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Študentský líder
po dvadsiatich rokoch

Editoriál
Vzhľadom na výrobný cyklus Našej budeme v nej dokumentovať odhalenie pamätnej tabule študentom Novembra 1989 na
budove alma mater až o mesiac. Pri dvadsiatom výročí udalosti,
ktorá u nás zmenila osudy hádam všetkých v krajine a osud
štátu, by sme však mali povedať niečo aj dnes. Činím tak s vedomím, že v uplynulom čase sa na nás spomienok a úvah tohto
druhu valilo dosť a dosť na to, aby sme sa mohli cítiť presýtení
a mohli mať pocit, že už niet čo dodať.
Domnievam sa, že v našich médiách nebola dostatočne
reflektovaná práve úloha bratislavských študentov (úmyselne
píšem bratislavských, aj keď si myslím, že väčšina bola z UK
a VŠMU, ale dôkaz na to nemám). Tú vonkoncom nemožno
redukovať len na pochod mestom (hoci sa udial o deň skôr,
než sa celorepublikovo dali veci do pohybu v Prahe), na spanilé jazdy do miest a mestečiek krajiny (hoci bez nich by sa veci
diali zrejme inak) či na iné aktivity študentských štrajkových
výborov. Pre zmeny na škole počas, ale najmä po najrevolučnejších týždňoch boli študenti asi najvýznamnejší v rodiacich
sa akademických fórach, neskôr senátoch. Niekde boli iniciátormi, niekde vykonávali efektívnu kontrolu toho, čo sa dialo.
A možno práve toto chýbalo na celoštátnej úrovni. Že čo tým
mám na mysli? Myslím si, že étos ideálov novembra pretrval
na univerzite oveľa, oveľa dlhšie ako v štáte. V krajine sa rýchlo
zorientovala skupina, ktorá ideálmi nestrácala čas a okamžite
začala ekonomicky, ale aj vplyvovo využívať nezrelosť nových
pomerov. Na škole akademické senáty, vrátane ich študentských komôr, v dlhých diskusiách hľadali legislatívne ukotvenie
rôznych podôb novonadobudnutej akademickej slobody. Na
školách sa nerozkrádal majetok, dominovala snaha vytvoriť
niečo lepšie a nové. Dominovala ešte aj vtedy, keď vonku, za
bránami akadémie, v „dospelom svete“ idealisti z najrôznejších
dôvodov prehrali a nahradili ich ľudia deformovaných ekonomických hodnôt. Skutočné záujmy maskovali hlučným zdôrazňovaním, že najprv musí prísť nové podnikanie, ktoré je
najlepšie začať malou, alebo ešte lepšie veľkou privatizáciou.
Že až potom môže prísť na rad etika, právo, vzdelávanie, zdravotníctvo a iné „nadstavby“, ktoré cítili len ako príťaž pri galope
za mamonom.
A tak dnes po dvadsiatich rokoch menej hlučná väčšina
intenzívne diskutuje a/alebo žalostí, v akom stave to školstvo,
zdravotníctvo, verejnú správu a súdnictvo máme, ako je to
s pravdou, slušnosťou a etikou, s menšinami a lykožrútom
nielen v Tatrách, ako presvedčiť ľudí, že na aktívne demokratické spravovanie vecí verejných nemajú napriek doterajšej
skúsenosti s ponovembrovými politickými garnitúrami rezignovať, lebo k nemu niet rozumnej alternatívy.
Mnoho občanov krajiny cítilo pri oslavách nežnej dvadsiatky
aj pachuť. Tá sa transformuje do rôzne obmieňaných úvah,
či náhodou dnešná sloboda vyjadrovania, vzdelávania, viery,
cestovania, podnikania nie je menej hodna, ako bolo to, čo
sa v minulom režime nazývalo sociálnymi istotami a spravodlivosťou. Či to „vtedy“ nebolo lepšie aj na školách, ak sme
teraz dospeli k nezmyselne byrokratickému akreditačnému
konaniu, ktoré ani spolu s ďalšími mechanizmami nie je schopné zabrániť prečudesnému nadobúdaniu vysokoškolských
titulov, keď aj množstvo denných študentov namiesto zvládania
„náročného“ štúdia pracuje a školu aj tak vcelku bez problémov
skončí, keď je na vysokých školách taká časť populácie, ktorá
na to zjavne nemôže mať, keď súdni plačú nad kvalitou vzdelávania nie kvôli zháňaniu formálnych garantov, ale kvôli (ne)vedomostiam študentov, s ktorými musia pracovať.
Od novembra 1989 sme dosiahli aj na UK veľa skvelých vecí.
To, že sa mnohé nepodarilo a mnohé dopadlo inak, ako sme
si predstavovali, že sme premárnili mnoho unikátnych šancí
by nemalo byť dôvodom, aby sme ako členovia akademickej
obce či občania rezignovali na historickú pamäť, na naše práva a ideály.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Tvorte svoj časopis
Organizujete podujatie?
Deje sa na vašom pracovisku
niečo zaujímavé?
Chcete na niečo upozorniť
aj svojich kolegov
z iných pracovísk?
Dajte nám o tom vedieť na
nasa.univerzita@rec.uniba.sk.

Naša univerzita.
Časopis, ktorý tvoríte aj vy.

S er v is p r e š t ud ento v

Certifikát
nielen pre podnikateľov
The European Business Competence Licence (EBCL)
(Európsky podnikateľský preukaz) je certifikát z oblasti
obchodu, ktorý potvrdzuje skúsenosť v obchodnom manažmente na medzinárodnej úrovni. Certifikát predstavuje
šancu získať kľúčové znalosti z obchodného manažmentu
pre tých, ktorí neštudovali tento odbor. Je platný v 18-tich
krajinách Európy.
Vzdelávanie v rozsahu jedného semestra
− prezenčnou formou (80 hod.) stojí 509,12 €,
− kombinovanou formou stojí 407,28 €,
− dištančnou formou (80 hod.) stojí 285,10 €.

Študenti denného štúdia UK si môžu uplatniť zľavu 30 %
z ceny.
Skúška stojí 126,14 €. Študenti denného štúdia UK si
môžu uplatniť zľavu 50 % z ceny.
Pre podrobnejšie informácie kliknite na
www.cdvuk.sk/ivks.
Mgr. Ján Petrovič, CSc., CĎV UK
●●●●●

Poznámka k titulnej strane:
Líder manifestácie študentov za študentské a občianske práva
zo 16. novembra 1989 Radovan Števčík
sa zúčastnil odhalenia pamätnej tabule
na budove Univerzity Komenského.
Foto: NU
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Bývalý minister obrany a teraz univerzitný profesor Joris Voorhoeve z Holandska
predniesol dňa 29. októbra
2009 na Univerzite Komenského prednášku o budúcnosti NATO. Prednáška bola skôr úvahou o tom, že
NATO si principiálne musí
zodpovedať na otázku, či
sa sústrediť na bezpečnosť
členských krajín alebo zvýšiť globálnu úlohu aliancie.
LM

h

Geografický ústav SAV vyhlásil dňa 28. októbra 2009 výsledky súťaže študentských esejí na tému Udržateľný spôsob života. Študentka Katedry sociológie FiF UK Lenka Katunincová
získala za esej „Kvalita života v mestskom prostredí a jej udržateľnosť“ tretiu cenu a študentka Katedry humánnej geografie PriF UK Viera Kôpková získala za prácu „Obnova vidieka“
osobitnú cenu za angažovaný prístup. Súťaž chce podnietiť
zvýšený záujem študentov, pedagógov, médií a verejnosti
o problematiku smerovania k udržateľnejšej budúcnosti a zvýšiť motiváciu pre prácu v tejto oblasti aj po ukončení druhého
stupňa vysokoškolského štúdia.
Geoinformatika.sk
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Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK dňa 23. októbra 2009
oslávili deväťdesiate výročie vysokoškolského športu na Slovensku. V júli 1919 pedagógovia a študenti LF UK založili
Univerzitný klub, čím položili základy vysokoškolského športu.
Ocenení tu boli dlhoroční pracovníci vo vysokoškolskom športe
a športovci, ktorí dosiahli úspech ešte ako vysokoškoláci, plavkyňa Martina Moravcová, biatlonistka Martina Halinárová, bežkyňa na lyžiach Ľubomíra Iľanovská-Balážová, džudista Jozef
Krnáč a karatista Klaudio Farmadín.
Šport

h

Knihu „Zátoka šampiónov“ o Petrovi a Pavlovi Hochschornerovcoch z pera autora Antona Zerera pokrstili v Lodenici UK
dňa 16. októbra 2009 mama Gabika, rektor František Gahér
a minister vnútra Róbert Kaliňák tromi zlatými stužkami a slovenskou trikolórou. Najslávnejší slovenskí olympionici a najúspešnejšie olympijské dvojčatá na svete absolvovali Fakultu
telesnej výchovy a športu UK.
Šport
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Študenti manažmentu, právnických a ekonomických odborov
sa môžu zapojiť do súťaže Tax Challenge, ktorú dňa 15. októbra 2009 vyhlásila spoločnosť Ernst & Young. Jej náplňou je
vypracovať prípadovú štúdiu, zameranú na oblasť daní z pridanej hodnoty. Odmena za prvé miesto je 1300 eur, za druhé
650 eur a 325 eur za tretie. Uzávierka súťaže je 13. decembra.
Romana Juhásová, študentka FiF UK

h
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Prezident Turecka navštívil
Univerzitu Komenského
Turecký prezident Abdullah Gül navštívil dňa 3. novembra 2009
Univerzitu Komenského v rámci svojej trojdňovej návštevy Slovenskej republiky. Rektor František Gahér mu tu slávnostne odovzdal
Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského ako vyjadrenie uznania
a povzbudenie v práci pre mier v Európe.
Rektor pri odovzdávaní medaily označil Turecko za most medzi
Európou a Orientom. „Čoraz pevnejšie piliere tohto mosta tvoria
demokracia a dodržiavanie ľudských práv, a to aj vďaka reformám,
ktoré v Turecku presadzuje prezident Abdullah Gül,“ povedal
rektor UK.

Vo svojej prednáške o úlohe Turecka pre Európu prezident Gül
tiež vyzdvihol polohu krajiny: „Tak, ako má Turecko unikátnu lokalitu, vďaka ktorej sa z neho stáva most medzi východom a západom a severom a juhom, máme aj niečo, čo by som nazval
‚unikátny nadhľad‘, ktorý nám dovoľuje lepšie chápať špecifické
mentality v tomto odlišnom regióne sveta. Tento nadhľad nám
umožňuje byť sprostredkovateľom a partnerom strán nesmierne
odlišných kultúr a presvedčení.“
Turecká republika začala prístupové rokovania do Európskej
únie už v roku 2005. V tom čase začlenenie do únie presadzoval
Abdullah Gül ešte vo funkcii ministra zahraničných vecí. Dnes
v poslaní pokračuje ako prezident. Je presvedčený, že členstvo
Turecka v EÚ pomôže Západu v jeho presadzovaní stability, bezpečnosti a blahobytu na svete. Zdôraznil, že Turecko sa snaží
priniesť trvajúci mier, stabilitu a prosperitu do regiónu od Afganistanu po Balkán, Kaukaz a Blízky Východ. Prínos Turecka vidí aj
v ekonomike: „Dnes sme pätnástou krajinou s najväčšou ekonomikou na svete a šiestou v Európe.“
Prezident sa tiež potešil, že v obecenstve sedeli aj tureckí študenti, ktorí na Univerzite Komenského študujú spolu so slovenskými, tak isto ako slovenskí študenti navštevujú turecké univerzity. „Títo študenti sú mostmi, spájajúcimi naše krajiny,“ dodal.

