40 rokov JLF
Nový informačný systém na zápisoch
Hendikepovaní študenti majú apartmány
Rozhovor s absolventom Petrom Celecom
Čo so študentmi neakreditovaných odborov PdF UK?

Sme univerzitou
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Editoriál
Skončil sa proces komplexnej akreditácie. Naša alma mater v nej
získala najvyššie možné zaradenie – je univerzitou nielen tradičným
názvom (na čom nič nezmení ani aktuálne evokované – kým? –
sporenie sa o spôsobe vykazovania niektorých o akreditácii spolurozhodujúcich číselných dát). Povedané po slovensky: v našej
krajine niet lepšej alternatívy na vysokoškolské štúdium prakticky
vo všetkých študijných programoch (okrem inžinierskych a veterinárnych), ako je vzdelávať sa v nich na UK.
Radosť akademickej obce, pretože tento výsledok je dielom jej
práce, ktorú roky odvádza v neľahkých podmienkach.
Presnejšie – radosť väčšiny akademickej obce. Menšina má možno iný názor. Právo naň jej nemožno upierať. Keď pre nič iné, tak
preto, že sme na akademickej pôde, kam pluralita názorov generujúca plodné diskusie a z nich originálne riešenia nevyhnutne
patrí. V dnešnej Našej sa môžeme dočítať, že to zaujalo aj akademický orgán: „Členovia senátu diskutovali o potrebe otvorenej
a kvalifikovanej diskusie o smerovaní UK na pôde akademickej
obce v súvislosti s mediálnymi prezentáciami UK jej zamestnancami.“
Na senáte sa diskutovalo najmä o tom, že ak naše možné rezervy
medializujeme nevyargumentovane (jemne povedané), tak to vôbec nemusí byť produktívny príspevok k ich odstraňovaniu. Prečo?
Napríklad preto, lebo v takýchto prezentáciách nejde o diskusiu
a v špecifickej problematike nezorientovaný čitateľ či poslucháč
si celkom ľahko môže vytvoriť deformovaný obraz o nás.
Ak je pritom mediálnym percipientom náš potenciálny študent
či jeho rodič, poskytli sme mu dosť námetov na rozmýšľanie, či sa
oddá študovať práve u nás. Ako keby sme si neuvedomovali, že
jeden zo zdrojov sily UK je v šírke nášho vzdelávacieho portfólia.
Ako keby sme si neuvedomovali, že naše študijné programy budú
prosperovať len vtedy, ak ich bude preferovať dostatok študentov.
Keďže v slovenských podmienkach zatiaľ žiadny orgán nenašiel
dosť odvahy, aby nielen rečami, ale reálne finančne preferoval špičkovú kvalitu vysokoškolského štúdia, musí byť ten dostatok taký
veľký, aby bol schopný generovať pyramídu absolventskej kvality.
Dobrý prístroj či počítač na katedru kúpiš, maturanta si musíš získať. Bez dostatku študentov sa začne petrifikácia. Sme si istí, že
by do histórie poslala len tie študijné programy a nakoniec i pracoviská, ktoré by si to možno aj trochu zaslúžili?
Mňa rovnako ako formálna akreditácia potešila „akreditácia“ Univerzity Komenského francúzskym študentom, ktorý je riadnym poslucháčom UK (aj keď si dobre uvedomujem, že je „len kazuistická“
a jedna lastovička leto nerobí). Teda akreditácia študentom, ktorý
rozhodne neprichádza z málo rozvinutej krajiny.
Pozrite sa, čo si u nás Bastien pochvaľuje (okrem hradov, maľovaných dreveníc, jedla, prírody a dobrých ľudí v nej): „Dnes študujem na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV.
A stále si myslím, že to bolo rozumné rozhodnutie. Počas bakalárskeho štúdia vo Francúzsku som sa „topil“ v skupine sto študentov.
... Vo Francúzsku, aspoň podľa mojej skúsenosti, ste v škole anonym. Učiteľ vám dá prednášku a vy sa musíte učiť na skúšku. Žiadne čítanie navyše a takmer žiadna spätná väzba. Teraz som našiel
oveľa vyhovujúcejšie prostredie. ... Vážim si metódy učiteľov, ktorí
vyžadujú vlastné bádanie, pravidelné čítanie a prípravu na prezentácie. Je to veľmi plodné prostredie pre rozvíjanie zručností. ... Samozrejme, nie všetko je čierno-biele. ... ale žiaden z kurzov by som
nenazval neužitočným.“
A čo mu prekáža? Ani to sa nezdráha priamo pomenovať: „Hlavným nedostatkom je spôsob známkovania. Myslím si, že je príliš
jednoduché absolvovať kurz, alebo dostať dobrú známku. To nedvíha úroveň kurzu a môže ho znehodnotiť. ... neorganizovanosť
niektorých učiteľov je zjavná“.
Takéto pomenúvanie vecí na domácom ihrisku považujem za
rukolapný príklad „otvorenej a kvalifikovanej diskusie o smerovaní
UK na pôde akademickej obce“.
Ctime si rôznosť názorov. Ctime si pritom to, čo sme aj v medzinárodnom porovnaní s „veľkými a bohatými“ dokázali. A zároveň
sa nebojme hovoriť o tom, kde nás omína topánka (rovnako tak sa
nebojme počúvať to). Len pritom používajme argumenty tej istej
sily a pravdy, ako keď tvoríme vedecký elaborát vo vlastnom odbore. Osobitne, ak prehovoria vo svojom vedeckom svete dignitní
profesori.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Preukaz ITIC
na každú príležitosť
ITIC je medzinárodný preukaz učiteľa a zároveň univerzitný preukaz Univerzity Komenského, ktorý v sebe ukrýva priam nekonečné
možnosti... Dá sa využiť napr. v dochádzkovom a stravovacom
systéme, pri vstupe na parkovisko, do knižnice, pri vstupoch do
IT miestností a pod.
Okrem toho sa naozaj oplatí mať ho stále pri sebe, pretože zľavy
na vás číhajú na každom kroku:
− v kníhkupectve, v optike, v jazykových školách,
− pri kúpe elektroniky, športového oblečenia, iných doplnkov,
− pri kúpe lístkov do divadla, na koncerty, festivaly alebo skipasov,
− zvýhodnené ceny pri cestovaní leteckou dopravou, pri ubytovaní v hoteloch a penziónoch a pri cestovnom poistení do
zahraničia,
− zľavy vo viac ako 40-tich krajinách sveta týkajúce sa hlavne
kultúrnych a historických pamiatok, vstupov do múzeí a galérií.
Stačí sledovať stránku www.itic.sk a získate prehľad o všetkom,
čo vám ITIC ponúka pri jeho každodennom využití.
Ako zistíte či máte pre tento rok platný preukaz? Stačí sa pozrieť
na druhú stranu preukazu, a ak na nej máte známku*, je všetko
v poriadku. V opačnom prípade si ju viete zadovážiť v pokladni
na Rektoráte Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie 6,
Bratislava (č. d.: 201 SB – pokladňa, pon. – pia.: 10.00 – 12.00 hod.,
13.00 – 14.00 hod.) za cenu 7 €.
Vaše otázky o preukaze ITIC vám rada zodpovie pani Ing. arch.
Mária Vyšňovská, pracovníčka rektorátu, na e-mailovej adrese
saio@rec.uniba.sk.
nunu

* prolongačná známka s logom ISIC je od ISIC Asociácie a je prolongačnou
známkou pre licencie ISIC i ITIC

Poznámka k titulnej strane:
Na slávnostnom otvorení nového roka minister školstva Ján Mikolaj
oznámil akademickej obci, že Univerzita Komenského je vysokou školou
univerzitného typu a rektorovi UK odovzdal potvrdzujúci dokument.
Viac na stranách 4 a 11. Príhovor rektora na stranách 8 – 10.
Foto: Marián Kukan.
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v tomto roku
oslavuje 50. výročie svojho založenia. Jubileum si slávnostne
pripomenula dňa 21. septembra 2009. O vznik najstaršej
košickej univerzity sa zaslúžili aj zamestnanci Univerzity
Komenského.
www.upjs.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave oslavuje tento
rok 60. výročie svojho vzniku. Škola má v súčasnosti 12 katedier a jej brány ročne opúšťa asi 100 absolventov. Od roku
1949 v nej študovalo množstvo významných výtvarníkov či
dizajnérov.
STV Dvojka

h

Šesťdesiate výročie si v tomto roku pripomína aj jediná vysoká škola svojho druhu na Slovensku – Univerzita veterinárskeho lekárstva. Pred 60-timi rokmi začínala ako monofakultná vysoká škola s jedným študijným programom, dnes
zabezpečuje vysokoškolské štúdium v 23 študijných programoch
Košický korzár

h

Rektor UK sa dňa 28. septembra 2009 stretol s veľvyslancom
Grécka v SR pánom Nicolaosom D. Kanellosom pri príležitosti
jeho nástupu do funkcie.
NU

h

Cenu Európskej únie za literatúru získal v tomto roku pedagóg FiF UK Pavel Rankov za román Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). Ocenenie si prevzal dňa 28. septembra
2009 v Bruseli.
kultura.sme.sk

h

Slovenské národné múzeum v Martine odovzdalo cenu Martina Benku za rok 2008 minuloročnej absolventke FiF UK
Márii Vdovičíkovej za diplomovú prácu o rannobarokovom
zariadení. Ceny sa každoročne udeľujú ľuďom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj výtvarného umenia.
Rádio Regina

h

Dvaja pozorovatelia z astronomického observatória FMFI Univerzity Komenského objavili hviezdu, ktorá je súčasťou systému asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Dostala názov
Holíč ako mesto na Záhorí. Jedným z objaviteľov nového kamenného telesa s priemerom 5 kilometrov je astronóm Dušan
Kalmančok, rodák zo Záhoria.
STV Jednotka

Nový informačný systém
prvýkrát na zápisoch
Na elektronické spracovanie študijnej agendy zaviedla univerzita
nový akademický informačný systém (AIS 2). Používame ho od
začiatku septembra 2009. S podporou nového systému sa realizovali aj zápisy od 2. do 28. septembra. Systém umožní študentom
minimalizovať návštevy študijných oddelení a pedagógom zjednoduší spracovanie hodnotení študentov.
Systém AIS 2, vyvinutý na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach,
ktorý sme získali v rámci rozvojového projektu plateného Ministerstvom školstva SR, využíva šestnásť slovenských vysokých
škôl.
„Predchádzajúci informačný systém bol koncipovaný ako fakultný systém a jeho používateľmi boli len študijné oddelenia. Prvé
moduly boli v prevádzke od roku 1990, systém teda podporoval
procesy študijných oddelení celých 19 akademických rokov. Pri
existujúcej rýchlosti inovačných zmien v oblasti IT je zrejmé, že
tento systém bol, aj napriek jeho pozitívnym vlastnostiam, morálne a technologicky zastaraný,“ hovorí projektový manažér a technický správca nového systému Ing. Peter Jurášek, CSc. „Nový
systém AIS 2 je budovaný na modernej technológii a cez webové prostredie majú doňho prístup všetci, ktorých sa týka, teda
študenti, učitelia, vedenie i študijné referentky,“ vysvetľuje najväčšiu výhodu nového systému Jurášek. „Ďalšou výhodou je, že študent bude mať detailné informácie o predmetoch, ktoré si môže
zapísať priamo v systéme. Nebude teda musieť listovať v ročenke.
Na druhej strane učiteľ bude už počas zápisov vidieť, ktorí študenti si zapísali jeho predmet,“ dodáva akademický správca systému,
prorektor pre študijné veci doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
Systém administratívne zvládne všetky činnosti počas akademického roka (napr. prijímacie skúšky, zápisy, vpisovanie priebežných a záverečných hodnotení študentov). Jeho správca
však priznáva, že je zložitý. Centrum informačných technológií
UK (CIT UK) preto od 2. septembra počas šiestich týždňov organizovalo školenia o používaní tejto novej služby pre študentov a učiteľov. K dispozícii bola telefonická „horúca linka“. Počas nasadzovania AIS 2 špeciálne školenia absolvovali aj fakultní správcovia,
ktorí sa o systém starajú na fakultách a asi 150 pracovníkov študijných oddelení. Používanie by mali uľahčiť aj príručky či manuály,
prístupné na internete.
Prvé zápisy sa nezaobišli bez chýb. Na viacerých fakultách sa
improvizovalo, údaje prepisovali z papierovej verzie zápisu. Niektoré fakulty zapisovali priamo do systému, ale na doplňujúcom
zápise museli opravovať a dopĺňať údaje. „Úspechom je, že zápis
sa udial a niektoré fakulty AIS 2 využili naozaj tak, ako mal byť
využitý. Verím, že na budúci rok to bude úplne v poriadku,“ myslí
si Jurášek. „Chcel by som zdôrazniť, že systém sa podarilo vo
veľmi krátkom čase integrovať medzi existujúce informačné systémy vďaka mimoriadnemu nasadeniu a obetavosti implementačného tímu, vrátane lokálnych administratrátorov, ale aj študijných referentiek, ktoré sa museli naučiť so systémom pracovať,
pripraviť podklady na zápisy, čiastočne doplniť a upraviť údaje
migrované zo starého systému, popritom zvládať bežnú agendu
zápisov a ešte aj komunikovať so študentmi,“ hovorí Jurášek.
Hoci prestup na nový informačný systém nebol úplne hladký,
očakáva sa, že ho každý používateľ po čase ocení ako lepší.
„Všetci sa však musíme naučiť s ním pracovať. Niekto ho zvládne rýchlejšie, niekomu to bude trvať trošku dlhšie. Rád by som
vás preto požiadal, aby ste mali trpezlivosť, ak spočiatku nebude
všetko podľa vašich predstáv,“ dodáva prorektor Pekár.
Lenka Mlynčeková

3

S p r a vod a js t vo

Sme univerzitou
Univerzita Komenského splnila kritériá Akreditačnej komisie pre zaradenie medzi vysoké školy univerzitného typu. Oficiálne to oznámil
minister školstva Ján Mikolaj a potvrdzujúci dokument odovzdal rektorovi UK pri otvorení nového akademického roka 2009/2010.
Okrem UK kritériá splnili aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach
a Technická univerzita vo Zvolene.
Univerzitami t. č. nie sú, ale titul univerzita si zatiaľ môžu ponechať Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre.
Vysokými školami bez zaradenia sú Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavská univerzita
v Trnave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku a Univerzita J. Selyeho v Komárne.

