorektori alebo panie
prorektorky, či pani kvestorka. Pri jednej príležitosti pán rektor aj v rozhovore s nami naznačil, že sa o tomto uvažuje. Ale nepredbiehajme udalosti, nechajme sa prekvapiť, čo
bude, ako bude a kedy bude.

Univerzita ocenila stovku dlhoročných zamestnancov
Oficiálna časť osláv sa začala dňa 22. júna, keď sa v Aule UK stretli na slávnostnom zasadnutí orgány UK. K výročiu prišli univerzite zablahoželať
aj predstavitelia štátu a ďalších univerzít. Hosťom a akademickej obci sa prihovoril rektor UK František Gahér, prezident SR Ivan Gašparovič, predseda NR SR Robert Fico, minister školstva Ján Mikolaj, rektor Karlovej univerzity Václav Hampl i rektor Univerzity P. J. Šafárika Ladislav Mirossay.
Prítomní boli aj ďalší rektori univerzít a významní hostia. Pri príležitosti výročia bolo na návrh dekanov a riaditeľov súčastí UK medailami ocenených
takmer sto dlhoročných zamestnancov UK, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity.
Do dnešných dní UK vychovala približne
150 000 absolventov. Medzi nimi sú významné
osobnosti spoločenského, vedeckého i politického života. Našu univerzitu absolvovali aj
dvaja prezidenti, šiesti predsedovia národnej
rady, šiesti predsedovia ústavného súdu, šiesti
predsedovia a dvanásti podpredsedovia vlády, takmer päťdesiat ministrov, ale aj deväť
olympijských medailistov. Zaslúžila sa o vznik
ďalších vedeckých a vzdelávacích inštitúcií,
medzi nimi Slovenskej akadémie vied v roku
1948 či Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
v roku 1959. Na jej pôde boli založené mnohé
vedecké a odborné časopisy.
„Zaslúžená vďaka za pozitívne výsledky patrí
všetkým svedomitým, pracovitým a zodpovedným zamestnancom, študentom, absolventom
a priaznivcom Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa pričinili o jej doterajšie kvalit-

né fungovanie a trvalý rozvoj,“ povedal rektor
pri sumarizovaní deväťdesiatročnej histórie
UK. Vo svojej reči spomenul i „nástrahy“ súčasného trendu vedomostnej spoločnosti,
keď je mladá populácia nezvyčajne zručná
pri počítačoch, čoraz menej z nich však dokáže i jednoduché javy a problémy vysvetliť
z hlavy.
Prezident vyjadril Univerzite Komenského hlboké uznanie a označil ju za matku slovenských univerzít. Verí v potenciál univerzity a jej
významné postavenie. Ako povedal: „Elita
Univerzity Komenského sa musí vrátiť medzi
spoločensky vplyvné osobnosti aj v našich médiách, aby odkrývala a presadzovala do života
pravé hodnoty. Hodnoty založené na vedomostiach a humanistickej tradícii a morálke.“ Ďalej
poukázal na zvyšujúcu sa potrebu po vedomostiach: „Som presvedčený, že ani v týchto

časoch veľkej svetovej hospodárskej a finančnej krízy vzdelanie, veda, výskum sa nesmie
dostať do pozície sekundárneho záujmu. O to
sa musíme pričiniť všetci.“ Pri pohľade na históriu univerzity vyzdvihol fakt, že dejiny Slovenska a dejiny UK sa prelínajú v mnohých podobách.
V intenzívnejší rozvoj vedy dúfa premiér Fico,
tiež hrdý absolvent UK: „Želal by som si, aby
si na pracoviskách UK znovu vydobyla svoje
vážené a uctievané miesto veda. Aby sme nepestovali vedu pre vedu, ale vedu pre život.“
Pedagógov vyzval k podpore zvedavosti u študentov. „Učte ich vzťahu a láske k vlasti. Veďte
ich k samostatnosti a zodpovednosti, lebo
čoskoro oni, absolventi UK, preberú žezlo za
náš mladý štát,“ povedal Fico. Ani tentoraz nevynechal kritiku médií: „Povrchnosť je mediálne podsúvaná cnosť, kedy je preukázateľne
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poškodzované právo ľudí na prístup k objektívnym a pravdivým informáciám. Boj proti
povrchnosti za uznanie vzdelanosti a tvrdej
práce je výzva, ku ktorej môžeme prispieť aj
my.“
Minister školstva Ján Mikolaj ocenil zahraničné mobility, ktoré sa stali trendom vo vysokoškolskom vzdelávaní: „Oceňujem, že ani pre
vás sa táto výzva nestáva iba prázdnou frá-

zou. Stovky študentov a desiatky pedagógov
vašej univerzity má v súčasnosti možnosť získavať nové poznatky a skúsenosti na zahraničných vysokých školách.“ Na margo nutnosti
podpory výskumu povedal: „Verím, že súčasné reformy, proces komplexnej akreditácie či
možnosti čerpania prostriedkov z eurofondov,
určených na podporu infraštruktúry vysokých
škôl, rozvoj ich činnosti, ako aj vytváranie ex-

celentných pracovísk výskumu, ocenili samotné vysoké školy. Dúfam, že tieto kroky im prinesú nové príležitosti a študenti budú môcť
rozvíjať svoje schopnosti a talent v lepších podmienkach.“ Minister blahoželal univerzite ku
všetkým snaženiam a úspechom a dodal: „Je
na nás, štátnych predstaviteľoch, aby sme jej
na to vytvárali príslušné legislatívne podmienky a dokázali získavať aj potrebné zdroje.“

Pri príležitosti 90-teho výročia Univerzity Komenského boli ocenení:
LF UK:
Bratislavské lekárske listy
Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
Prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc.
Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.
Prof. MUDr. Alica Kappelerová, DrSc.
Prof. MUDr. Daniela Kotulová, PhD.
MUDr. Alexander Kurtanský
Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
Doc. MUDr. Branislav Liška, CSc.
MUDr. Erika Macháčová, CSc.
Prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc.
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Trauber, PhD.
Prof. MUDr. Milan Zaviačič, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Zvara, DrSc.
PraF UK:
Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.
Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
FiF UK:
Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.
Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.
Doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD.
JUDr. Pavel Horváth
Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc.
Doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc.
Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.
Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
PriF UK:
Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.
Prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.
Prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.
Prof. RNDr. Ernest Krist, CSc.
Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc.
Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc.
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Prof. RNDr. Pavol Plesník, DrSc.
Prof. RNDr. Viktor Sutoris, CSc.
Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.
Prof. RNDr. Ľudovít Treindl, DrSc.
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Doc. RNDr. Jozef Veselský, CSc.
Prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc.

Prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.
Prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc.
Prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.
Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.
Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Prof. RNDr. Štefan Šáro, DrSc.
Prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc.

PdF UK:
Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.
Doc. akad. mal. Jozef Trepáč
Prof. PhDr. Ladislav Trup, CSc.
Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
Prof. PhDr. Nina Vietorová, CSc.

RKCMBF UK:
Ing. Jana Hajnovičová
Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Prof. ThDr. Štefan Vragaš

FaF UK:
Doc. PhMr. DrPH Ladislav Kňažko
Prof. Ing. Peter Kovács, DrSc.
Doc. PhMr. RNDr. Rudolf Medvecký, CSc.
Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
Prof. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc.
FTVŠ UK:
Prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc.
Prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc.
Prof. RNDr. Vojtech Štulrajter, DrSc.
JLF UK:
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
Prof. MUDr. Viliam Mézeš, CSc.
Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
Doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc.
Prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.
FMFI UK:
Prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc.
Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

EBF UK:
Prof. ThDr. Igor Kišš
FM UK:
PhDr. Viera Bennárová
Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
FSEV UK:
Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
VI Mlyny
Magda Gálová
Dušan Požgay
VI Družba
Pillanková Terézia
CĎV
Ján Nevrla
RUK
PhDr. Viliam Csáder
Darina Földešová
PhDr. Daniela Gondová
Ing. Ema Paulovičová
Dušan Šrámek
Ing. Jana Tomášková
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Slová vďaky i uznania od zamestnancov
Medaily ako symbolický výraz vďaky odovzdal rektor univerzity takmer sto bývalým i súčasným zamestnancom, ktorých podľa stanovených kritérií
navrhli dekani a riaditelia súčastí. Boli medzi nimi akademickí funkcionári, pedagógovia, vedci i zamestnanci, zabezpečujúci prevádzku. Rektor
pred ich ocenením povedal: „Na jednej strane je to stovka ľudí, ktorá svoji konaním vtlačila či vtláča našej alma mater jej jedinečný punc. Na
druhej strane viem, že rovnaké ocenenie by si zaslúžili aj desiatky a desiatky ďalších.“ Niektorých z nich sme sa spýtali, aké pocity ich spájajú
s ocenením.
prof. PhDr. Baďurík Jozef, CSc., FiF UK
Určite takéto ocenenie poteší každého, kto
považuje svoju prácu za viac ako len „obyčajné“ zamestnanie. O to viac, že Univerzita Komenského bola a je jediným pracoviskom, kde
som doteraz pracoval. V septembri to bude
40 rokov, čo som na našej alma mater v pracovnom pomere. Ak k tomu pripočítam ešte
päť rokov štúdia, je to vlastne polovica rokov
celej existencie UK. Za toto obdobie som vlastne s univerzitou akoby zrastený. Bez preháňania môžem povedať, že mi je ako rodina.
Prežil som na nej časy veľmi dobré i menej
priaznivé. Ak som bol niekedy aj osobne kritický pri hodnotení našej jubilantky – potvrdzuje sa, že dnešná doba je jednoznačne nádejou pre budúcnosť mladej generácie, ktorá
na nej študuje. Toto presvedčenie vychádza
z porovnania s okolitými stredoeurópskymi
univerzitami. Hoci sme v porovnaní s nimi ešte
„veľmi mladí“, výsledkami sme im dôstojnými
partnermi.
PhDr. Viera Bennárová, FM UK
Ocenenie k 90. výročiu univerzity si veľmi cením, lebo pre troch členov našej štvorčlennej
rodiny je almou mater. Je aj uznaním mojej
práce pre univerzitu. Moja svokra pracovala
viac ako tridsať rokov ako vedúca jedálne na
rektoráte. Ja som s univerzitou spojená od
roku 1974. Som rada, že aj mladšie ročníky
dostali vyznamenanie. To je dôkaz, že sme
verní jednému zamestnávateľovi – Univerzite
Komenského.
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., FiF UK
Fakt, že som mal tú česť ocitnúť sa medzi
pracovníkmi univerzity, ktorým rektor pri príležitosti 90. výročia založenia univerzity udelil
pamätnú medailu, si vysoko vážim. Túto poctu
vnímam nielen ako ocenenie toho, čo sa mi –
dúfam – za doterajšie pôsobenie na FiF UK
podarilo na prospech fakulty i univerzity vykonať v pedagogickej, vedeckej i organizačnej
oblasti, ale aj ako záväzok do ďalšej práce.
Radosť z tohto ocenenia v mojom prípade
ešte umocňuje skutočnosť, že popri veľkom
univerzitnom jubileu slávim také menšie aj ja