Hudobné divadlo v priestore a čase bol názov konferencie,
ktorú v dňoch 10. – 11. septembra 2009 usporiadala Katedra
hudobnej vedy FiF UK, Ústav hudobnej vedy SAV a Ústav pre
výskum hudobného divadla Univerzity v Bayreuthe. Prezentovala viacero originálnych náhľadov na súčasnú historiografiu
hudobného divadla v etnicky zmiešanom prostredí Bratislavy
– Prešporku aj s uvedením príkladov zo vzdialenejšieho analogického prostredia. Katedra hudobnej vedy FiF UK vstúpila
do projektu spracovania dejín operného divadla v nemeckej
jazykovej oblasti v rokoch 1900 – 1950, realizovaného univerzitami v Bayreuthe a Utrechte.

Turecký jazyk je na Univerzite Komenského možné študovať už
tri roky. V roku 2006 ako prvá univerzita na Slovensku zriadila
pedagogické pracovisko – lektorát tureckého jazyka na svojej
filozofickej fakulte.

Martin Bendik, študent FiF UK

Lenka Mlynčeková
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Moderná serverovňa v prípade poruchy
zabezpečí internetové spojenie pre celú univerzitu
Univerzita sa môže pochváliť novou modernou serverovňou, ktorá zabezpečuje internetové pripojenie pre rektorát a fakulty v blízkosti Šafárikovho
námestia. „Štandardne sa nové veci otvárajú prestrihnutím pásky, my sme uvažovali o prestrihnutí počítačového kábla..., ale to by znamenalo
poruchu,“ zažartoval riaditeľ Centra informačných technológii UK (CIT) Mgr. Peter Miazdra. Slávnostne ju preto dňa 5. novembra 2009 v prítomnosti
Vedenia UK a pracovníkov CIT rektor UK František Gahér otvoril symbolickým pripojením počítačového kábla.
Okrem serverovne v hlavnej budove UK má
univerzita serverovňu na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK (FMFI), ktorá primárne
obsluhuje fakulty v Mlynskej doline a oba internáty. Ďalej zabezpečuje interné univerzitné
služby, napríklad prevádzku informačného
systému Študent 2, webového, mailového
servera univerzity a niektoré ďalšie podporné
služby. Prevádzkovať dve serverovne sa oplatí
vtedy, ak treba systematicky ošetriť prípady
výpadkov (napr. elektrickej energie, metropolitných optických káblov, servisné odstávky)
alebo umožniť rozdelenie zvýšenej záťaže.
V prvom prípade môže byť celá univerzita obsluhovaná s istou redukciou výkonu avšak bez
výpadku alebo v druhom prípade so zvýšením
výkonu z druhej serverovne.
Riaditeľ CIT predstavil novú modernú miestnosť so zdvojenou klimatizáciou a antistatickou podlahou, vybavenú blade servermi a diskovým poľom. „Pre univerzitu to znamená
technologický skok. Na serveroch používame
technológiu „virtualizácie“, ktorá umožňuje
omnoho efektívnejšie využívať výpočtovú techniku, elektrickú energiu ako aj čas pracovníkov,“ vysvetlil riaditeľ. Okrem toho, že majú
nové servery vysokú hustotu výkonu, virtualizácia umožňuje omnoho flexibilnejšie reagovať,
keď treba zaviesť novú službu.

„Potreba takejto serverovne sa ukazovala už
dlhšie. Spomíname si na problémy s výpadkom elektrickej energie vo Vysokoškolskom
meste Mlyny, čo bolo dosť vážne,“ povedal
rektor. „Teraz máme moderné riešenie a som
presvedčený, že nám bude fungovať bez výpadkov.“ Serverovňa by si žiadala ešte určité
vylepšenia, ako náhradný zdroj elektrickej
energie, ktorý by fungoval ľubovoľne dlho. „To

však zatiaľ presahuje naše možnosti. V každom prípade táto serverovňa už spĺňa na dnešnú dobu všetky zásadné kritéria,“ dodal rektor.
Riaditeľ CIT poďakoval kolegom za vykonanú prácu a rektorovi, prorektorovi Dúbravovi
a kvestorke za podporu, ktorú dostali. Náklady na vybudovanie novej serverovne predstavovali približne 100 000 eur.
Lenka Mlynčeková

Vedenie navštívilo Archív UK a zaujímalo sa o jeho situáciu
Dňa 23. októbra 2009 sa uskutočnila pracovná návšteva Vedenia UK v Archíve Univerzity Komenského (Ďalej „AUK“).
Vedenie UK si prezrelo jednotlivé depozitáre
archívu, ktoré sú umiestnené v budovách č. 4
a 5 na Starých gruntoch č. 55. V rámci prehliadky sa diskutovalo o jednotlivých archívnych
fondoch, ich preberaní, spracovávaní, ukladaní
a v neposlednom rade o sceľovaní takých ar-

Vedenie si pozrelo aj depozitár, v ktorom sa vetrajú archívne dokumenty LF UK po ošetrení etylénoxidom v dezinfekčnej komore Slovenského
národného archívu.
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chívnych fondov, ktorých časť už prevzal AUK
a časť zostala v registratúrnych strediskách na
fakultách. Pozornosť sa venovala aj ochrane
archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov v zmysle zákona NR SR č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MV SR
č. 628/2002 Z. z.
Vedenie UK videlo konkrétne podmienky,
v ktorých naši archivári pracujú. Archivári UK
ochraňujú nielen bežné dokumenty, ale aj
zbierku historických diplomov a muzeálnych
predmetov, ktorej súčasťou sú aj historické taláre akademických funkcionárov UK.
Finálna pracovná diskusia sa venovala priestorom archívu, ktoré sa neustálym preberaním
registratúrnych záznamov postupne zapĺňajú
a personálnemu obsadeniu archívu. AUK poskytol informácie o postupe pri záchrane registratúrnych záznamov, ktoré prevzal na tri
etapy z Lekárskej fakulty UK v období marec –
júl 2009. Pracovníci AUK sa snažili načrtnúť
smerovanie AUK do budúcnosti v rámci dlhodobej koncepcie jeho rozvoja i vo vzťahu k registratúrnym strediskám jednotlivých fakúlt
a univerzitných súčastí. Súčasťou plánov rozvoja AUK je aj digitalizácia archívnych dokumentov a zbierky fotografií.
Veríme, že návšteva vedenia UK v AUK nebola poslednou, veď tejto problematike sa doteraz nedostalo žiadnej pozornosti zo strany
predchádzajúcich vedení UK. Plynúcimi rok-

Vedenie UK sa presúva do depozitárov AUK.

mi sa problémy len posúvali do úzadia ako
neatraktívne a príliš „ťažké“ na riešenie. Dúfame, že návšteva AUK poskytla vedeniu UK
komplexnejší pohľad na zaujímavú, i keď pre
mnohých možno menej atraktívnu prácu archivára, ktorý sa denne stretáva s prachom,
špinou, plesňami pri práci s registratúrnymi
záznamami či archívnymi dokumentmi. Často
sa tak deje v menej atraktívnych pivničných
priestoroch.
Mgr. Jana Macounová, Archív UK
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Knižnica Filozofickej fakulty UK
„v novom šate“
Posledný októbrový týUK (FiF). Prečo? Dňa 26. októbra 2009 rektor UK doc. PhDr. František
Gahér, CSc., a dekan FiF UK doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., slávnostne prestrihli pásku zrenovovaných priestorov knižnice.
Rekonštrukcia čitateľských priestorov knižnice sa začala v júli 2009. Miestnosti, v ktorých
je knižnica, doteraz neboli upravované. Boli
vybavené nábytkom a zariadením starým viac
30 rokov… Kapacita študovne – 35 študijných
miest – nezodpovedala požiadavkám a potrebám poslucháčov fakulty, resp. čitateľov
knižnice. Výpožičné služby boli poskytované
v neľahkých podmienkach, v úzkom tmavom
priestore, kde nebol dostatok miesta na uloženie kníh určených na absenčné výpožičky.
Cieľom rekonštrukcie bola revitalizácia a modernizácia priestorov, skvalitnenie podmienok
na prezenčné štúdium, zvýšenie počtu študijných miest v študovni, rozšírenie príručného
fondu študovne určeného na prezenčné štúdium, zväčšenie manipulačného a úložného
priestoru pre absenčné výpožičky, zefektívnenie využitia čitárne.
Cieľ bol splnený v plnom rozsahu – súčasná
študovňa je umiestnená na 2. poschodí (NB
221) v priestoroch, ktoré boli získané zväčšením pôvodnej čitárne o kanceláriu a dve učebne. Zbúraním priečok sa vytvoril veľkorysý
priestor s kapacitou 64 študijných miest. Mimoriadne pozitívna je skutočnosť, že v príručnom
fonde študovne je na prezenčné štúdium k dispozícii takmer 9.000 titulov (pôvodne 7.500)
a ešte stále je tam dostatok priestoru na doplnenie a aktualizáciu fondu. Čitáreň sa presťahovala na 3. poschodie (kde bola pôvodne

študovňa). Vhodným rozmiestnením regálov
sa taktiež dosiahlo zvýšenie kapacity príručného fondu časopiseckej literatúry.
Pôvodná požičovňa, ktorá najmä na začiatku akademického roka „praskala vo švíkoch“,
má priestranný výpožičný pult, knižničné regály sú usporiadané tak, aby v nich našlo miesto
aj tisíc kníh.
Nemenej podstatnou súčasťou rekonštrukcie bolo aj zlepšenie technického vybavenia
– vo všetkých priestoroch bola kompletne vymenená elektroinštalácia a počítačová kabeláž. Bol inštalovaný nový knižničný výťah s väčšou nosnosťou a vyšším komfortom obsluhy.
Nové počítačové stoly si vyžiadali aj doplnenie „počítačového parku“ o niekoľko nových
počítačov určených pre používateľov knižnice.
Ústredná knižnica FiF sa touto rekonštrukciou pripojila k svojim trom univerzitným „kolegyniam“, ktoré nedávno tiež prešli renovačným
procesom (knižnice fakúlt EBF, FMFI a PraF).
Snáď sa rady týchto knižníc rozšíria.
Dúfame, že nové priestory knižnice potešia
nielen zamestnancov, ale najmä používateľov,
ktorých podnietia k intenzívnejšiemu a efektívnejšiemu štúdiu. Tešíme sa na stretnutie
v „novej“ knižnici.
Daniela Gondová,
riaditeľka Akademickej knižnice
FiF UK

Popri modernizácii priestorov knižnica FiF UK zvýšila počet študijných miest a rozšírila príručný fond
študovne.

Viac ako tridsaťročný nábytok a nedostatočné priestory knižnice sú už minulosťou.