Medzi kritériá Ministerstva školstva SR pre rozdelenie univerzít
patrili:
1. výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti,
2. objem financií za výskumné granty a projekty, pripadajúci na
prepočítaný počet profesorov, docentov a tvorivých výskumných
pracovníkov,
3. počet absolventov doktorandského štúdia,
4. výstupy výskumov študentov a absolventov doktorandského
štúdia,
5. počet doktorandov denného doktorandského štúdia, pripadajúci na prepočítaný počet docentov a profesorov,
6. počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa, pripadajúci na prepočítaný počet vysokoškolských
učiteľov.
LM

Ceny a prémie Literárneho fondu SR aj pre Univerzitu Komenského
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil Ceny za vedeckú a odbornú literatúru
v kategóriách biologických a lekárskych vied, prírodných a technických vied, spoločenských vied, slovníkovej a encyklopedickej literatúry a Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za diela, ktoré vyšli v roku 2008. Medzi ocenenými boli aj mnohí zamestnanci UK.
Cenu za vedeckú a odbornú
literatúru za rok 2008 v kategórii
biologických a lekárskych vied
získala prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., a kolektív za dielo
Choroby ciev, SAP 2008, 896 s.
Dielo vzniklo pod autorským vedením prof. Štvrtinovej (LF UK).
Monotematická monografia predstavuje skutočnú „bibliu“ angiológie. Ide o pilotné, unikátne dielo
v našej odbornej literatúre. Vzhľadom na vysokú prevalenciu cievnych ochorení u nás aj mimoriadne aktuálne. Široký kolektív
predstaviteľov angiológie a angiochirurgie zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a viacerých
ďalších krajín sveta (USA, Kanada, Juhoafrická republika a i.)
zaručuje vysokú odbornú kvalitu diela, ktoré si za krátky čas
získalo vysoký impakt nielen u nás, ale aj v zahraničí. Významnú

zásluhu na realizácii diela má redakcia pre vydávanie učebníc
a monografií na LF UK.
Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008 v kategórii biologických a lekárskych vied získali doc. RNDr. Anna
Gvozdjaková, DrSc. a kolektív za Mitochondrial Medicine, Springer,
Netherlands (III. interná klinika LF UK); prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., a kolektív za Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia, P + M (JLF); prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.,
a kolektív za Variabilita frekvencie akcie srdca, Osveta Martin (JLF).
Tento významný úspech autorov z lekárskych fakúlt nadväzuje
na minuloročný úspech diel prof. Simana (Princípy chirurgie I.,
Cena Literárneho fondu SR) a doc. Mladosievičovej (Možné neskoré následky protinádorovej liečby v detstve, Prémia Literárneho
fondu SR).
Ocenenie je o to významnejšie, že prichádza v roku 90. výročia
vzniku našej alma mater. Oceneným gratulujeme a želáme si, aby
aj v budúcnosti bola Cena Literárneho fondu SR motiváciou pre
našich pracovníkov k dosahovaniu najvyšších cieľov.
PhDr. Helena Bernadičová, LF UK

Fórum o premenách vzdelávania budúcich pedagógov
Je symbolické, že pred deväťdesiatimi rokmi prišli do Bratislavy profesori a docenti pražskej Karlovej univerzity a začali budovať prvú
slovenskú vysokú školu. Dnes prichádzajú znovu, avšak do iných podmienok, ako partneri a spoluorganizátori medzinárodnej konferencie. Pri príležitosti 90. výročia vzniku Univerzity Komenského organizuje Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej
fakulty UK v spolupráci s Katedrou školní a sociální pedagogiky Pedagogickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe medzinárodnú vedeckú
konferenciu „Fórum o premenách univerzitného vzdelávania“.
Pripravované fórum je voľným pokračovaním cyklu medzinárodných vedeckých konferencií pod názvom „Cesty demokracie vo
výchove a vzdelávaní“. V dňoch 9. – 11. decembra 2009 sa uskutoční XII. ročník konferencie. Jej hlavná téma je zameraná na aktuálne premeny súčasného univerzitného vzdelávania na pedagogických fakultách. Rokovanie v sekciách sa bude orientovať
na témy:
• učiteľ a jeho postavenie v súčasnej škole a spoločnosti – teoretická analýza,
• odraz transformačných zmien základnej školy na prípravu učiteľov v jednotlivých odboroch,
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• koncepčné smerovanie pedagogickej praxe na pedagogických
fakultách,
• výskumné projekty ako súčasť kontinuálneho procesu spolupráce univerzít (ich prezentácia a analýza zistení) zameranej na
status učiteľskej profesie,
• využívanie elektronických médií v univerzitnom vzdelávaní.
Vedeckými garantmi konferencie sú popri profesoroch a docentoch oboch univerzít aj profesori z partnerských škôl – Masarykovej univerzity v Brne, Univerzity Sv. Klimenta Ochridskeho v Sofii
a Pedagogickej univerzity z Krakova.
Soňa Kršjaková, členka organizačného tímu konferencie, PdF UK

Zo ž i vo ta fa kúl t
Vážené študentky, vážení študenti,
milí kolegovia a rodičia,
v posledných dňoch septembra 2009 dostala i Pedagogická fakulta UK (PdF UK),
tak ako iné fakulty na Slovensku, rozhodnutie o výsledkoch komplexnej akreditácie.
Tieto výsledky priniesli pozitívne, ale i negatívne zistenia, s ktorými sa musíme „popasovať“ a hľadať stabilitu pre ďalšiu kvalitnú
činnosť na fakulte.
Jedným z pozitív bolo, že sa na fakulte
podarilo akreditovať 67 študijných programov. Je to naozaj úctyhodné číslo. Pri takomto množstve sme však museli veľmi
reálne zvažovať i potenciál fakulty vo vzťahu
k personálnej rovnováhe garantov jednotlivých študijných programov. Študijný program magisterského stupňa môže garantovať iba menovaný profesor, ktorý na fakulte pracuje na plný pracovný úväzok. Tak
sa stalo, že v dvoch študijných programoch,
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
a predškolská pedagogika, nebolo možné
pokračovať.
Podľa § 87, ods. 2 Zákona o vysokých školách „Ak sa vysokej škole odníme právo
udeľovať absolventom študijného programu
akademický titul, nesmie na príslušný študijný program prijímať nových študentov
a je povinná zabezpečiť pre existujúcich
študentov, študujúcich podľa tohto študijného programu, možnosť pokračovať v štúdiu podľa iného akreditovaného študijného
programu rovnakého stupňa v študijnom
odbore, ktorý je totožný s pôvodným, alebo ktorý je čo najbližší pôvodnému“.
PdF UK svoj záväzok voči uskutočňovaniu
študijných programov na fakulte vyjadrila
nasledovne:
1. Zrealizovali sme stretnutia garantov študijných programov, kde sme prediskutova-

li možnosti prestupu študentov na príbuzné
študijné programy.
2. Pripravili sme návrhy študijných ciest
pre študentov v alternatívnych študijných
programoch. Pre učiteľstvo etickej výchovy
sa stalo alternatívou učiteľstvo filozofie (študijný odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov) a pre študijný program predškolská pedagogika vznikla alternatíva učiteľstvo primárneho vzdelávania (študijný
odbor 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika).
3. Zrealizovali sme následne stretnutia so
študentmi, ktorých sa táto situácia bytostne dotkla. Na tomto stretnutí dostali všetci
študenti spracovanú študijnú cestu s vysvetlením postupu tzv. uznávania možných
kreditov v jednotlivých skupinách povinných, povinne voliteľných, ale i výberových
kurzov.
4. Nasledovali ďalšie stretnutia s tútormi,
študijnými poradcami jednotlivých ročníkov
„dotknutých“ študijných programov, kde
sa konkretizovali postupy, ktoré bolo nutné
spracovať pri prestupoch na alternatívne
študijné programy.
5. Uskutočnili sa diskusie s vyučujúcimi
v predmetných študijných programoch
a vznikla konkrétna predstava doplnenia
úväzkov jednotlivých vyučujúcich tak, aby
sme v plnom rozsahu mohli študentom zabezpečiť hladký priebeh zvládnutia semestra a následne i akademického roka.
6. Nastala úprava rozvrhu a rozvrhová komisia v priebehu jedného dňa inovovala
rozvrh pre študentov denného štúdia.
7. Upravili sa blokové stretnutia pre študentov externého štúdia tak, že študenti,
ktorí sa rozhodli prestúpiť na príbuzný študijný program už dnešným dňom (13. októbra 2009) majú zabezpečenú výučbu
v novom študijnom programe.

8. Začali sa rozhovory medzi PdF UK
a Pedagogickou fakultou UMB v Banskej
Bystrici.
9. Pokračovala veľmi aktívna práca oddelenia bakalárskych a magisterských štúdií
pri zmenách študijných programov v novom
informačnom systéme AIS2.
10. Študenti „dotknutých“ študijných programov dostali možnosť pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia uchádzať sa o zníženie,
resp. zrušenie platby.
Výsledkom týchto krokov je v súčasnej
dobe skutočnosť, že zo skupiny 198 študentov, ktorých sa rozhodnutie komplexnej akreditácie negatívne dotklo, 178 prijalo
alternatívne návrhy PdF UK a rozhodlo sa
pokračovať v štúdiu na fakulte i naďalej.
Dvadsať študentov neakreditovaného magisterského študijného programu predškolská pedagogika sa rozhodlo požiadať o zanechanie štúdia na PdF UK, pričom ide
o štyroch študentov denného štúdia a šestnásť študentov externého štúdia. Študenti,
ktorí sa rozhodli nepokračovať v štúdiu na
našej fakulte sú študenti, ktorí majú skúsenosti z neakreditovaním uvedeného študijného programu i na iných fakultách v rámci
Slovenska a bakalárske štúdium neabsolvovali na PdF UK, ale na iných fakultách na
Slovensku alebo v Čechách.
Posledné dva týždne boli pre nás veľmi
náročné, no boli zároveň skúškou i výzvou
nového smerovania fakulty. Snažili sme sa
hľadať konštruktívne riešenie vzniknutého
problému. Veríme, že uvedené čísla presvedčia širokú verejnosť, že si PdF splnila
svoju povinnosť voči študentom a bude i naďalej napomáhať procesu ukončenia ich
štúdia.
prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.,
dekan PdF UK

S p r a vod a js t vo

Senát vyhlásil voľby
a schválil nový cenník ubytovania
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 30. septembra
2009 schválil doterajší cenník ubytovania študentov platný do konca akademického roka a cenník ubytovania zamestnancov UK vo
VM Mlyny v Bratislave, VI Družba v Bratislave a Vysokoškolskom
internáte a jedálni pri JLF v Martine s účinnosťou od 1. septembra
2009. Ďalej schválil žiadosti o prenájom dvoch nebytových priestorov, dvoch pozemkov a jednej nehnuteľnosti a žiadosť o zriadenie vecného bremena.
Členovia senátu boli informovaní o rozsudku vo veci vyberania
školného na UK, ktorým bola žaloba voči UK v prvom stupni zamietnutá. Súd konštatoval, že UK postupovala v súlade so zákonom.

Prorektor pre študijné veci Ján Pekár informoval senát o priebehu
zavádzania informačného systému AIS 2 a prevádzky v prvom
mesiaci.
AS UK sa oboznámil a diskutoval o zabezpečovaní, organizovaní a priebehu verejného obstarávania na UK.
Členovia senátu tiež diskutovali o potrebe otvorenej a kvalifikovanej diskusie o smerovaní UK na pôde akademickej obce v súvislosti s mediálnymi prezentáciami UK jej zamestnancami.
Akademický senát vyhlásil doplňovacie voľby do senátu.
LM
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Hendikepovaní študenti
dostali na Mlynoch bezbariérové apartmány
Vo Vysokoškolskom meste Mlyny (VM Mlyny) pribudli od začiatku nového akademického roka dva apartmány pre nevidiacich, resp.
slabozrakých a imobilných študentov. Špeciálne vybavené izby vznikli v priestoroch bývalých skladov a chodieb a sú nadštandardne
vybavené.
Projekt bol súčasťou novej stratégie internátov pod názvom Sme tu pre vás. „Jej cieľom je zlepšovať celkový životný štandard
študentov v Mlynskej doline a pracovné
prostredie pre zamestnancov,“ povedal riaditeľ VM Mlyny Róbert Gula. Pri projektovaní
izieb Mlyny spolupracovali s Podporným
centrom pre zrakovo postihnutých študentov UK i s budúcimi ubytovanými.
Apartmány sú priestrannejšie ako bežné
izby. Okrem spálne pre dvoch sa tu nachádza široká chodba so skriňami, kúpeľňa
a kuchyňa. „Všetko zariadenie i zásuvky
sú prispôsobené tak, aby mohli aj imobilní
študenti na vozíkoch uskutočniť všetky po-

treby bez pomoci iných,“ vysvetľuje Gula.
Do internátov je možné sa dostať zadným
bezbariérovým vstupom. Prístup do ostatných častí internátu, napr. do Univerzitného
pastoračného centra (UPeCe) alebo do jedálne je možný zadnými vchodmi. V pláne
je však bezbariérové prepojenie, ktoré by
fungovalo pre všetkých študentov.
Rozpočet na prvé dva apartmány vo výške
120 tisíc eur pokryli Mlyny z vlastných zdrojov, ktoré zarobili podnikateľskou činnosťou
prenajímaním izieb počas leta. Vybudovanie apartmánov zrealizovali počas letných
prázdnin. Riaditeľ Gula plánuje v budúcnosti
otvoriť ešte niekoľko podobných izieb pod-

Apartmány spoločne slávnostne otvorili riaditeľ VM Mlyny Róbert Gula
a vedúca Centra podpory študentov so zdravotným postihnutím Elena
Mendelová. Foto: LM

ľa reálnych potrieb. „Na každom podlaží
vieme vybudovať apartmán. Keď skončíme
na tomto bloku, budeme hľadať rezervy na
inom bloku,“ vysvetlil.
Študenti s obmedzenou schopnosťou pohybu nemali doteraz veľa možností bezbariérového bývania. UK prevádzkuje priestory na Švédskych domkoch, na Družbe
a na Mlynoch. Nové apartmány majú však
doteraz najvyšší štandard.
Róbert Gula je presvedčený, že otvorenie
prvých apartmánov sa stane návodom aj
pre ostatných poskytovateľov študentského ubytovania a bude motivovať aj ostatné
organizácie k podobným činom.