– 40 z tých 90 rokov existencie univerzity som
totiž strávil na jej pôde ako študent, asistent,
odborný asistent, docent i ako vedúci katedry,
prodekan a dekan fakulty. Zároveň by som
rád využil túto príležitosť na to, aby som sa
poďakoval všetkým tým, ktorých pomoc, podpora, žičlivosť a spolupráca vytvárali skvelú
kolegiálnu atmosféru a také pracovné prostredie, ktoré v priamom slova zmysle robilo a robí
z našej univerzity „matku živiteľku“. Z tohto
zorného uhla vnímam udelenú pamätnú medailu aj ako naše spoločné ocenenie, ako potvrdenie faktu, že FiF UK patrí k tým pracoviskám univerzity, ktoré spoluvytvárajú vysoké
národné i medzinárodné renomé našej alma
mater.
PhDr. Daniela Gondová, RUK
Výročie univerzity rezonovalo nielen vo vnútri
univerzity, ale aj navonok. Milo ma prekvapili
moji rodičia (mladší len o 10 rokov ako naša
alma mater), keď sa intenzívne zaujímali o to,
čo sa pri tejto príležitosti na univerzite koná.
Moja mamička, otec, manžel i ja sme absolventmi UK. Univerzita, jej fakulty, či iné súčasti
(napr. aj Univerzitná lekáreň, keďže mamička
je doktorkou farmácie) našu rodinu vždy zaujímali. Záujem o UK sa ešte znásobil po mojom nástupe do zamestnania v Ústrednej knižnici Filozofickej fakulty UK, resp. v Akademickej knižnici UK. Ocenenie môjho pôsobenia
na univerzite a získanie nádhernej medaily
s logami jednotlivých fakúlt mi bude pripomínať „kusisko“ môjho pracovného života. Veľmi
si to cením a ďakujem.
prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc., LF UK
Ako mladý asistent som našiel v našej knižnici rukopis profesora Přerovského, ktorý pojednával o vzniku univerzity a o jej začiatkoch.
Najskôr som ho vydal ako bibliofíliu v náklade
sedem kusov. Potom o niekoľko rokov neskôr
vydala LF UK pod vedením vtedajšieho dekana profesora Mráza túto knižku, ktorá má názov Gaudeamus igitur. Touto knižkou natrvalo
ďakujem zakladateľom univerzity, a preto si
ocenenie pána rektora Gahéra vysoko vážim.
Prvý rektor – profesor Kristian Hynek dva roky

po založení univerzity položil základy pre vydávanie odborného a vedeckého časopisu –
Bratislavské lekárske listy a bol prvým šéfredaktorom. Je to najstarší vedecký a odborný
časopis v novodobej histórii Slovenska. Vychádza nepretržite od r. 1921. No a mňa spája
s univerzitou a s časopisom aj to, že som po
profesorovi Hynkovi súčasným šéfredaktorom
časopisu. V apríli tohto roka uplynulo už 30 rokov môjho pôsobenia ako odborného redaktora a šéfredaktora. Myslím si, že toto je skutočnosť, ktorá má pre mňa mimoriadny význam.
Medailu som dostal ako profesor univerzity
a časopis bol touto medailou zvlášť vyznamenaný. Myslím si, že nie je potrebné písať tirády
a veľa slov o tom, že ide o skutočne výnimočnú situáciu a výnimočné ocenenie, ktoré prechovávam v hlbokej úcte.
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.,
RKCMBF UK
Som vďačný za toto ocenenie, aj keď ho nechápem osobne. Patrí celej akademickej obci
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, ktorá je opäť po roku 1990 vo zväzku UK. Možno mnohí krútia neveriacky hlavou,
či má vôbec význam študovať teológiu, prenikať do jej tajomstiev, aj dnes pri expanzii prírodných vied. Naozaj, môže sa to zdať prekonané a azda to môže modernej univerzite ako
je naša uškodiť. Napriek tomu každodenná
skúsenosť ukazuje, že je to cesta veľmi potrebná, najmä preto, že úctivý dialóg medzi teológiou, prírodnými vedami a humánnymi vedami
sa ukazuje naliehavejší a nevyhnutnejší než
kedykoľvek v minulosti. Teologická veda má
za úlohu ponúkať človekovi všetkých čias, aj
dnešnému, cestu, ktorá je aj pre „nové časy“;
je stále aktuálna a živá. Teológia takto nadobúda svoj význam v rámci celistvého pohľadu
na človeka a na vesmír, na ordo rerum. Zakusujeme na každom kroku, že hlboko vnútornému smädu dnešného človeka zodpovedá
dar intelektuálnej lásky. Želám v tomto duchu
jubilujúcej alma mater, aby si jej členovia v stále obnovenej tvorivej atmosfére vzájomne vymieňali duchovné hodnoty a obohacujúco si
napomáhali pri hľadaní pravdy.
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prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.,
FSEV UK
Samozrejme, že si toto ocenenie veľmi vážim, pretože sa mi ho dostalo od rektora UK.
Univerzity, s ktorou ma viaže celá moja profesionálna dráha. Táto väzba sa začala už mojim štúdiom na FiF UK v rokoch 1962 – 1967,
kde som sa po skončení môjho pracovného
pôsobenia v chemickom priemysle v roku
1977 vrátil na pozíciu odborného asistenta na
katedru psychológie. Učiteľské pôsobenie už
v tom čase nebolo pre mňa niečím novým,
pretože už predtým som pôsobil ako externý
učiteľ. S UK je spojená celá moja odborná
kariéra, keďže tu som získal titul PhDr., CSc./
PhD., docenta, DrSc. i profesora v odbore
psychológia. Som jej za to vďačný, ako i za
to, že vedenie UK pozitívne vníma moje pôsobenie za uplynulé roky, vyjadrené aj ocenením
v rámci takej významnej príležitosti, akým je
90. výročie jej založenia.
prof. MUDr. Daniela Kotulová, PhD., LF UK
Ocenenie pri príležitosti 90. výročia UK si
veľmi vážim. Bola som jej študentkou a na
svojej alma mater pracujem po celý život s láskou k svojmu odboru – klinickej mikrobiológii.
Zdá sa mi však, že naši súčasní absolventi sa
viac zameriavajú na finančnú stránku pri hľadaní práce a je menej nadšencov pre prácu
vysokoškolských učiteľov, ktorá nie je adekvátne honorovaná. Myslím si, že mňa ovplyvnil
do veľkej miery môj otec, ktorý považoval za
česť, že mohol na UK vyučovať už ako mladý
docent a veľmi mi zdôrazňoval hodnotu vzdelania v živote. Na to som myslela aj vo chvíli,
keď mi rektor magnificus odovzdával do rúk
pamätnú medailu.
MUDr. Erika Macháčová, CSc., LF UK
Ocenenie ma milo prekvapilo a, samozrejme,
potešilo. V prvom rade sa chcem poďakovať
vedeniu LF UK za ocenenie mojej práce. Zároveň si uvedomujem, že toto ocenenie ma
zaväzuje aj do budúcna. Prácu v akademickom senáte, či už v AS LF UK alebo AS UK
a v hospodárskych komisiách považujem za
potrebnú a snažím sa ju robiť čo najlepšie.
Prosperita našej fakulty je závislá najmä na
dotáciách od štátu univerzite a z toho následne na prísunoch financií z UK podľa metodiky
rozdeľovania na jej jednotlivé zložky. LF UK
by veľmi posunulo dopredu, keby sa už konečne doriešila otázka dobudovania Rázsoch,
a tým skvalitnenie prípravy medikov na budúce povolanie. Naša fakulta nie je schopná sama zo svojich zdrojov zrenovovať a zrekonštruovať všetky svoje výukové pracoviská, či
už ústavy alebo kliniky, pretože od začiatku
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budovania campusu na Rázsochách sa vôbec
neinvestovalo do existujúcich budov a pracovísk fakulty. Dúfam, že vedenie univerzity za
podpory akademických senátov a celej akademickej obce dokážu presvedčiť vládu o potrebe investícií na vybudovanie moderného
komplexu LF UK, ktorý bude zárukou pre výchovu kvalitných lekárov našej krajiny.
prof. RNDr. Štefan Šáro, DrSc.,
FMFI UK
Organizátorom osláv 90. výročia UK patrí
vďaka za slávnostný rámec a dôstojný priebeh
oboch podujatí – slávnostného zasadnutia
v aule UK aj v novej budove SND. V prejavoch
čelných predstaviteľov štátu, mesta aj akademickej obce bola vyzdvihnutá významná úloha UK pri formovaní a rozvíjaní spoločenského,
kultúrneho a vedecko-pedagogického života
na Slovensku po celú dobu od jej založenia.
Osobne si veľmi cením patričné ocenenie pomoci českých vysokých škôl pri vzniku ako aj
pri ďalšom rozvoji univerzity. Diplom fyzika
som prevzal v aule UK v roku 1957. Patrím
medzi tých, ktorým v tej istej aule bola udelená pamätná medaila UK. Prijímam to ako ocenenie mojej viac ako 50-ročnej vedeckej a pedagogickej činnosti na UK. Želám našej alma
mater, aby ostala naďalej najvýznamnejšou
univerzitou na Slovensku a aby jej postavenie
medzi svetovými univerzitami naďalej stúpalo.
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., LF UK
Žijeme v časoch intenzívnej prestavby ekonomiky a hospodárstva, ktorá prináša razantné zmeny v hierarchii spoločenských hodnôt.
Deklarovaná materialistická filozofia z rokov
minulých sa síce verejne zatratila, ale paradoxne sa hromadenie majetku a konzumný
spôsob života stal hybnou silou spoločnosti.
Avšak úroveň spoločnosti tých najvyspelejších ale aj ekonomicky vyvíjajúcich sa krajín
reprezentujú ani nie tak ekonomické parametre, ale predovšetkým medzinárodná úroveň
kultúry, vzdelanosti a vedeckej úspešnosti.
Mimoriadne ma preto teší, keď vzdelávaniu
a intelektuálnemu prostrediu Slovenska tróni
UK, ktorá v medzinárodnom rankingu patrí
medzi 4 – 5 % najlepších vysokoškolských
inštitúcií na svete. 90. výročie jej založenia je
demonštráciou skutočnosti, že aj veľmi malá
a nie bohatá krajina, akou Slovensko je, má
byť na čo hrdá a má svetu čo ponúknuť – vysokú úroveň vzdelávania, medzinárodne uznávaný intelekt a múdrosť a odbornosť na najvyššej úrovni. Vážim si a je pre mňa najväčšou
odmenou, že som ako profesor LF UK mal
možnosť k medzinárodnému uznaniu našej
univerzity svojou mierou prispieť.

prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., FaF UK
Udelenie pamätnej medaily vydanej pri príležitosti 90. výročia založenia UK ma na sklonku profesionálnej kariéry vysokoškolského
učiteľa jednoznačne potešilo a bolo aj dôvodom na zamyslenie sa. Na FaF UK pôsobím
už takmer polovicu obdobia, ktoré UK oslavuje a aj keď nie som jej absolventom, celý môj
život je s ňou spojený – rodinou aj profesiou.
Za takmer 40 rokov môjho pôsobenia na fakulte sa v oblasti výskumu aj edukácie veľa
zmenilo v kvalite aj smerovaní a farmaceutická problematika sa popri orientácii na liek
stále viac orientuje aj na pacienta. Absolventi
FaF UK sa bezproblémovo uplatňujú na trhu
práce v celej EÚ, a to nielen ako lekárnici, ale
aj bádatelia, výskumníci a učitelia. Mám dobrý
pocit, že som pri realizácii týchto nových celosvetových trendov mohol stáť aj ja ako výskumník, učiteľ, prodekan, dekan a člen senátu.
A preto myslím je na mieste povedať – vivat,
crescat, floreat Facultas Pharmaceutica, vivat
Universitas Comeniana Bratislavensis.
prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc., PriF UK
Ocenenie mojej skoro 50-ročnej práce na
UK si veľmi vážim a chápem ho, ako poďakovanie za moju dlhoročnú pedagogickú a vedeckú a trochu aj organizačnú prácu na PriF
UK. Vysoko oceňujem fakt, že som toto ocenenie dostal aj napriek mojim kritickým vyjadreniam tak na pôde fakulty, ako aj univerzity,
je to dôkazom demokratických zásad, ktoré
sa uplatňujú na UK.
prof. MUDr. Pavel Trauber, PhD., LF UK
Keď som v roku 1958 nastúpil na LF UK ako
študent, považoval som to za svoj životný
úspech. Mojím snom bolo stať sa dobrým lekárom. Keď som sa po úspešnom ukončení
stal odborným asistentom na Neurologickej
klinike, považoval som to za vrchol svojej
kariéry. A keď som sa neskôr stal docentom
a potom i profesorom tejto fakulty a alma mater, bolo to v mojich začiatkoch niečo nepredstaviteľné. A to, že som bol 18 rokov prednostom kliniky a dve funkčné obdobia dekanom
tejto úžasnej fakulty a členom vedeckej rady
našej alma mater, bol len neuveriteľný sen.
To, že som pri 90. výročí existencie našej
a mojej alma mater dostal vyznamenanie, si
veľmi vážim. Za všetko, čo som v mojom neľahkom živote neočakávane dosiahol, vďačím
okrem mojich rodičov a blízkych – manželke
a dcéram – práve Univerzite Komenského,
ktorá mi to umožnila. Prajem nám všetkým
ešte veľa zdravia a možností ďalšieho úspešného rozvoja celej UK a jej pracovísk.
Ad multos annos!
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Budúcnosť univerzity očami dnešných doktorandov
Pri príležitosti 90. výročia Univerzity Komenského sa konali dve vedecké konferencie pre zamestnancov, doktorandov i študentov. Dňa 24. júna
sa na internáte Družba uskutočnila tá s názvom „Mladá deväťdesiatročná Univerzita Komenského. Čo urobíme s UK, keď budeme jej lídrami?“
Konferencia bola určená najmä študentom
doktorandského štúdia a odborným asistentom do 30 rokov, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sú práve medzi nimi budúci lídri
univerzity, ktorí ju povedú v druhej storočnici.
Na nich bude záležať, kam sa v budúcnosti
posunieme vo vzdelaní, vede a výskume a aké
bude postavenie univerzity nielen v našich podmienkach ale i vo svetovom meradle.
Na diskusiu boli na návrh fakúlt pozvaní štyria doktorandi, resp. odborní asistenti. Mgr. Tatiana Cárová je doktorandkou na Filozofickej
fakulte UK, Mgr. Adriana Tomkovičová, PhD.,
pracuje ako odborná asistentka na Fakulte
telesnej výchovy a športu UK, ThLic. Michal
Vivoda je zároveň externým doktorandom
i odborným asistentom na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK
a MUDr. Mgr. Ing. Peter Celec, PhD., je súčasne zamestnaný na Lekárskej i Prírodovedeckej fakulte UK. Diskusiu viedol prorektor
doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc.
Hostia predstavili svoju víziu univerzity v budúcnosti. Veria napríklad v odstránenie bariér
vo vzťahoch či bariér v zmysle zdravotných
a sociálnych znevýhodnení, vo zvýšenie nízkeho statusu učiteľa, v presadenie športu alebo v zameranie lídrovstva viac na kvalitu a nie
na zisk.
Jedným zo súčasných problémov sú komplikované podmienky, v ktorých študujú doktorandi. Podrobnejšie sa problematike venujeme v príspevku „Môže si mladý doktorand
založiť rodinu?“.
Na zlepšenie pozície školy v medzinárodnom postavení potrebujeme väčšie a lepšie
„predané“ výsledky vo vede. Mnohí ich absenciu dávajú za vinu nedostatočnému financovaniu škôl, ďalší tvrdia, že to má byť naopak:
Po kvalitnom výskume – budú aj prostriedky.
Zvýšenie kvality vysokých škôl by bolo možné pestovaním „elity“ a nie „masy“, teda kvality na úkor kvantity. S týmto názorom väčšina
súhlasila, avšak existuje tu priama úmera medzi počtom študentov a počtom učiteľov. Zní-

žením počtu študentov by sa teda zapríčinil
iný problém. Ďalším kameňom úrazu bolo definovanie „elity“. Je to študent s dobrými známkami, alebo je to azda vedec? Základom je iste
najmä vôľa študovať. Rozvíjaním elity môžeme
takisto dosiahnuť aj zvýšenie kvality zvyšnej
masy. Lepšie ocenenie elity je zároveň dobrým
motivačným faktorom pre všetkých.
Na tom, že študijný priemer nie je dobrým
meradlom kvality, pretože nie vždy je objektívny, sa zhodneme všetci. Snáď porovnanie
priemerov v rámci jedného pracoviska, fakulty má význam, ale nie na širšej ploche, akou
je univerzita či viacero univerzít. Otázkou je,
aké ďalšie ukazovatele nám pomôžu pravdivo
hodnotiť študenta. Návrhom bolo hodnotiť aj
osobnosť, schopnosť komunikovať a podobne. Ako však nesubjektívne zhodnotiť tieto
ukazovatele?
Na potrebe interdisciplinárnej spolupráce sa
aj prítomní zhodli, poukázali však na viacero
problémov. Jednak nie je možné fakulty do
spolupráce tlačiť. Jestvuje však napr. možnosť

výučby spoločných predmetov. Na druhej strane je tu kapacitný problém, keď má katedra
problém zapísať na predmet všetkých „svojich“
študentov, nehovoriac o študentoch z iných
fakúlt.
Na konferencii sa otvorila aj problematika
nezáujmu študentov o dianie v akademických
senátoch. Väčšina nevie, kto ich v senáte zastupuje, na čo senát slúži, či dokonca, že nejaký senát existuje. Dôvodom nezáujmu je
možno predstava študentov, že aj tak nemajú
šancu niečo zmeniť. Tu by mohla pomôcť
osveta a reálne výsledky.
Cieľom konferencie bolo predovšetkým ponúknuť priestor na verejnú diskusiu aj o problémových otázkach a spoznať pohľady mladých zamestnancov na ich riešenie. Je faktom,
že názorov na ich zvládnutie bolo mnoho.
Ako sa s nimi vyrovnajú, je aj na budúcich
lídroch. Dúfame, že aj v budúcnosti sa budú
viesť podobné diskusie, do ktorých sa zapojí
ešte viac osobností so záujmom o svoju alma
mater.

