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Farmaceuti otvorili laboratórium  
pre výrobu obaľovaných tabliet 

 

V októbri 2008 bolo odovzdané do prevádzky zrekonštruované 
technologické laboratórium na výrobu obaľovaných tabliet pre štu-
dentov FaF UK za prítomnosti dekana fakulty profesora Mlynarčíka, 
členov kolégia dekana, zástupcov Zentivy, a. s., a mimofakultných 
hostí. Laboratórium bude slúžiť pre výučbu v rámci predmetu „far-
maceutická technológia“, ktorý je jedným z profilových predmetov 
fakulty.  

Pevné liekové formy sú neoddeliteľnou súčasťou liečebného 
procesu. Ich vhodná lieková forma významne závisí od spôsobu 
spracovania, vhodného korigovania chuti, možnosti degradácie – 
teda procesov, ktoré vo väčšej alebo menšej miere vytvárajú účin-
nosť, bezpečnosť a kvalitu lieku. Práve rekonštrukciou uvedeného 
pracoviska sa otvorili širšie možnosti aj študentom farmácie nielen 
poznať procesy zrodu lieku z liečiva, ale aj vyskúšať si a naučiť 
sa do uvedených procesov zasahovať. Preto je znovuotvorenie 
priestorov a zariadení laboratória pre technológiu liekov význam-
ným dňom nielen Katedry galenickej farmácie FaF UK, ale aj celej 
fakulty.  

Pomocou nových bubnov na výrobu dražé sa budú môcť odteraz štu-
denti farmaceutickej fakulty učiť procesy zrodu liekov. 
 

Splnenie kritérií bezpečnosti práce zabezpečila Zentiva, ktorá 
repasovala technologické zariadenia. Na financovaní rekonštrukcie 
sa významnou mierou podieľali viaceré inštitúcie. Zdroje finanč-
ných prostriedkov poskytli nositelia grantov z ESF. Rekonštruk-
ciou laboratória sa výrazne zlepšili možnosti edukačného procesu 
a otvorili širšie možnosti na zvýšenie úrovne vedecko-výskumnej 
činnosti. 

doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD.,  
vedúca Katedry galenickej farmácie FaF UK 

 
● ● ● ● ● 

 

Poznámka k titulnej strane: 
Vianočný koncert v Aule UK opäť naladil na sviatočnú atmosféru. 

Viac na stranách 6 a 7. Foto: Marián Kukan 

Editoriál 
 
Január každoročne symbolizuje aj začiatky. Medzi tie tradičné 

iste zaradíme príchod nového roka a overovanie sily vlastnej vôle 
pri napĺňaní novoročných predsavzatí. Sú však aj začiatky špeci-
fické pre každý rok. V tomto sa zrodil každodenný život s eurom, 
budeme komplexne akreditovaní a nastupuje rok, v ktorom si pri-
pomíname 90 rokov existencie Univerzity Komenského.  

Na našej univerzite sa zatiaľ zdá, akoby sa príchodom eura ne-
zmenilo nič. Ale ako všetky zdania, aj toto má aj svoju mihotavú 
zložku, ktorá niečo skrýva. Fakt, ktorý si väčšina z nás naozaj vôbec
neuvedomila: aj celá ekonomika UK „prešla na euro“.  

A čuduj sa svete, neprešla ona so mzdami, majetkom, faktúrami 
a ostatnou agendou sama samočinne, ale starostlivo, priam za ruku
ju tam previedli naši zamestnanci. Sú to tí odborní zamestnanci, 
ktorých často nielen nevidíme, ale občas sa na nich dokonca aj 
hneváme, keď nás „odvádzajú od výučby a výskumu“ dozerajúc, 
aby sme napriek časovej núdzi zverené prostriedky používali v sú-
lade s predpismi. Aj za eurotransfer našej univerzity patrí ľuďom, 
ktorí zabezpečujú jej ekonomický chod veľká vďaka, pretože to 
z rôznych dôvodov nebolo len jednoduché delenie záplavy dote-
raz existujúcich cifier číslom 30,126.  

V tomto roku bude Univerzita Komenského zhodnotená komplex-
nou akreditáciou. Čo by sa tým malo zmeniť? Získame práva vyso-
koškolsky vzdelávať a konať vo veciach vedecko-pedagogických 
titulov aj na ďalšie roky. Ale to zmena nie je, tie práva máme aj 
teraz. Potvrdí sa, že máme najširšie spektrum ponúkaných študij-
ných programov. Potvrdí sa, že sme na Slovensku vedúcou školou
z pohľadu doktorandského štúdia a vedeckej aktivity. Neprinesú 
stovky hodín práce našich učiteľov, odborných zamestnancov kniž-
níc, študijných či iných oddelení a akademických funkcionárov pri
príprave akreditačnou komisiou vyžadovaných dokumentov naozaj
nič viac? Dúfame, že áno.  

Bude záležať len od (ne)populárnej „politickej vôle“ predstavite-
ľov štátu, či budú naďalej finančne vo vysokom školstve podpo-
rovať kvantitu, alebo urobia niečo aj pre kvalitu. V tejto súvislosti si
pripomeňme, že ešte nedávno v zákone figuroval pojem „výskumná
univerzita“ a existoval zámysel, že na napĺňanie jej poslania bude 
pre ňu viac prostriedkov.  

Môžeme, samozrejme, oprávnene diskutovať o tom, či je na Slo-
vensku medzi porovnávateľnými vedúcou každá katedra a každá 
fakulta Univerzity Komenského. Ale niekde začať treba a akredi-
tácia sa zo zákona vzťahuje na vysokú školu ako celok. Na tú Uni-
verzitu Komenského, ktorej výnimočné domáce postavenie je také
zrejmé, že na ňom nemôže nič zmeniť ani administratívne mimo-
riadne náročné formálne akreditovanie. Komplexná akreditácia 
ponúkne len ďalšie podnety tým, ktorí s funkciami v štáte prevzali 
aj zodpovednosť za využívanie jeho potenciálu na prospech všet-
kých jeho občanov.  