Sociálne zariadenia, nábytok i kuchynka sú prispôsobené zdravotne postihnutým študentom. Foto: LM

Zdravotne postihnutí študenti
musia poznať svoje limity
Vedúca Centra podpory študentov so zdravotným postihnutím PeadDr. Elena Mendelová, CSc., prijala informáciu o otvorení bezbariérových
apartmánov pre študentov vo Vysokoškolskom meste Mlyny s veľkým uspokojením. „Dá sa povedať, že ich realizácia sa udiala aj na náš
podnet. Mnohí študenti s telesným postihnutím nemohli na našej univerzite študovať, pretože nemali vhodné ubytovacie podmienky.
Tieto apartmány umožňujú študentom byť čo najviac nezávislí,“ vysvetlila. Okrem toho centrum zabezpečilo audit nového informačného
systému AIS 2, ktorého podstatná časť je bežnému nevidiacemu používateľovi neprístupná. „Momentálne komunikujeme s Centrom informačných technológií UK, aby sa tento problém odstránil,“ povedala vedúca. S doktorkou Mendelovou sme sa zhovárali aj o tom, ako
vyzerá práca so študentmi.
● Môžu si študenti s postihnutím zvoliť
akýkoľvek odbor na UK?
Je dôležité, aby mali študenti vopred dostatok informácií o odbore, ktorý chcú študovať. Musia poznať svoje limity a nároky
na štúdium, ktoré ich potenciálne čakajú.
Ak by sa vyskytol problém, že by im postihnutie znemožňovalo splniť podmienky štúdia, môžu si ešte zvoliť iný odbor. Bolo by
však protizákonné ich neprijať z dôvodu
zdravotného postihnutia. Preto je dôležité
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pracovať so študentmi v predstihu, aby
vedeli, aké predmety sa vyučujú, čo štúdium
prináša. Ak sa rozhodnú ísť študovať náročnejší odbor, berú na seba zodpovednosť,
že to možno nezvládnu práve z dôvodu
zdravotného postihnutia.
● Ako získavajú potenciálni študenti UK
kontakt na vaše centrum?
So „študijnými typmi“ so zrakovým postihnutím máme kontakty už od základnej ško-

ly. Sme spoluorganizátormi Medzinárodného počítačového tábora pre zrakovo
postihnutých, ktorý býva každý rok v inom
európskom štáte. Chodia tam mladí ľudia
od pätnástich rokov, ktorí musia vedieť anglický jazyk. So stredoškolákmi sme v posledných rokoch robili sústredenia zamerané na podporu štúdia matematiky. Je
dôležité spolupracovať so stredoškolákmi
nielen v tom, aké štúdium si vybrať, ale je
dôležité pripraviť ich osobnostne. Mnohí

z nich totiž odchádzajú z prostredia, ktoré
ich rôznym spôsobom podporovalo, napríklad špeciálne školy pre zdravotne postihnutých, alebo im učitelia veľmi vychádzali
v ústrety. Často nie sú pripravení samostatne riešiť vlastné problémy. Na vysokej škole strácajú tento typ podpory a sú sami.
● Kto je osobný asistent a na čo je využívaný?
Je súkromnou vecou každého študenta,
koho si nájde. Asistent sú oči nevidiaceho,
alebo nohy zle chodiaceho, alebo ruky toho, kto má obmedzenú jemnú motoriku.
Sprevádza do jedálne, do knižníc, na autobus a podobne. Nemá však za študenta
plniť povinnosti. Niekedy trvá dlho, kým si
študent nájde vhodného asistenta. V Bratislave existuje Agentúra osobnej asistencie, ktorá má v databáze niekoľko ľudí. Najideálnejšie však je, ak si nájde asistenta

medzi spolužiakmi. Chodia totiž v rovnakom
čase na približne rovnaké hodiny, zháňajú
si rovnaké knihy. Asistent tak má z toho aj
vlastný profit, pretože je tiež študentom. Štát
prispieva na hodinu osobnej asistencie
2,49 eur (75,– Sk). Vo vyšších ročníkoch
ich však už študenti veľmi nevyužívajú. Ak
majú dobrého spolužiaka, spolupracujú na
báze priateľstva.
● Koľko študentov UK využíva služby Vášho centra?
Je ich okolo päťdesiat. Práca s nimi sa
však líši. Niektorí sa prídu len informovať
na začiatku štúdia. Intenzívnejšie pracujeme s tými, ktorých postihnutie je viditeľnejšie, a teda potrebujú viac druhov pomoci.
Niekedy potrebujú nastaviť prostredie, čiže
komunikujeme s učiteľmi, katedrou i fakultou. Kedysi sme vstupovali do komunikácie, ale dnes učíme študentov, aby sa sami

prezentovali. Dobré je, keď vedia byť samostatní.
● Koľko pracovníkov má vaše centrum?
Má štyroch pracovníkov. Okrem spracovania literatúry robíme aj tréningy nevidiacich, čiže nacvičujeme trasy do školy a na
internát. Spolupracujeme však aj s Úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorí
majú odborníkov na túto problematiku. Od
marca, kedy bolo na UK inštalované všeobecnejšie zamerané Centrum podpory
študentov so zdravotným postihnutím UK,
je naša činnosť zameraná na riešenie ďalších problematických situácií, akými sú
architektonické bariéry, a tých je veľmi veľa. Na FMFI UK sme v minulosti debarierizovali už veľa miest a aj PriF UK získala
prostriedky na rampy a pod. V blízkej budúcnosti plánujeme vodiace línie pre nevidiacich.

Študenti so zdravotným postihnutím
využívajú služby podporného centra
Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov funguje na UK od roku 1993. Spočiatku sa venovalo len študentom so zrakovým
postihnutím. Dnes však rieši problémy študentov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia – od roku 2009 oficiálne ako Centrum podpory
študentov so zdravotným postihnutím. Dlho bolo jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, a preto ich oslovovali študenti z celej
republiky.

Študent FMFI UK Martin Burian je jedným zo
študentov ubytovaných v nových apartmánoch
pre zdravotne postihnutých. Foto: Ľudmila Kapustová

Centrum slúži na pomoc zdravotne postihnutým študentom univerzity nielen v oblasti štúdia, ale poskytuje aj poradenstvo,
komunikuje s predstaviteľmi UK, vie sprostredkovať informácie o osobnej asistencii a podobne. Na centrum sa obracajú aj
potenciálni študenti, ktorí potrebujú získať
informácie o podmienkach vysokoškolského štúdia v súvislosti s ich postihnutím.
Podporné centrum pracuje so študentmi
so zmyslovým postihnutím – nevidiacimi
a slabozrakými, nepočujúcimi a nedoslýchavými, so študentmi s telesným postihnutím,
s psychickými problémami, s inými choro-

bami, nútiacimi študovať podľa individuálneho študijného plánu i dyslektikmi.
Nevidiaci študenti môžu centrum požiadať
o spracovanie študijnej literatúry do Braillovho písma. Výsledný text je bez obrázkov,
tabuľky sa špeciálne upravujú.
Pracovník centra Mgr. Peter Lecký hovorí
o procese premeny textu na prístupnú formu pre nevidiaceho: „Používame skenery
a špeciálny program, ktorý dokáže „čítať“
text, ale nie obrázky. Vďaka nim prevedieme text knihy do elektronickej formy. Študent dokáže takýto text čítať pomocou
dvoch výstupov. Buď hlasovým výstupom,
ktorý číta obrazovku umelou rečou, alebo
pomocou špeciálneho zariadenia tzv. braillovského riadka, ktoré zobrazuje časť obrazovky a čítajúci môže pomocou neho prstami čítať, čo je v texte na obrazovke.“ Obrázky
musia pracovníci popísať nie tak, ako vyzerajú, ale čo znamenajú. Ako funguje a čo
je to braillovský riadok? „Skladá sa z buniek,
na ktorých sa zobrazujú písmená z obrazovky. Má napr. sedemdesiat znakov, čo
je približne jeden riadok vo Worde. Nad kaž-

Počítačová miestnosť je vybavená aj špeciálnymi klávesnicami s tzv. braillovským riadkom.
Foto: LM

Šikmá schodisková plošina umožňuje výstup
študentov na vozíkoch po schodoch. Niektoré
elektrické invalidné vozíky vážia aj 100 kg. Foto:
LM

dou bunkou sú dve tlačidlá, ktorými možno
emulovať klikanie myšou,“ vysvetľuje Peter
Lecký.
Študenti majú k dispozícií počítačovú
miestnosť so špeciálnymi zariadeniami,
napr. klávesnice s braillovským riadkom,
braillovskú tlačiareň, skenery, televíznu
lupu pre slabozrakých. V súčasnosti však
študenti vlastnia notebooky so špeciálnymi
zariadeniami, takže miestnosť nie je už natoľko využívaná. V knižnici sa nachádzajú
knihy so zväčšeným písmom či kazety so
zvukovými knihami, ktoré sa v súčasnosti
transformujú do elektronickej formy mp3
formátu. Všetky služby centra sú bezplatné.
Dvojstranu pripravila Lenka Mlynčeková
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Začal sa
nový akademický rok 2009/2010
V poradí 91. akademický rok na Univerzite Komenského slávnostne otvoril jej rektor František Gahér dňa 17. septembra 2009 v Aule
UK. Na otvorení roka sa zúčastnil aj podpredseda vlády a minister školstva SR prof. Ján Mikolaj, ktorý po svojom príhovore slávnostne
odovzdal rektorovi dokument potvrdzujúci, že Univerzita Komenského je vysokou školou univerzitného typu.

Príhovor rektora doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc.
Vážený pán podpredseda vlády a minister školstva, vážené panie a páni profesori,
docenti, odborní asistenti, asistenti, študenti, vážení členovia akademickej obce
a zamestnanci Univerzity Komenského
v Bratislave, ctení hostia,

zamestnanca. Naša efektivita je teda ešte
podstatne vyššia, ako 508-ma na svete. Za
to patrí vďaka celej akademickej obci, ktorá
s danými vstupmi dosahuje takéto jedinečné výsledky.

dovoľujem si vás všetkých srdečne privítať na dnešnom slávnostnom zhromaždení
akademickej obce Univerzity Komenského
(UK) pri príležitosti otvorenia jej nového
akademického roka 2009/2010. Otvorenie
nového akademického roka je pre mňa príležitosťou, aby som v našich radoch privítal
i vás, našich nových študentov. Verím, že
sa v prostredí porozumenia, kvality a tvorivosti aktívne zapojíte do plnohodnotného
života našej univerzity.
Každý rok sa pri otvorení akademického
roka môžeme na chvíľu zastaviť a zamyslieť.
Zamyslieť sa nad tým, čo všetko sa univerzite podarilo z jej dlhodobých i krátkodobých cieľov v ostatnom roku zrealizovať.
Zároveň sa však môžeme zamyslieť aj nad
prioritnými výzvami, ktoré sú pre ďalšie smerovanie našej akademickej obce nosnými.

Sme medzi štyrmi percentami
najlepších
Vedomý si aj úskalí, s ktorými sa príležitostne i kontinuálne naša alma mater borí,
môžem povedať, že tak vo vnútri, ako aj
smerom navonok je UK jedinečnou, vitálnou
a dynamicky sa rozvíjajúcou inštitúciou, ktorej kľúčovým úsilím je dlhodobé a humánne
zamerané kreovanie vzdelanostnej spoločnosti. O týchto kvalitách svedčí aj umiestnenie našej alma mater v svetovom rebríčku
vysokých škôl webometrics, ktorý nechcú
brať do úvahy simplifikujúci kritici úrovne
a kvality slovenských vysokých škôl. V ňom
sa z temer 15 tisíc porovnávaných vysokých škôl sveta aktuálne nachádzame na
508 mieste, čím figurujeme medzi 4 % najlepších univerzít a vysokoškolských inštitúcií na svete. Pritom s úplnou istotou vieme,
že zďaleka nie sme 508-mou vysokou školou sveta z hľadiska jej príjmov prepočítaných na jedného študenta, absolventa či
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V minulom akademickom roku sme oslávili 90-te výročie založenia našej alma mater.
Ak by sme príbeh s názvom Univerzita Komenského mali charakterizovať jedinou
vetou v jazyku 21. storočia, mohli by sme
povedať: najinovatívnejší počin v moderných
dejinách Slovenska. Áno, UK je alma mater
universitatum Slovenska, je referenčným
bodom vzdelávania, vedy a kultúry Slovenska. Bez činnosti tejto zástojom celonárodnej univerzity si modernú históriu Slovenska
nemožno ani predstaviť. Tri a v niektorých
odboroch už štyri generácie učiteľov a vedcov znamenajú garanciu kvality a úroveň
porovnateľnú s európskymi či svetovými
univerzitami. Brány UK opustilo takmer
150 000 absolventov trinástich fakúlt. Absolventi UK založili väčšinu študijných
a vedných odborov na Slovensku a stali
sa priekopníkmi moderných oblastí vedy
a vzdelávania. Mnohí štátni činitelia či kul-

túrni dejatelia Slovenska boli či sú jej absolventmi.

Ponúkame
takmer všetky študijné odbory
dostupné v SR
Prázdninové správy v médiách sa nezvyčajne často týkali procesu a výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl na Slovensku. UK obstála v tomto hodnotení podľa
očakávania. Akreditačná komisia vo svojej
hodnotiacej správe predloženej ministrovi
školstva konštatuje, že UK je vysokoškolskou vzdelávacou a vedecko-výskumnou
ustanovizňou s veľmi širokým záberom.
S výnimkou technických disciplín pokrýva
takmer celý diapazón študijných odborov,
ktorý je u nás v ponuke. Týmto má UK na
trhu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku svoje výnimočné postavenie.
V rámci komplexnej akreditácie sme predložili na akreditáciu celkovo 654 študijných
programov. V doktorandskom štúdiu sme
požiadali o akreditáciu 269 študijných programov. Akreditačná komisia posúdila 99
našich žiadostí o uskutočňovanie habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie
za profesora. Obzvlášť nás teší jej konštatovanie, že UK má náročný habilitačný
a inauguračný proces vo väčšine oblastí,
schopný konkurencie v medzinárodnom
meradle.
Dnes nám pán minister zrejme oznámi
svoje rozhodnutie vo veci komplexnej akreditácie UK. Asociácia súkromných vysokých
škôl sa všemožne snažila tento proces spochybniť. Vieme prečo. Ohrozuje to ľahký
biznis vo vzdelávaní väčšiny z nich. Žiaľ, aj
mnohé verejné vysoké školy, ktoré nemajú
byť zaradené medzi univerzity, prejavili pochybnosti a nespokojnosť s hodnotením.
Áno, nie je to na prvý pohľad dobré pre
ne. Diferencované financovanie vysokých
škôl podľa objektívne a transparentne posúdenej kvality je však určite dobré pre Slovensko. My dúfame, že pán minister bude
mať dosť sily odolať tlakom a podarí sa mu
splniť sľuby o výraznej finančnej podpore
univerzít. Inak by celý proces komplexnej

O tv or en i e a kad emi cké ho r oka
akreditácie stratil základný zmysel a práca
stoviek ľudí by vyšla na zmar.

Máme nový informačný
a antiplagiátorský systém
Ako si teda v uplynulom akademickom
roku UK plnila svoje poslanie? Prvým medzi
rovnými je jej poslanie v oblasti vzdelávacej.
Dovedna u nás študovalo 28 544 študentov. Pritom sme dosiahli želateľný nárast
počtu študentov v dennej forme. Boli sme
dostatočnou garanciou kvality vzdelania
pre študentov zo 73 krajín.
Po niekoľkoročných neúspešných snahách o získanie rozvojového projektu na
zavedenie moderného informačného systému na komplexnú podporu evidencie štúdia sme ho 2. septembra uviedli do prevádzky. Akademický informačný systém
podporuje aj riadenie vedy a výskumu. Primárnou úlohou systému je pokryť celý životný cyklus študenta na škole. Umožní aj
spracovanie štipendií, evidenciu o platiteľoch školného či manažment rozvrhov.
Zníži administratívnu náročnosť spracovania študijnej agendy a v mnohých prípadoch
odstráni nutnosť jej papierovej formy. Teraz
je na nás – učiteľoch a študentoch – ako
účinne využijeme jeho výhody. Chcel by
som sa aj z tohto miesta poďakovať všetkým tým pracovníkom, ktorí sa na jeho sprevádzkovaní podieľali či už na fakultách, alebo na rektoráte.
Univerzita získala aj systém na odhaľovanie plagiátorstva. Jeho efektivita je odskúšaná už na 21 českých a slovenských vysokých školách. Referenčná databáza, voči

ktorej sú na originalitu testované novo predložené práce, obsahuje 1,1 milióna dokumentov. Patrí k nim aj 17 253 záverečných,
diplomových, rigoróznych a dizertačných
prác z našej univerzity.