Môže si mladý doktorand založiť rodinu?
„Doktorand nie je ani študent – ani zamestnanec, vlastne ani ryba – ani rak,“ povedala doktorandka Mgr. Tatiana Cárová z FiF UK na verejnej
diskusii „Mladá deväťdesiatročná Univerzita Komenského. Čo urobíme s UK, keď budeme jej lídrami?“. Uskutočnila sa dňa 24. mája 2009 na internáte
Družba pri príležitosti osláv 90. výročia UK.
Otázka súčasného postavenia a možností
doktorandov na konferencii zarezonovala azda
najviac. Bolo to zrejme preto, že diskusie sa
zúčastnili najmä doktorandi alebo čerství absolventi doktorandského štúdia, a tak vedeli
o problematike hovoriť z prvej ruky.
V prvom rade, ako naznačila Cárová, doktorand nemôže využívať výhody, ktoré majú študenti pregraduálneho štúdia. Hoci na univerzite
má status študenta, vo verejnom živote to už
viaceré spoločnosti nezaujíma. Z toho vyplýva
nemožnosť využívať väčšinu zliav na cestovanie, poistenie, bankové služby a podobne, ktoré sú samozrejmosťou pre pregraduálnych
študentov. To však nie je zásadný problém.
Doktorand nie je ani plnohodnotný zamestnanec. Štipendium, ktoré dostáva ako ekviva-

lent mzdy, by postačovalo len v prípade, že
volí ubytovanie na internáte. Mnohí mladí zamestnanci si však popri práci vo vede chcú
založiť rodinu. Vtedy skromné internátne pomery už neveľmi vyhovujú a lepšie podmienky
si nemôžu dovoliť z finančného hľadiska. Viacerí to riešia ďalšou prácou či podnikaním, čo
je však časovo náročné.
Dokonca i hľadanie inej práce sa nezaobíde
bez ťažkostí. Mnohí zamestnávatelia nie sú
ochotní znížiť pracovný úväzok, nakoľko doktorand nemôže byť inde zamestnaný na plný
úväzok. Pritom na úväzok nižší ako 1,0 sa zamestnať môže.
Nie vždy je však druhá práca pre doktoranda možná. Niektoré odbory sú na výskum doktorandov časovo náročnejšie ako iné. Výskumy

lekárskej či prírodovedeckej fakulty môžu
zabrať viac času ako výskumy humanitných
odborov. Doktorand, realizujúci náročnejší
výskum, ktorý má plniť podmienky štúdia, nemá šancu zvládnuť ďalší pracovný úväzok. Na
druhej strane, doktorandi určitých odborov
priam potrebujú pracovať v praxi, aby mohli
realizovať výskum.
Absolventov doktorandského štúdia zasa
často trápi, že napriek záujmu nemajú príležitosť zotrvať na univerzite ako zamestnanci,
pretože pre nich nie je miesto.
Postavenie doktorandov je teda veľmi komplikované. Mladý človek, ktorý chce pracovať
pre univerzitu a popri vzdelávaní sa venovať
i vede, tak často nemá na výber. Rodina „musí“
počkať.
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Absolventi vo veku univerzity
dostali medaily
Oslavy 90-teho výročia založenia Univerzity Komenského ukončilo slávnostné stretnutie akademickej obce a hostí v Slovenskom národnom divadle.
Prítomným sa prihovoril rektor univerzity, predstavitelia štátu i primátor Bratislavy. Na podujatí boli ocenení najstarší absolventi univerzity. Slávnostný
večer ukončilo baletné predstavenie.
Pri príležitosti osláv sa univerzita rozhodla
vyhľadať najstarších žijúcich absolventov, ktorí tvorili prvú generáciu jej študentov. Na výzvy
v médiách sa prihlásilo niekoľko desiatok absolventov. Dvanásť z nich si rektor v divadle
uctil medailami. Vekom sa každý z nich blížil
veku Univerzity Komenského.
Ocenení boli: MUDr. Margaréta Bárdošová (85 r.), JUDr. Konštantín Bošácky (95 r.),
JUDr. Vladimír Čičmanec (96 r.), RNDr. Berta
Dvořáková (89 r.), MUDr. Kamila Getlíková
(86 r.), PhDr. Soňa Kovačevičová, DrSc.
(88 r.), prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc. (89 r.),
doc. RNDr. Štefan Malina (90 r.), Mgr. Viera Marušiaková (86 r.), prof. Václav Melichar (96 r.),
MUDr. Viliam Točík (94 r.) a doc. MUDr. Rozália Vrábelová (86 r.).
Tému Oslavy 90. výročia Univerzity Komenského pripravila Lenka Mlynčeková
Foto: Ivan Karlík
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Uspeli sme v hudobnej súťaži
pedagogických fakúlt
Na Pedagogickej fakulte Univerzity Jána Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem v Českej republike sa v dňoch 12. a 13. mája konala interpretačná súťaž českých pedagogických fakúlt s medzinárodnou účasťou. Súťažilo sa v sekciách spev, klavír, husle a ostatné nástroje. Zámerom súťaže
bolo podporiť rozvoj aktivít študentov pedagogických fakúlt v umeleckej činnosti a umožniť im prezentáciu a konfrontáciu dosiahnutých výsledkov.
V každej sekcii bolo prihlásených 8 až 20 súťažiacich z Čiech a Slovenska. V silnej konku-

rencii súťažili aj naši študenti z Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK.

Do prvej kategórie spevu sa pod pedagogickým vedením doc. PhDr. Ladislava Gubku, CSc., prihlásila študentka odboru Hudobná
výchova a pedagogika Marianna Gelenekyová,
poslucháčka 3. ročníka, ktorá získala 2. miesto.
V prvej kategórii ostatných nástrojov, kam
patrili dychové nástroje, akordeón, gitara
a melodrám, sa pod pedagogickým vedením
PaedDr. Mgr. art. Jaromíry Púčikovej, PhD.,
prezentovali dve študentky na dychových nástrojoch a v druhej kategórii gitarista. Študentka Jarmila Šteigerová (klarinet), poslucháčka
3. ročníka kombinácie Hudobná výchova a pedagogika, získala v tejto kategórii a v silnej
konkurencii nástrojov výborné 2. miesto a Eva
Kapitáňová (flauta), poslucháčka 3. ročníka
odboru Hudobná výchova a história, sa umiestnila na 3. mieste. V druhej kategórii ostatných
nástrojov súťažil gitarista Miroslav Vavříček,
študent Hudobnej výchovy a anglického jazyka, ktorému sa podarilo získať 3. miesto.
Celý náš pobyt na Univerzite J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem sa niesol v znamení pohody, priateľstva, nadväzovania nových kontaktov, neopakovateľných zážitkov a v neposlednom rade v znamení hudby.
PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD.,
PdF UK
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Etnologický výskum študentov
v Topoľčiankach
Mesiac máj bol pre nás, prvákov na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, plný nových skúseností a zážitkov. V prvých dňoch
sme počas exkurzie spoznávali kultúru a históriu niektorých regiónov Rakúska, navštívili sme mnohé múzeá a pamätihodnosti spolkových
krajín Štajersko a Korutánsko. Po návrate, a po zápočtovom týždni, v čase od 18. do 27. mája sa nám dočasným domovom stali Topoľčianky, mestečko v oblasti Požitavia, kde sme vykonávali svoju prvú terénnu prax.
Zo zaužívaného stereotypu našich domovov či internátov sme sa dostali do – pre
väčšinu – neznámeho prostredia malého
mesta, obklopeného pohoriami Tríbeč,
Vtáčnik a Pohronský Inovec. Dominantou
obce je zámok s klasicistickým priečelím
a goticko-renesančným nádvorím, vďaka
ktorému sú Topoľčianky známe po celom
Slovensku.
Vo svojej histórii vystriedal viacerých majiteľov – príslušníkov šľachtických rodov,
v období prvej ČSR prešiel do rúk štátu
a stal sa letným prezidentským sídlom. Dnes
je v súkromnom vlastníctve, a tak sa popri
jeho historickej hodnote využíva aj ako
atraktívne miesto oddychu, či svadobných
hostín. Inými symbolmi Topoľčianok sú Národný žrebčín, ktorý tu má administratívu
a jeden z objektov chovu (mimochodom
zrekonštruovaná historická budova žrebčínu bola nedávno ocenená významnou
pamiatkárskou cenou Europa Nostra), či
Vinárske závody, ktoré produkujú pestrú
škálu kvalitných vín. V súčasnosti má obec
okolo 2 900 obyvateľov a žije intenzívnym
náboženským a kultúrnym životom. A toto
mestečko, vlastne jeho obyvateľov, sme
„obsadili“ na takmer dva týždne, aby sme
sa trochu sami cvičili a pritom aj čosi dozvedeli...
Výskumná práce
je najmä o rozhovoroch
Terénny výskum je v našej vednej disciplíne jedným z hlavných zdrojov informácií,
a preto patrí k študentským povinnostiam
už v prvom ročníku. Základnou zložkou
výskumnej práce boli priame rozhovory
s miestnymi obyvateľmi, ktorí boli ochotní

s nami hovoriť, odpovedať na naše otázky,
a tak nás istým spôsobom zasväcovať do
svojho života, aj do tajov našich tém. Skutočne sme boli prekvapení ich milým prijatím, pohostinnosťou a ochotou odpovedať
nám. Ďalšími zdrojmi pri výskume boli kroniky (obecná kronika, pamätnice a zápisnice
spolkov), a tiež múzeá: Zámocké múzeum
s Masarykovou knižnicou, Hipologické múzeum prezentujúce históriu žrebčína a miestne Národopisné múzeum, kde sú zhromaždené a chránené predmety každodenného
života z prelomu 19. – 20. storočia.
Do ulíc Topoľčianok každý deň vstupovalo
27 zvedavých študentov, pričom každý sa
zameral na inú problematiku. Zaoberali sme
sa historickými témami z folkloristického
hľadiska – spomienkovými a životopisnými
rozprávaniami, ďalej témami tradičného
spôsobu života ako strava, odev, vinohradníctvo, či etnomedicína. Z folkloristického
hľadiska boli zaujímavé aj poverové rozprávania, či miestne povesti. Súčasný život
zastupovali témy skúmajúce náboženský
život v Topoľčiankach, novodobé sviatky,
voľný čas a spolková činnosť.
Snažili sme sa využiť v praxi to, čo sme
teoreticky zvládli počas semestra, zvlášť
pri príprave v kurze metód a techník výskumu. Často sme pri tom narážali na problémy. Nebolo jednoduché osloviť neznámych
ľudí, oslovení sa s nami nie vždy chceli na
danú, či akúkoľvek tému rozprávať. Prípadne sa nám zdalo, že Topoľčianci nám k téme nevedia nič povedať. Hoci začiatky boli
ťažké, rýchlo sme si zvykali na naše postavenie výskumníkov. Mnohí z nás si uvedomili, že výskum v teréne je skutočne náročná práca. Bolo treba nájsť informátora,