Logo k 90. výročiu založenia Univerzity Komenského nás bude 
sprevádzať 12 mesiacov. Je pripomenutie si výročia len formalitou, 
alebo má vlastný pozitívny obsah? Určite si v priebehu roka vypo-
čujete a prečítate veľa múdreho o tom, ako ťažko naša alma mater
vznikala a čo všetko dokázala. Tí priamejší pripomenú aj to, že sa 
v tejto na slovenské pomery unikátne dlhej histórii nemohla vyhnúť 
žitiu v spoločnosti, a preto bola konfrontovaná aj so všetkými de-
jinnými peripetiami krajiny. Na začiatku jubilejného roka bude možno
stačiť, ak si častejšie než zvyčajne spomenieme, že dnešok naj-
staršej a najväčšej univerzity na Slovensku formovali tisíce jej bý-
valých zamestnancov, ktorí vychovali rozhodujúcu časť vysoko-
školsky vzdelaných ľudí Slovenska. Ľudí, ktorí priamejšie či menej
priamo „robili“ krajinu. A ak sa budeme učiť z chýb predchodcov 
a necháme sa inšpirovať ich jedinečným príkladom.  

Rok 2009 garantuje zaujímavé zážitky a mnohé šance. Skúsme 
urobiť čo najviac preto, aby sme v ňom do našej školy chodili 
s radosťou a aby sme sa pokúsili čo najintenzívnejšie využiť všetky
šance, ktoré nám nasledujúcich dvanásť mesiacov na našej 
alma mater ponúkne.  

M. Dúbrava, prorektor UK

Spravodajstvo 
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Vo vedomostnej súťaži o olympizme sme dominovali 
 
Slovenská olympijská akadémia, ktorá je zložkou Slovenského olympijského výboru, zorganizovala v dňoch 18. a 19. novembra 2008 Celoslovenské 

kolo vedomostnej súťaže s olympijskou tematikou pre vysoké školy. Tohto roku v súťaži, na ktorej sa tradične zúčastňuje asi desiatka vysokých škôl zo 
Slovenska, jasne dominovala UK, resp. jej dve fakulty FMFI UK a FTVŠ UK.  

Družstvo FMFI UK v zložení Lucia Bojarová, Marcel Potočný a Vojtech 
Potočný obsadilo prvé miesto. Družstvo č. 2 z FTVŠ UK v zložení Martin 
Fabian, Peter Šiška a Peter Baláž obsadilo 2. miesto a družstvo č. 1  
z FTVŠ UK v zložení Lenka Mravíková, Kristína Cerovská a Dana Fec-
ková, obsadilo 3. miesto. FTVŠ UK mohla postaviť viac družstiev, a to 
vzhľadom na skutočnosť, že jej študijné programy v sebe zahŕňajú aj 
samostatný predmet s názvom olympizmus a svetové športové hnutie,  
z čoho rezultuje aj zvýšený záujem študentov o problematiku olympiz-
mu a o toto podujatie. 

Súťaž bola zameraná na tri oblasti: Pätnásť rokov Slovenského olym-
pijského výboru a Slovenskej olympijskej akadémie; Peking 2008, 
príprava a výsledky slovenských olympionikov na hrách olympiády  
a Olympijská charta.  

Súťaž sa konala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a študenti 
si mohli pozrieť aj nový film s olympijskou tematikou s názvom Sloven-
sko olympijské, ktorý pripravila Slovenská olympijská akadémia na 
vzdelávacie účely. Okrem toho sa už tradične stretnutie študentov za-
končilo turnajom v hre ringo.  

Vzdelávanie v duchu olympizmu však nie je vyhradené výlučne štu-
dentom FTVŠ UK. Aj ostatní študenti univerzity majú možnosť sa do 
tohto vzdelávania zapojiť. Do pozornosti dávam najmä celosvetové 
podujatie, ktoré sa nazýva Zasadanie mladých účastníkov a organizuje 
ho každoročne Medzinárodná olympijská akadémia v gréckej Olympii, 
neďaleko archeologického areálu s antickým štadiónom. V rámci tohto 
dvojtýždňového zasadania môžu mladí ľudia získať mnoho užitočných 
poznatkov o olympijskom hnutí, olympijskej filozofii a olympijskej vý-
chove. Môžu stretnúť iných, rovnako zmýšľajúcich ľudí, spoznať bližšie 

grécku antickú kultúru a tiež antické olympijské hry. Cieľom je však, 
aby tieto poznatky šírili a odovzdávali ďalej, či už v rámci svojej profe-
sie alebo v rámci práce v Slovenskej olympijskej akadémii. Stačí mať 
záujem a ovládať grécky, anglický alebo francúzsky jazyk, ktoré sú 
pracovnými jazykmi Medzinárodnej olympijskej akadémie.  

František Seman, FTVŠ UK 
 
 

Sme aj dobrí športovci 
 
Študenti FMFI UK v dňoch 19. – 23. novembra 2008 reprezentovali na 8. ročníku medzinárodného športového turnaja európskych univerzít  

v Miláne Univerzitu Komenského už štvrtý rok. Súťaže sa tohto roku zúčastnili študenti z osemnástich štátov Európy a reprezentovali vyše štyridsať 
univerzít. Zúčastnili sme sa turnaja vo futsale mužov, žien, v tenise a vo volejbale mužov.  

V minulých rokoch aj v tomto sme najlepšie obstáli v mužskom aj 
ženskom futsale. Muži sa po jednom treťom a dvoch druhých miestach 
konečne postavili na najvyšší stupienok. Súťaže sa zúčastnilo 32 muž-
stiev. Naši študenti vyhrali vo svojej skupine a potom vo vyraďovacej 
súťaži zvíťazili vo všetkých zápasoch. Vo finále zvíťazili nad študentmi 
z Belehradu 7 : 3.  

Futsalistky potvrdili svoju stabilnú výkonnosť a už tretíkrát zo štyroch 
účastí sa umiestnili na treťom mieste. Hrali technicky a disciplinovane. 
Chýbalo im to povestné šťastie a boli by sa aj oni tešili z finálového 
umiestnenia. 