Centrá excelentnosti
podporia výskum
Vedecký výskum je rozhodujúcim zdrojom
poznatkov pre vysokoškolské vzdelávanie
a jeho úroveň je kvalitatívnym indikátorom
každej vysokoškolskej inštitúcie. UK patrí
k najsilnejším vedecko-výskumným inštitúciám na Slovensku. Je to dané nielen
počtom tvorivých pracovníkov, ale najmä
dosiahnutými výsledkami a schopnosťou
získavať v súťažiach financie na podporu
ďalšieho vedeckého bádania. V minulom
akademickom roku bolo pre UK schválených zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci
Operačného programu Výskum a vývoj
a jej výzvy Podpora Centier excelentnosti
7 centier excelentnosti – najviac zo všetkých vysokých škôl na Slovensku. Súčasti
univerzity vrátane rektorátu získali finančnú
podporu na 10 centier transferu technológií a na jeden projekt na budovanie infraštruktúry.
Dlhodobo máme vážny záujem posilňovať
postavenia doktorandského štúdia. V rámci
podpory vedecko-výskumnej činnosti mladých vedeckých pracovníkov sme z vlastných prostriedkov grantovo stimulovali
288 výskumných projektov. Túto našu preferenciu vedy, kvality a podpory budúcich
lídrov univerzity sme podporili sumou, ktorá
zodpovedá podpore každý deň v roku tisíc
euro.

Inou aktivitou našej cieľavedomej starostlivosti o pritiahnutie zapálených je podujatie Detská univerzita. Len pred niekoľkými
týždňami sme v Aule UK úspešne ukončili
už jej 7. ročník. Ide o významnú investíciu
do vzdelávania detí, ktorá môže byť pre
nich výnimočným impulzom k cieľavedomému štúdiu a záujmu o vedu. K septembru 2009 sme takto atraktívne motivovali
už viac ako 2 100 detí.
Kľúčovým bohatstvom univerzity sú jej
študenti a učitelia. V roku 2008 pôsobilo
u nás 300 profesorov. Ich priemerný vek
je však takmer 61 rokov, čo poukazuje na
výraznú potrebu ďalej rozvíjať ľudské zdroje predovšetkým v tej najkvalifikovanejšej
časti, t. j. u profesorov a docentov. V uplynulom akademickom roku naša vedecká
rada prerokovala 15 a schválila 14 návrhov
fakúlt na vymenovanie profesorov. Vedecká
rada na základe návrhov fakúlt priznala
5 čestných titulov „emeritný profesor“. V tom
istom čase bolo habilitovaných 50 docentov.
Nemožno prehliadnuť ani naše kontakty
so zahraničím. Privítali sme viacero významných osobností. Ako príklad za všetky si
pripomeňme, že profesorom Petrovi Fischerovi z Rakúska a Gerhardovi Ertlovi z Nemecka, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny
za chémiu, sme udelili čestný titul Doctor
honoris causa.

Vyzývam
na verejnú diskusiu
o smerovaní univerzity
Hoci je UK najlepšie hodnotenou verejnou vysokou školou na Slovensku, v masmédiách sa často stretávame s prezentáciami, ktoré môžu poškodzovať jej dobré
meno. Niekedy tak činia aj samotní zamestnanci alebo študenti UK. Nie, nikomu neupieram právo na prezentovanie vlastného
názoru. Som však hlboko presvedčený, že
akademická pôda UK a jej zákonné orgány
garantujú slobodný a dostatočne veľký
priestor na vecnú diskusiu. Tento priestor
by mal byť využitý primárne. Inak môže byť
akokoľvek mienená aktivita kontraproduktívna. Rozhodujúce možno nie je ani tak to,
že sa to deje mimo prostredia, ktoré môže reálne uskutočniť užitočné zmeny, ale
najmä to, že môže od štúdia či práce u nás
odradiť mnoho schopných ľudí, ktorí musia
ostať naším najväčším bohatstvom.
Jedna skupina v uplynulom čase publikovaných námietok sa týka spôsobu riadenia
univerzity. Dnes máme ťažko vydobytý status quo, ktorým je maximálna autonómia
fakúlt, ktorú súčasný zákon pripúšťa. Je to
miera autonómie, ktorá sa blíži zákonodarcom zrušenej právnej subjektivite. Proti tejto centralizačnej zmene som aktívne ako
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O tv or en i e a kad emi cké ho r oka
jeden z mála bojoval. Preto ma prekvapuje, že sa dnes vlastne podsúva ako vhodnejší autokratický systém, v ktorom rektor
môže sám rozhodovať aj vo veci fakúlt bez
ohľadu na stanoviská dekanov a orgánov
fakúlt. Vyzývam samosprávne orgány fakúlt
a univerzity, aby podnietili verejnú diskusiu o smerovaní univerzity v týchto závažných otázkach. Nesmieme podľahnúť únave
a opúšťať demokraciu, ktorá je zdanlivo ťažkopádna a nerozhodná, a uprednostňovať
ľúbivo vyzerajúce a „zaručene správne“ riešenia, ktoré sú však v skutočnosti skratkovité a populistické. To však vyžaduje vyššiu
angažovanosť väčšej časti akademickej
obce, širšiu diskusiu a aktívne zverejňovanie názorov. Inak budeme neraz počuť len
mediálny hlas malých, ale hlučných lobistických skupín a čítať len výplody ich grafomanických členov.
Druhou z oblastí, ktoré sú poznamenané
najmä mediálnou hystériou, je platenie školného. Základnou ideou úpravy platenia
školného, ktoré bolo zavedené už v roku
2002 prijatím nového zákona o vysokých
školách, je, že každý študent, resp. občan
má nárok na jedno bezplatné štúdium. Platenie školného vyvoláva nevôľu najmä u tých
študentov, ktorí si neplnia riadne svoje študijné povinnosti a prekračujú štandardnú
dĺžku štúdia. Mrzí ma, že niektorí študenti
sa dali dokonca nahovoriť súkromnou firmou, aby ich zastupovala v súdnom konaní
v spore s UK vo veci platenia školného.
Teší ma, že prvostupňový súd ich žalobu
zamietol a v odôvodnení rozsudku konštatoval, že UK postupovala v súlade so zákonom a vnútornými predpismi. V tejto súvislosti chcem študentov upozorniť na fakt, že
univerzita včas zverejňovala výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom. Zdôrazňujem, že platba školného je povinnosťou, ktorú spolu s podmienkami stanovil
zákon o vysokých školách. Ním štát preniesol povinnosť vyberať školné na verejné
vysoké školy. Ide teda o povinnosť, ktorá
vzniká na základe zákona, ide o verejnoprávny vzťah, keď verejná vysoká škola len
realizuje normu verejného práva. Nejde
o žiadnu svojvôľu našej univerzity. Ide o naplnenie samosprávnej pôsobnosti UK v oblasti školného na jednej strane a na druhej
strane o povinnosť študenta platiť školné
za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
alebo za dve súbežné štúdiá. V tejto súvislosti podotýkam, že 20 % príjmov zo školného je príjmom štipendijného fondu UK
a zvyšnú časť školného možno použiť len
na plnenie hlavných úloh UK. Vybrané školné sa teda priamo vracia späť študentom,
alebo je použité v prospech vzdelávania
študentov. Zdôrazňujem, že výška školného nepokrýva skutočné náklady na štúdium
a za študentov, ktorí prekračujú štandardnú
dĺžku štúdia, UK nedostáva finančné pro-
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striedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie ich štúdia.

to páči alebo nie. Môžeme však vyvíjať aktivity, aby zodpovední zo všeobecne záväzných predpisov odstraňovali ustanovenia,
ktoré nevedú k reálnemu zvýšeniu transparentnosti pri používaní verejných zdrojov,
ale len k zvyšovaniu byrokratickej záťaže,
ktorá spotrebúva vzácny tvorivý potenciál
našich ľudí.

Zhodnocovali sme
nehnuteľnosti a majetok

Prečo sme na UK integrovali
verejné obstarávanie
Napriek mnohým nežičlivým okolnostiam
dosiahla univerzita v uplynulom roku najlepší hospodársky výsledok od roku 2002,
odkedy je verejno-právnou inštitúciou. Je
ním kladný hospodársky výsledok v sume
viac ako 1,7 mil. eur. To považujeme o. i.
za potvrdenie tézy, že akademická samospráva a na nej založený manažment verejných vysokých škôl vie efektívne hospodáriť.
Otázka, ktorá nezaujíma študentov a doteraz nezaujímala drvivú väčšinu zamestnancov, je verejné obstarávanie. Šťastní tí,
ktorí sa týmto netrápia. Úspech univerzity
v získavaní podpory pre centrá excelentnosti má aj svoju odvrátenú stranu. Kontrolný
režim pre poskytovanie prostriedkov z EÚ
je oveľa prísnejší ako domáca legislatíva.
A preto sme boli prinútení Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy
EÚ, napriek môjmu niekoľkomesačnému
odporu, vyjednávaniu, desiatkam vysvetľujúcich telefonátov a listov i angažovaní
úradu pre verejné obstarávanie, integrovať
verejné obstarávania na UK. Inak by sme
riskovali, že naše výdavky budú označené
za neoprávnené. Pritom ide o stámilióny
korún či desiatky miliónov eur.
UK je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní jedným verejným obstarávateľom. To znamená, že limity za všetky
tovary, služby a práce sa spočítavajú za
celú UK. Za verejné zdroje sa pritom považujú aj zdroje z EÚ. Preto ste teraz nútení
sa až na úrovni katedier a ústavov zaoberať
plánovaním obstarávania na budúci rok
a vypĺňať rozličné tabuľky. Viem, že táto
činnosť vás oberá o čas a energiu. Ak však
rešpektujeme princíp právneho štátu, tak
musíme dodržiavať jeho zákony, či sa nám

Doteraz sme hovorili o základnom pôdoryse univerzity: o študentoch a ich úspešnom vzdelávaní, kvalitnom pedagogickom
zbore opierajúcom sa o vedeckú činnosť
a o ekonomickom zázemí. Úspešné fungovanie univerzity by však bolo ťažko predstaviteľné aj bez ďalších činností.
Ani v uplynulom roku vedenie univerzity
nekšeftovalo s jej nehnuteľnosťami. Všetky
transakcie i nájmy dlhšie ako jeden rok
prechádzajú schvaľovacím procesom aj
v Akademickom senáte UK, čím sú tieto aktivity pod rozhodujúcou kontrolou univerzitnej verejnosti. O nehnuteľnosti sme teda
neprišli, naopak, pokračovalo ich zhodnocovanie. Do prevádzky sme spustili novú
krásnu lodenicu v areáli v Karlovej Vsi ako
súčasti Centra univerzitného športu. Prebieha finálna fáza výstavby Auly v Martine, rozsiahla rekonštrukcia objektu v Mlynských
Luhoch. Tešia nás aj zdanlivé maličkosti,
ktoré sú však pre dotknutých prvoradými
vecami – napríklad sa nám podarilo vo
Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra –
Mlyny vytvoriť komfortné bezbariérové apartmány pre študentov so zmenenými schopnosťami.
Vážený pán podpredseda vlády a minister
školstva, ctení hostia, milí kolegovia a študenti. O každom nadchádzajúcom akademickom roku sa zvykne hovoriť, že bude
iný, ťažší a náročnejší, ako bol ten predošlý.
Väčšinou je s ním spojené množstvo očakávaní. V týchto konštatovaniach sa skrýva
istá dávka obozretnosti, možno i obavy
z toho, čo prinesú ďalšie dni, týždne a mesiace. Neobávam sa však, že by sme úlohy, ktoré pred nami stoja teraz, nedokázali
riešiť. Som presvedčený, že akademická
obec UK v Bratislave bude úspešne investovať svoj intelektuálny potenciál do realizácie spoločných priorít. Ešte raz sa chcem
poďakovať vám všetkým, ktorí ste nielen
svedomitou prácou, ale aj hlbokým vnútorným vzťahom k UK vytvárali jej kvalitu. Želám vám úspešný nový akademický rok,
pevné zdravie, radosť z práce a veľa osobných i pracovných úspechov.
Týmto považujem akademický rok 2009/
2010 na Univerzite Komenského v Bratislave za otvorený.
medzititulky redakcia

Splnili sme všetky kritériá,
sme univerzitou
Akreditačná komisia, poradný orgán Vlády SR, schválila dňa 17. júna 2009 hodnotiacu správu o komplexnej akreditácií činností Univerzity
Komenského v Bratislave, v ktorej skonštatovala, že UK spĺňa kritériá pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Hodnotila plnenie
poslania a úloh, spôsobilosť uskutočňovať študijné programy, pre ktoré požiadala o akreditáciu, spôsobilosť uskutočňovať habilitačné
konania a konania na vymenúvanie za profesorov, pre ktoré požiadala o akreditáciu a výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť.
Plnenie poslania a úloh
Na základe vyhodnotenia štatútu a dlhodobého zámeru dospela Akreditačná komisia
(AK) k záveru, že UK napĺňa svoje poslanie.
V jej správe sa píše: „Univerzita Komenského je vysokoškolskou vzdelávacou a vedeckovýskumnou ustanovizňou s veľmi širokým
záberom. S výnimkou technických disciplín
pokrýva takmer celý diapazón študijných
odborov, ktorý je u nás v ponuke. Týmto má
UK na trhu vysokoškolského vzdelávania
na Slovensku svoje výnimočné postavenie.
Každá z fakúlt má svoje vlastné špecifiká.“
Do budúcnosti nám AK odporúča výrazne
znížiť počet študijných programov (ŠP) 1.
a 2. stupňa, riešiť integráciu podobných ŠP
na rôznych fakultách, zlepšiť vekovú štruktúru na niektorých odboroch, vytvoriť stimuly na posilnenie tých oblastí výskumu,
kde nedosahujeme požadované výsledky
a získať financie na rekonštrukcie priestorov
najmä PriF, LF a PdF UK.

doch sme spôsobilí vykonávať habilitácie
a vymenúvania do najbližšej komplexnej
akreditácie alebo s časovým obmedzením
do konca akademického roka, v ktorom spolugarant dovŕši vek 65 rokov.
Fakulta