Fakulta managementu
opäť získala tri palmové listy
Fakulta managementu UK získala od
EDUNIVERSAL v roku 2009 ohodnotenie
Excelent Business School. Znamená to obhájenie minuloročnej pozície vyjadrenej tromi palmovými listami.
Popritom stále zostávame jedinou fakultou zo Slovenska, ktorá je zaradená medzi
1 000 najúspešnejších Business Schools
na svete. Od minulého roka sme si výrazne
zlepšili bodové hodnotenie. Zatiaľ čo v roku 2008 sme získali 126 bodov, tento rok
to už bolo 171 bodov. Zo 75 zaradených
škôl z východnej Európy získalo viac bodov
iba 9 škôl (po dvoch v Poľsku, Rusku a Slovinsku a po jednej v Čechách, Estónsku,
Maďarsku).
Bodové hodnotenie priraďujú dekani zaradených 1 000 Business School. Znamená to, že FM UK si upevňuje dobré meno
a získava ďalších priaznivcov.
Jozef Papula, dekan FM UK

Študentská konferencia
slovenských a českých
lekárskych fakúlt
V dňoch 9. a 10. novembra 2009 zorganizovala Lekárska fakulta UK Vedeckú konferenciu študentov lekárskych fakúlt Českej
a Slovenskej republiky. Ide o prestížnu konferenciu, každoročne organizovanú inou
lekárskou fakultou, ktorej cieľom je umožniť prezentáciu najúspešnejších vedeckých
prác študentov z oblasti klinického aj predklinického výskumu z oboch republík. Tento
rok sa koná konferencia na pôde LF UK
v Bratislave pri príležitosti 90. výročia vzniku fakulty. Symbolizuje dlhodobú spoluprácu medzi lekárskymi fakultami, ktorá sa začala už vznikom výučby na fakulte v roku
1919, pokračuje podporou vzniku košickej
lekárskej fakulty (1948) a sesterskej Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (1962).
H. Bernadičová, LFUK

Seminár o boji cirkvi
s HIV/AIDS
Cirkev a HIV/AIDS je názov seminára, ktorý sa uskutočnil 25. novembra 2009 v priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK. Cieľom seminára
bolo zvýšiť informovanosť o globálnom probléme HIV/AIDS a priblížiť účastníkom seminára aktivity, ktoré robí cirkev v boji proti
tejto pandémii. Seminár bol určený pre kňazov, rehoľné sestry, laikov a študentov
teológie, pedagógov spoločenskovedných
predmetov na základných a stredných školách, vodcov stretnutí i mládežníckych organizácií, ako aj ostatných, ktorí mali záujem
o rozvojové vzdelávanie a problematiku
smerovanú na HIV/AIDS.
LM
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Ako Lekárska fakulta
oslávila svoje jubileum
Lekárska fakulta UK (LF) si v dňoch 21. a 22. októbra 2009 pripomenula 90. výročie vzniku. Oslavám predchádzala priam symbolická akcia – odhalenie pamätnej tabule všetkým tým, ktorí venovali svoje telesné pozostatky
pre výučbu medikov. Pamätnú tabuľu v prítomnosti dekana LF prof. MUDr. Petra Labaša, PhD., slávnostne
odhalila prednostka Anatomického ústavu LF doc. MUDr. E. Kubíková, PhD.

Na slávnosti dominovali medicínske problémy súčasnosti.
Fakulta ocenila zamestnancov a inštitúcie
Dňa 21. októbra 2009 sa stretli orgány LF UK, dekani fakúlt UK i ďalších českých a slovenských fakúlt a hostia z univerzitného, lekárskeho i politického
prostredia, aby spoločne oslávili výročie vzniku základného kameňa najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity.

Dekan Lekárskej fakulty UK Peter Labaš na oslavách okrem iného povedal, že nechce, aby medicínska etika bola len teóriou slušného života: „Najdôležitejšie je, aby každý učiteľ na lekárskej
fakulte bol svojim študentom vzorom etického správania sa k svojim pacientom v každodennej
praxi, aby bol prirodzenou autoritou.“ Foto: M. Kukan

Prodekanka Ostatníková na slávnosti pripomenula, že LF začala svoju akademickú
pôsobnosť dňa 21. septembra 1919. Vďaka
a uznanie za budovanie národnej univerzity
v Bratislave patrí predovšetkým českým lekárom zoskupeným okolo osobnosti prof.
MUDr. Kristiána Hynka, prvého rektora UK,
ktorý spolu s tímom vybraných lekárov zostavil prvé vedenie LF a jej pedagogický
zbor. Prvým dekanom LF bol prof. MUDr.
Gustáv Müller. Slávnosť a uznanie patrilo
všetkým, ktorí prispeli a prispievajú k tvorivému rozvoju LF v európskom kontexte
univerzitného vzdelávania.
Všetko, čo súvisí s lekárskou fakultou,
je podľa dekana Petra Labaša spojené
s umom a schopnosťami tých, ktorí fakultu
tvoria a ktorí na svojich pleciach nesú zodpovednosť za zdravie a život súčasnej ale
aj budúcej generácie. „Odborník, vysokoškolský učiteľ, docent alebo profesor sa
nerodia od večera do rána,“ podotkol. „Štúdium medicíny je po obsahovej stránke
jedným z najzložitejších medzi všetkými
smermi vysokoškolského štúdia. Vyplýva
to nielen z obsahu, ale aj z komplexnosti
a nesmiernej zložitosti ľudského organizmu
a jeho funkcií, ktorá sa rozvojom vedy pre-
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hlbuje,“ pokračoval dekan. Vo svojom príhovore sa dotkol aj fenoménu etika v medicíne. Nechce, aby medicínska etika bola
len teóriou, či akousi abstrakciou slušného
života. „Najdôležitejšie je, aby každý učiteľ

na lekárskej fakulte bol svojim študentom
vzorom etického správania sa k svojim pacientom v každodennej praxi, aby bol prirodzenou autoritou,“ myslí si dekan Labaš.
Prezident Slovenskej republiky I. Gašparovič sa pripojil k úsiliu dekana fakulty o dostavbu nemocničného objektu na bratislavských Rázsochách. Podľa prezidenta táto
téma neosciluje len medzi lekármi, ale aj
vo vláde SR. Exekutíva vidí v dostavbe jedno zo zásadných a systémových riešení
ďalšieho rozvoja zdravotníctva na Slovensku.
Nejde v ňom len o modernizáciu zdravotníctva, ale ako prezident povedal, aj o kultivovanie nemocničného prostredia a liečby
a o koncepčné a moderné uchopenie rozvoja a smerovania slovenského zdravotníctva. „Potrebujeme teda nielen riešenie, ale
predovšetkým príkladné riešenie, a takým
by sa podľa môjho názoru Rázsochy mohli
stať. Aj napriek súčasnej brzde, ktorú voláme kríza, zdravotníctvo nemôžeme posunúť
do oblasti sekundárnych záujmov,“ povedal
prezident. Fakulte sa poďakoval za všetkých
pacientov, ktorým pomohla vrátiť zdravie či
aspoň zmierniť bolesť, ale aj za všetkých
lekárov, ktorých vychovala.
Rektor UK František Gahér zaželal fakulte do ďalších desaťročí nielen nové priestorové lokalizácie, zodpovedajúce tomuto

Fakulta ocenila mnohé inštitúcie i osobnosti, okrem iného aj prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča, za ich podporu. Foto: M. Kukan
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storočiu, ale aj takých zapálených učiteľov,
akí ju sprevádzali na jej doterajšej ceste:
„Pritom tie stavby, nech to znie na prvé počutie akokoľvek paradoxne, sú tým ľahším
zadaním. Stačí na ne totiž iba to, čo sa dnes
módne označuje ako politická vôľa, ktorá
sa môže objaviť za pár sekúnd. Vychovať
medicínskych špecialistov, ktorí budú entuziazmus šíriť na pokračovateľov, však trvá
roky, ktoré sú vyplnené mravčou prácou,
neraz sprevádzanou trpkými omylmi a sklamaniami. Aj napriek tomu ju však treba podstúpiť a vydržať v nej tak, ako to učinili pred
deväťdesiatimi rokmi zakladatelia našej fakulty a univerzity.“
V závere podujatia dekan LF odovzdal pamätnú medailu nielen dlhoročným významným zamestnancom a osobnostiam fakulty,
ale aj ďalším osobám a inštitúciám, ktoré
sa rôznym spôsobom podieľali na rozvoji
fakulty a podporovali ju.
Lenka Mlynčeková

Šesťdesiatsedem dlhoročných zaslúžilých zamestnancov Lekárskej fakulty si pri príležitosti
90. výročia Lekárskej fakulty UK prevzalo ocenenie a pamätnú medailu. Foto: M. Kukan

Ocenenie najlepších študentov fakulty
V predvečer hlavných osláv sa konalo stretnutie Vedenia LF s najlepšími študentmi
denného i doktorandského štúdia, ktorým
dekan Labaš udelil pri príležitosti 90. výročia vzniku fakulty ďakovné listy. Aj toto stretnutie symbolicky pripomenulo skutočnosť,
že lekárska fakulta vznikla pre študentov,
pre možnosť absolvovať štúdium medicíny
v rodnom jazyku a tiež to, že výučba na LF
ako na prvej fakulte prvej univerzity zriadenej po roku 1918 na Slovensku sa začala
príchodom študentov vyšších klinických ročníkov do Bratislavy.

Od roku 1920, kedy ukončil štúdium jej
prvý absolvent do 31. decembra 2008 promovalo na LF UK v Bratislave 21 205 absolventov. V minulom akademickom roku študovalo na fakulte v študijnom programe
všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
2376 študentov, z toho v anglickom jazyku
444 zahraničných študentov.
Od r. 2002 sa výrazne zvýšil počet aj o študentov nelekárskych študijných programov.
Okrem pregraduálnej výučby zabezpečuje
LF doktorandské štúdium v 25 študijných
odboroch, v akademickom roku 2008/2009

mala 130 doktorandov v dennej forme
a 270 doktorandov v externej forme štúdia.
Počas svojej existencie prešla LF viacerými prestavbami súbežne s prestavbami
vysokého školstva na Slovensku. Bola však
počas celej svojej histórie národnou mienkotvornou inštitúciou. Jej profesori, docenti,
asistenti a absolventi ovplyvňovali intelektuálnu klímu generácií Slovákov s cieľom
pozdvihnúť slovenský národ kultúrne a intelektuálne a zároveň chrániť jeho identitu.
PhDr. H. Bernadičová, LF UK