V tenise, po vlaňajšom víťazstve nášho družstva, sa nám tohto roku 
darilo menej a dostali sme sa len zo skupiny do vyraďovacích bojov. 

V mužskom volejbale sme v prvom kole vyraďovacej súťaže nestačili 
na družstvo z Prahy, neskoršieho finalistu súťaže. 

Výkony všetkých našich študentov boli snaživé a vo futsale výborné. 
Naša malá výprava svojimi výkonmi i správaním dôstojne reprezento-
vala UK a dokázali sme, že to vieme aj v športe, nielen v matematike, 
fyzike a informatike.  

Ondrej Podkonický, FMFI UK 
 
 

Ľudský vzor 
 
Ako pedagógovia máme svojich študentov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a ísť im príkladom. Nie každý z nás tieto tri základné kvality 
človeka a učiteľa má. Poznám však ľudský vzor, ktorým môže byť naša kolegyňa Mgr. Ľubica Grebečiová, pracovníčka knižnice FTVŠ UK. 

Iba málo jej priateľov a známych vie, že roky nezištne pomáha pa-
cientom na internom oddelení Onkologického ústavu sv. Alžbety 
v Bratislave. Okrem toho je aj pomocníčkou pre nových dobrovoľní-
kov v skupine Vŕba. 

Pre tých čo „našu Ľubku“ poznajú, nebolo prekvapením, že na sláv-
nosti v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 1. decembra 2008 
za účasti primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského a ministerky prá-
ce sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej prevzala ocenenie Brati-
slavská dobrovoľníčka roka 2008 v kategórii Dobrovoľníčka v sociálnych 
a zdravotníckych službách. 

K tomuto významnému oceneniu jej blahoželáme, pretože päťčlen-
ná komisia vyberala z laureátov, ktorých nominovalo 21 mimovládnych 
organizácií. Hlavné ocenenie si prevzali ľudia, bez ktorých by v Brati-
slave chýbalo viac ľudskosti a nezištnej pomoci a bez ktorých by bol 
život mnohých obyvateľov mesta oveľa ťažší. 

Milá Ľubka, vďaka Tvojej obetavosti sme dostali šancu pomôcť na-
šej ťažko skúšanej kolegyni, výbornej športovej gymnastke. Prajem 
Ti, aby dobrota Tvojho srdca bola odmenená šťastím Tvojej rodiny. 

doc. PhDr. Elena Strešková, PhD.,  
vedúca Katedry gymnastiky FTVŠ UK 

Spravodajstvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študenti FMFI a FTVŠ UK obsadili prvé tri miesta v celoslovenskej súťaži
o olympizme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na turnaji v Miláne vyhrali naši študenti vo futsale. 



 4 

Študenti sa vystavovali 
 
Slovensko má naozaj talent. Aj takto by sa mohla jednou vetou charakterizovať výstava „Co se tady vystavuješ?“, ktorá sa konala 8. – 12. decembra 2008 

na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK. 

Ak by ste sa bežných ľudí spýtali, čo si myslia 
o študentoch z teologickej fakulty, väčšina z nich 
by asi povedala, že sú to uzavretí ľudia, ktorí sa 
venujú len štúdiu Biblie a náboženskej problema-
tike, takže nemajú iné záujmy, na bežný život ne-
myslia, alebo sú voči nemu rezervovaní. Opak je 
však pravdou. Naši študenti žijú aj aktívnym mimo-
študijným životom a táto výstava to len potvrdila. 
Ich umeleckého ducha a zručnosť rúk sme mohli 
obdivovať na uvedenej výstave.  

V školskej klubovni sa vystavovali desiatky vý-
tvorov a diel našich študentov. Prihlásiť sa mohol 
ktokoľvek z fakulty, kto disponoval umeleckým 
talentom. Výsledok bol naozaj neuveriteľný. Ak 

vám padol zrak na stenu, mohli ste sa kochať pek-
nými kresbami, ktoré boli vyhotovené rôznymi 
výtvarnými technikami, za ktoré by sa nemuseli 
hanbiť ani akademickí maliari. Smelo by mohli 
konkurovať aj obrazom vystavovaným v galériách. 
No obrazy neboli jedinými vystavovanými dielami. 
Na poličkách sa vynímali malé umelecké diela 
rôzneho charakteru, vytvorené z rozličných mate-
riálov – zo skla, dreva, kovu, látky, sušených rast-
lín, papiera a pod. Takto vznikli maľované vázy  
a obrázky, sošky, dečky, dekoratívne predmety, 
pozdravy a mnoho iných. Pastvou pre oči boli  
i šperky, ktoré upútali svojimi tvarmi a farebnosťou. 
Určite by boli pekným darčekom pre dievčatá. 

Blížiacu sa atmosféru Vianoc dotvárali krásne zdo-
bené medovníky. No ani hudobne nadaní študenti 
neboli diskriminovaní, na vlastnom pulte vystavo-
vali CD skupiny ICHTHYS, ktoré si návštevníci 
mohli aj kúpiť.  

Návštevníkov bolo naozaj neúrekom, čo doka-
zujú aj zápisy v prezenčnej knihe. Ďakujeme na-
šim talentovaným študentom, ktorí pripravili pre 
návštevníkov bohatý umelecký zážitok a veríme, 
že táto výstava bude mať svoje pokračovanie a ta-
lenty budú stále pribúdať.  

 
Michaela Poschová,  

študentka 2. roka štúdia, EBF UK 

 

Slovinský literárny podvečer 
 
V dňoch 1. – 5. decembra 2008 sa v rámci projektu „Svetové dni slovinskej literatúry vo filme“ konali v päťdesiatich štyroch mestách sveta, kde sa na 

univerzitách vyučuje slovinčina. Keďže slovinčina sa študuje aj na Katedre slovanských filológií FiF UK, projekt sa uskutočnil aj na pôde našej alma mater. 