OV

Číselné
hodnotenie

LF

18

3,95

A

PraF

7

3,30

B+

1

2,75

B

2

3,30

B+

3

3,20

B

4

3,05

B

6

3,50

A-

1

3,10

B

9

3,85

A

10

4,00

A

12

3,85

A

13

4,00

A

1

2,60

B-

2

2,60

B-

3

1,80

C

4

1,80

C

6

2,55

B-

13

1,45

D+

18

3,75

A

1

2,65

B-

FiF

PriF

Spôsobilosť uskutočňovať
študijné programy
Požiadali sme o akreditáciu študijných
programov dennej i externej formy v troch
stupňoch (bakalárskom, magisterskom
a doktorandskom). AK nám udelila akreditáciu pre 623 ŠP. Fakulty UK sú podľa AK
vo väčšine prípadov spôsobilé uskutočňovať ŠP, pre ktoré požiadali o akreditáciu,
buď do najbližšej komplexnej akreditácie
alebo s časovým obmedzením do konca
akademického roka, v ktorom spolugarant
dovŕši vek 65 rokov.
FiF, PriF, PdF a FM, ktoré majú nové ŠP,
sú spôsobilé uskutočňovať ich na štandardnú dĺžku štúdia. Práva udeľovať akademické tituly sme nezískali v prípade piatich
nových ŠP z PdF a PraF.
Kritériá sme nesplnili a práva na udeľovanie akademických titulov nám boli zatiaľ
pozastavené pre 43 existujúcich ŠP prevažne z PdF, ale aj PriF, PraF, JLF, FMFI,
FTVŠ a FiF.
Niektoré fakulty žiadali o akreditáciu ŠP
aj dodatočne už počas komplexnej akreditácie a získali práva na udeľovanie titulov.
Akreditovaných programov máme preto viac,
hoci v komplexnej akreditácii uvedené nie
sú.
Spôsobilosť uskutočňovať
habilitačné a inauguračné konania
Podľa AK má UK náročný habilitačný
a inauguračný proces vo väčšine oblastí výskumu, schopný konkurencie v medzinárodnom meradle.
Univerzita požiadala o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie
za profesorov v 99 odboroch. V 92 prípa-

PdF

FaF
FTVŠ
JLF
FMFI

Znakové
hodnotenie

2

2,00

C

21

3,10

B

18

3,90

A

9

3,90

A

16

3,80

A

24

3,85

A

FM

8

3,15

B

FSEV

6

3,25

B+

RKCMBF

2

2,85

B

EBF

2

2,80

B

Legenda: OV – oblasť výskumu
1 – pedagogické vedy, 2 – humanitné vedy,
3 – historické vedy a etnológia, 4 – umenie,
6 – spoločenské a behaviorálne vedy, 7 – právo
a medzinárodné vzťahy, 8 – ekonómia a manažment, 9 – fyzika a vedy o Zemi a vesmíre,
10 – ekológia a environmentalistika, 12 – chémia, chemická technológia a biotechnológie,
13 – vedy o živej prírode, 16 – informatické vedy,
automatizácia a telekomunikácie, 18 – lekárske
a farmaceutické vedy, 21 – vedy o športe, 24 –
matematika a štatistika

Akreditáciu stratili PraF v odboroch trestné
právo, medzinárodné právo a občianske právo, PdF v odboroch logopédia, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna
pedagogika a sociálna práca a JLF v odbore
verejné zdravotníctvo.

Výskumná, vývojová, umelecká
a ďalšia tvorivá činnosť
Za hodnotené šesťročné obdobie 2002
– 2007 si AK všímala výstupy výskumov,
prostredie pre výskum a ocenenie výsledkov výskumu. Hodnotili sa podľa percentuálnych zaradení jednotlivých činností,
resp. ukazovateľov pri priradení váh od
4 po 1 postupne kategóriám A až D. Na
záver zhodnotila všetky tri atribúty celkovým hodnotením. V tabuľke uvádzame číselné aj znakové celkové hodnotenia jednotlivých oblastí výskumu našich fakúlt.
Kritériá pre začlenenie
medzi univerzitné vysoké školy
Pre začlenenie UK medzi univerzitné vysoké školy uplatnila AK šesť „KZU kritérií“.
AK zhodnotila, že najmenej 60 % fakúlt UK
dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí
výskumu v druhom a/alebo treťom stupni
celkové hodnotenie úrovne výskumnej činnosti najmenej B-. Podmienku kritéria na
začlenenie UK medzi univerzitné vysoké
školy spĺňa 12 z 13 fakúlt UK (92 %), čím
spĺňa kritérium KZU-1.
Priemerný objem financií za výskumné
granty a projekty pripadajúci na prepočítaný počet profesorov, docentov a tvorivých výskumných pracovníkov (v tis. Sk)
bol 191 795 Sk, čo je viac ako požadovaných najmenej 60 000 Sk. Splnili sme
tak kritérium KZU-2.
Univerzita Komenského splnila podmienky kritéria KZU-3, pretože podiel absolventov doktorandov na obsadené funkčné miesto profesora dosahuje priemerný koeficient
0,84, čo je viac ako požadovaných najmenej 0,33.
Výstupy výskumu študentov a absolventov doktorandského štúdia spĺňajú požadovanú úroveň výskumnej činnosti najmenej
C+ na všetkých fakultách. Tým spĺňame kritérium KZU-4.
UK spĺňa aj kritérium KZU-5 vyjadrujúce
počet doktorandov pripadajúcich na prepočítaný počet docentov a profesorov s priemernou hodnotou koeficientu 1,54. Aj v každom z hodnotených rokov UK prekračovala
požadovaný koeficient 1.
Počet študentov 1. a 2. stupňa, pripadajúcich na prepočítaný počet vysokoškolských
učiteľov, je v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia menej ako 20. Dosahujeme
priemerný koeficient 13,11, čím spĺňame
kritérium KZU-6.
Na základe všetkých splnených kritérií
AK navrhla UK začleniť medzi univerzitné
vysoké školy.
Lenka Mlynčeková
Zdroj: Hodnotiaca správa. Komplexná
akreditácia činností Univerzity
Komenského v Bratislave. Dňa 17. 6. 2009
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Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine –
40 rokov samostatnosti
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF) patrí už niekoľko rokov k lídrom
medicínskeho vzdelávania na Slovensku. História fakulty siaha až do roku 1962, kedy vzniklo v Martine
detašované pracovisko a v roku 1966 pobočka Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Prelom vo vývoji
fakulty znamenal 6. jún 1969, kedy bola nariadením vlády SSR č. 79 zriadená na UK v Bratislave
ďalšia – samostatná lekárska fakulta so sídlom v Martine.
dijných programov v rámci špecializačného
štúdia stala pedagogická aktivita fakulty
komplexnou. Na základe zmien v legislatíve
mohla v roku 2007 JLF vydať vlastné doklady o špecializačnom vzdelávaní a začať
sama zaraďovať lekárov do špecializačných
študijných odborov. V súčasnosti má JLF
akreditovaných 16 programov v rámci špecializácie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
Neoddeliteľnou súčasťou fakulty je Univerzita tretieho veku (UTV) JLF, kde počas jej
existencie absolvovalo výučbu 408 poslucháčov a ako prvá založila „Klub absolventov UTV“.
Praktická výučba
s modernými technológiami
Štyridsaťročnú Jesseniovu lekársku fakultu UK hodnotí ARRA ako najlepšiu lekársku fakultu na
Slovensku. Vľavo jej dekan Dušan Mištuna.

Štyridsať rokov samostatnosti si JLF pripomenula v dňoch 23. – 25. septembra
2009, ktoré boli spojené so slávnostným
otvorením akademického roka 2009/2010
a s ďalšími sprievodnými vedeckými, kultúrnymi a športovými podujatiami v duchu
osláv tohto významného výročia. Slávnostná
atmosféra ceremoniálu bola podčiarknutá
účasťou rektora Františka Gahéra, prorektorov UK, predsedu Akademického senátu
UK (AS UK), dekanov fakúlt UK alebo spriatelených fakúlt zo Slovenska a Českej republiky a ďalších významných osobností
politického, spoločenského a kultúrneho
diania na Slovensku. Dekan fakulty Dušan
Mištuna udelil pri príležitosti 40-teho výročia
samostatnosti JLF pamätné medaily jednotlivcom a inštitúciám za zásluhy a významné aktivity pri rozvoji a budovaní fakulty.
Prvá lekárska fakulta
so všeobecným lekárstvom
v angličtine
Budovanie samostatnej fakulty sa začalo
v roku 1969, kedy musela novovzniknutá
fakulta prekonávať problémy pri budovaní
pedagogického procesu, výchove kvalifikovaných pracovníkov, liečebno-preventívnej
starostlivosti, vedecko-výskumnej činnosti.
Vysokou mierou prispel k rozvoju fakulty jej
prvý dekan prof. MUDr. Viliam Mézeš, DrSc.
Uznesením AS UK zo dňa 16. mája 1991
sa Lekárska fakulta v Martine premenovala
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na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine.
Prioritou fakulty je poskytovanie kvalitného vzdelávania v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku. V akademickom roku 1991/
1992 ako prvá lekárska fakulta na Slovensku otvorila štúdium študijného programu
všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku
pre zahraničných študentov. Okrem toho
fakulta rozvíja aktivity aj vo vzdelávaní nelekárskych študijných programov ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo a zubná technika. JLF ako prvá
fakulta na Slovensku začala vzdelávanie
v oblasti ošetrovateľstva na vysokoškolskej
úrovni.
Fakulta mala v akademickom roku 2008/
2009 1512 študentov študijných programov
1. a 2. stupňa. V rámci 3. stupňa vzdelávania
mala JLF v akademickom roku 2008/ 2009
akreditovaných 17 programov v dennej aj
externej forme. V uvedenom akademickom roku študovalo na JLF 68 doktorandov
v dennej a 104 doktorandov v externej forme. K podpore kvality doktorandského štúdia prispelo v roku 2006 získanie projektu
Európskeho sociálneho fondu na podporu
vedeckej výchovy doktorandov, študentov
ŠVOČ a mladých vedeckých pracovníkov
s názvom Zriadenie centra výchovy k vedeckej práci – Inkubátor doktorandov.
V roku 2006 sa rozhodnutím Ministerstva
zdravotníctva SR o akreditácii prvých štu-

Garancia kvality teoretickej výučby je zabezpečená v rámci teoretických a predklinických ústavov JLF. Praktická výučba sa
v rámci klinických disciplín pre všetky študijné programy realizuje na výučbových základniach kliník a ústavov JLF v Martinskej
fakultnej nemocnici. V uplynulom období
sa uzatvorili zmluvy aj s inými zdravotníckymi zariadeniami, na ktorých sa uskutočňuje
časť praktickej výučby, čo prispelo k skvalitneniu podmienok praktickej výučby.
Výchovno-vzdelávací a vedecko-výskumný proces zabezpečuje na JLF 191-členný
pedagogicko-vedecký zbor a 169 neučiteľských zamestnancov. Pedagogický zbor
tvorí 19 profesorov (z toho 4 doktori vied),
11 mimoriadnych profesorov, 26 docentov,
116 odborných asistentov, 2 asistenti, 1 lektor a 16 vedecko-výskumných zamestnancov.
JLF vyvíja aktivity aj smerom k rozvoju
praktickej výučby lekárskych a zdravotníckych odborov modernými informačnými
a komunikačnými technológiami. V októbri
2007 sa JLF ako pristupujúci člen zapojila
do projektu MEFANET (MEdical FAculties
Educational NETwork), siete spolupracujúcich výučbových pracovísk všetkých lekárskych fakúlt ČR a SR v rámci e-learningu.
Okrem vlastného portálu elektronických
dokumentov fakulta využíva aj videokonferenčný systém na on-line prenos zákrokov
z operačnej sály, videodatabázu zdravotníckych vyšetrení a výkonov, ktoré sú pre
študentov prístupné na fakultnom portáli.
Významnou súčasťou činnosti fakulty je
vedecko-výskumná aktivita. Na JLF sa po-

stupne vyprofilovalo šesť hlavných výskumných oblastí: oblasť respiračného systému
v zdraví a chorobe, ochorení centrálneho
a periférneho nervového systému, starostlivosti o matku a dieťa, zhubných nádorových
ochorení, vybraných vnútorných chorôb
a oblasť nepriaznivých vplyvov životného
a pracovného prostredia na zdravie človeka. V poslednom období sme úspešnejší
v získavaní zdrojov z domácich a zahraničných grantových agentúr. Na JLF aktuálne
riešime úlohy v rámci VEGA (42 projektov),
aplikovaného výskumu MŠ SR (6 projektov),
APVV (3 projekty), Ministerstva zdravotníctva SR (17 projektov), KEGA (6 projektov),
MVTS (8 úloh), Európskej komisie (4 projekty) a 9 zahraničných projektov. Mladí
vedeckí pracovníci každoročne riešia granty
UK. Klinické pracoviská JLF v Martinskej
fakultnej nemocnici sa podieľajú na takmer
30-tich medzinárodných klinických a liekových štúdiách.
Najlepšoulekárskou fakultou
na Slovensku podľa ARRA
Pracoviská JLF sa začiatkom roka 2009
stali súčasťou dvoch centier excelentnosti:
Centra excelentnosti pre perinatologický
výskum a Centra experimentálnej a klinickej respirológie, ktoré pre svoje vybudovanie získali prostriedky zo štrukturálnych
fondov EÚ.
JLF rieši rozvojové projekty vysokých škôl
pod gesciou Ministerstva školstva SR v oblasti unikátnych pracovísk (jeden projekt)
a v oblasti informačných technológií (dva
projekty).
Za celú existenciu fakulty (do februára
2009) bolo publikovaných 239 vedeckých
a odborných knižných publikácií, 6119 vedeckých a odborných prác in extenso
a 5926 abstraktov v karentovaných časopisoch. O kvalite vedecko-výskumnej, ale
i pedagogickej práce na fakulte svedčí hodnotenie Akademickou ratingovou a rankingovou agentúrou (ARRA), ktorá v rokoch
2005 – 2008 opakovane vyhodnotila JLF
ako najlepšiu lekársku fakultu na Slovensku.
JLF má priznané právo uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie konania v 9 akreditovaných odboroch. Za obdobie uplynulých
10 rokov získalo na JLF 17 učiteľov vedecko-pedagogický titul „profesor“ a 52 učiteľov vedecko-pedagogický titul „docent“.
Vedecko-výskumný potenciál fakulty sa
prenáša aj do prípravy študenta na samostatnú vedecko-výskumnú prácu jeho participáciou v programe ŠVOČ a študentských
vedeckých konferenciách.
V rámci zahraničnej a domácej spolupráce sa JLF zapája do prípravy profilu európskeho absolventa v študijnom programe
Všeobecné lekárstvo ako člen Medzinárodnej asociácie pre výučbu medicíny (An
International Association for Medical Education) a AMEE (Association for Medical
Education in Europe). Na vypracovaní pro-