Medaila so svätým Gorazdom symbolizuje vzdelanosť
na Slovensku
Pamätná medaila k 90. výročiu LF UK, vytvorená akad. sochárom Mariánom Polonským, výtvarne približuje históriu vzdelanosti na Slovensku s prepojením na vznik a existenciu LF.
Na obraze dominuje postava svätého
Gorazda, prvého univerzálneho vzdelanca

slovanského pôvodu a šíriteľa učenosti
v staroslovenskom jazyku. Objíma dvoj-

kríž na pozadí lipy – symbolu slovanstva –
s drobnými kvietkami ako symbol obnovy
poškodeného. Akademia Istropolitana symbolizuje vznik vysokého školstva na našom
území v roku 1635 a jej revitalizáciu po roku 1918. S LF sú spojené aj ostatné lekárske fakulty na Slovensku. Preto je právom
budova Univerzity Komenského a jej Lekárska fakulta v Bratislave umiestnená do centra medzi Tatry a Dunaj. Kruh medaily
a historických udalostí sa začína a súčasne
končí nápisom v latinčine – jazyku medicíny – Eruditio in terra Slovaca.
Na averze medaily sú postavy človeka vo
všetkých obdobiach a formách života. Medicína stojí na piedestáli myšlienky ochrany
zdravia a života každého človeka.
Osláv LF sa zúčastnil aj autor medaily,
ktorého umenie dekan ocenil kyticou ruží
a všetci prítomní dlhotrvajúcim potleskom.
PhDr. H. Bernadičová, LF UK
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Múzeum výučby medicíny na Lekárskej fakulte UK
Rok 1919 sa stal historickým medzníkom
v prvej Československej republike. Ukončenie svetovej vojny a rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie znamenal pre Slovensko
začiatok modernejších dejín. Necelý rok
po vzniku Československej republiky schválilo Národné zhromaždenie dňa 27. júna
1919 zákon č. 375 Zb. z. a n., podľa ktorého
bola v Bratislave zriadená Československá
štátna univerzita (v decembri 1919 premenovaná na Univerzitu Komenského) a jej
prvá fakulta – lekárska.
Ťažkosti, ktoré sprevádzali začiatky lekárskej fakulty boli nesmierne. Z dnešného
pohľadu činy všetkých tých, ktorí začali
realizovať výučbu slovenského lekárskeho dorastu, môžeme považovať za takmer
hrdinské. Rozhodnosť a odhodlanie pedagógov z pražskej Karlovej univerzity boli
jednoznačné a pomoc, ktorú preukázali,
sa dá len veľmi ťažko vyjadriť slovami.
Fakulta si postupne vybojovala seriózne
postavenie v stredoeurópskom priestore.
Dnes, v roku deväťdesiateho výročia, keď
si s úctou pripomíname prvé kroky, postupný rozvoj fakulty a stabilné postavenie medzi európskymi vzdelávacími inštitúciami,
musíme načrieť aspoň úchytkom do histórie a pripomenúť si niektoré fakty z dejín jej
vzniku.
K slávnostnému rámcu osláv vzniku fakulty, ktoré nasledovali ako súčasť osláv
založenia UK, pričlenila fakulta aj hrsť spomienok vo zviditeľnenej podobe tým, že
dňa 21. 10. 2009 otvorila v priestoroch Nových teoretických ústavov LF UK výstavu,
ktorá nesie názov Múzeum výučby medicíny. V atypickom priestore sme sa pokúsili
priblížiť prvé mesiace a roky založenia fakulty.
Expozícia zoznámi návštevníka so vzácnymi listinami, napr. s menovacím dekrétom prvých siedmich profesorov Lekárskej
fakulty Československej štátnej univerzity,
so zápisnicou z prípravného sedenia profesorského zboru k voľbe prvého dekana,
prof. MUDr. Gustava Müllera, zoznamom
prednášok, ktoré sa uskutočnili na fakulte

Výstava k 90. výročiu LF UK približuje založenie a prvé roky výučby na fakulte. Foto: Ing. Margita
Hamašová

v zimnom semestri 1919/1920 a mnohými
ďalšími.
Tieto písomnosti sú doplnené fotografiami zakladateľov fakulty, učebnicami prvých
pedagógov a interiérovou dobovou dokumentáciou jednotlivých ústavov. Nechýbajú
čestné doktoráty fakulty, pamätné zdravice
z družobných lekárskych fakúlt z Prahy,
Brna, Košíc a Budapešti, medaily fakulty.
Súčasťou múzea je aj prezentácia prístrojov, ktoré sa používali pri výučbe študentov
alebo experimentálnej práci.
Posterová časť ponúka obrazovú galériu
všetkých dekanov lekárskej fakulty. V tejto
časti múzea sa návštevník má možnosť
oboznámiť s históriou Akademického sená-

tu LF UK, Bratislavského spolku medikov,
s históriou budov a súčastí fakulty, najstaršími publikáciami lekárskej fakulty a pod.
Zaujímavým exponátom je periodická tabuľka, ktorú používal pri prednáškach prof.
MUDr. Jan Buchtala, prvý prednosta ústavu
pre lekársku chémiu (1922 – 1938).
Na záver už len pozvanie na návštevu
múzea do priestorov Nových teoretických
ústavov LF UK na Sasinkovej ul. 4, kde si
môžete vystavované exponáty pozrieť do
15. decembra 2009 v čase od 9.00 hod. do
15.00 hod.
PhDr. Miriam Pekníková, PhD.,
Akademická knižnica LF UK

Aká bude Lekárska fakulta UK tretieho tisícročia?
Konferencia Nasledovníci Hippokrata v 3. tisícročí sa uskutočnila dňa 22. októbra 2009 ako súčasť osláv LF UK. Dekan Labaš charakterizoval život a prácu na LF bez veľkých slov, vecne a pravdivo. Poukázal na podmienky, ktoré sú v mnohých oblastiach naozaj mimoriadne
zložité a vyžadujú okamžitú zmenu.
Napriek tomu je viac oblastí, v ktorých sa
fakulta môže pochváliť výnimočnými úspechmi, ktoré dosiahli za uplynulé desaťročia jej
pedagógovia a absolventi. Štúdium medicíny je po obsahovej stránke jedným z najzložitejších smerov vysokoškolského štúdia.
Z najnovších trendov, ktoré vstupujú do me-
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dicíny, spomenul rozvoj molekulovej biológie a medicíny s využitím nanotechnológií.
Spomenul aj nepriaznivú ekonomickú situáciu, v ktorej LF pôsobí. V týchto intenciách
ani fakulta nemôže hospodársky prekvitať
a nemôže si na seba zarobiť. Je zarážajúce,
ak si viac ako 30 percent absolventov le-

kárskeho vzdelania hľadá uplatnenie mimo
Slovenska. Kritická situácia je vo výchove
zubných lekárov, ktorých v súčasnosti chýba na Slovensku viac ako 1000. V praxi sa
začína prejavovať aj nedostatok špecialistov, najmä chirurgov a obvodných či rodinných lekárov.
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Vážnym problémom je skutočnosť, že stopäťdesiatročná budova Fakultnej nemocnice dožíva a nádej na dokončenie Univerzitnej nemocnice na Rázsochách sa stále
nenapĺňa. Dekan vyjadril nádej, že aj tento
problém sa bude riešiť a vyslovil silné presvedčenie, že storočnicu fakulty už privítame na Rázsochách.
Prezident Českej lekárskej spoločnosti
J. E. Purkyně a past prezident World Me-

dical Association prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., príspevkom Zamyšlení nad výukou v medicíně analyzoval súčasný stav
výučby a jej smerovania.
Lekárska fakulta pripravuje absolventov –
lekárov na kontakt s chorým človekom a učí,
ako mu účinne pomáhať. Podstatnou súčasťou práce lekára je aj prevencia. Tejto téme
sa venovala MUDr. Darina Sedláková, MPH,
riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku.

Skúsenosti zo svojej pedagogickej ale aj
organizátorskej práce na fakulte formulovali
v príspevkoch aj prodekani fakulty doc.
MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., prof.
MUDr. Pavol Šuška, PhD., a doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. Za študentov medicíny hovoril Tomáš Sýkora, ktorý priniesol
pohľad a vízie študenta – medika na štúdium na LF.
PhDr. H. Bernadičová, LF UK

Publikácie k deväťdesiatke
Lekárskej fakulty UK
Pri príležitosti 90. výročia založenia Lekárskej fakulty UK (LF) vzniklo niekoľko knižných publikácií, ktoré chceme stručne predstaviť.
Lekárska fakulta – základný kameň
Univerzity Komenského, 1919 – 2009
Pod editorstvom doc. Ostatníkovej a dr.
Pekníkovej sú zoradené texty od hlavného
príhovoru dekana LF prof. MUDr. P. Labaša, PhD., k 90. výročiu vzniku lekárskej fakulty, cez predstavenie Pamätnej medaily
k 90. výročiu založenia LF akad. sochára
M. Polonského, menoslov dekanov a profesorov LF v rokoch 1919 – 2009. Náčrt histórie LF a jej ďalšie smerovanie pripravil prof.
Labaš. Zaujímavú históriu budov LF priblížili doc. MUDr. V. Ozorovský, PhD., a PhDr.
M. Pekníková, PhD. Významnou súčasťou
tejto časti je aj stať Dejiny budovania LF UK
v Bratislave (prof. Kovács a prof. Labaš). In
extenso sú v knihe zaradené aj všetky príspevky z konferencie Nasledovníci Hippokrata v 3. tisícročí. Poslednú kapitolu tvorí
pohľad na LF dnes (Vedecká rada, ŠVOČ,
Akademická knižnica, Bratislavské lekárske
listy, Klub detskej nádeje a študentské aktivity na LF). Kniha je stručným, ale dôstojným pripomenutím významného jubilea LF.

Fragmenty spomienok súčasníkov
V knihe, ktorá sa snaží priniesť netradičné
pohľady na prežité udalosti na LF očami

26 súčasníkov, sa v 22 statiach môže čitateľ stretnúť so zaujímavými pohľadmi, ktoré
síce často z veľmi osobného, a preto aj nie
úplne presného pohľadu – ale predsa len –
odrážajú míľniky vývoja fakulty. Publikácia
pripomína Přerovského Gaudeamus igitur,
aj keď je viac faktografická a historizujúca.
Najmä tí, čo si až toľko nepamätajú, nemajú toľko nadhľadu, ako spomenutí klasici.
Napriek tomu je knižka doplnením pohľadu
na fakultu a je len na škodu, že v predchádzajúcich desaťročných výročiach vždy nevzniklo podobné dielo, ktoré by obsahovalo
spomienky tých, na ktorých dnes už len
spomíname… Dielo pod editorstvom doc.
Ostatníkovej a dr. Pekníkovej dopĺňa pohľad
na fakultu.