Koordinátorom projektu bol program Slovinčina 
na zahraničných univerzitách, ktorý sa realizuje  
v Centre pre slovinčinu ako druhý/cudzí jazyk pri 
Katedre slovinského jazyka na Filozofickej fakulte 
Univerzity v Ľubľane. Je preto prirodzené, že zá-
merom organizátorov bolo osloviť nielen širokú 
verejnosť, milovníkov či znalcov literatúry a filmu, 
ale predovšetkým vysokoškolských študentov 
a pedagógov.  

Prezentácii súčasnej slovinskej slovesnosti bolo 
venované pásmo pod názvom Literárny. Na úvod 
lektorka slovinského jazyka Saša Vojtechová Pok-
lač predstavila myšlienkový a duchovný odkaz 
projektu Svetové dni slovinskej literatúry vo filme, 

ktorým si jeho organizátori chceli pripomenúť slo-
vinské predsedníctvo v Európskej únii, Rok Pri-
moža Trubara, Rok multikultúrneho dialógu ako 
priesečníka kultúr v medzinárodnom prostredí  
a takisto decembrové 208. výročie narodenia bás-
nika France Prešerna. Potom prítomným priblížila 
životopisné a umelecké profily autorov, ktorých 
ukážky z románovej tvorby predniesli poslucháči 
Kristína Potočňáková, Jana Mičuchová, Jakub 
Horváth a Miha Kragelj. V literárno-dramatickom 
pásme odzneli fragmenty z románov Zvonenie  
v hlave D. Jančara, Kohútie raňajky F. Lainščeka 
a Kráľ šramotiacich duchov M. Mazziniho, ktoré 
do slovenčiny preložili študentky K. Potočňáková 

a J. Mičuchová. Všetci traja prezentovaní autori 
rozvíjajú svoje umelecké nadanie vo viacerých lite-
rárnych druhoch a žánroch. Ich diela získali mno-
hé domáce aj medzinárodné ocenenia.  

Literárny podvečer uzavrelo premietanie doku-
mentárneho filmu Púť o živote a diele kodifikátora 
slovinského jazyka Primoža Trubara, ktorý bol na-
točený pri príležitosti 500. výročia jeho narodenia.  

V súvislosti s vyučovaním slovinského jazyka 
na našej univerzite sa žiada pripomenúť, že lek-
torské cvičenia už počas rokov 1939 – 1941 vie-
dol vtedajší asistent Slovanského seminára, neskôr 
významný literárny historik Jozef Ambruš, po voj-
ne Ján Kostiha (1946 – 1949, 1965 – 1966), od 
roku 1967 básnik a prekladateľ Víťazoslav Hečko 
a po ňom napriek rôznym ideologickým tlakom 
prekladateľ Melichar Václav (1977 – 1987). Po vzni-
ku samostatnej Slovinskej republiky sa o kreo-
vanie stáleho lektorátu pod vedením pedagóga 
zo Slovinska zaslúžil dekan FiF UK doc. PhDr. 
Ivan Slimák, CSc. V roku 1992 v rámci medzifa-
kultnej dohody začala na Katedre slovanských 
filológií pôsobiť Jasna Honzak Jahić, po podpísaní 
bilaterálnej kultúrnej dohody to boli lektorky Alen-
ka Šalej a Darija Pivk. Kurzy slovinského jazyka 
pre začiatočníkov aj pokročilých sa stali organic-
kou súčasťou vzdelávacieho programu Katedry 
slovanských filológií. V súčasnosti ich veľmi úspeš-
ne vedie Saša Vojtechová Poklač. 

Mária Dobríková,  
Katedra slovanských filológií, FiF UK 

(redakčne krátené) 

Spravodajstvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ján Rechtoris 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študenti FiF UK na otvorení Svetových dní slovinskej literatúry vo filme. 
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Konferencia o kriminalite na katedre sociológie 
 
Vedeckú konferenciu „Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy“ zorganizovala 28. novembra 2008 Katedra sociológie  

FiF UK ako súčasť projektu VEGA 1/3593/06 Sociálna etiológia kriminálneho a deviantného správania v podmienkach Slovenska. 

Riešitelia výskumného projektu sa zorgani-
zovaním konferencie snažili vytvoriť platformu 
na prezentáciu niektorých svojich výsledkov. 
Zároveň chceli ponúknuť priestor pre širšiu 
odbornú diskusiu k teoretickým a empirických 
otázkam skúmania sociálnych deviácií a kri-
minality, ako aj na rozvinutie odborných. Bolo 
pre nás potešením, že záujem o konferenciu 
prejavili viacerí kolegovia z Českej republiky, 
najmä z Institutu pro kriminologii a sociální 
prevenci v Prahe, vďaka ktorým konferencia 
získala medzinárodný charakter. Ponúkla mož-
nosť prezentovať výsledky skúmania odborní-
čok a odborníkov z viacerých spoločensko-
vedných odborov, a tak sa posilnil multidis-
ciplinárny charakter odbornej diskusie. 

 
Chýba inštitúcia pre výskum kriminality 
Príspevky na konferencii boli rozdelené do 

troch tematických častí. Časť Kriminalita opti-
kou štatistiky a výskumov sa venovala krimina-
lite, jej charakteristikám ako reálneho javu, ale 
aj prezentácii viacerých prístupov k zachy-
teniu jej stavu. Téma empirického zachytenia 
rozsahu a obrazu kriminality je pre kriminolo-
gické skúmanie východiskovou. Vnímanie li-
mitov registrácie kriminality prostredníctvom 

inštitúcií trestnej spravodlivosti sa stalo ústred-
ným motívom týchto príspevkov. Za osobitne 
prínosné preto možno pokladať prezentácie 
realizovaných alternatívnych výskumných ak-
tivít. To otvorilo priestor nielen pre vecnú, ale 
aj metodologickú komparáciu predností a li-
mitov diferencovaných analytických prístupov. 
Za osobitne cenné možno pokladať informá-
cie o prvom samostatnom reprezentatívnom 
viktimačnom výskume na Slovensku. Problé-
my odkrývania reálneho obrazu a štruktúry 
kriminality znovu poukazujú na potrebu sys-
tematického kriminologického výskumu, kto-
rému, žiaľ, v slovenských podmienkach chýba 
inštitucionálny nositeľ. 