dohodnúť sa na stretnutí, viesť rozhovor
jedným (svojím) smerom, a pritom nebyť
voči informátorovi nezdvorilý, sústredene
počúvať a zapisovať si rôzne zaujímavé, aj
na prvý pohľad menej zaujímavé výpovede
– to všetko si vyžaduje obrovskú dávku pozornosti a odbornej prípravy.
Prázdniny
vyplnené analyzovaním údajov
Na konci výskumu sa nám z Topoľčianok
neodchádzalo ľahko. Po desiatich dňoch
sme sa tu cítili takmer ako doma. Do autobusu sme nastupovali plní zážitkov a nových
poznatkov, s diktafónmi plnými rozhovorov,
s terénnymi denníkmi plnými poznámok
a postrehov.
Zozbieraním informácií sa naša práca ani
zďaleka nekončí. Počas prázdnin nás čakajú hodiny vyplnené prepisovaním nahratých rozhovorov, triedením a analyzovaním
získaných údajov, porovnávaním rôznych
výpovedí a možno aj snahou zmapovať príčiny, prečo sa dané výpovede líšia, alebo
naopak nelíšia.
Na záver chceme vyjadriť našu vďaku
obyvateľom Topoľčianok, zamestnancom
obecného úradu a knižnice, ale tiež pedagógom našej katedry, ktorí nás na výskum
pripravovali. Vďaka patrí zvlášť pani docentke Paríkovej, ktorá nielen zabezpečila výskum po organizačnej stránke, ale bola
s nami celý čas ako nenahraditeľná pomoc
a opora v časoch nášho „trápenia“ i radosti
z nového poznávania.
Jana Kerekrétyová, Lenka Bobulová,
študentky 1. roč. etnológie
a kultúrnej antropológie FiF UK

Študentky pri získavaní informácii medzi obyvateľmi Topoľčianok zažili prácu výskumníkov i radosť z poznávania.
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Radosť seniorov zo štúdia v jazykovom centre
Je známym faktom, že mladí ľudia sa učia rýchlejšie. V neskoršom veku si však človek vzdelanie viac váži, a preto k nemu pristupuje s väčším
rešpektom a zanietením. Lektori cudzích jazykov z Jazykového centra CĎV UK o tom vedia svoje. Seniorov chvália za pozornosť a snaženie. Oni
vedia byť na oplátku nesmierne vďační. Uverejňujeme postrehy lektorov jazykového centra a ďakovný list senioriek – študentiek.
(redakcia)

Seniori v našom jazykovom centre
Jazykové centrum Centra ďalšieho vzdelávania (JC CĎV UK) poskytuje štúdium jazykov aj pre študentov Univerzity tretieho veku (UTV) už niekoľko
rokov. Začínali sme nemčinou, časom pribudla angličtina ako druhý alternatívny jazyk. Hneď na začiatku treba povedať, že skupiny UTV sú svojou
pracovnou atmosférou v niečom predsa len trošku iné než ostatné skupiny, a to v pozitívnom slova zmysle.
Seniori UTV sú skvelí poslucháči aj spoluhráči. Sú motivovaní. V komunikácii sa nemýlia
a nezakoktávajú, ich slovné reakcie sú očividne
dobre premyslené. Majú zmysel pre humor.
Vysvetľovanie či výklad vnímajú tak, že počuť
špendlík spadnúť. Za nadobudnutou znalosťou sa skrýva životná múdrosť. Sú vďační za
to, čo spolu s nimi a pre nich niekto, napr. vyučujúci, robí. Nakoniec sa mu odmenia nielen
úprimným „ďakujem“, ale aj obrovskou kyticou
červených ruží. A čo si v dnešnej dobe človek
– učiteľ – môže ešte viac priať (okrem, samozrejme, všeobecnej potreby odmeňovať učiteľov lepšie).

Hodina angličtiny nie je pre nich šedivou
účasťou na nejakej činnosti. Svoju rolu študentov prídu zahrať aj v primeraných kostýmoch.
Žiadne rifle s vydutými kolenami a strapaté
hlavy, na aké je človek zvyknutý v učebniach
post-maturantov. Žiadne „šalátové“ vydania
poznámkových blokov. Žiadne zadychčané príchody. Žiadne „odóry“ po desiatach či náhradných suchých obedoch. Naopak, upravené
vlasy, nenápadný parfum, prirodzená noblesa
a pohoda.
Akademickú štvrťhodinku pred začiatkom
hodín väčšina z nich nepísane dodržiava. Veď
ide tak trocha o spoločenskú záležitosť so všet-

kým, čo s tým súvisí. Poviete si, majú viac času.
Je to však iba otázkou dostatku času?
Milí seniori, sme radi s vami a už teraz sa
tešíme na budúci školský rok. Keby ste neboli,
spoločenský priestor našej univerzity by bol
iste chladnejší a prázdnejší. Vytvárate upokojujúcu atmosféru, takú prepotrebnú v dnešnom nezmyselnom životnom behu, o ktorom
sa niekedy ani presne nevie, kam smeruje
a prečo.
Mgr. Ľubica Križanová,
lektorka anglického jazyka,
JC CĎV UK

Nemčina a angličtina pre seniorov
Kurzy pre seniorov začala pôvodne organizovať Univerzita tretieho veku (UTV) pre svojich
študentov v priestoroch Jazykového centra
Centra ďalšieho vzdelávania UK (JC CĎV UK).
V akademickom roku 2005/2006 začalo pre
nich JC CĎV UK organizovať kurz nemeckého
jazyka. V minulom akademickom roku pribudli
k ponuke pre seniorov aj kurzy anglického
jazyka.
Minulý rok sa ponuka rozšírila pre všetkých
seniorov, ktorí dosiahli dôchodkový vek. Kurzy
pre seniorov v JC CĎV UK sa konajú v jazyku
anglickom a nemeckom pre rôzne úrovne –
od začiatočníkov po konverzačné kurzy – pričom sa v akademickom roku 2009/2010 otvára aj nový kurz pre začiatočníkov v nemeckom
jazyku. Kurzy sú zväčša organizované s časovou dotáciu 100 vyučovacích hodín, konverzačný kurz má rozsah 75 hodín a konajú sa
dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách.
O motivácii a výdrži frekventantov týchto
kurzov svedčí aj fakt, že ich navštevujú dlhšie
časové obdobie. Pohnútky k navštevovaniu

týchto kurzov sú rôzne – väčšinou majú seniori rodinných príslušníkov v krajine cieľového jazyka, a preto si chcú v danom jazyku
zlepšiť predovšetkým konverzačné zručnosti.
PaedDr. Peter Gergel,
lektor JC CĎV UK

Jazykové okienko
V našich textoch často používame skratky. Zídu sa najmä pri veľakrát opakovaných dlhých
zložených názvoch, alebo pri zaužívaných výrazoch. Tu je niekoľko pravidiel písania skratiek, ktoré môžu byť užitočné.
Zväčša skracujeme výrazy pomocou iniciálok, ktoré píšeme veľkými písmenami; napr.
Slovenské národné divadlo – SND, Národná rada Slovenskej republiky – NR SR, Univerzita
Komenského – UK. Slová začínajúce na ch, dz, dž skracujeme pomocou celých zložiek;
napr. chemicko-technická fakulta – CHTF.
Výraz Európska únia sa správne skracuje na EÚ, nepoužívame skratku EU od European
Union. Naopak, pre krajiny ako Spojené štáty americké či Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska používame originálne skratky: United States of America – USA, United
Kingdom – UK.
Môže sa stať, že určitá skratka sa používa pre viacero pomenovaní; ako UK – Univerzita
Komenského, Univerzita Karlova či Spojené kráľovstvo. Aby sa nestalo, že čitateľ skratke
nebude rozumieť, prípadne ju pochopí nesprávne, pri prvej zmienke skracovaného výrazu
uvedieme jeho celé znenie so skratkou v zátvorke.
LM
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Vážená pani riaditeľka
Mgr. Katarína Havlíčková,
chceli by sme sa Vám poďakovať touto
cestou za to, že ste nám umožnili vzdelávať
sa aj v našom veku seniorov na špeciálnom
kurze angličtiny seniorov pre začiatočníkov.
Sme presvedčené, že len Vašou zásluhou
sme mali lektorku na výučbu anglického
jazyka, ktorá nás nielen veľa naučila, ale
nás aj usmernila správnym smerom k vzdelávaniu. Vážime si Vašu priazeň a úprimne
Vám ďakujeme aj vzhľadom k notoricky
známej finančnej situácii v školstve, že ste
nám touto cestou umožnili vzdelávanie na
vysokej úrovni. Zároveň Vám prajeme, aby
všetky Vaše rozhodnutia boli takéto citlivé
a rozumné.
Veríme, že takáto dobrá pohoda a výborná
spolupráca s našou lektorkou bude aj naďalej, pretože väčšina z nás bude pokračovať vo
výučbe anglického jazyka aj v budúcom
školskom roku ako nepravé začiatočníčky
angličtiny.
Úprimne ďakujeme.
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Významná verejno-zdravotnícka konferencia v Martine
V dňoch 11. a 12. marca 2009 sa v Martine pod záštitou dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK konala konferencia s medzinárodnou účasťou,
VI. Martinské dni hygieny – verejné zdravotníctvo, usporiadaná pri príležitosti 40. výročia založenia JLF UK.

Konferencia o verejnom zdravotníctve prilákala množstvo pracovníkov zdravotníckych zariadení zo Slovenska i zahraničia.
Konferencia bola organizovaná Ústavom verejného zdravotníctva JLF UK v spolupráci s Klinikou
tuberkulózy a pľúcnych chorôb a Klinikou pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a MFN
v Martine, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine, Slovenskou epidemiologickou
a vakcinologickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti v Bratislave, Martinskou fakultnou nemocnicou v Martine a so Spolkom lekárov
SLS v Martine.