Profesorský zbor LF
v jubilejnom roku 2009
Kolektív autorov doc. V. Ozorovský, doc.
E. Sedláčková a dr. I. Vojteková vytvoril publikáciu „Profesorský zbor Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave v jubilejnom roku 2009“. Ide o encyklopedický
prehľad najvýznamnejších učiteľov – členov profesorského zboru lekárskej fakulty
(profesori, mimoriadni a emeritní profesori),
pričom popri bibliografických údajoch sú

uvedené aj ich najvýznamnejšie vedeckovýskumné aktivity a dosiahnuté výsledky.
Jubileu fakulty sú venované aj mnohé
ďalšie publikácie, ktoré vznikali v priebehu
jubilejného roka 2009. Z nich pripomíname
najmä tie, ktoré približujú historický pohľad
na budovanie určitej medicínskej disciplíny
a prinášajú aj hodnotiaci pohľad na uplynulé obdobie. Medzi takéto publikácie patria
napr. knihy prof. Antona Gerinca: História
oftalmológie a doc. Petra Stanka, prof.
Vladimíra Javorku a doc. Eulálie Sedláčkovej: História výučby stomatológie na
LF UK 1919 – 2009.
Ďalším príkladom je skriptum MUDr. Holzerovej: Modelovanie chorôb a chorobných stavov, ktoré slúži ako návod k praktickým cvičeniam z patologickej fyziológie.
Na tvorbe tohto učebného textu sa podieľali
prakticky všetci pedagógovia ústavu. Prečo
toto dielo spomíname na tomto mieste?
Obsahuje nielen úplnú históriu výučby patologickej fyziológie na fakulte s portrétmi
všetkých prednostov od vzniku fakulty, ale
tiež preto, lebo je to prvá učebnica, ktorá
obsahuje DVD s ôsmimi výučbovými filmami, ktoré vznikli originálne na našom ústave.
Myslíme si, že takýto príspevok k oslavám
fakulty si zaslúži pripomienku.
Marián Bernadič, LF UK
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Evanjelická bohoslovecká fakulta
oslávila deväťdesiatku
V roku 2009 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF) oslavuje spolu s ostatnými fakultami 90. výročie založenia
Univerzity Komenského ako jedna z jej súčastí. Z hľadiska začlenenia do tohto univerzitného zväzku predstavuje
jednu z najmladších fakúlt. Z pohľadu svojej histórie je však súčasníčkou univerzity a v tomto roku si okrem
univerzitného jubilea pripomína aj ďalšie výročia.

Oslavy trojjubilea EBF UK sa nezaobišli bez spomienok na doby minulé a nádeje do budúcnosti.

Vľavo dekan fakulty Ondrej Prostredník.
Trojité jubileum fakulty
Prvým je 90 rokov od vzniku Slovenskej
evanjelickej a. v. teologickej akadémie
v Bratislave – predchodkyne EBF, ktorá
vznikla v nových pomeroch Československej republiky pre potreby výchovy a vzdelávania kňazského dorastu pre evanjelickú
cirkev na Slovensku. Táto vysoká škola nadväzovala na Teologickú akadémiu Uhorskej
evanjelickej cirkvi, ako aj na bohaté tradície bratislavského Evanjelického lýcea. Lýceum už predtým ponúkalo teologický kurz
s možnosťou dokončenia štúdia na niektorej zo zahraničných univerzít. O pätnásť rokov neskôr bola fakulta zákonom zo dňa
10. apríla 1934 uznaná za štátnu vysokú
školu pod názvom Československá štátna
teologická fakulta evanjelická v Bratislave.
Vo svojej činnosti pokračovala od 1. októbra
1934 už aj s promočnými a habilitačnými
právami. Odvtedy uplynulo už 75 rokov.
Posledným z trojice jubileí je 10. výročie posviacky novej budovy fakulty na Bartókovej
ulici.
Oslava za prítomnosti
významných hostí
Pri týchto príležitostiach sa v dňoch
30. septembra až 1. októbra 2009 uskutočnila séria slávnostných podujatí. Spomienkové oslavy sa začali Službami Božími v aule fakulty za prítomnosti viacerých vzácnych
hostí, medzi ktorými nechýbali najvyšší
predstavitelia Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV)
na Slovensku, ako aj biskupi slovinskej
a sliezskej evanjelickej cirkvi. V týchto, ako
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aj ďalších zahraničných cirkvách, pôsobia
absolventi jubilujúcej fakulty. Program pokračoval slávnostným zasadnutím akademickej obce EBF. Po príhovore prorektora
Petra Osuského prítomných pozdravili generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel
Delinga, biskupi a zástupcovia evanjelických
cirkví zo Slovinska, Sliezska a USA a predstavitelia fakúlt, s ktorými EBF úzko spolupracuje.

aj rektor UK František Gahér a generálny
biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.
Program vyvrcholil v spoločnom vystúpení komorného orchestra a speváckeho
zboru fakulty. Súčasťou slávnostného večera bolo vyhlásenie výsledkov súťaže umeleckej a esejistickej tvorby Evanjelická teológia – moja cesta a výzva, ktorou vedenie
EBF oslovilo svojich študentov a zamestnancov pri príležitosti spomínaných jubileí.
Oslavy významných výročí, ktoré si EBF
v tomto roku pripomína, boli príležitosťou
vďačnej spomienky na všetkých pedagógov, pracovníkov, študentov a ich rodinných
príslušníkov, ktorí počas neraz neľahkých
dôb a v ťažkých podmienkach na tejto inštitúcii pôsobili a podporovali ju. Rovnako
boli tieto slávnostné chvíle priestorom na
vyslovenie nádeje v budúcnosť, ktorá našla
svoje vyjadrenie v príspevkoch a tvorivosti
pracovníkov a študentov fakulty. Ako to vo
svojej kázni na začiatku osláv vyslovil dekan
Ondrej Prostredník: „teológia je motivovaná eschatológiou“, teda nádejou v budúci
dokonalý Boží svet. Kto má túto nádej, ten
sa už na starý svet dokáže pozerať novým
pohľadom. V tomto posolstve je zmysel
teologickej vzdelávacej a vedeckej práce,
ktorú pripomínajú aj tieto jubileá.
Dávid Benka, EBF UK
(medzititulky redakcia)

Sympózium spomínalo
i priblížilo súčasnosť
Súčasťou osláv bolo slávnostné sympózium, ktoré v stredu otvorili príhovory a spomienky bývalých dekanov fakulty prof. ThDr.
D. Ondrejoviča, prof. ThDr. Júliusa Fila,
prof. ThDr. Igora Kišša a prof. ThDr. Juraja
Bándyho. Profesor Filo, ktorý v tom čase
pôsobil nielen ako vysokoškolský pedagóg,
ale aj ako generálny biskup evanjelickej
cirkvi, priblížil prítomným aj okolnosti súvisiace s výstavbou novej budovy a dejiny
fakulty od jej vzniku až po začlenenie do
UK. Súčasnú situáciu fakulty prezentovali
vedúci jednotlivých katedier a na záver zazneli prednášky zahraničných hostí – profesorov K. Schwarza z Viedne a L. Rosina zo
St. Luis, USA.
Akadémia
ako vrchol osláv
Jedným z vrcholov týchto dní bola slávnostná akadémia 30. septembra v Moyzesovej sieni. Akadémiu otvoril dekan fakulty
Ondrej Prostredník, prítomných pozdravili

Historická budova Evanjelického lýcea z konca
18. storočia stojí na Konventnej ulici v Bratislave. Pamätná tabuľa na jej nároží pripomína významné osobnosti, ktoré tu študovali.
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Výstava o evanjelickej teológii prezentovala aj esejistické a umelecké diela študentov a zamestnancov
Jubilejný rok 2009 zostane v kronike Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (EBF) zaznamenaný nielen reminiscenciou dejín a prehodnotením
duchovných prameňov, z ktorých pedagógovia a študenti fakulty čerpajú znova a znova sily a duchovné podnety, ale aj presvedčením, že jubilejné
roky sú rokmi rovnováhy a zároveň aj rokmi zakladania míľnikov budúcnosti.
Vedené snahou založiť míľnik pre novú tradíciu – tradíciu podpory literárneho a umeleckého talentu a prejavu študentov, vyhlásilo vedenie EBF v júni tohto roka súťaž o esejistickú
tvorbu a súťaž o umelecké dielo zjednotené
pod spoločným názvom Evanjelická teológia –
moja cesta a výzva.
Výsledky umeleckej a esejistickej tvorby študentov boli vystavené vo vstupných halách
EBF na Bartókovej ulici 8 v Bratislave, a tým
sa stali významnou súčasťou jubilejnej výstavy Evanjelická teológia na Slovensku – dejiny
a súčasnosť, ktorá bola slávnostne otvorená
dňa 28. septembra 2009.

Historická časť výstavy ponúkla návštevníkom nielen dokumenty k jubileám, ale priblížila aj výber z bohatej publikačnej činnosti bývalých i súčasných pedagógov. Zaujímavé
boli fotografie zobrazujúce život študentov,
vyučovací proces v minulosti a dnes, ako aj
pohľad na zdokumentované rastúce dielo výstavby terajšej fakulty.
Umelecká časť výstavy ponúkla návštevníkom pohľad na súčasnosť a budúcnosť evanjelickej teológie cez vnútorný rekurz umeleckého vnímania študentov citlivo vyjadrený
v ich tvorbe. Umelecká časť jubilejnej výstavy bola obohatená aj obrazovou galériou

autorských diel modranského maliara – fotografa Ľubomíra Rapoša. Jeho obrazy inšpirované hlbokým vzťahom medzi Bohom a človekom prispeli výrazne k celkovému významu
jubilejnej výstavy v kontexte jubilejných osláv
fakulty.
Prítomnosť histórie a umenia v priestoroch
fakulty počas posledných dvoch mesiacov
vytvorili neopakovateľnú atmosféru, v ktorej
dňa 30. septembra 2009 vyvrcholili oslavy
trojitého jubilea EBF UK.
Teodora Kosturková,
tajomníčka EBF UK
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Absolvent fakulty managementu
prišiel prednášať z USA

Diskusia o celoživotnom vzdelávaní
zdravotníkov

Fakulta managementu UK sa môže chváliť titulom prvej fakulty na Slovensku špecializovanej na výučbu manažmentu a hlavne mnohými
úspešnými absolventmi. Jedným z nich a zároveň aj jedným z prvých
študentov fakulty je súčasný profesor finančnej ekonómie na prestížnej University of Chicago a držiteľ významných ekonomických cien
Ľuboš Pástor.

V dňoch 24. – 25. septembra 2009 sa konala III. medzinárodná konferencia „Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a edukácia
pacientov“ pod záštitou dekana LF UK Petra Labaša, prezidenta Regionálnej lekárskej komory v Bratislave a generálneho riaditeľa Incheby.
Konferencia bola súčasťou sprievodného programu 11. výstavy zdravotníctva SLOVMEDICA a 7. výstavy pre zdravotne postihnutých ľudí
NON-HANDICAP v Bratislave.