Na oslavách sa zúčastnili aj dekani ostatných fakúlt UK.
filu absolventa v odbore Ošetrovateľstvo sa
zapájala v rámci projektu TUNING. V rámci
spolupráce slovenských lekárskych fakúlt
rieši projekt KEGA „Mobilita študentov všeobecného lekárstva na lekárskych fakultách
v Slovenskej republike“. Fakulta je taktiež
členom EDCD – European Centre for Disease Prevention and Control, kde vystupuje
ako kvalifikovaný orgán v oblasti monitorovania, hodnotenia a komunikácie o ohrození zdravia ľudí prenosnými ochoreniami.
V rámci programu LLP/Erasmus fakulta vysiela a prijíma študentov a učiteľov v rámci
partnerských univerzít.
K ďalším aktivitám JLF patrí vydávanie vedeckého časopisu Acta Medica Martiniana
(AMM). V roku 2009 vychádza už jeho 9. ročník. Na fakulte pôsobí záujmové združenie
študentov Martinský klub medikov (MKM),
ktorý pomáha zabezpečovať plnohodnotný
spoločenský rozvoj študentov. Podieľa sa
na organizácii kultúrnej, športovej a vedeckej činnosti študentov, organizovaní výmenných pobytov študentov v rámci IFMSA
a SLOMSA, na spolupráci so Slovenským
červeným krížom. Študenti niekoľko rokov vydávajú vlastný časopis Omphalus
martinensis.
Významným medzníkom v živote fakulty
bolo schválenie výstavby Auly JLF v Martine
vládou SR v júni 2006. JLF tak po dlhých
desaťročiach získa dôstojné reprezentačné priestory. Ďalším významným krokom
bolo získanie prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ na rekonštrukciu výučbových
priestorov.
JLF je od svojho vzniku pevnou súčasťou
UK. Počas štyridsiatich rokov svojej samostatnej existencie sa rozvinula na inštitúciu,
ktorá pripravuje kvalitných absolventov všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov, schopných uplatniť sa
v silnej konkurencii na domácom i medzinárodnom trhu práce.
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.,
JLF UK

Jazykové okienko

Písanie veľkých a malých písmen
býva často kameňom úrazu v spisovnej slovenčine. Keďže ide o širokú
problematiku, zameriame sa len na
slovník akademických výrazov, s ktorými sa najčastejšie stretávame.
Neraz nás láka písať výraz „alma
mater“ s veľkým začiatočným písmenom, možno aby sme zdôraznili význam, ktorý pre nás materská univerzita má. Je to však nesprávne, „alma
mater“ sa nikdy z veľkým začiatočným
písmenom nepíše, okrem prípadu,
keď je na začiatku vety.
Výrazy „katedra“, „fakulta“, „univerzita“ a pod. píšeme buď s malým alebo veľkým začiatočným písmenom.
Závisí to od toho, či uvádzame celý
názov alebo iba všeobecný. Preto bude napríklad Katedra biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského alebo Fakulta matematiky
fyziky a informatiky UK s veľkými začiatočnými písmenami. Ak však neuvádzame presné názvy, napríklad „obe
lekárske fakulty Univerzity Komenského“ (Lekárska fakulta UK a Jesseniova
lekárska fakulta UK), výraz píšeme
s malým začiatočným písmenom.
Ak píšeme súvislý text, týkajúci sa
jednej konkrétnej katedry, nemusíme
dookola opakovať presný názov s príslušnou fakultou a univerzitou, ale môžeme ho nahradiť všeobecným výrazom „katedra“, ktorý už bude s malým
začiatočným písmenom, hoci máme
na mysli konkrétnu katedru.
LM
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N a š i a b s o lv e nt i

Hľadať odpovede na otázky
je fantastická vec
Trojnásobný absolvent našej univerzity MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH, je dnes vedeckým pracovníkom na Lekárskej a súčasne
Prírodovedeckej fakulte UK, ktoré vyštudoval. Zaoberá sa výskumom testosterónu, génovej terapie a oxidačného stresu. Dôležité je podľa
neho podporovať mladých vedcov plných entuziazmu, ktorí majú dobré nápady.
● Už ako študent ste boli veľmi usilovný. Študovali ste na Lekárskej (LF UK)
a Prírodovedeckej fakulte UK (PriF
UK), neskôr na Ekonomickej univerzite a Slovenskej zdravotníckej univerzite. Prečo práve táto kombinácia odborov?
Oficiálna verzia je taká, že som veľmi skoro pochopil, že medicína sa nedá robiť bez
pochopenia základov na prírodovedeckej
fakulte v rámci biológie. Medicína je aj o peniazoch, takže ekonomika zohráva podstatnú rolu. Preto aj štúdium na Slovenskej
zdravotníckej univerzite bolo venované manažmentu zdravotníctva. Realita je však prozaickejšia. Prvý ročník na LF UK ma veľmi
neoslovil, a keďže som bol predtým orientovaný na matematiku, tak som skúsil Ekonomickú univerzitu. Ale keďže ma to stále
neveľmi napĺňalo, tak som sa rozhodol pre
PriF UK a tá bola asi najdôležitejšia pre
moju súčasnú prácu a výskum, ktorý sa snažím robiť.

Fluktuujú a menia sa počas mesačného
cyklu.
● V súčasnosti ste vedeckým pracovníkom
na LF a PriF UK. Čím sa momentálne
zaoberáte?
Okrem skúmania testosterónu s docentkou Ostatníkovou riešime viacero iných projektov. Dominantne robíme experimenty,
ktoré sa týkajú využitia baktérií v génovej
terapii, ďalej experimentálnu génovú terapiu
na zvieratách v najrôznejších modeloch, napríklad Crohnovej choroby alebo diabetickej
nefropatie.

● Chceli by ste v tomto výskume pokračovať?
V podstate v ňom pokračujeme, ale nie
v oblasti fertility (plodnosti). V oblasti kognitívnych funkcií sme poukázali na to, že
niektoré mozgové funkcie sú ovplyvnené hormónmi, a to najmä testosterónom.
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● Čiže vaše výskumy nadväzujú na seba...
Presne tak. Na prvý pohľad vyzerajú, že
sú úplne nesúvisiace, ale nerobíme ich bez
rozmyslenia. Človek postupne zisťuje, že
všetko so všetkým súvisí. Naše výskumy
sú komplexné, komplikované, ale kedy-tedy
aj úspešné.
● S kým spolupracujete?
S množstvom ľudí. Najprv by som mal
spomenúť moju bývalú školiteľku, dnes prodekanku LF UK docentku Ostatníkovú,
s ktorou veľmi intenzívne spolupracujeme
už jedenásty rok a myslím si, že aj úspešne.
Na PriF UK sú to docent Kádaši a profesor
Turňa a na Slovenskej zdravotníckej univerzite doktorka Šebeková. Ale spolupracujem
aj s kolegami v zahraničí.
● Ako sa robí výskum v zahraničí v porovnaní s nami?

● Vo svojej doktorandskej práci ste objavili mesačný hormonálny cyklus u mužov. Môžete v skratke vysvetliť o čo
ide?
Ešte ako študent som mojej vtedajšej učiteľke docentke Ostatníkovej položil otázku,
prečo muži nemajú menštruačný cyklus.
Neprišli sme na to. Preto som začal hľadať
literatúru a zistil som, že sa na takúto jednoduchú otázku robilo príliš málo výskumu,
resp. žiaden som nenašiel. Začali sme sa
tým zaoberať a urobili sme niekoľko dosť
náročných štúdií. Pomocou novej štatistickej metódy sa nám podarilo zistiť, že minimálne v jednom hormóne – testosteróne –
vykazujeme približne mesačnú cyklicitu.
Takže z hormonálneho hľadiska majú muži
niečo podobné ako menštruačný cyklus.
O dôsledkoch by sme mohli špekulovať.
Najdôležitejšie, čo z toho pravdepodobne
vyplýva, je fluktuujúca plodnosť u mužov.
Tak ako majú ženy plodné dni, môžu mať
aj muži plodnejšie a menej plodné dni. Ale
aby sme túto teóriu mohli potvrdiť, vyžiadalo by si to ďalšie štúdie.

stresu v slinách, čím sme ojedinelí. A teraz
ich meriame pri stomatologických ochoreniach.

● Čo pre vás znamená veda?
Veľmi veľa. Ľudia sú podľa mňa od prírody
zvedaví, niekto viac, niekto menej. Mne zvedavosť veľmi prirástla k srdcu. Ak sa chcem
niečo dozvedieť, musím niečo pre to urobiť.
Musím robiť rešerš, musím čítať a ak sa nedočítam, musím to skúsiť sám. A to je niečo,
čo ma strašne láka a čo chcem robiť. Či už
sa to nazýva vedou, výskumom, prácou alebo robotou. Hľadať odpovede na otázky je
fantastická vec.
● Na čo zo svojej práce ste osobitne
hrdý?
Myslím si, že môžeme byť spokojní so
všetkými publikovanými dátami. Pretože,
kým nemáte publikácie, ako keby ste nerobili výskum. Myslím si, že veci, ktoré sme
zatiaľ zistili, sú zaujímavé a predovšetkým,
čo je podľa mňa kritérium kvality, dávajú
priestor na nové otázky a na nové výskumy.
Aj keď to znamená, že sa „rozkošatievame“
a vyzerá to, že robíme výskum všelikde
a o všeličom, prepojenia tam sú. Začali sme
robiť oxidačný stres. Podľa istej metodiky
sme schopní odmerať hodnoty oxidačného

Kľúčový zážitok bol pre mňa rok v Goettingene v Nemecku. Tam som pochopil, že aby
sa robila kvalitná medicína, musí sa robiť
kvalitná veda. Len tak sa lekári dopracujú
k najnovším informáciám a postupom. Ľudia, ktorí robili doobeda operácie na pacientoch, robili poobede génovú terapiu na
králikoch a potkanoch. Ja som sa pozeral
a učil sa. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce.
Takisto som si všimol veľký tlak na kvalitu.
Na druhej strane som zistil, že je tam veľmi
silná hierarchia vo vedeckom tíme, kde nie
každý má vedeckú slobodu. Je striktne dané, na akom projekte sa pracuje, pretože
ho zadal šéf oddelenia. Nemôžem si odrazu
zmyslieť, že budem sledovať mesačný cyklus testosterónu. To je niečo, čo mňa drží
na Slovensku.
● Takže dá sa podľa vás robiť výskum na
Slovensku?
Samozrejme, dá sa robiť. Máme tu fantastických vedcov, či už na SAV alebo na univerzite. A sú to prvotriedni vedci, či profesor
Tomáška, alebo profesor Nosek na PriF UK,
alebo manželia Pastorekovci na akadémii.
Samozrejme, aj mnoho ďalších. Grantová
podpora je v SR nepomerne menšia. Ďalším prapodivným aspektom u nás je, že sa
veľmi málo spolupracuje. Myslím si, že využitie mnohých metodík a myšlienok by tak
mohlo byť lepšie.

Naši absolventi
● Minulý rok ste sa zúčastnili diskusie
s mladými vedcami. Prečo je podľa vás
dôležité podporovať ich už v mladom
veku?
Aj tohto roku som bol na európskej konferencii mladých vedcov v Paríži. Bol som
v porote, čo ma veľmi nepotešilo, pretože
som si myslel, že aj ja som ešte mladý vedec. Ale očividne som dobrý už len na porotu... Je veľmi dôležité podporovať mladých,
lebo ešte nie sú obmedzení rôznymi exter-

nalitami, majú dobré nápady a entuziazmus.
Aj pre nás, ktorí sme vo vedeckom svete
dlhšie, je pozitívne vidieť mladých, ktorí majú záujem venovať sa vede a nepozerajú
sa na to, či zarobia trošku viac alebo trošku
menej. Pre nejaký problém, ktorý ich zaujal,
sú ochotní niečo urobiť aj v budúcnosti. To
je fantastické.
● Existuje niečo špeciálne, čo vás zaujíma, čomu ste sa zatiaľ nevenovali, ale
v budúcnosti by ste chceli?

Asi by som mal povedať, že dostať Nobelovu cenu, alebo mať publikáciu s úvodníkom v časopise Nature. Ale nie som si istý,
či to presne takto funguje. Mám pocit, že
v danom prípade je naozaj cesta cieľ. Môžem povedať, čo ma zaujíma teraz, ale neviem, čo ma bude zaujímať o rok. Pokiaľ
mám možnosť vyriešiť alebo experimentálne
podložiť otázky, ktoré ma dnes zaujímajú,
tak idem ďalej.
Lenka Mlynčeková
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Škola v pohybe 2009
pre učiteľov
V plánovanom dvojročnom intervale usporiadala Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) v dňoch 27. – 29. augusta 2009 opäť
praktický seminár pre učiteľov všetkých typov škôl „ŠKOLA V POHYBE 2009“. Tohtoročný seminár bol súčasťou osláv 70. výročia založenia
Telovýchovného ústavu pri Slovenskej univerzite, ktorý je možné považovať za predchodcu FTVŠ UK a začiatok vysokoškolskej prípravy
učiteľov telesnej výchovy na Slovensku. Na jeho usporiadaní sa podieľalo aj Národné športové centrum, propagáciu podporili Metodickopedagogické centrá v Bratislave, Prešove a Banskej Bystrici.
Cieľom seminára v súvislosti s nedávnou
školskou reformou bolo oboznámiť učiteľov
s najnovšími spôsobmi rozvoja kondície žiakov, osvojovania si techniky rôznych športových odvetví a pohybových aktivít ako aj
s novými športmi a pohybovými aktivitami,
aby boli schopní postupne plne využívať
možnosti, ktoré im poskytujú štátne aj ich
školské vzdelávacie programy.
Tridsaťdeväť učiteľov a doktorandov z FTVŠ
UK, dvaja zahraniční a dvaja mimofakultní
učitelia pripravili pre stodvadsaťšesť účastníkov z celého Slovenska 70 hodín praktických lekcií, na ktorých účastníci vystupovali
v úlohe „žiakov“. Ich obsahom boli známe
aj netradičné športové hry (basketbal, tenis,
bedminton, futsal, minivolejbal, midivolejbal, florbal, hry s lietajúcim diskom, jadžent,
plážový volejbal, plážová hádzaná), športová gymnastika, športový aerobik, aerobik a fitnes s využitím balančného náčinia
(BOSU a fitlopty), úpoly, atletika, príťažlivé
spôsoby rozvoja koordinačných a silových
schopností, cvičenia na správne držanie
tela s využitím atraktívneho náčinia, pohybové programy vo vode, záchrana topiaceho sa, vodná turistika, horská cyklistika a horolezectvo.
S veľkým záujmom sa stretli aj okrúhle
stoly venované otázkam štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb, výžive v športe, právnym otázkam úrazov v školskej telesnej výchove
a olympijskej výchove. Veľkou prednosťou
bolo, že všetky aktivity sa konali v areáli
fakulty, resp. najbližšom okolí. V priestoroch
fakulty bolo zabezpečené aj ubytovanie
a stravovanie, a tak dochádzalo k minimálnym časovým stratám. Počas prvých dvoch
dní mali účastníci možnosť podľa vlastného