Počas dvoch dní odznelo 63 prednášok v 9 sekciách: Environmentálne zdravie, Profesionálne
zdravie, Behaviorálne zdravie a neinfekčné choroby, Imunizačný program, Nemocničná hygiena
a kvalita zdravotnej starostlivosti, Výživa a zdravie, Kontrola tabaku a prevencia závislostí I. a II.,
Manažment a epidemiologická analýza vo verejnom zdravotníctve.
Konferencie sa zúčastnilo 218 účastníkov. Zastúpenie mali pracovníci Úradu verejného zdravot-

níctva SR, všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva, všetkých lekárskych fakúlt
na Slovensku, klinickí pracovníci, účastníci z 7 českých univerzít i zdravotníckych zariadení a mnohí
ďalší. Vo vedeckom výbore konferencie boli doc.
Van Dijk z Groningen University z Holandska,
doc. Damiani z lekárskej fakulty Gemelli z Talianska, prof. MUDr. V. Bencko, DrSc., z Prahy,
prof. MUDr. D. Hrubá, CSc., a doc. MUDr. M. Nakládalová, PhD., z Česka.
Profesor Bencko na záver konferencie zdôraznil, že v oblasti primárnej prevencie je už heroické
obdobie prelomu 19. a 20. storočia – s pieskovou
filtráciou vody, zabezpečovaním jej zdravotnej
bezpečnosti chloráciou, metódou bezpečnej likvidácie odpadov a v neposlednom rade očkovaním proti väčšine závažných infekcií – za nami.
Dnešným „morom“ sú rizikové faktory životného
štýlu, vrátane pandémie obezity súvisiacej s krvným tlakom a diabetom II. typu – metabolickým
syndrómom – záležitosti, ktoré sú síce preventabilné, ale v praxi ťažko zvládané (napr. prevencia
tabakizmu). Preto práca v oblasti verejného zdravotníctva, na poli hygieny, epidemiológie a sociálneho lekárstva, vyžaduje trpezlivosť, vytrvalosť
a snahu o „evidence based approach“. Najbližšie
sa konferencia bude konať na jar 2011.
Lukáš Murajda a Jana Buchancová,
JLF UK

J ubile á

Najstarší aktívny fyziológ oslávil okrúhle narodeniny
Významného životného jubilea – osemdesiatich rokov – sa v máji dožil významný slovenský fyziológ doc. MUDr. Július Hájek, CSc.
Docent Hájek má za sebou rozsiahlu pedagogickú činnosť – okrem LF UK učil fyziológiu i na
PriF UK, FiF UK a FTVŠ UK, tri a štvrť roka pôsobil i na dvoch zahraničných univerzitách. Bol postgraduálnym školiteľom šiestich kandidátov lekárskych vied. Vyše roka strávil na študijnom pobyte
v USA (Ohio State University, Laboratórium cerebroviscerálnej fyziológie) a vyše dvoch rokov
na pracovnom pobyte v Department of Physiology
and Biochemistry, University of Malta.
Bol zodpovedným riešiteľom piatich projektov
v rámci ŠPZV a spoluriešiteľom štyroch projektov.
Vykazuje okolo 110 publikácií v domácich i zahraničných časopisoch a ďalšie desiatky odborných a popularizačných prác a prác venovaných
dejinám fyziológie na Slovensku a jej významným
priekopníkom.
Záslužná je i jeho organizačná činnosť. Bol dlhoročným tajomníkom katedry, zástupcom vedúceho ústavu a prednostom Fyziologického ústavu
LF UK (FÚ). Bol predsedom Slovenskej fyziologickej spoločnosti (SFS; v súčasnosti čestný člen
SFS) a posledným predsedom Československej
fyziologickej spoločnosti. Bol predsedom alebo
členom organizačných výborov viacerých domácich i zahraničných odborných podujatí, členom
programovej komisie Federácie európskych fyziologických spoločností. Jubilant je držiteľom
viacerých ocenení.
Docent Hájek už viac ako 55 rokov pracuje nepretržite na FÚ a je najstarším aktívnym fyzioló-

lasti správnej výživy skĺbené s celoživotným intenzívnym športovaním iste prispeli k jeho dlhovekosti,
jasnozrivej mysli a mentálnej výkonnosti. Preto aj
naďalej ostáva v pracovnom pomere a my sa tešíme, že môžeme čerpať z jeho bohatých životných a odborných skúseností.
Vážený pán docent, milý Julo, želám Ti v mene
všetkých Tvojich priateľov, spolupracovníkov,
športovcov predovšetkým pevné zdravie, spokojnosť v rodine a životný komfort. Prajem Ti pokojné chvíle rozjímania na chalupe v prekrásnej prírode stredného Slovenska v Kašovej Lehôtke,
aby si sa ešte dlho tešil a čerpal životnú energiu
z Tvojich vnúčat a žil plnohodnotný život s naplnením všetkých prirodzených fyziologických túžob. Som presvedčený, že za nejaký čas naplníš
aj našu túžbu zaspievať „Sto let, sto let...“. Ad
multos annos!

gom na Slovensku. Už vyše štyridsať rokov je mojím kolegom a priateľom. Oceňujem jeho schopnosť
a snahu neustále štúdiom prenikať do podstaty
problémov a tak vyvodzovať správne a logické
závery. Je nevyčerpajúcou studnicou vedomostí
a len „nepriazňou osudu“ nedosiahol najvyššiu
vedecko-pedagogickú hodnosť profesora. Tak,
ako mnohí múdri ľudia, aj on je príkladne skromný, ochotný vždy pomôcť, poradiť. Je platným
členom kolektívu FÚ, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Jeho odborne podložené vedomosti z ob-

5. 5. 1929 – narodil sa v Krásne nad Kysucou
1953 – promuje v Bratislave
5. 1. 1954 – pracuje na Fyziologickom ústave
LF UK
1966 – končí ašpirantúru
1978 – habilituje sa
1990 – 1995 – prednosta FÚ LF UK

doc. MUDr. Igor Béder, CSc.,
prednosta FÚ LF UK
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Odišiel mnohostranne zameraný lekár
Posledný májový deň roku 2009 navždy dotĺklo srdce vynikajúceho lekára, vysokoškolského učiteľa, vedca, spisovateľa a výnimočného
človeka prof. MUDr. Ivana Žuchu, CSc.
Profesor Žucha bol vynikajúcim vysokoškolským učiteľom. Vedel zaujať poslucháčov. Jeho prednášky boli hojne navštevované a nezabudnuteľné, nielen pre obsah,
ale aj pre typický a neopakovateľný „žuchovský“ spôsob prezentácie. Ako pedagóg pôsobil nielen na LF UK, ale aj na
PraF UK a EBF UK, na Akadémii policajného zboru SR (APZ) a na Univerzite tretieho
veku. Bol autorom a spoluautorom viacerých vysokoškolských učebných textov z lekárskej psychológie, psychiatrie a psychoterapie pre poslucháčov LF UK a súdnej
psychiatrie pre poslucháčov APZ.
Vynikal aj v liečebno-preventívnej starostivosti ako výborný lekár, diagnostik a psychoterapeut. Zameriaval sa najmä na diagnostiku a liečbu psychogénnych porúch.
Počas pôsobenia na Psychiatrickej klinike
LF UK vytvoril tvorivé a neobyčajne tolerantné prostredie.
Mnohostranné bolo aj vedecko-výskumné zameranie prof. Žuchu. Spočiatku sa
zaoberal predovšetkým výskumom vyššej
nervovej činnosti, neurozológiou a klinickou
psychopatológiou, neskôr skúmal problematiku sociálnej psychiatrie, psychiatrickej
sexuológie, súdnej psychiatrie, venoval sa
vybraným problémom psychoterapie a najrôznejším filozofickým problémom psychiatrie a medicíny vôbec. Výsledky jeho
vedecko-výskumnej činnosti ovplyvnili metodologické prístupy v ďalších výskumných
prácach. Bol známy tým, že rád riešil spletité problémy nielen psychiatrie, medicíny,
ale aj v rôznych iných oblastiach života. Riešil ich do hĺbky a originálne.
Prof. Žucha nemal rád administratívne
úkony, neviedol si dostatočnú evidenciu
svojej činnosti. Preto neexistuje presný zoznam jeho prednášok z odborných podujatí
doma a v zahraničí. Bol autorom a spoluautorom asi 240 vedeckých a odborných prác,
publikovaných v rôznych odborných časopisoch a zborníkoch. Väčšina z nich bola
hodnotená ako originálne práce a mali veľký ohlas doma aj v zahraničí. Mnohé myšlienky nedal na papier, zostali zachytené
len v spomienkach tých, ktorí ich počuli.
Charakteristickou bola jeho schopnosť popísať v krátkych článkoch podstatné a výstižné znaky vecí. Jeho práce boli štylisticky
mimoriadne obratné a vyvážené. Bol viacročným členom redakčnej rady časopisu
Česká a slovenská psychiatria a ďalších
odborných časopisov.
Venoval sa aj písaniu esejistických a filozofických diel. Spolu s prof. MUDr. Hulínom,
DrSc., prednostom Katedry patofyziológie
LF UK v Bratislave, sú autormi viacerých
kníh. Počuli sme ho diskutovať v reláciách
v rozhlase, videli sme ho na televíznych
obrazovkách. Jeho výnimočný kreatívny
potenciál neochabol ani v posledných me-

18

Profesor Žucha ostane v našich spomienkach zapísaný ako vynikajúci pedagóg,
psychiater, vedec, spisovateľ, ale aj ako
mimoriadne rozhľadený a múdry človek.
Bol vzácne vyrovnanou osobnosťou, pokojný, vecný, neformálny, s kultivovaným vystupovaním a správaním sa. Mal prirodzenú autoritu, v osobnom kontakte pôsobil
ako jemný, skromný a veľmi tolerantný
človek. Bol uznávanou osobnosťou nielen
medzi psychiatrami, ale aj medzi kolegami
z iných medicínskych, aj mimomedicínskych odborov doma a v zahraničí. Rád
diskutoval, vedel sa zapojiť do rozhovoru
o akejkoľvek téme a stále znova a znova
udivoval svojich poslucháčov mnohostrannými a hlbokými znalosťami.
Zákerná choroba neumožnila profesorovi
Žuchovi ďalej pracovať, tvoriť a žiť. Okrem
iného ostali na jeho písacom stole neukončené aj dve knihy esejí, ktoré písal už v chorobe.
Zásluhy profesora Žuchu o rozvoj a propagáciu psychiatrie sú veľké. Jeho odchodom stráca nielen slovenská psychiatria
jedného z najvynikajúcejších a najvyhranenejších odborníkov a osobností.
Česť jeho pamiatke!