 
Páchateľ trestných činov a spoločnosť 
Druhú časť príspevkov spájalo zameranie 

dominantne na páchateľa kriminality, ktorý sa 
pokladá za tradičný objekt etiologického prí-
stupu. Jednotlivé príspevky sa venovali delik-
ventným kariéram, ako aj špecifikácii pácha-
teľov vybraných trestných činov. Do tejto časti 
sme zaradili aj príspevok na viktimologickú 
tému – problematiku týrania seniorov, ako do 
istej miery skrytého, ale aktuálneho sociálneho 
problému, ktorému sa začína odborne veno-

vať zvýšená pozornosť. Výzvou pre kriminolo-
gické skúmanie sa v našich podmienkach uka-
zuje procesuálny prístup ku kriminalite, zame-
raný na priebeh delikventnej kariéry. Odkazuje 
nás k tomu aj vysoký podiel prvopáchateľov 
kriminality, kedy povaha prvočinu, ale aj spô-
sob spoločenskej reakcie na primárny deviant-
ný čin môže významne spolupôsobiť pri roz-
hodovaní o ďalšom priebehu životnej kariéry 
páchateľa. 

V tretej časti konferencie boli sústredené prí-
spevky orientované na spoločenský kontext 
sociálnych deviácií, kriminality a násilia. Pokú-
šali sa teoreticky aj empiricky odkryť podmie-
nenosť deviantného a kriminálneho konania  
a venovať sa aj problémom a možnostiam spo-
ločenskej reakcie na sociálnu deviáciu a kri-
minalitu. Poukázali na komplexnosť a zložitosť 
sociálnej podmienenosti kriminálneho a de-
viantného správania v čase hodnotovej a kul-
túrnej pluralizácie a dynamickej premenlivosti 
našej súčasnosti.  

 
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.,  

Mgr. Roman Džambazovič, PhD.,  
organizátori konferencie, FiF UK 

 (redakčne krátené) 
 
 
 

Dekan FTVŠ, rektor a prezident otvorili aulu 
 
Nebýva častou udalosťou, aby sa akcií fakultného rozmeru zúčastnil sám prezident republiky. Stalo sa tak dňa 24. novembra 2008, keď bola 

slávnostne otvorená zrekonštruovaná aula FTVŠ UK a pomenovaná po jej zakladateľovi, profesorovi Karolovi Stráňaiovi. Hlava štátu za účasti rektora 
UK Františka Gahéra a dekana FTVŠ UK Miroslava Holienku slávnostne otvorila aulu fakulty.  

Prezident Ivan Gašparovič tým potvrdil pozi-
tívny vzťah k univerzite ako aj k samotnému 
športu. Vo svojom príhovore k študentom zdô-
raznil nevyhnutnosť podpory športu a telesnej 
kultúry. Ocenil, že študenti si aj napriek neľah-
kej perspektíve svojho uplatnenia vybrali FTVŠ 
za svoju alma mater. Podľa neho je treba uro-
biť všetko preto, aby sa šport a telesná výcho-
va stali opäť súčasťou života nielen na našich 
školách, ale v celej spoločnosti. Pohybové ak-
tivity a šport podľa neho pomáhajú mládeži 
predchádzať problémom s drogami, alkoholom 
i kriminalitou. Ocenil, že vláda začala podpo-
rovať výstavbu malých multifunkčných štadió-
nov. Dodal však, že to je stále málo na to, aby 
sme pozdvihli úroveň a meno slovenského 
športu a športovej reprezentácie vo svete. 

Dekan fakulty Miroslav Holienka vyjadril vo 
svojom príhovore nadšenie, že popri zrealizo-
vanej prestavbe športovej haly, prestavbe atle-
tického štadióna a postupnom dobudovávaní 
komplexu ďalších športovísk sa za výraznej 
podpory Ministerstva školstva SR podarilo zre-
konštruovať aj aulu. Je presvedčený, že jej ďal-
šie kozmetické úpravy budú výrazným krokom 
ku skvalitneniu vyučovacieho procesu študen-
tov fakulty, že bude využitá na ďalšie akcie or-
ganizované fakultou, či už odborného alebo 
spoločenského charakteru.  

Medzi množstvom významných hostí sa sláv-
nostnej udalosti zúčastnil aj doc. Ján Starší, 
dlhoročný učiteľ FTVŠ UK, účastník ZOH – ako 
hráč, medailista na ME a MS – ako hráč, me-
dailista ZOH – ako tréner, dvojnásobný majster 

sveta – ako tréner, člen Siene slávy IIHF a slo-
venského hokeja, ktorý sa dožil okrúhleho ži-
votného jubilea 75 rokov. Vedenie fakulty mu 
udelilo pri tejto príležitosti Ďakovný list.  

Po slávnostnom akte sa konala neformálna 
beseda s pánom prezidentom a so študentmi 
a zamestnancami fakulty. Študenti sa zaují-
mali, ako bude štát podporovať vrcholový šport 
a olympionikov. Prezident sa vyjadril, že rieše-
ním by mohlo byť zriadenie funkcie štátneho 
tajomníka pre šport na rezorte školstva, čím 

by sa otvoril väčší priestor pre podporu špor-
tovej reprezentácie. Vyzdvihol aj prínos fakulty 
a jej absolventov k rozvoju slovenského špor-
tu. I keď mu čas nedovoľoval zostať dlhšie na 
besede, zodpovedal niekoľko otázok študen-
tov navyše. 

Vedenie a zamestnancov fakulty potešili slo-
vá pána prezidenta, keď vyslovil poďakovanie 
všetkým zúčastneným, že sa cítil medzi nimi 
veľmi dobre. 

Renáta Csanová, FTVŠ UK 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri otvorení zrekonštruovanej auly FTVŠ UK sa stretli (zľava) dekan Holienka, rektor Gahér a prezident
Gašparovič. 
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O dojmoch, želaniach a predsavzatiach 
 
Vianočný koncert, ktorým sa už tradične neformálne končí pracovný rok na univerzite, sa odohral v Aule UK 18. decembra 2008. Po 

hudobnom zážitku sa zamestnanci univerzity a hostia rektora stretli v Rektorskej sieni. Využili sme túto situáciu, aby sme sa niektorých 
dekanov fakúlt opýtali na ich dojmy z odchádzajúceho roka a vyhliadky do nového. 