Učitelia sa na seminári zoznámili s najnovšími spôsobmi rozvoja kondície žiakov v súvislosti
s novou školskou reformou.

výberu absolvovať 6 – 7 lekcií denne, posledný deň boli lekcie tri. Je treba vysloviť
obdiv, že takmer všetci účastníci takéto
enormné zaťaženie zvládli, a to s plným
nasadením na každej lekcii.
Ohlasy na seminár boli zo strany účastníkov vysoko pozitívne. V osobných diskusiách pozitívne hodnotili obsah lekcií, ich
využiteľnosť v školskej telesnej výchove
a erudovanosť lektorov. Odzneli ale aj sťažnosti na to, že sa absolvovanie tohtoročného seminára nezapočíta do ďalšieho vzdelávania, ktoré sa má stať povinnou súčasťou

ich kariérneho rastu v pripravovanom zákone o celoživotnom vzdelávaní. Organizačný
výbor ako aj zúčastnení metodici metodicko-pedagogických centier prisľúbili, že
podniknú potrebné kroky, aby sa budúci
seminár, ktorý sa uskutoční opäť o dva
roky, stal súčasťou systému celoživotného
vzdelávania učiteľov telesnej, resp. telesnej
a športovej výchovy.
Ludmila Zapletalová, predsedníčka
organizačného výboru praktického
seminára „Škola v pohybe 2009“,
FTVŠ UK
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Letná škola Viedenskej skupiny na Slovensku
Letná škola práva informačných a komunikačných technológií je pravidelné podujatie organizované členmi „Viedenskej skupiny“. Tohto
roku sa uskutočnila v dňoch 14. – 18. septembra 2009 na Slovensku. Hlavným cieľom Viedenskej skupiny je spolupráca a vedecké prehlbovanie poznatkov v oblasti práva informačných a komunikačných technológií (ďalej len „ICT práva”).
Viedenská skupina je neformálne zoskupenie univerzít z piatich stredoeurópskych
krajín. Členmi tohto zoskupenia sú Vienna
University of Economics and Business Administration (Rakúsko), Masarykova Univerzita (Česká republika), University of Pécs
(Maďarsko), University of Wroclaw (Poľsko),
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
a Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko).
V dnešnej dobe je ICT právo najrýchlejšie
sa rozvíjajúcim odvetvím práva. Pojem ICT
právo v sebe zahŕňa problematiku informačných technológii, telekomunikácii, ako aj
médií. Zaoberá sa internetom, autorskými
právami, softvérovými patentmi, doménovými menami, databázami, počítačovou
trestnou činnosťou, internetovým pirátstvom,
detskou pornografiou, elektronickým dokazovaním, internetovou reklamou, využívaním
IT vo verejnej správe a súdnictve, ochranou
osobných údajov, používaním kamerových
systémov, zneužívaním IT, súťažným právom a pod. Každý deň uzrú svetlo sveta
nové technológie, služby, právne regulácie
a súdne spory, ktoré sa týkajú IT práva.
Tieto skutočnosti nás nútia špecializovať
sa na túto oblasť, aby sme mohli ponúkať
profesionálne právne služby IT klientom.
Na týchto základoch členovia Viedenskej
skupiny každoročne organizujú letnú školu
ICT práva pre svojich študentov. Letná škola ICT práva je navrhnutá tak, aby sprostredkovala základné poznatky z ICT práva, a poskytla tak stavebné prvky pre ďalší rozvoj
študentov v tejto oblasti. Účasť na Letnej
škole ICT práva je veľkou príležitosťou pre
intelektuálny rozvoj v tejto oblasti počas letných mesiacov.

Právo informačných a komunikačných technológií je obsahom letnej školy, ktorú pripravuje Viedenská skupina pre svojich slovenských, maďarských, rakúskych, českých a poľských študentov. Foto: Norbert Fliszar

Tento rok mala česť organizovať Letnú
školu ICT práva naša univerzita. Jej organizátormi boli Daniela Gregušová, Boris
Susko, Miroslav Chlipala, Rastislav Guľaša,
Michal Rampášek a Vladimír Troják. Zúčastnilo sa jej 45 účastníkov. Letná škola nie je
len o seminároch a prehlbovaní vedomostí, ale aj o sociálnych kontaktoch, zábave
a nadväzovaní nových priateľstiev.
Špeciálne poďakovanie v mene všetkých
študentov patrí všetkým prednášajúcim,
medzi nimi boli Andreas Wiebe (Viedeň),
Radim Polčák (Brno), Zsolt Balogh a Szoke

Gergely Laszlo (Pécs), Agata Jaroszek
(Wroclaw), Eduard Szattler (Košice), Rudolf
Leška (Praha) a ďalší profesionáli z praxe.
Bolo mi cťou zúčastniť sa takéhoto v Slovenskej republike unikátneho podujatia
a dúfam, že sa všetci stretneme opäť o rok
na Letnej škole ICT práva v maďarskom
Pécsi.
Ďalšie informácie na
http://summerschool.ictlaw.sk.
Vladimír Troják, PraF UK

Prezentácia liečivých rastlín na Agrokomplexe v Nitre
Brány 36. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 slávnostne otvorili čelní predstavitelia štátu a podniku Agrokomplex Výstavníctvo v Nitre.

Foto: J. Stano
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Človek využíva liečivé rastliny už od svojich najstarších dôb, aby sa zbavil rôznych
chorôb. Často sa využívajú aj ako doplnok
k jedlám. Liečivé rastliny majú pomalší nástup účinku než syntetické liečivá, ale ich
účinok je komplexnejší vďaka pôsobeniu
viacerých vzájomne sa dopĺňajúcich zložiek.
Liečivé rastliny sa najčastejšie používajú
vo forme čajov, pripravovaných vylúhovaním, varením, extrakciou vo vode. Menej
častý spôsob je použitie vo forme mastí,
pást, zábalov, liehových extraktov, tabliet
a kapslí. Používanie liečivých rastlín je vhodné pri akútnych, ale najmä pri chronických
ochoreniach, kde vhodne dopĺňajú základnú liečbu. Okrem hlavných účinných látok
však často obsahujú aj minerály, vitamíny

A kt i v it y naš i ch p rac ov í sk
a iné zložky, ktoré pôsobia nešpecificky
pri vyčerpávajúcich ťažkých chorobách.
Tak ako syntetické lieky, aj liečivé rastliny
môžu mať niektoré nežiaduce účinky, aj
keď v oveľa menšej miere. Môžu vstupovať
do interakcií s inými liekmi, preto je potrebné
pri liečbe liečivými rastlinami túto skutočnosť zohľadniť. Tieto skutočnosti podnietili
manažment Agrokomplexu – Výstavníctvo
zaradiť liečivé rastliny ako jednu z poľnohospodárskych komodít na túto akciu.
Časť výstavných políčok L je venovaná
liečivým rastlinám, kde má FaF UK stálu
expozíciu. Pravidelným návštevníkom na-

šej expozície liečivých rastlín chýbala prítomnosť známeho farmakognostu a autora
početných atlasov liečivých rastlín pána
docenta J. Kresánka. Tohtoročnej výstavy
sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnil,
ale spolu so synom uviedli na trh koncom
minulého roka rozsiahlu publikáciu Atlas
liečivých rastlín a lesných plodov, ktorú možno nájsť na pultoch kníhkupectiev.
Expozícia liečivých rastlín bola takmer tri
desaťročia pod patronátom Ing. Ľudmily
Procházkovej. Sortiment liečivých rastlín
sa upravoval podľa tematického zamerania danej výstavy. Na pozemku s rozlohou

cca tri áre sú malé ukážkové políčka a špirála liečivých rastlín. Na tejto malej ploche
môžu návštevníci nájsť široký sortiment
liečivých rastlín. Táto expozícia neslúži iba
návštevníkom veľtrhu, ale aj študentom,
ktorí tu pod vedením Ing. Procházkovej
spoznávali liečivé rastliny. Po jej odchode garanciu prevzala Ing. Ingrid Šebšajevičová.
Pevne veríme, že naša expozícia prispela
k rozšíreniu poznania návštevníkov a mala
svoje opodstatnenie.
RNDr. Ján Stano, CSc.,
Ing. Marcela Koreňová, PhD., FaF UK
(redakčne krátené)

O úlohe farmaceuta debatovali študenti farmácie z celého sveta
Slovenský Spolok Študentov Farmácie (SSŠF) vznikol v roku 1995 na pôde Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK) ako záujmový spolok
študentov farmácie. Aj po pätnástich rokoch svojej existencie vytvára priestor na nové aktivity a nápady, ktoré do spolku prinášajú najmä
nový členovia. Na to, aby bol spolok schopný rásť však nestačí vyvíjať len vlastné aktivity. Omnoho dôležitejšia je spolupráca so zahraničnými spolkami farmaceutov.
SSŠF má dnes viac ako 500 členov a je
členom IPSF (International Pharmaceutical
Students‘ Federation) a EPSA (European
Pharmaceutical Students’ Association), pričom z projektov IPSF využívame hlavne
výmenný Student Exchange Program (SEP).
Vďaka programu sme tento rok vyslali do
zahraničia 11 našich študentov a 14 zahraničných študentov malo možnosť vyskúšať
si prax v našich lekárňach.
Medzinárodná federácia študentov farmácie (IPSF) je vedúca organizácia, ktorá zastrešuje záujmy viac ako 350 000 študentov farmácie vo viac ako 80-tich krajinách
na celom svete. Jej hlavným poslaním je
podpora verejného zdravia. Každoročne
organizuje medzinárodný kongres. V roku
2009 sa tohto kongresu opäť zúčastnilo aj
Slovensko, ktoré zastupoval SSŠF.
V poradí 55. kongres sa konal na prekrásnom ostrove Bali v Indonézii 3. – 13. augusta 2009. Program tradične pozostával z Valného zhromaždenia, vedeckého a vzdelávacieho sympózia, tematicky zameraných
workshopov, zo súťaží v lekárenských komunikáciách (Patient Counselling Event –
PCE), posterovej súťaže a tiež množstva
nových projektov. Celkovo 10 dní, dovedna
133 hodín venovaných dôležitým otázkam
a úlohám. A samozrejme nechýbali ani spoločenské akcie.

Zástupca SSŠF Tomáš Valena (vľavo) s prezidentom IPSF Johnom Nguyenom pri otváracom ceremoniáli kongresu.

Účastníci svetového kongresu Medzinárodnej federácie študentov farmácie.

Preberala sa téma lepšej spolupráce medzi IPSF a EPSA s cieľom vyťažiť čo najviac
z oboch organizácii pre európskych študentov farmácie. Výsledkom celého procesu je spojený projekt IPSF/EPSA Autumn
Assembly, ktorý sa uskutoční 18. – 23. októbra 2009 v Janove. V rámci humanitárneho workshopu sa hovorilo o novom projekte IPSF pod názvom „Mobile Pharmacy in
Northern Uganga Project“. Jeho cieľom je
zlepšenie kvality a efektivity zdravotnej
služby v oblasti Pader v Severnej Ugange.
Na vzdelávacie a vedecké sympózium boli
pozvaní prednášajúci z WHO, profesori
z University of London a univerzít z Indonézie a Filipín. Témou vzdelávacieho sympózia bola „Úloha farmaceuta v primárnej
zdravotnej starostlivosti“ a vedecké sympózium sa nieslo v téme „Infekčné choroby“,
čo bolo zvlášť prínosné v dobe pandémie
vírusu H1N1.
Po každom dni kongresu na nás čakal aj
spoločenský program a konali sa tiež oslavy 60. výročia federácie. Pri tejto príležitosti
bola slávnostne predstavená kniha „60 rokov IPSF“, kde je zmapované všetko podstatné, čo sa udialo za tento čas. Záverečný
program, ako zvyčajne, patril gala večeru,

kde sa rozdávali certifikáty, diplomy a vyhlasoval sa najlepší spolok za posledný
rok. Následne sa oficiálne privítal nový prezident IPSF Mohamed Sultan.
Po kongrese sme sa rozhodli rozšíriť naše
aktivity a spustiť dva nové projekty aj na Slovensku. Prvým je Leaders In Training (LIT,
www.ipsf.org/lit.php) a druhým Patient Counselling Event (PCE, www.ipsf.org/pce.php).
Leaders In Training je program venovaný
študentom, ktorý sa zaujímajú o líderské
pozície a jeho cieľom je pripraviť týchto študentov. Takto sa zabezpečí štandard vo
vedení všetkých druhov organizácií, pričom
každý spolok si vychováva svojich vlastných
lídrov. LIT Slovensko plánujeme na november 2009. Ďalší projekt Patient Counselling
Event (PCE) je zameraný na väčší okruh
študentov a zdôrazňuje potrebu dobrej lekárenskej komunikácie s pacientom.
Oba projekty sú veľkou výzvou pre spolok
a vyžadujú si veľa úsilia zo strany vedenia
spolku. Ten však má silnú podporu FaF
UK a IPSF. Naša motivácia je však dostačujúca a ženie nás dopredu, pretože chceme
prispieť k osobnému a odbornému rastu
mladých farmaceutov.
Tomáš Valena, SSŠF, FaF UK
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Medzinárodný letný kurz archeogeofyziky
na Slovensku
V čase tohtoročných letných prázdnin sa neďaleko Nitry stretli pedagógovia a študenti z dvoch európskych a jednej západoázijskej univerzity a odštartovali už druhý ročník Medzinárodného letného kurzu archeogeofyziky (INCA – International Course on ArchaeoGeophysics).
Kurz je venovaný študentom geofyziky a archeológie, ktorí si pod vedením svojich profesorov rozširujú a overujú teoretické a praktické
vedomosti o geofyzikálnych metódach aplikovaných v teréne na archeologických náleziskách.