.

Foto: www.sme.sk

siacoch života. Písal príspevky do rozmanitých časopisov a novín.
Bol známy tým, že nemal rád funkcie. Napriek svojej skromnosti a menšej organizačnej priebojnosti sa v porevolučnom období
stal prodekanom LF UK, členom AS LF UK,
členom Vedeckej rady LF UK a členom
etickej komisie dekana fakulty. Po ustanovení Regionálnej lekárskej komory v Bratislave I. sa stal predsedom jej čestnej rady.
Angažoval sa aj v odborných spoločnostiach. Za vynikajúce pracovné výsledky
v školstve a vo vede stal sa nositeľom viacerých vyznamenaní.

− 26. 4. 1935 – narodil sa vo Vrútkach
− 1953 – maturoval v Žiline
− 1953 – 1959 – študoval na Fakulte
všeobecného lekárstva Karlovej univerzity v Prahe
− 1959 – pracoval na neurologickom
oddelení v Martine a ako obvodný
a závodný lekár v okolí Martina
− 1960 – 1963 – pôsobil ako sekundárny lekár OÚNZ Žilina v Bytčici
v psychiatrickom zariadení
− 1963 – atestácia z odboru psychiatria
− 1963 – 1965 – odborný asistent Katedry neurológie SÚDL v Martine
− 1965 – atestácia z odboru neurológia
− 1966 – 2009 – pôsobil na Psychiatrickej klinike LF UK
− 1969 – atestácia II. stupňa z odboru
psychiatria
− 1973 – získal titul CSc.
− 1989 – habilitoval sa na docenta
− 1994 – získal titul profesora
− 1996 – 2001 – prednosta Psychiatrickej kliniky LF UK a FN v Bratislave

prof. MUDr. V. Novotný, CSc.,
doc. MUDr. T. Čaplová, CSc.,
a spolupracovníci
(redakčne krátené)

Pr e dstav uje m e nové k nihy

Kniha Základy logopédie prináša aj nové poznatky
Vydanie monografie Základy logopédie autorky Aurélie Kerekrétiovej a kol. v roku 2009 môžeme považovať za jeden z najnovších
historických medzníkov logopédie na Slovensku.
V logopédii na rozdiel od niektorých iných,
dávno etablovaných vedných odborov,
u ktorých v súčasnosti dochádza skôr k rozširovaniu a dopĺňaniu dávno objasnených
faktov, dochádza k výraznejším zmenám.
Tieto zmeny sa týkajú nielen rozširovania
vedomostí o problematike, ale často ide
o zmeny paradigiem, ktoré boli v logopédii
dlhé roky považované za nemenné a v súčasnosti sú chápané ako brzda pokroku
tohto mladého, rýchlo sa rozvíjajúceho odboru. Autori, prevažne členovia Katedry logopédie PdF UK, oboznamujú čitateľa s najnovšími poznatkami v oblasti teórie a praxe
logopédie ako takej a jednotlivých druhov
narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej
NKS).
Keďže je logopédia interdisciplinárny vedný odbor, je nutné mať vedomosti aj zo
súvzťažných vedných odborov. Len tak sa
človek môže v logopédii dobre orientovať.
Kniha teda okrem základných poznatkov
z logopédie poskytuje úvod do lingvistiky

a stručne sa venuje aj anatómii a fyziológii
rečovej komunikácie. Ide o informácie, ktoré nie sú podané vyčerpávajúco, ale sú pre
základnú orientáciu relevantné a dostačujúce. Vo všeobecnej časti monografie je
priestor venovaný aj manažmentu logopedickej starostlivosti a vývinu reči – v slovenskej literatúre málo aktualizovaným témam.
Všeobecná časť knihy je rozdelená na päť
kapitol, ktoré sú východiskom pre časť špeciálnu.
Špeciálna časť monografie obsahuje trinásť kapitol, v ktorých sa autori venujú jednotlivým druhom NKS. Napriek tomu, že
ich tvorcovia sú rôzni, obsah a štruktúra je
jednoliata, čo uľahčuje orientáciu v texte.
V úvode každej kapitoly je kazuistika, ktorú
ocenia najmä laici a napomáha vykresliť
obraz problémov charakteristických pre
konkrétny druh NKS. Po kazuistike nasleduje odborné a pritom pre širokú verejnosť
prístupným spôsobom popísané terminologické vymedzenie, výskyt, klasifikácia, prí-

činy, symptómy, diagnostika, terapia NKS,
kontrolné otázky, použitá, dostupná literatúra a odporúčaná literatúra. Niektoré časti
sú rekapituláciou inde obšírnejšie koncipovaných prác, iné prinášajú nový pohľad
na starý problém, čo môžu oceniť čitatelia,
ktorí chcú držať krok s vývojovými trendmi
súčasnej logopédie. Na konci knihy nájdeme aj terminologický slovník a zoznam použitých skratiek, čo uľahčuje porozumeniu
odborného textu bez použitia iných nápomocných zdrojov.
Kniha je vhodná pre širokú škálu čitateľov.
Na rozdiel od mnohých prác z oblasti logopédie, ktoré predpokladajú už isté vedomosti z danej problematiky, je vhodná aj
pre ľudí, ktorí sa s problematikou logopédie
ešte nestretli. Poskytuje základné vedomosti, čo vyplýva aj zo samotného názvu
a je výbornou prípravou na ich prehlbovanie z iných zdrojov.
Mgr. Viera Krasňanová,
absolventka PdF UK

Japonské riadenie ľudských zdrojov
Japonsko, krajina vychádzajúceho slnka, krajina tisícročných tradícií, charakteristická vernosťou pracovníka svojmu zamestnávateľovi
od nástupu – po ukončenie nielen profesionálnej, často aj životnej dráhy, v ére modernej globalizácie zaznamenáva nevyhnutné zmeny
v japonskom systéme manažmentu ľudských zdrojov. Obraz o týchto a ďalších veľmi zaujímavých poznatkoch tradičnej japonskej spoločnosti podávajú autori prof. Ing. Ján Rudy, PhD. a Mgr. Jana Rudyová v knihe Human Resource Management in Japan (Manažment
ľudských zdrojov v Japonsku).
Knihu tvorí šesť kapitol, ktoré dotvárajú
historický obraz japonskej spoločnosti od
počiatku jej dejín po súčasné moderné zmeny chápania manažmentu ľudských zdrojov.
V prvej kapitole Stručný náčrt histórie Japonska autori približujú vývoj japonských
dejín, z ktorých vychádza mnoho súčasných
kultúrnych a spoločenských zvykov v Japonsku. Kapitola zahŕňa najvýznamnejšie historické udalosti Japonska od paleolitického obdobia až po obdobie Heisei, ktoré sa
datuje od roku 1989 po súčasnosť. Každá
z týchto historických epoch krajiny približuje
významné udalosti, ktorých dôsledkom boli
zmeny v spoločenskom zriadení, a ktoré
mali dosah na celkové smerovanie krajiny,
ako napr. industriálne zmeny v období Meiji
(koniec 19. a začiatok 20. storočia). Tieto
boli predzvesťou ekonomického rozmachu
krajiny.
Druhá kapitola Japonská spoločnosť v súčasnosti poskytuje obraz o súčasnej japonskej spoločnosti. Cieľom je priblížiť prostredie
a fungovanie ľudí aj organizácií. Doplnená
je základnými faktmi o krajine z pohľadu
geografie, populácie, ekonomiky, náboženstva, zvykov obyvateľstva, systému školstva
a vzdelávania, jazyka. Približuje politický
systém Japonska a oficiálne aj neoficiálne štruktúry v jeho spoločnosti. V poslednej podkapitole venuje pozornosť odborom.
Tretia kapitola Pôvod tradičných charakteristík japonského manažmentu charakte-

rizuje znaky tradičného japonského prístupu
k manažmentu. K jeho štyrom základným
črtám radí tradíciu celoživotného zamestnania, tzv. lifetime employment, systém odmeňovania založený na princípe seniority,
špecifický systém rozhodovania, ktorý sa
nazýva Ringi a špecifický druh odborových
organizácií. Všetky štyri aspekty sú podrobne rozpracované v jej jednotlivých podkapitolách, kde je pozornosť zvlášť venovaná
systému rozhodovania z hľadiska posudzovania dobrých aj zlých stránok, napr. rigídnosť, ale tiež pôsobenie neformálnych skupín v rámci systému (tzv. habatsu).
Štvrtá kapitola Pôvod tradičných charakteristík japonského manažmentu je venovaná
pôvodu tradičného japonskému prístupu
k manažmentu. Autori podrobnejšie rozpracovali špecifiká japonského prístupu
k riadeniu v kontexte historických súvislostí a budhistického náboženstva. Japonská
spoločnosť je vnímaná vo všeobecnosti ako
silne kolektivistická. Táto kapitola sa venuje
vysvetleniu historického dôvodu takéhoto
spoločenského vnímania.
V piatej kapitole Typická prax zamestnania
v japonských veľkých priemyselných spoločnostiach sa prezentuje praktický pohľad na
bežné postupy, ktoré sa aplikujú v japonských priemyselných podnikoch. Pozornosť
sa venuje kariérnemu postupu, riadeniu kariéry zamestnancov, náboru, výberu, odchodu do dôchodku, ako aj manažérskemu
rozvoju.