 

Dekan FaF UK Dušan Mlynarčík sa teší svojmu nasledovníkovi 
 

● Ako hodnotíte odchádzajúci rok na far-
maceutickej fakulte? 
Bol to ťažký rok, ale zdá sa, že nakoniec 

úspešný. Vo februári 2009 končím vo funk-
cii dekana. Dovtedy ešte dokončím záleži-
tosti týkajúce sa akreditácie. Ostatné veci 
už preberá novozvolený pán dekan. Pre 
mňa je toto aj bilancia, čo sa mi podarilo 

a čo nie za celé obdobie vo funkcii dekana. 
Niektoré veci sú potešujúce, niektoré sa ne-
podarili dotiahnuť a ďalšie vypálili inak, ako 
sme chceli. 
 
● Ak by ste mali vybrať iba jednu aktivitu, 

realizovanú na fakulte, ktorá vám sym-
bolizuje rok 2008, ktorá by to bola? 

Zvolenie nového dekana. Som veľmi rád, 
že je zvolený ten, ktorého som si želal aj ja. 
Je mladý, šikovný a rozhľadený. Nech mu 
to vydrží a nech sa prenesie cez prekážky, 
čo sa mu budú váľať do cesty, lebo toho bu-
de dosť. 
 
● Vy už síce ako dekan končíte, ale máte 

ešte nejaké plány, ktoré by ste v novom 
roku chceli stihnúť? 
Už len taký detail, ale praktický. Počas 

obdobia „dekanovania“ sa mi podarilo po-
zdvihnúť úroveň verejných toaliet na fa-
kulte. Teraz chceme dokončiť ešte ďalšie 
dve. 

 
● Čo zaželáte univerzite do nového roku, 

ktorý je pre ňu zároveň aj jubilejným 
deväťdesiatym rokom od založenia? 
Želám jej všetko najlepšie. Je to aj moja 

univerzita, na ktorej som vyštudoval, ab-
solvoval celú kariéru a na nej aj skončím. 
Nech sa jej darí, nech rastie a nech sa už 
skutočne dostane medzi päťstovku najlep-
ších na svete, aj keď tých hodnotení je 
viacero. Bol by som rád, keby vzrástol jej 
význam. A keďže je najstaršia a najväčšia, 
aby bola naozaj aj najlepšia na Sloven-
sku. 

 

Dekan RKCMBF UK Marián Šuráb želá univerzite zachovanie originality 
 

● Ako hodnotíte takmer uplynulý rok 
2008? 
Bol to rok úspešný, či už v podobe no-

vých doktorov, docentov, v podobe nových 
knižných titulov, ktoré vydali naši pedagó-
govia. Dokázali sme zvládnuť aj ekonomické 
problémy. Môžem povedať v mene fakulty, 
že „Pánboh zaplať“. 

 

● Skúste za všetky aktivity, ktoré sa udiali 
v roku 2008, vybrať jednu, ktorá vám bu-
de tento rok pripomínať. 
Asi poviem, že habilitácie. To boli najsil-

nejšie zážitky. 
 

● Prezraďte, aké predsavzatia si v súvis-
losti s vašou fakultou dávate do roku 
2009. 
Predsavzatia budú závisieť najmä od 

schváleného rozpočtu na budúci rok. Ale 
želám si, aby bola fakulta vo všetkých roz-
meroch na výbornej úrovni, aby sa zlepšo-
vala po stránke odbornej, vedeckej, vzťaho-
vej, ale aj ľudskej. Aby sa na fakulte dobre 
žilo, pracovalo a študovalo. 

 

● Univerzita si budúci rok pripomína de-
väťdesiate jubileum založenia. Čo jej 
prajete k narodeninám? 

Áno, je to veľké jubileum, na ktoré sa aj 
naša fakulta veľmi teší, lebo patrí medzi naj-
staršie fakulty univerzity. Určite je to veľká 
vec, že univerzita existuje toľko rokov. I keď 
možno v porovnaní s inými svetovými uni-
verzitami to nie je veľa, ale na naše pome-
ry na Slovensku je to ohromné výročie. Na 
prvom mieste treba byť vďačný tejto inšti-
túcii, čo urobila pre národ. Prajem jej, aby 
obstála v konkurencii, aby si zachovala svo-
ju originalitu, tvár a jedinečnosť. Aby ju ne-
zničili ekonomické tlaky a aby sme boli 
silnou vedeckou inštitúciou a prínosom pre 
spoločnosť. 

 
Dekan EBF UK Ondrej Prostredník otvoril nový študijný program 

 
● Aký bol rok 2008 na vašej fakulte? 

Pre nás to bol úspešný rok. Otvorili sme 
nový študijný program, ktorý nám priniesol 
stabilizáciu pokiaľ ide o počet študentov. Už 
po niekoľko rokov sme registrovali pokles 
počtu študentov a zdá sa, že úsilie veno-
vané tvorbe nového študijného programu 
prinieslo svoje ovocie. 

● Na aké ďalšie činnosti realizované na fa-
kulte ste hrdý? 
Podarilo sa nám dosiahnuť nárast publi-

kačnej činnosti, z čoho sa tiež teším. 
 

● Ľudia si zvyknú dávať do nového roka 
predsavzatia. Aké sú tie vaše z pozície 
dekana? 

V súčasnosti sa chceme zamerať na prehĺ-
benie vedeckej a výskumnej činnosti. Práve 
teraz rozbiehame plány na tvorbu Inštitútu 
pre kontextuálnu teológiu. Dúfame, že sa 
nám podarí postaviť ho na nohy a konať to, 
čo je dedičstvom evanjelickej teológie na 
Slovensku, aby sme prinášali nové poznat-
ky, aby sme obohacovali praktickú prácu 

Na pre lome rokov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stretnutie zamestnancov univerzity s rektorom po vianočnom koncerte. Foto: Marián Kukan 
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cirkvi, dobrými, dôslednými a vedeckými po-
znatkami. 