Účastníkov zastrešujú tri univerzity: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel v Nemecku
(Institut für Geowissenschaften/Geophysic;
Institut für Ur- und Frühgeschichte); Kocaeli
Üniversitesi v Turecku (Jeofizik Mühendisli
i Bölümü) a do tretice slovenská Univerzita
Komenského (Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky na PriF UK; Katedra
archeológie na FiF UK).
Projekt je financovaný hlavne zo zdrojov
Európskej únie. Hlavným komunikačným
jazykom je angličtina. Každý rok sa dodržiava princíp výberu nových piatich študentov
z každého odboru a krajiny. Tím teda tvorí
spolu tridsať študentov a viac-menej stabilný pedagogický zbor.
Predstavovaná letná škola nepripravuje
študentov len teoreticky. Po potrebných
prípravných dňoch prednášok z teórie geofyziky a oboznámení sa so základnými archeologickými reáliami a stavom výskumu
v danom regióne sa študenti dostávajú do
terénu na vopred vybrané archeologické
lokality. Pracujú v zmiešaných medzinárodných skupinách, mali by prejsť všetkými
metódami a pracovať so všetkými prístrojmi. Po návrate z terénu majú za úlohu s pomocou vedúcich spracovať dáta a interpre-

tovať výsledky. Celodenný pracovný proces
spolu s predbežnými zisteniami prezentuje
na záver dňa zvolený zástupca skupiny. Tieto minúty sú často sprevádzané neutíchajúcou diskusiou. Intenzívnu prácu, ktorej sa
všetci venujú naozaj s nadšením, pravidelne
striedajú jednodňové exkurzie. Koniec celého kurzu uzatvára deň prezentácií a vystavenia posterov, kde sú zosumarizované
dôležité informácie a hlavné závery meraní
na jednotlivých lokalitách.
Na konci akademického roka 2007/2008
sa uskutočnil prvý ročník letnej školy na
lokalitách pri jazere Iznik neďaleko rovnomenného mesta Iznik (historická Nicea)
v západnom Turecku. Druhý ročník sa presunul do srdca Európy, na Slovensko. Od
18. júla do 1. augusta 2009 sa stal dočasným domovom účastníkov INCA kurzu kaštieľ v Mojmírovciach pri Nitre. Terénne práce boli zamerané na niekoľko archeologických lokalít ležiacich na juhozápadnom
Slovensku od rieky Ipeľ až po Malé Karpaty.
Študenti pracovali na náleziskách viacerých
typov (praveké sídlisko; základy stavieb;
krypty v kostoloch; podzemné chodby atď.)
s nálezmi zo všetkých dejinných období (od
praveku až po novovek).

Nosnou myšlienkou letnej školy je na jednej strane oboznámiť archeológov s možnosťami, ktoré geofyzika ako nedeštruktívna
archeologická metóda pre výskum v teréne
poskytuje. Na druhej strane oboznamuje
geofyzikov s množstvom nálezových situácií, ktoré môžu pod zemou pomocou meraní
objaviť. Vzájomná komunikácia a minimálne
základné vedomosti z druhého odboru sú
veľmi prínosné. Dobrá spolupráca sa v tomto prípade odzrkadlí na objektívnych výsledkoch a interpretácii nálezu, ktoré môže následne overiť archeologický výskum.
Pevne veríme, že letný kurz INCA predstavuje viacrozmerný pozitívny prínos pre
všetkých zúčastnených z odborno-vedomostnej ako i ľudskej stránky, a tým je aj
dobrým základom pre ďalšiu spoluprácu medzi geofyzikmi a archeológmi.
Dovidenia na budúci rok v Nemecku!
Mgr. Jana Šuteková, PhD.,
Katedra archeológie, FiF UK;
doc. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.,
doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD.,
Katedra aplikovanej a environmentálnej
geofyziky, PriF UK

Účastníci kurzu pracujú po úvodných prednáškach v teréne vo vybraných archeologických lokalitách.
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Sedemdesiatka
profesora Milana Nogu
Uprostred krásnych jesenných dní tohto roka sme si pripomenuli životné jubileum významného teoretického fyzika prof. Ing. Milana
Nogu, DrSc. Celý jeho vedecký i pedagogický život je spätý s bratislavskou univerzitou. Tu rástol ako odborník i človek a svojou všestrannou
činnosťou pomáhal budovať našu univerzitu. Aj vďaka nemu stovky absolventov šíria dobré meno svojej alma mater nielen na Slovensku,
ale aj v ďalekej cudzine. Aj jeho zásluhou sa UK dostala na súčasnú vysokú úroveň.
S Katedrou teoretickej fyziky PriF UK (neskôr Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) spojil celú svoju akademickú kariéru. Krátko po nástupe sa pripojil ku skupine
okolo Milana Petráša, zakladateľa teoretickej fyziky elementárnych častíc na Slovensku. V rokoch 1966 – 1970 uverejnil sám
alebo so spoluautormi 12 prác v špičkových medzinárodných časopisoch (Physical
Review, Nuclear Physics).
Výsledky vo vede viedli
k zahraničnej spolupráci
Významné výsledky Milana Nogu v teórii
elementárnych častíc našli odozvu aj v pozvaniach na spoluprácu v zahraničí. Dva roky strávil na univerzite v Helsinkách, kde
nadviazal dlhoročnú spoluprácu s prof.
Ch. Cronströmom. Nasledovali pobyty na
Purdue University (USA), na univerzite v Karlsruhe (Nemecko) a v Medzinárodnom stredisku pre teoretickú fyziku v Terste (Taliansko).
Počas svojho pedagogického pôsobenia
M. Noga prednášal teóriu elektromagnetického poľa, teóriu relativity, štatistickú fyziku
a termodynamiku, teóriu tuhých látok, kvantovú teóriu systémov mnohých častíc a metódu funkcionálnych integrálov vo fyzike.
Jeho prednášky boli vždy precízne pripravené, držali krok s dobou a boli pre študentov
mimoriadne atraktívne. Prečo? Predovšetkým vďaka zanietenosti a nenapodobiteľnému temperamentu prednášateľa, nehovoriac už o jeho pedagogickom majstrovstve
a vysokej kvalite odborného obsahu prednášok. Na helsinských univerzitách prednášal
v rokoch 1999 – 2002 o fyzike kondenzovaných látok v rámci programov Socrates
a Erasmus. Vďaka jeho dlhoročnej spolupráci s prof. Cronströmom bratislavská katedra
teoretickej fyziky viac ako štyri desaťročia
udržiava úzke kontakty s Univerzitou v Helsinkách.
Od jednej teórie k druhej
Vo vede sa spočiatku venoval teórii elementárnych častíc, konkrétne S-maticovej
teórii, teórii selfkonzistentnosti v rámci teórie S-matice a hlavne využitiu algebrických
metód a symetrií v teórii elementárnych
častíc – v tomto smere výskumu patril na
Slovensku medzi priekopníkov. Z najvýznamnejších úspechov z tohto obdobia spomenieme objasnenie základného paramet-

ra slabých interakcií, tzv. Cabibbovho uhla
a riešenie sústavy nelineárnych algebrických vzťahov medzi hmotnosťami hadrónov
a amplitúdami ich rozpadov, ktoré odvodil
nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Steven
Weinberg. Oba výsledky prof. Noga dosiahol a publikoval spolu s prof. Cronströmom.
Vo svojich prácach ukázali, že Weinbergove
algebrické realizácie symetrií sú izomorfné
určitým Lieovým algebrám a že hmotnosti
hadrónov sú zložkami tenzorov týchto Lieových algebier.
V roku 1980 sa M. Noga začal zaoberať
teóriou tuhých látok. Stredobodom jeho
záujmu sa stal vznik laserom stimulovaných
štruktúr v tuhých látkach a samoorganizovaných štruktúr vo fermiónových systémoch
podmienených coulombovskou, resp. magnetickou interakciou (supravodivosť, supratekutosť a iné). Najdôležitejším spomedzi
výsledkov bola teória laserového žíhania
neusporiadaných polovodičov a supravodivosti v kovoch s ťažkými elektrónmi.
Od objavu vysokoteplotnej supravodivosti
sa prof. Noga usiluje teoreticky vysvetliť
tento jav. Dokázal možnosť separácie nábojových a spinových stupňov voľnosti elektrónov vo vysokoteplotnej supravodivosti.
Vypracoval alternatívne teórie mechanizmov
supravodivosti na báze magnetických inter-

akcií. Objasnil tiež jeden z možných mechanizmov vysokoteplotnej supravodivosti na
základe Hubbardovho modelu. Zvlášť významná je štúdia o supravodivosti v kovoch
s ťažkými elektrónmi.
O vysokej kvalite viac ako sedemdesiatich
originálnych vedeckých prác M. Nogu svedčí takmer dvesto citácií. Je spoluautorom
a autorom študijnej literatúry. Pozoruhodná
je tiež organizátorská práca Milana Nogu,
bol členom viacerých spoločností. Za svoju
bohatú a mnohostrannú vedeckú, pedagogickú a organizačnú činnosť získal prof.
M. Noga viacero domácich vyznamenaní.
Prof. Ing. Milan Noga, DrSc., sa svojou
vedeckou prácou zaradil medzi najvýznamnejších slovenských teoretikov a výrazným
spôsobom prispel k rozvoju teórie elementárnych častíc, teórie tuhých látok i teórie
mnohočasticových systémov na Slovensku.
Ako vysokoškolský pedagóg vychoval niekoľko generácií teoretikov a svojimi prednáškami z teoretickej fyziky a organizovaním
študentskej vedeckej činnosti podstatným
spôsobom prispel k výchove fyzikov iných
odborov.

− 2. októbra 1939 – narodil sa v Spišskom Štiavniku
− 1957 – 1962 – študoval na Fakulte
technickej a jadrovej fyziky Českého
vysokého učení technického v Prahe
− 1962 – začal pracovať na Katedre teoretickej fyziky PriF UK
− 1969 – obhájil kandidátsku dizertačnú prácu
− 1971 – habilitoval sa
− 1979 – 1981 – predseda Fyzikálnej
vedeckej sekcie Jednoty slovenských
matematikov a fyzikov
− 1981 – obhájil doktorskú dizertačnú
prácu
− 1983 – vymenovaný za profesora teoretickej fyziky
− 1987 – korešpondent Slovenskej akadémie vied
− 1988 – člen korešpondent Československej akadémie vied
− 1990 – 1991 – prorektor UK
− 1998 – 2004 – vedúci Katedry teoretickej fyziky FMFI UK

Juraj Šebesta, FMFI UK
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Slovensko
očami francúzskeho študenta
Pred rokom som ukončil bakalárske štúdium ekonomiky a manažmentu vo Francúzsku a rozhodoval som sa, či pokračovať na magisterskom
stupni na Slovensku. Moje uvažovanie bolo uľahčené bolonskou reformou európskeho vzdelávacieho systému. Bol som si vedomý, že
nebude teda záležať, či budem študovať vo Francúzsku alebo na Slovensku.
Zosúladenie programov európskych
univerzít bolo najdôležitejším dôvodom rozhodnutia študovať v zahraničí. Tieto reformy boli kritizované vo
Francúzsku a teraz v Nemecku, čo je
pre mňa nemožné pochopiť, keďže
v tom jasne vidím výhody. Európsky
inštitút efektívne včlenil ECTS kredity
(European credit transfer system)
a rozvrhy z iných vysokých škôl. Moje
skúsenosti ukázali, že niektoré administratívne orgány o tom neboli dobre
upovedomené, ale aj tak verím, že
už som konečne plnohodnotne zaregistrovaný a nemám dôvod ľutovať,
že som sa rozhodol pre túto univerzitu. Takisto fakt, že Slovensko je členom EÚ, bol dominantný v mojom
rozhodnutí a dávalo mi veľký zmysel, aby som európske štúdiá absolvoval vo veľmi odlišnej európskej krajine.
Na Univerzite Komenského
som našiel plodné prostredie
Dnes študujem na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. A stále si myslím, že to bolo rozumné rozhodnutie.
Počas bakalárskeho štúdia vo Francúzsku som sa „topil“ v skupine sto študentov. Učili sme sa modely situácií, ktoré boli príliš abstraktné alebo jednoduché, aby sa dali aplikovať na skutočný
život ekonomiky. Vo Francúzsku, aspoň podľa mojej skúsenosti,
ste v škole anonym. Učiteľ vám dá prednášku a vy sa musíte
učiť na skúšku. Žiadne čítanie navyše a takmer žiadna spätná
väzba.
Teraz som našiel oveľa vyhovujúcejšie prostredie, jednak mám
na mysli odbor a jednak ľudí v inštitúte. Vážim si metódy učiteľov,
ktorí vyžadujú vlastné bádanie, pravidelné čítanie a prípravu na
prezentácie. Je to veľmi plodné prostredie pre rozvíjanie zručností,
ako komunikácia alebo písanie esejí v akademickom štýle, ktoré
som nemal a ani som na nich nemohol pracovať predtým. Ďalším
dobrým aspektom inštitútu je, že má učiteľov z rôznych oblastí
ako sociálne vedy, medzinárodné vzťahy, ekonomika alebo politika a pochádzajú z rôznych krajín a profesií (Američania, Maďari,
Slováci, diplomati, akademici…). Samozrejme, nie všetko je čierno-biele a neorganizovanosť niektorých učiteľov je zjavná, ale
žiaden z kurzov by som nenazval neužitočným.

Hlavným nedostatkom je spôsob
známkovania. Myslím si, že je príliš
jednoduché absolvovať kurz, alebo
dostať dobrú známku. To nedvíha úroveň kurzu a môže ho znehodnotiť.
Ináč inštitút ponúka veľa možností pre
tých, ktorí sa chcú učiť podľa schopnosti/zodpovednosti učiteľov a voľnosti, ktorú ponúkajú. Cítim, že som
sa v minulom roku naučil veľa užitočného.
Prečo som si vybral Slovensko
Už som na Slovensku rok a myslím
si, že najlepšie bude, ak konečne
odpoviem na otázku, ktorú som tu
počul najčastejšie: Prečo si si vybral
Slovensko?
Milujem svoju krajinu a môj región
Normandiu, ale moja skúsenosť mimo nej mi ju pomohla lepšie pochopiť.
Francúzsko je svetoznáme svojou kultúrou, kuchyňou, prírodou, syrmi…
V očiach mnohých sa zdá byť ideálom.
Ja to ale vidím inak. Mám pocit, že
vedomie, že sme takí známi, v nás
spôsobuje ignoranciu a aroganciu.
Keď celý čas počúvate, že ste najlepší, nakoniec tomu uveríte. Myslím si, že veľa z mojich kamarátov
vo Francúzsku necestuje, pretože si myslia, že doma majú všetko.
Veľa ľudí mi tiež povedalo, že nemohli nájsť anglicky hovoriacich
ľudí vo Francúzsku. To je tiež príklad arogancie.
A prečo teda Slovensko? Nechcem nikoho uraziť, ale vybral som
si ho, pretože je úplne iné ako Francúzsko. Je to malá krajina
s malým hlavným mestom, nie veľmi známa, s nie veľmi rozvinutým cestovným ruchom, bez mora, ekonomicky chudobnejšia
a má novšiu skúsenosť s kapitalizmom, čo môže byť často prehliadané. Ale nebol som sklamaný. Bolo také jednoduché nájsť
dobrých ľudí, ktorí ma ochotne zoznámili s kultúrou, zábavou na
chatách, nápojmi, hradmi alebo maľovanými drevenicami v Čičmanoch.
Nie som Francúzom pre nič a „kultúra jedla“ je pre mňa dôležitá, aj to je jeden z dôvodov, prečo mám rád Slovensko. Takisto
som sa zamiloval do prírody, hôr, hradov a Slovákov. Je veľmi
pekný zvyk tráviť čas v prírode, na chatách alebo záhradách, na
túrach, na bicykli alebo opekačke. Mám pocit, že tunajší ľudia sú
bližšie k prírode a tradíciám.
Bastien Boisanfray
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