Aj keď tento rodený Košičan získal
magisterský titul na UK, v roku 1994
odišiel za „veľkú mláku“ do Spojených štátov amerických, ktoré núkali
viac možností ako čerstvo osamostatnená Slovenská republika.
Dňa 19. októbra 2009 sa na chvíľu opäť vrátil do svojej rodnej krajiny, aby zaplnil aulu Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Tam sa totiž
o 17.00 hod. konala jeho prednáška
Poučenie z krízovej situácie, o ktorú
študenti prejavili obrovský záujem.
Podotýkam, že plná aula má kapacitu 400 miest na sedenie a stále to
nebolo dosť. Moje obavy, že miesto
konania nebudem vedieť nájsť, keďže som na Ekonomickú univerzitu
Ilustračné foto.
zavítala po prvýkrát, sa rozplynuli
Zdroj: www.chicagobooth.edu
s pohľadom na množstvo študentov stojacích na chodbe, upínajúcich
pohľad na samotného pána Pástora na LCD obrazovke. Obraz aj zvuk
našťastie fungovali bez problémov a tak si prezentáciu, premietanú
z auly, týkajúcu sa finančnej krízy, mohli pozrieť aj tí záujemcovia,
ktorým sa nepodarilo obsadiť si v nej miesto.
Jej prvým hlavným bodom boli príčiny krízy, a to na strane trhu aj
vlády, keďže obe nesú svoj podiel viny. Ako sme zistili, umelé udržiavanie príliš nízkych úrokových mier a poskytovanie hypoték aj tým
americkým občanom, ktorí si ich splácanie nemohli dovoliť, sa nevyplatilo. Tieto už známe fakty postupne pán Pástor rozvinul do odbornejšej prednášky. Polemizovalo sa nad otázkou, či ešte platí teória
efektívnych trhov, rozoberala sa likvidita finančných trhov, alebo napríklad to, ako ovplyvňuje likvidita cenu aktív. Aj na tieto zložitejšie
pojmy finančnej ekonómie sa študenti „chytali“ a mnoho z nich sa
aktívne zapojilo do diskusie so svojimi zvedavými otázkami. Priestor
dostal každý a odpoveď takisto.
Romana Juhásová,
študentka žurnalistiky FiF UK

Konferencia sa venovala princípom implementácie eHealth do súčasných zdravotníckych služieb, princípom fototerapie v humánnej a veterinárnej medicíne a súvisiacim témam. Po skončení prednášok sa
mohli zúčastnení zapojiť do diskusie o využití metódy fotonyx. Počas
konferencie sa konala aj „IV. Medzinárodná konferencia Európskej
asociácie pre fototerapiu“.
Na konferenciách sa zúčastnili pracovníci v zdravotníctve, sestry, lekári z rôznych regiónov Slovenska a študenti LF UK. Možno konštatovať, že diskusia laickej verejnosti s odborníkmi vo vedeckej kaviarni
patrila k najzaujímavejšej časti podujatia, pretože sa mohli neformálne
vyjadriť k problematike zdravotníctva, k vedeckého výskumu, k výučbe
a aktuálnym problémom týkajúcich sa eHealthu a zdravotníckej dokumentácie ako i k medicínskej interpretácii fyzikálno-chemických informácií. LF UK vedeckou kaviarňou založila tradíciu každoročného
stretávania sa odborníkov so širokou verejnosťou na aktuálne témy
celoživotného vzdelávania.
Vedecké podujatie bolo zaradené do systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade s Vyhláškou MZ SR a tvorilo
súčasť osláv 90. výročia existencie LF UK v Bratislave.
doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., LF UK
(redakčne krátené)

V Inchebe sa Lekárska fakulta UK prezentovala vlastným stánkom, kde poskytovala informácie záujemcom. Foto: prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.
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Amaterizmus a profesionalizmus
v športe
Konferenciu s uvedenou témou zorganizovala Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky FTVŠ UK dňa 15. októbra 2009.
Zúčastnili sa jej aj zahraniční odborníci na športovú edukológiu a vedy o športe.
aktívnej športovej kariéry, a to predovšetkým
u profesionálnych športovcoch. Poukázala, že ide o veľmi zložitý proces, ktorý má
svoje sociálne, psychologické a právne dimenzie.
Témou vystúpenia doc. PhDr. Aleša Sekota, PhD., boli otázky spojené s vymedzením
športu ako socializačného procesu. Konštatoval, že súčasný šport v našej kultúre
je charakterizovaný sekularizmom, otvorenosťou prístupu, špecializáciou, racionalizáciou a dôrazom na kvalifikáciu výsledkov
a rekordných výkonov. Zvýraznil, že rastúci význam športu v spoločnosti prináša aj
kritickejšie pohľady na jeho formy, prejavy
a praktiky.
V príspevku prodekana FTVŠ Mgr. Ľubora
Tománka, PhD., odzneli zaujímavé pohľady
na basketbal, ktorý patrí k najrozšírenejším
športom na svete a v rámci svojho vývoja
prešiel z rýdzo amatérskych podmienok až
do súčasného profesionálneho šoubiznisu.
Porovnal niektoré prvky vysokoškolského
basketbalu na Slovensku a v USA ako dve
rôzne formy amaterizmu.
Aj o agresívnom správaní v športe bola konferencia Amaterizmus a profesionalizmus v športe.

Amaterizmus a profesionalizmus v športe
nie sú len pojmy, ktoré rezonujú v spoločnosti, najmä v súvislosti so športovými výkonmi, podmienkami na ich dosahovanie,
či štatútom športovcov, ktorí ich dosiahli.
Uvedené kategórie je nutné považovať aj
za určité medzníky vo vývoji športu ako
takého a tu sa otvárajú možnosti na ich skúmanie na vedeckej báze. Obidve skutočnosti, najmä však profesionalizmus, sú aj
určitou výzvou najmä v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky, keď sa do popredia stále častejšie dostáva otázka postavenia a zabezpečenia športovcov, ktorí dosiahli alebo dosahujú vrcholové športové
výkony.
Po roku 1989 sa v Slovenskej republike
zvýšil záujem o štúdium vied o športe. Tento
záujem sa dotýka nielen samotného športu,
ale aj vzdelávania, posilnenia ekonomického vplyvu na šport, komercializácie a s tým
súvisiacimi zmenami hodnôt v športe, ako
aj s narastaním rizík v športe. Podpora dobrej kvality vzdelávania, a v tých súvislostiach
aj dobrého vzdelávania v športe, je jedným
z cieľov európskeho spoločenstva. Slovensko sa zapojilo do európskych aktivít a snaží
sa v súlade so spoločnými cieľmi o zefektívnenie a modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy v športe.
Agresivita, harmónia, zodpovednosť,
kariéra a iné javy v športe
Prof. Dr. Jerzy Kosiewicz, vedúci Katedry
sociálnych vied Univerzity telesnej výchovy Józefa Piłsudskiego vo Varšave, patrí
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k najvýznamnejším poľským predstaviteľom z oblasti sociálnych vied v športe. Vo
svojej prezentácii hovoril o agresívnom správaní v športe a predstavil štrukturálny výskum „Sociálne a kultúrne hodnoty športu“,
ktorý je financovaný poľským Ministerstvom
vedy a vzdelávania.
Agresivite v profesionálnom a amatérskom
športe venoval pozornosť aj PhDr. et PaedDr.
Tomáš Gregor, PhD. Zaoberal sa vzťahom
agresie k športovým pravidlám a etike športu, ako aj psychologickým prístupom a výskumným postupom pri sledovaní agresivity.
V príspevku „Sport: harmonizace versus
hostilita“ doc. PhDr. Michal Charvát, PhD.,
zdôraznil, že šport ako taký je široký hodnotový a motivačný fenomén, ktorý vykazuje
množstvo jasne pozitívnych socializačných
aspektov a vo svojej krajne profesionálnej
podobe prináša i prejavy agresie, násilia
a hostility.
Doc. PhDr. Josef Oborný, PhD., sa zaoberal kauzálnym vzťahom zodpovednosti
a profesionality na pôde športu. Uviedol, že
obsah zodpovednosti sa vyvodzuje z povinnosti konkrétneho človeka, zo systému jeho
záväzkov voči sebe, voči kolegom a blízkemu sociálnemu okoliu a voči spoločnosti.
Riešil rozdiel medzi autenticky vnímanou,
pociťovanou a prejavovanou zodpovednosťou a predstieranou zodpovednosťou.
JUDr. Zuzana Sakáčová, PhD., venovala
pozornosť teoretickému vymedzeniu športovej kariéry amatérskych a profesionálnych
športovcov, ako aj procesom ukončenia

Profesionalizmus v športe
potrebuje ďalšie vedecké bádanie
Pracovná časť konferencie pokračovala
v dvoch sekciách, v ktorých odznelo 19 príspevkov. Jednotlivé príspevky sa svojim
rôznorodým zameraním usilovali o vytvorenie komplexnejšieho obrazu vied o športe,
teda z hľadiska športovej kinantropológie,
športovej edukológie a športovej humanistiky. Všetky tri disciplíny môžu svojim dielom
prispieť k vyriešeniu mnohých problémov
spojených s amatérskym a profesionálnym
športom, čo je napokon nielen jedným z cieľov slovenského športového hnutia, ale aj
športu ako takého.
Pozitívne treba hodnotiť aj účasť vrcholných predstaviteľov slovenských inštitúcií,
ktoré združujú športové zväzy, o. i. generálneho tajomníka Konfederácie športových
zväzov SR PhDr. Zdenka Kríža, ktorý vyzdvihol potrebu ďalšieho vedeckého bádania
v oblasti profesionalizmu v športe. Podčiarkol, že na Slovensku v súčasnosti neexistuje jasný výklad štatútu profesionálneho
športovca, čo je určitým negatívnym prvkom
v práci národných športových federácií pri
rozvoji výkonnostného a vrcholového športu. Vyjadril presvedčenie, že konferencia
a ďalšie akcie súvisiace s touto problematikou pomôžu slovenskému športu a prisľúbil podporu Konfederácie športových zväzov SR.
JUDr. Zuzana Sakáčová, PhD.,
predsedníčka
organizačného výboru konferencie,
FTVŠ UK

D í va me sa po s ve te

Študentka farmácie na kongrese DIA v Kalifornii
V roku 1964 bola v USA založená vedecká nezisková Lieková informačná asociácia – The Drug Information Association (DIA). Zakladajúca skupina
30 predstaviteľov akademickej obce a farmaceutického priemyslu sa do roku 2005 rozrástla na multidisciplinárnu organizáciu v 80 krajinách sveta
s viac ako 23 000 členmi z oblasti výskumu, vývoja nových liekov, správy, riadenia a marketingu biofarmaceutických produktov. Od svojho vzniku
si DIA kladie za úlohu šíriť informácie medzi svojimi členmi za účelom zlepšenia medicínskych produktov a starostlivosti o zdravie ľudí na celom svete.
Keďže jednu z foriem prezentácie predstavujú konferencie, 21. až 25. júna 2009 sa v San
Diegu, USA konal kongres The 45th DIA Annual
Meeting s podtitulom „Lepšie lieky: Zvýšená
bezpečnosť s každým krokom“, ktorý prilákal
viac ako 8900 odborníkov z rôznych oblastí
a z celého sveta. Hlavným posolstvom tohtoročného stretnutia v Kalifornii bola vzrastajúca
potreba posilniť vedu – zdokonaliť „umenie“ vývoja liekov, nevyhnutnosť objavovať nové nástroje na garantovanie bezpečnosti liekov od
predklinického testovania po hodnotenie, posudzovanie a postmarketing. Ako posledný,
ale nesmierne dôležitý krok treba zlepšiť komunikáciu s pacientom, lekárom a ostatnými zainteresovanými ľuďmi.
V snahe podporiť prácu mladých vedcov zaradila DIA do svojho programu aj študentskú
posterovú sekciu, do ktorej každoročne poprední odborníci vyberú 20 prác z celého sveta. Študenti pregraduálneho a postgraduálneho
štúdia tak majú výnimočnú príležitosť prezentovať svoju univerzitu, výsledky svojho výsku-

mu a otvára sa pre nich priestor na diskusiu
s rozmanitým publikom klinických odborníkov.
Tento rok bola vybraná aj moja práca, ktorá
vznikla pod odborným dohľadom PharmDr.
Jána Klimasa, PhD., na Katedre farmakológie
a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK. Práca
sa týkala oblasti mechanizmu vzniku ochorení
srdca ako nežiaduceho účinku antracyklínov
v terapii rakoviny. Keďže naša práca z tejto
oblasti bola vyhlásená za celkového víťaza už
na vlaňajšom európskom kongrese DIA v Barcelone, pokladám, popri reprezentovaní našej
alma mater, za pre mňa najväčší prínos odozvu, ktorú som dostala v rámci diskusie. Do nej
sa zapojili okrem iných aj vývojári nových liekov z farmaceutickej firmy Johnson & Johnson,
ktorých zaujal možný pozitívny potenciál našich nálezov. Diskutovať s takýmito ľuďmi z praxe skutočne dodáva ďalšiu chuť pre výskum.
Katarína Turčeková,
študentka 5. ročníka FaF UK
(redakčne krátené)

Jazykový a poznávací pobyt
v Moskve
Tisícdvesto km2, desať miliónov obyvateľov, tri medzinárodné a dve vnútroštátne letiská, nákupné
centrá, osemprúdové cesty, celoročne prítomný cirkus, divadlá, svetoznáme baletné predstavenia
a aj nám známe panelové domy. Boli sme v Moskve, hlavnom meste Ruskej federácie.
Štyria študenti Fakulty managementu UK
(FM UK) a dvaja študenti z Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity spolu so svojimi rakúskymi kolegami z Viedenskej univerzity absolvovali dvojtýždňový jazykový pobyt v Štátnom
inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina.