 

●  Aké je vaše želanie univerzite do jubi-
lejného roka 2009? 
Možnože poviem, že to je aj naše jubi-

leum. Naša fakulta si tiež bude v budúcom 
roku pripomínať deväťdesiate výročie vzni-
ku školy, ktorá bola predchodkyňou bo-
hosloveckej fakulty. Bola to Vysoká škola 
teologická pri evanjelickej cirkvi. Univerzite 
prajem, aby sa udržala v rebríčku ako pre-
stížna škola. Aby dokázala osloviť čím viac 
mladých ľudí, pretože konkurencia v európ-
skom priestore je naozaj vysoká. Ja mám 
synov, z ktorých jeden sa rozhodoval pre 
štúdium na vysokej škole minulý rok a dru-
hý tento rok maturuje a možnosti, ktoré ma-
jú pred sebou, sú úžasné. Naša univerzita 
má predpoklady, ale želám jej, aby vedela 
osloviť ešte väčší počet mladých ľudí, aby 
zostávali a študovali tu. 

 

Dekan FMFI UK Ján Boďa si rok 2008 chváli 
 

● Ako hodnotíte rok 2008 z pozície deka-
na? 
Bol to znova dobrý rok. 

● Ktorú udalosť na fakulte by ste označili 
za najvýznamnejšiu? 
Nepoviem žiadnu najvýznamnejšiu. Udialo 

sa veľa dobrých udalostí, získali sme pro-
jekty, inaugurovali sa profesori, publikovali 
sa články... 
● Máte do nového roku predsavzatia sú-

visiace s vašou fakultou? 
Áno, aby bol budúci rok aspoň taký dobrý 

ako uplynulý. 
● Čo želáte univerzite do nového roku,  

v ktorom oslávi deväťdesiate jubileum 
založenia? 
Aby raz oslávila aj jubileum, keď k tej de-

väťdesiatke pribudne ešte jedna nula. 
 

 

Dekan PriF UK Anton Gáplovský chce zviditeľnenie osobností 
 

● Ste spokojný s tým, čo priniesol rok 
2008 na Prírodovedeckú fakultu? 
Z môjho osobného pohľadu si myslím, že 

mohol byť aj oveľa lepší. Ale ak ho hod-
notím z hľadiska úsilia ľudí, ktorí vynaložili 
veľa snahy, ale kvôli nedostatku financo-
vania celého školstva, je to dosť vyhodená 
energia, ktorá nie je zhodnotená. Takže na 
jednej strane som spokojný, že sa ľudia 
snažia a na druhej strane som smutný pre-
to, že efektívnosť nie je taká, akú by som si 
predstavoval. 

 
● Viete spomenúť jednu udalosť, ktorá 

vám bude rok 2008 aj v budúcnosti pri-
pomínať? 
Nedokážem vybrať jednu. Sú to bežné 

udalosti, ktoré sa vyskytujú každý deň. 

 
● Zvyknete si dávať do nového roka de-

kanské predsavzatia? Aké? 
Želal by som si, aby sa postavenie ľudí 

zlepšilo v materiálnom aj duchovnom ohľa-
de. Možno vzťahy zlepšiť dokážeme, ale 
keď ide o materiálne zlepšenie, som skeptik. 
Situácia sa tam nejako nelepší ani v rámci 

štátu. Takže mám vážne obavy, že by sa 
mi to podarilo splniť.  

 
● Aké prianie máte pre univerzitu k de-

väťdesiatemu jubileu, ktoré oslávi budú-
ci rok? 
Aby pokračovala v tradíciách, ktoré má. 

Aby prehlbovala prirodzenú autoritu na ve-

rejnosti a medzi vysokými školami. Aby 
sa osobnosti, ktoré sú na univerzite, dosta-
li do popredia. Lebo osobnosti univerzita 
jednoznačne má, ale zatiaľ sa neprejavujú 
tak, ako by sa, podľa môjho názoru, mohli 
a mali. 

 
Lenka Mlynčeková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekani bohosloveckých fakúlt (zľava) Šuráb a Prostredník si pripíjajú s rektorom k novému roku. 
Foto: Marián Kukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan Boďa má dôvod na úsmev. Uplynulý rok na fakulte označil za dobrý. Foto: Marián Kukan 
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Dni románskych štúdií 
 
V dňoch 26. – 27. septembra 2008 sa na pôde univerzity konala medzinárodná konferencia Dni románskych štúdií, ktorú usporiadala Katedra 

romanistiky FiF UK. Hoci pôvodný zámerom bolo, aby mala konferencia päť jazykových sekcií, t. j. konala sa vo všetkých románskych jazykoch, 
ktoré sa na FiF UK v súčasnosti vyučujú, ostala napokon trojjazyčná: španielska, portugalská a talianska. Táto prvá romanistická konferencia našej 
univerzity sa konala vo významný dátum – 26. september je totiž vyhlásený za Európsky deň jazykov. 

V prípravnom konaní sme zaznamenali mimoriadny ohlas na pláno-
vané podujatie – prihlásilo sa nám vyše stodvadsať účastníkov. Z nich 
síce šestina nakoniec účasť odriekla, no i tak sa konferencie zúčast-
nila takmer stovka zahraničných odborníkov a pedagógov (najmä zo 
Španielska, ČR, Poľska, Portugalska, Rumunska, Maďarska, Talianska, 
Slovinska, ba dokonca sme mali účastníka i zo zámoria – Mexiko). Pri-
rodzene, podporili nás aj kolegovia romanisti z ostatných slovenských 
univerzít.  

Vedeckú garanciu nad konferenciou prebral dlhoročný spolupracov-
ník profesor Michael Metzeltin. Inauguračného ceremoniálu sa zúčast-
nili veľvyslanci piatich krajín (Španielska, Portugalska, Talianska, Mexika 
a Kuby). Taktiež sme boli poctení prítomnosťou zástupcu Ministerstva 
školstva SR profesora Plavčana, vedúceho odboru vysokých škôl. 
Všetkých prítomných v mene usporiadateľov privítal dekan FiF UK 
docent Anton Eliáš. 