Posledná kapitola Zmeny v japonskom
systéme manažmentu ľudských zdrojov sa
zaoberá zmenami, ktoré tradičný prístup
k manažmentu ľudských zdrojov Japonska
podstúpil v nedávanej minulosti, v povojnovom období. Autori približujú tieto a ďalšie
zmeny počas a po ére stratených desať rokov. Súčasne informujú o zmenách, ktoré
by eventuálne mohol podstúpiť japonský
manažment v modernej ére globalizácie
a porovnáva japonský prístup k manažmentu s americkým. V rámci tohto porovnávania menuje pozitíva a negatíva prípadných
zmien v japonskom štýle manažmentu. Vyslovuje názor, že zmeny v japonskom prístupe k manažmentu v súčasnosti nie sú
zamerané na jeho nahradenie americkým,
resp. západným prístupom, ale na zdokonalenie toho, čo je známe ako tradičný japonský prístup.
Vzhľadom na doteraz ojedinelé spracovanie podmienok vývoja japonského manažmentu z nášho pohľadu možno konštatovať, že ide o počin výsostne aktuálny
v oblasti rozvoja teórie manažmentu. Publikácia znamená prínos k skvalitneniu výučby manažmentu na vysokých školách, zároveň však poskytuje cenné informácie
a námety pracovníkom hospodárskej praxe,
súčasným ale aj potenciálnym manažérom,
ako aj širšej odbornej verejnosti.
PhDr. Anna Bujnová, PhD.,
FM UK
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Joga pomáha aj v tehotenstve
O priaznivých účinkoch jogového cvičenia sme písali v marcovom čísle č. 7/2009 Našej univerzity. Tento raz uverejňujeme reflexiu študentky učiteľstva pre
primárne vzdelávanie Pedagogickej fakulty UK Silvie Danišovej, ktorá cvičila jogu počas tehotenstva. Podelí sa s nami o svoje pozitívne skúsenosti, ktoré mala
joga na priebeh tehotenstva i pôrodu. Hodiny jogy navštevovala u PeadDr. Juraja Gajdoša, PhD., z Katedry športovej edukológie PdF UK.
Počas tehotenstva
Hodiny jogy mali pre mňa veľký prínos z meditačného hľadiska, cvičenia boli uvoľňujúce a príjemné, pretože sa striedali s fázami oddychu. Cvičenie jogy mi pomohlo znížiť stres a upozornilo ma
na bolesť v oblasti chrbta. Navyše joga podporuje
zdravie matky a vyvíjajúceho sa plodu, a pravidelné cvičenie jogy môže skrátiť a uľahčiť pôrod.
Pomerne dosť ma však skľučovali okolnosti, za
ktorých som sa musela dostať na hodiny jogy.
Dlhá a náročná cesta natrieskanými autobusmi
plnými chorých ľudí, ktorých chrípka v predvianočnom období ani nemohla prekvapiť, s dvoma
prestupmi z Podunajských Biskupíc, väčšinou za
nepríjemného počasia, dokáže ženu v treťom trimestri tehotenstva poriadne zruinovať a nahnevať.
No už len pomyslenie doma, že niekto a niečo
ma prinúti cvičiť, a to bude prospešné aj pre moje
ešte nenarodené dieťatko, boli silnejšie. Predsa
som vstala z vyhriatej postele a vydala som sa
na tú nepríjemnú cestu.
Kedysi som vedela relaxovať napríklad aj v autobuse a cestu si vychutnávať. No neviem, či to
bolo tehotenstvom, i zimou, tlačiacimi sa ľuďmi,
do školy sa mi práve pre toto chodiť nechcelo.
Joga však bol predmet mnou najnavštevovanejší.
A to i napriek tomu, že pre mňa bola náročná nielen cesta autobusom, ale aj po vlastných. Totiž
tri autobusy nesta čili, ešte bol potrebný výstup
na strmý kopec. S desaťkilovým bruchom a neviem
koľko kilovou taškou, pretože po joge nasledovali
ešte ďalšie hodiny v škole, ktoré sa končili o šiestej,
to bola neskutočná záťaž. Trvalo mi to pätnásť
minút. Pred tehotenstvom asi tak päť. Aj preto sa
mi občas stalo, že som zopár minút meškala...
Na hodine jogy to bolo celkom iné. Vládol tam
pokoj, milí ľudia a príjemné hovorené slovo k cvi-

čeniu. Celkom iný svet ako ten vonku. Nasledovalo upokojenie mysle a tela po aktívnej ceste.
Sústredenie sa na vlastné telo, ktoré si zaslúži,
aby sme sa mu venovali.

Silvia cvičila v tehotenstve jogu a myslí si, že aj to
bola príčina ľahkého pôrodu.
Začiatok cvičenia vo vzpriamenom sede bol
prínosný najmä preto, že väčšinou si neuvedomujeme držanie svojho tela, chodíme zhrbení,
zabúdame na svoje telesné zdravie. Vtedy prišli
zvláštne pocity, naťahovanie svalov, ktoré bolo
možné precítiť tak ako málokedy. Bolo ťažké udržať chrbticu vzpriamenú dlho. Po chvíli to začalo
byť únavné. Vykúpením bola nasledujúca poloha
v ľahu a sústredenie sa na dýchanie. Používali

sme plný jogový dych, teda spojenie brušného,
hrudníkového a hrotového dýchania. Zväčša si
neuvedomujeme, ako dýchame, nesústreďujeme
na to pozornosť. A práve pri cvičení sa na dýchanie môžeme pokojne sústrediť, aj preto by sme
mali pravidelne cvičiť a podporovať správne dýchanie nielen pri cvičení. Rytmus a hĺbka dýchania
majú základný vplyv na všetky ostatné rytmy v tele
s dôsledkami na celý organizmus.
Čo sa týkalo cvikov, vyhovovali mi všetky, pretože som si ich mohla prispôsobiť tehotenstvu.
Možno menej príjemná bola poloha mačky, no
s určitými obmenami sa to dalo zvládnuť. Dieťatko
v brušku pri cvikoch intenzívne kopalo, čo mi
občas zabraňovalo plne sa sústrediť na správne
dýchanie a rytmus cvikov. No takéto jogové cvičenie mi plne vyhovovalo.
Po pôrode
Do pôrodu som sa snažila cvičiť jogu aj doma,
no priznám sa, po ňom som na cvičenie akosi
zabudla. Očarená takým krásnym dieťaťom, som
nevedela myslieť na seba. No pravdou je, že ak
je spokojná mamička, pokojné je aj dieťatko. Tak
to bolo aj v našom prípade. Malý Oliverko sa narodil v 41. týždni tehotenstva s pôrodnou hmotnosťou 3820 g a dĺžkou 53 cm, spokojný, bez
plaču a hneď ho všetko zaujímalo. Pôrod prebehol tak rýchlo, že manžel ledva stihol kamerou
zachytiť prvé okamihy Oliverkovho príchodu na
svet. Nemôžem si sťažovať na pôrodné bolesti,
všetko bolo také jednoduché. A pritom som sa tak
bála, ako môže 46 kg žieňa (v tehotenstve 63 kg)
porodiť bezbolestne a bez komplikácií. Som si
istá, že aj joga bola kľúčikom k takému šťastiu.
Silvia Danišová,
študentka PdF UK

FITGYM pre študentov, zamestnancov i pre verejnosť
Výsledky činnosti FITGYM-u na Fakulte telesnej výchovy a športu UK svedčia o tom, že nie vždy sa oplatí priestory prenajať iným subjektom na podnikateľské
účely. V prebudovaných priestoroch posilňovne a pohybového štúdia s novým názvom FITGYM sa od roku 2005 realizujú aktivity, ktoré vyplývajú z učebných
programov trénerského a učiteľského smeru štúdia, ako aj podnikateľská činnosť, ktorá vytvára pozitívny obraz o našej fakulte. Pod vedením pani docentky
Eleny Streškovej, vedúcej Katedry gymnastiky a prezidentky Vysokoškolského športového klubu FTVŠ UK Lafranconi, slúžia nielen študentom FTVŠ UK, ale
aj širokej verejnosti.
V priestoroch Fitgymu sa nachádza posilňovňa
so základným vybavením a kardio-bicyklami. V pohybovom štúdiu sa vykonávajú aktivity gymnastického charakteru s najnovším náčiním a náradím
(malé a veľké lopty, gumené expandery, švihadlá, aerobikové činky, bossu, step stupienky a pod.).
V čase podnikateľskej aktivity slúžia priestory nielen študentom a zamestnancom FTVŠ UK, ale aj
študentom ostatných fakúlt UK a verejnosti. Konštatujeme, že táto podnikateľská aktivita fakulty
našla pozitívnu odozvu u našich klientov.
Prínosom je hlavne myšlienka poskytnúť kvalifikovanú službu a zmysluplné využívanie voľného
času tým, že je podporovaná výraznými zľavami
pre študentov FTVŠ UK (permanentka na jeden
semester stojí 20,- €) ale aj pre študentov ostatných fakúlt UK (30,- €). Pre zimný semester platia
permanentky od 1. 9. do 31. 1. a pre letný semes-

ter od 1. 2. do 30. 6. príslušného akademického
roka. Tieto ceny sú v porovnaní s ostatnými zariadeniami podobného charakteru „ľudové“.
Fitgym poskytuje odborné poradenstvo pre
tých, ktorí v posilňovni chcú formovať estetickú
proporcionalitu svojho tela. Aktivity aeróbneho
charakteru (zaužívaný názov aerobik) sú zamerané na získanie zdravotne orientovanej telesnej
zdatnosti, formovanie postavy, zdravotné a kompenzačné cvičenia i relaxáciu. Škála aerobikov
ponúka aktivity pre začiatočníkov i pokročilých,
využívajú sa pohybové prostriedky gymnastiky,
tancov i úpolov (kondičný aerobik, body form,
taebo, fitball, pilates a mnohé iné). Účinnosť týchto
prostriedkov pre fyzické i psychické zdravie je
všeobecne známa a vo všeobecnosti akceptovaná. Je to i z dôvodov, že cvičiteľky majú požadované vzdelanie a svoju činnosť vykonávajú pod

odborným dohľadom metodika praxí, ktorým je
vysokoškolský pedagóg fakulty.
Činnosť je prínosom pre celú fakultu, pretože
časť príjmov slúži na inováciu náčinia a náradia,
ktoré prispievajú k modernizácii, skvalitňovaniu
a obohacovaniu vyučovacieho procesu. Poďakovanie za tento prínos pre fakultu patrí cvičiteľkám,
prevádzkarom a organizačným pracovníkom. Zároveň nás teší prejavená dôvera od tých, ktorí sa
rozhodli pre pravidelné športovanie, pretože im
záleží na svojom zdraví.
Prevádzková doba je v pondelok až piatok od
15.00 do 21.00 hod. a sobotu a nedeľu od 16.00
do 20.00 hod. Aktuálny rozvrh v priestoroch Fitgymu ako i všetky informácie nájdete na
www.fsport.uniba.sk.
Renáta Csanová,
FTVŠ UK
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