Vyučovanie sme mali štyrikrát týždenne po
4,5 hodiny. Internát je v tej istej budove, takže
cesta na vyučovanie bola pohodlná. Skupín
bolo mnoho, od úplných začiatočníkov až po
ašpirantov na certifikát úrovne C2. Početnosť
v skupinách bola spravidla 5 až 10 študentov
rôzneho veku i národností.
Každú stredu sme sa zúčastnili výletu po
Moskve alebo do blízkeho okolia a počas víkendov sme cestovali do iných miest.
Bývali sme v časti Beľajevo, čo je len 15 minút pešo k zastávke metra a potom asi 25 minút metrom ku Kremľu. Odtiaľ sa môžete vydať
ktorýmkoľvek smerom. Ste presne v strede
Moskvy a je len na vás, ktoré múzeum, či inú
pamätihodnosť si vyberiete. Návštevník by si
nemal nechať ujsť Zbrojnicu a Diamantový
fond v Kremli. My sme neodolali ani baletnému predstaveniu Labutie jazero a takisto sme
boli na predstavení Cirkusu Nikulin.
Je tu historické centrum s múzeami a pamätihodnosťami, mnohé z budov sú rekonštruované, napr. Veľké divadlo. Sú tu štvrte
panelových domov, v ktorých sa nachádzajú
nové obchodné strediská a obytné časti. A potom sú tu rôzne vyhľadávané zákutia ako Caricino, nikdy nepoužité letné sídlo Kataríny II., či
park Vrabčie hory s Moskovskou univerzitou.
Do Moskvy sme šli tak trochu s obavou Aké
to tam bude? a odišli sme s presvedčením
Tak sem chcem určite ešte prísť!

Študenti popri učení ruského jazyka spoznávali
Moskvu.

Jozef Vitko,
študent FM UK

Poster Kataríny Turčekovej bol jeden z 20 posterov
z celého sveta, ktoré boli odborníkmi vybrané na
prezentáciu výsledkov mladých výskumníkov na
konferencii v Kalifornii.

J a zy ko vé o k ie nk o
Ďalšou oblasťou, v ktorej sa neraz mýlime, je písanie akademických, vedeckých
a vedecko-pedagogických titulov. Priblížime správne písanie veľkých a malých
písmen v nich a tiež čiarok, ktorými sa niektoré tituly oddeľujú.
Pomerne jednoduché je písanie titulov
označujúcich ukončený prvý, resp. druhý
stupeň vysokoškolského vzdelania, ako
Bc., Mgr., či Ing., ktoré sa píšu s veľkým
začiatočným písmenom. V tituloch magister umenia (Mgr. art.) a inžinier architekt
(Ing. arch.) sa za bežným titulom uvádza
skratka odboru s malým začiatočným písmenom.
V tituloch absolventov malého doktorátu,
resp. doktorského štúdia, sa veľké písmená striedajú s malými: PhDr. (philosophiae
doctor – doktor filozofie), RNDr. (rerum
naturalium doctor – doktor prírodných
vied), PharmDr. (doktor farmácie), PeadDr.
(paedagogicae doctor – doktor pedagogiky), ThDr. (theologiae doctor – doktor
teológie), JUDr. (iuris utriusque doctor –
doktor práv), MUDr. (medicinae universae
doctor – doktor medicíny). Veľkým písmenom sa naznačuje začiatok nového slova,
ktoré sa skracuje na iniciálku alebo iniciálku a ďalšie písmeno v slove.
Najvyššie vedecko-pedagogické tituly
doc. (docent) a prof. (profesor) sa píšu
s malým začiatočným písmenom.
Tituly stojace za menom vo vete figurujú
ako prístavok, preto sa oddeľujú čiarkami.
Ide predovšetkým o tituly DrSc. (doctor
scientiarum – doktor vied), CSc. (candidatus scientiarum – kandidát vied) a PhD.
(philosophiae doctor – vedecká hodnosť
doktora filozofie).
Príklad: Naša dlhoročná zamestnankyňa
doc. MUDr. Anna Veľká, CSc., získala ocenenie za svoju činnosť.
LM
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK
(máj – október 2009)

Publikácie k jubileu UK
Univerzita Komenského – 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku
Comenius University – 90 Years of University Education and Research in Slovakia
Rektori Univerzity Komenského 1919 – 2009
Fragmety spomienok súčasníkov LF UK
História výučby stomatológie na LF UK 1919 – 2009
Lekárska fakulta – základný kameň Univerzity Komenského 1919 – 2009
Študijná literatúra
Bándy, J.: Stará zmluva ako literárny fenomén
Béder, I. a kol.: Fyziologické praktikum
Binovský, A.: Malý slovník anatomického názvoslovia
Bizubová, M., Škvarčeková, G.: Geomorfológia
Buc, M.: Základná a klinická imunológia
Bučková, A. a kol.: Praktické cvičenia z farmakognózie
Cihová, J. a kol.: English for Biology Students
Dobrota, D. a kol.: Praktické cvičenia z lekárskej chémie a lekárskej biochémie
Dyda, M.: Horninotvorné minerály pod mikroskopom
Gabríková, A., Uličná, M.: Pracovné listy k učebnici A – Hovorme spolu po slovensky !
Galamboš, M. a kol.: Názvoslovie anorganických látok
Galatová, J.: Introduction to Latin Medical Terminology
Halašová, E., Bukovská, E., Franeková, M.: Medical Biology – practikum
Holzerová, J., a kol.: Modelovanie chorôb a chorobných stavov
Hruškovič a kol.: Svetové právne systémy
Ivanová, A.: Cursus Latinus Medicinalis
Kerekrétiová, A. a kol.: Základy logopédie
Klátiková, E.: Ruština pre začiatočníkov
Kolektív: Naše dedičstvo – slovenčina pre pokročilých – texty
Kolektív: Naše dedičstvo – slovenčina pre pokročilých – gramatika
Kosárová, K.: Úvod do geografie pre zahraničných študentov
Kubáček, Z., Valášek, J.: Cvičenia z matematickej analýzy I
Kubiatko, M.: Biológia – biologicko-medicínsky študijný odbor
Kubišová, A., Bázlik, M., Votruba, M.: Porovnávacia gramatika
anglického a slovenského jazyka II
Lux, A., Erdelská, O., a kol.: Praktikum z anatómie a embryológie rastlín
Marshall, I. Howard: Jánove listy
Országh, I., Jánošková, V., Fedor, P.: Catalogue of blowflies
Országhová, Z., Schlarmannová, J.: Zoológia chordátov pre učiteľské kombinácie s biológiou
Poláčková, G., Jurečková, A., Džuganová, B.: Textbook of Medical English
Pospíšil, M. F., Novacký, M., Bodoriková, S.: Etológia človeka
Rollerová, A.: Lingua Latina. Latinský jazyk pre študentov práva
Rozborilová, E. a kol.: Tuberkulóza a mykobakteriózy
Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie – protokoly
Šablicová, Z.: Planimetria
Štercelová, V.: Náuka o spoločnosti I. časť
Vajičková, M., Kramer, U.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Phraseologie
Vajičková, M.: Lexikalisches Grundwissen in Sprach system und Sprachgebrauch
Vajičková, M.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia
Vajičková, M.: Handbuch der deutschen Phraseologie
Valachovič, P.: Zákonníky starovekých národov
Zemanová, A.: Angličtina pre študentov FMFI
Žigová, Ľ.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatická a pravopisná cvičebnica
Žilková, K.: Školská matematika v prostredí IKT
Monografie
Drugová, I.: Kultúrne tradície v poézii Josifa Brodského
Országh, I., Fedor, P., Doričová, M.: Strapky Bratislavy
Pisk, K.: Pustovník a vlk
Špániková, J., Bachratý, B.: Ján Melkovič Múzy(a)Um
Zborníky
Acta Botanica UC 2009/44
Acta Facultatis Educationis Physicae UC XLIX/I
Acta Facultatis Educationis Physicae UC XLVIII
Acta Geographica 50
Acta Mathematica UC Vol. LXXVIII., No.1, Spring 2009
Annual Report rok 2007
Annual Report rok 2008
Petrológia a mineralógia hornín
Philologia XIX
Philosophica XXXIV
Psychologické aspekty pôsobenia mladých nadaných manažérov
Slobodník, M. a kol.: Našinec v Oriente
Studia Academica Slovaca 38/2009
Šport a zdravie v hodnotovej orientácii vysokoškolákov
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Chalani z Kapitulskej
Veľké drevené dvere, ktoré pre niektorých skrývajú mnoho tajomstiev. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK je
jedným z tých záhadných miest našej univerzity, ktoré pôsobia ako perla skrytá v ulite. V jeden jesenný večer som sa stretla pri okrúhlom
stole s jej piatimi študentmi, bohoslovcami. Chcela som ich aspoň trochu spoznať a nahliadnuť do ich záhad. Na neformálnom rozhovore
sa zúčastnili študenti Michal (1. roč.), Radovan (3. roč.), Milan (3. roč.), Robo (4. roč.) a Attila (5. roč.).

Foto: Stanislav Čúzy

● Zaujímalo by ma, v čom ste tento rok
inými študentmi ako ten minulý?
Michal: Pred rokom som bol študentom
právnickej fakulty, lebo som mal štátnice.
Myslel som si, že pomaly začínam stereotypný život pracujúceho človeka. Ale plány
sa zmenili, začínam od začiatku a v úplne
inej pozícii. Na predošlej škole som chcel
študovať, a na tejto som, lebo chcem slúžiť.
Robo: Som skoro tým istým, mením sa
ako človek. Malá zmena je v tom, že som
začal študovať aj na pedagogickej fakulte
psychológiu mentálne postihnutých. Vlastne
ako prvý študent v histórii fakulty súčasne
študujem aj na inej fakulte. Zistil som, že
na iných fakultách sa musí viac bojovať
o udržanie štúdia a získavanie informácií.
Tu sme ako rodina a máme čas na pomalé
dozrievanie.
●Koho by ste radi videli očami Boha?
Radovan: Seba samého. To je najväčší
problém.
Milan: Aj ja seba. Za posledných pár týždňov som si uvedomil, že najťažší boj zohráva človek sám so sebou.
● Všetci bývate v seminári, akoby v internáte, z čoho ste si vytvorili najväčšiu
zásobu?
Michal: Ja mám najviac pier, zvýrazňovačov a podobných vecí. Ale aj tak používam
na písanie iba jedno.
Radovan: Mám veľkú zbierku kníh, pretože okrem mojich tristo ako seminárny knihovník spravujem ďalších sedemtisíc kníh.
Ale najradšej mám filozofické.
Milan: Ja som nestihol zjesť svoje staré
zásoby a sestra mi priniesla ďalšie, tak mám
najviac sladkostí.

Robo: Je zo Serede. (Smiech). Ja mám
službu zdravotníka, takže v našom nemocničnom krídle s piatimi lôžkami, okrem toho
litra betadinu, mám pod dozorom tisíc injekčných striekačiek, dvetisíc ihiel a niekoľko
kilometrov obväzov. Ďakujem našim sponzorom.
● Čo ste si všimli až v poslednej dobe,
napriek tomu, že ste okolo toho denne
chodili?
Robo: Celý týždeň som mal na sušiaku
rozložené oprané veci a všimol som si ich
až dnes, keď mi ich niekto zložil.
Milan: Tak to ty?

ale už pred zápisom poznáme aspoň obce,
z ktorých prichádzajú. A potom máme celý
rok na postupné vzájomné spoznávanie sa.
Radovan: Väčšina z nich je zatiaľ antiliturgická. Nevedia správne miništrovať, no
a kým sa to správne naučia, budú nás tým
trochu rozosmievať.
Robo: Ale sú to naši benjamínkovia. A vždy
prídu tí, ktorých práve naozaj potrebujeme.
Pred dvoma rokmi prišiel lekár, zvukár a teraz právnik. Ešte by sa zišiel automechanik...

● Kto čaká na vašu chybu?
Attila: Bulvár. (Smiech).

● Ste normálni študenti?
Attila: Podľa toho čo je normálne. Či je
to byť tým, čo diktuje spoločnosť, alebo
vyrovnanou osobnosťou a prijať sám seba.
Jednoducho máme svoj štýl.
Robo: Nikoho nemôžeme presviedčať
a ani mu nevysvetlíme, že sme normálni.
Každý má svoj názor. Ale ktokoľvek sa môže prísť hocikedy spýtať alebo prísť na deň
otvorených dverí na štvrtú veľkonočnú nedeľu. Vtedy otvárame návštevníkom všetky
priestory a radi odpovieme na otázky, ktoré
ľudí zaujímajú.
Michal: Odlišujeme sa hlavne v tom, že
nemáme čas na brigádu, a preto sme odkázaní na rodičov. Naše štúdium má presný
rozvrh, iní začínajú v noci študovať a my
ideme spať.

● Ako vnímate terajších prvákov na vašej
fakulte?
Milan: Prvákov vnímame, a to je naše malé špecifikum, často už ako priateľov, keďže
mnohých poznáme skôr ako nastúpia do
seminára, hlavne z miništrantských táborov,
ktoré pravidelne organizujeme. Prichádzajúci prváci nie sú pre nás množstvom cudzích
ľudí, čo sa prihlásili na katolícku teológiu,

● Ktoré zo svojich rozhodnutí vnímate
každým dňom pozitívnejšie?
Robo: Myslím, že poviem za všetkých,
že to bol vstup do seminára. Moji rodičia
neboli veľmi nadšení, ale keď vidia, že ma
to napĺňa viac a viac, rozumejú mi a sú
šťastní tiež.
Zuzana Klimová,
študentka žurnalistiky FiF UK

● Bol pre vás prínosom niekto, kto mal
k vám výslovne negatívny vzťah?
Robo: Keď som bol prvákom a išiel som
po Starom Meste v kňazskej košeli, jeden
človek si pri mne nenávistne odpľul. Jeho
negatívny postoj ma prinútil zamyslieť sa.
Pri príchode do seminára sme plní horlivosti, no sami ešte nie celkom stotožnení
so svojím oblečením. Uvažoval som nad
tým, že moja uniforma nie je len ako uniforma policajta, ale znak služby ľuďom.
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Anketa

Východnú Áziu
máme za dverami

Pekné posluchárne
pre právnikov

Presnejšie povedané, za dverami vedúcimi do miestnosti číslo 316 na Filozofickej fakulte
UK v prístavbe Univerzity Komenského. Ak v tejto tajomnej komnate hľadáte vietnamský supermarket so širokým sortimentom či chutnú čínsku reštauráciu, nepoteším vás. Ale ak máte
záujem nazrieť do učebne, kde sa vyučuje čínsky jazyk, nech sa páči, vstúpte. Všetky svoje
dvere vám otvorí Katedra východoázijských štúdií FiF UK.

Štúdium práva sa odjakživa spája
s prestížou a predstavou vážnosti. Náročnými kritériami prejdú iba jednotkári. To, že prváci zo susednej fakulty nie sú žiadni „ofučaní bifľoši“, som
zistila počas ankety pred Katedrou
právnych dejín Právnickej fakulty UK.

A čím je výnimočná? Ako naznačuje už
jej názov, ide o akademické pracovisko, kde
možno študovať sinológiu a japonológiu –
teda čínštinu a japončinu. Ide o jedinú katedru tohto zamerania na Slovensku, ktorá
v priebehu niekoľkých rokov plánuje akreditovať aj bakalárske štúdium koreanistiky.
Vedúci katedry doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD., by najradšej videl prvých študentov kórejčiny sedieť v laviciach už v septembri 2011. Dovtedy je k dispozícii Lektorát
kórejčiny, ktorý vznikol vďaka dvojročnému
grantu Korea Foundation. Od jeho vzniku
vo februári 2009 sa študenti venujú štúdiu
modernej hovorovej kórejčiny pod vedením
kórejskej lektorky Dr. Kim Myungshin. V septembri pribudol ďalší kurz, a to Kórejská kinematografia.
Vráťme sa však naspäť na katedru. Do roku 1994 bola súčasťou Katedry anglistiky
a amerikanistiky FiF, potom vznikla samostatná Katedra jazykov a kultúr krajín východnej Ázie FiF a v júni 2008 Akademický
senát FiF UK schválil jej premenovanie na
Katedru východoázijských štúdií FiF.
Základnou oblasťou výučby a výskumu
sú otázky súvisiace s Čínou a Japonskom,
ktoré okrem jazyka zahŕňajú aj náboženstvo,
filozofiu, históriu a literatúru týchto krajín.
V súčasnosti je medzi nami približne 110 čínštinárov a japončinárov, ktorí nočné „poflakovanie“ sa zákutiami internátov vymenili za

lúštenie zložitej čínskej či japonskej abecedy a tréning svojho jazyka. Študijné odbory
čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia,
respektíve japonský jazyk a medzikultúrna
komunikácia sa neotvárajú každoročne, ale
každé dva – tri roky. V tomto akademickom
roku je na katedre 50 nových, stále ešte
trochu vyplašených prváckych tvárí, ktoré
v kútiku duše dúfajú, že sa o študovanej
krajine nielen veľa dozvedia, ale že ju aj na
vlastné oči uvidia. Čo sa na prvý pohľad
zdá ako nenaplniteľný sen, pre nejedného z nich môže byť skutočnosťou. Vďaka
medzivládnej dohode môžu dva semestre
štúdia stráviť na univerzite v Čínskej ľudovej republike. Navyše, existujú aj rôzne
medziuniverzitné dohody, ktoré najlepším
študentom japonológie umožňujú študovať určité obdobie na univerzitách v Japonsku.
Dokážete si vychutnať japonské suši a bez
problémov zvládate jedenie čínskymi paličkami? V kine vám nesmie ujsť žiaden „akčňák“ s Jackie Chanom? Čo tak nahliadnuť
aj do tajov východnej filozofie a navštíviť
niektorú z prednášok katedry? Alebo môžete v dňoch 4. a 5. decembra zavítať na
tretiu konferenciu slovenských a českých
sinológov, ktorú katedra organizuje.

● Ako sa vám páči škola?
− Páčia sa mi nové posluchárne, na
mojej starej škole sa všetko rozpadávalo.
− Fajn, ešte sa nemusíme veľa učiť.
− Dobré, ale náročné, nič nie je zadarmo.
− Nemusím vstávať skoro ráno.
− Skriptá sú dostupné, dajú sa zohnať od starších spolužiakov.
− Môj internát je pekne zrekonštruovaný.
− Semináre sú v pohode.
● Našli ste aj nejaké negatíva?
− Mám rozťahaný rozvrh, ani jeden
deň voľný.
− Študijné oddelenie.
− Posledná prednáška je v piatok do
tretej.
● Čo si myslíte o Bratislave?
− Páči sa mi najmä Staré Mesto.
− Dá sa tu ľahšie zohnať brigáda.
− S MHD sa môžem pohodlne zviesť,
čo predstavuje väčšiu flexibilitu.
− Niekedy je to tu „preplnené“.
Nikoleta Wechterová,
študentka žurnalistiky FiF UK

Veronika Rosputinská,
študentka žurnalistiky FiF UK

Psychológia pre laikov
V dnešných časoch to nikto nemá jednoduché, ani študenti. Napriek sľubom, že každodenný stres sa stane naším príjemným spoločníkom, opak je pravdou. A preto si treba čo najlepšie pripraviť obranu. Kto je v tom lepší ako študenti Katedry psychológie FiF UK?
Že ide o príťažlivý odbor, dosvedčujú každoročne podávané stovky prihlášok. Obstoja len tí najlepší. A dokonca už aj prváci
majú jasno v tom, kde sa chcú po štúdiu
uplatniť. Opýtaní študenti inklinujú najmä
k súdnej, klinickej alebo detskej psychológii. Na prácu sú veľmi dobre pripravovaní. Nie sú od prírody obrnení voči stresu,
a tak podstupujú sociálno-psychologický

výcvik na formovanie odbornej spôsobilosti v práci.
Ak ste náhle pocítili závisť kvôli tejto príprave, nezúfajte. Katedra psychológie už po
tretíkrát ponúka kurz pre laikov – Psychológia v kocke. Potrvá od 24. októbra 2009
do 19. júna 2010 a témy budú vskutku
rôznorodé, od psychológie osobnosti, cez
klinickú psychológiu, až po psychológiu ro-

dovú. Ak si predstavujete nudné prednášky, mýlite sa. Vyžaduje sa aktívna účasť
a na ich konci odovzdanie záverečnej práce.
Takže, ak túžite byť vyrovnanými ľudskými
bytosťami, máte dve možnosti. Nájsť si kamaráta z tejto katedry, alebo sa stať laickým
psychológom.
Zuzana Lobotková,
študentka žurnalistiky FiF UK
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