Súčasťou konferencie bola gratulácia k životným jubileám – 65 ro-
kov – dvom významným prítomným romanistom – prof. Metzletinovi, 
ktorému Katedra romanistiky FiF UK poďakovala zároveň za podporu 
v ťažkom období, a prof. Ladislavovi Trupovi, dlhoročnému spolupra-
covníkovi a pedagógovi dvoch romanistických katedier univerzity: FiF 
UK a PdF UK. Pred prednáškou garanta konferencie prebrala vedúca 
sekcie hispanistiky katedry romanistiky FiF UK doktorka Silvia Verta-
nová z rúk mexického veľvyslanca knižný dar mexickej vlády v počte 
sto titulov.  

Prednášky podľa španielskych, portugalských a talianskych seminá-
rov boli rozdelené podľa zamerania na lingvistickú, literárnu a didak-
ticko-translatologickú sekciu. Ešte počas konferencie sme si od za-
hraničných i domácich účastníkov vypočuli slová uznania za kvalitu 
organizácie konferencie a rovnaká odozva prichádza ešte i dnes.  

Mgr. Silvia Vertanová, PhD., Katedra romanistiky FiF UK 
 
 
 

Astronómia pre poslucháčov Univerzity tretieho veku 
 
Na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu dospelých v oblasti astronómie vznikol európsky projekt AURORA POLARIS (Partnership Opportunity for 

Learning Astronomy Resources for Inspiring Seniors – Partnerská možnosť vzdelávania astronómie pre podnety seniorov). Inšpiruje k tomu aj Me-
dzinárodný rok astronómie 2009. Projekt je súčasťou programu EÚ Grundtvig, zameraného na podporu celoživotného vzdelávania dospelých.  

K tejto zaujímavej spolupráci sa prihlásili štyri štáty (Anglicko – hlavný 
koordinátor, Grécko, Poľsko a Slovensko) a šesť združených partne-
rov, medzi nimi: University of Glamorgan (Anglicko), Slovenská astro-
nomická spoločnosť, Univerzita tretieho veku UK (Slovensko), Termel 
(Poľsko), Aristotle University of Thessaloniki, Friends of Astronomy 
Club of Thessaloniki (Grécko). Partneri sa dohodli, že sa spoločne 
podujmú zlepšiť úroveň poznávania a chápania fyzikálnej reality v ob-
lasti astronómie a astrofyziky vo vzdelávaní dospelých. Túto úlohu  
v plnom rozsahu zabezpečuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku 
UK (UTV) v rámci vzdelávania Astronómia I, II a III.  

Partneri AURORA POLARIS sa však zamerali najmä na neformálne 
vzdelávanie dospelých. Ich prvé stretnutie sa uskutočnilo 25. – 28. sep-
tembra 2008 v Aténach pod záštitou National and Karpodistrian Uni-
versity of Athens. Slovenské zastúpenie bolo reprezentované RNDr. 
Drahomírom Chocholom, DrSc. (Astronomický ústav SAV a SAS), 

doc. RNDr. Pavlom Paľušom, CSc. (pedagóg UTV), PaedDr. Máriou 
Feriančikovou (poslucháčka UTV) a Mgr. Danielou Jančuškovou (Okres-
ná hvezdáreň Prešov). Zástupcovia UTV a UK prezentovali námet na 
vytvorenie DVD, kde sa formou obrazov, animácií a sprievodného 
slova zrozumiteľne vysvetlia niektoré vybrané astrofyzikálne pojmy  
a javy. Návrh bol prijatý a slovenské zastúpenie bolo poverené reali-
záciou a prezentáciou na ďalšom zasadnutí partnerov v máji 2009  
v Olsztyne (Poľsko). Doplnkovou súčasťou tohto elektronického nosi-
ča bude v najbližšej budúcnosti textovo-obrazová publikácia, ktorú 
pripravuje doc. Paľuš s kolektívom vysokoškolských pedagógov a štu-
dentov FMFI UK. Publikácia vzniká na podnet poslucháčov odboru 
Astronómia UTV a predstavuje vybrané kapitoly uvedeného odboru, 
ktoré najviac zaujímajú záujemcov o astronómiu. Publikácia spolu  
s DVD a sériou prednášok, ktoré sa uskutočnia pre združenia dôchod-
cov, pomôže naplniť očakávania záujemcov a má ambíciu byť aj dob-
rou prezentáciou UK, Astronomického inštitútu Slovenskej astrono-
mickej spoločnosti a Slovenska v Európe. 

Partnerské pracovné stretnutie v Aténach bolo veľmi podnetné jed-
nak pre množstvo nápadov v oblasti metodiky neformálneho vzdelá-
vania, jednak v oboznamovaní sa s historickými začiatkami astronómie, 
v ktorom má Grécko svoje nezastupiteľné miesto.  

S potešením sme prijali členstvo v projekte AURORA POLARIS, pre-
tože si pripomenieme nielen zásluhy osobností a inštitúcií na historic-
kých územiach členských štátov, ale aj súčasníkov podieľajúcich sa 
na prehlbovaní poznania a pochopenia sveta a postavenia človeka  
v ňom. 

Pavel Paľuš, Mária Feriančiková, UTV UK 
 

 
Spresnenie 
V novembrovom vydaní Našej univerzity (2008/3) sme na stra-

ne 6 v prvom stĺpci uviedli: „Zo srbského Gymnázia J. Kollára  
v Báčskom Petrovci Mgr. Pavla Mučajiho prišiel kultúrny dejateľ 
Mgr. Ján Dorča.“ Spomínané gymnázium sa nachádza v Srbsku, 
je však slovenské. 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Súčasťou konferencie bola i gratulácia k jubileu významnému romanistovi 
prof. Ladislavovi Trupovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastníci prvého stretnutia programu Aurora Polaris za Slovensko (zľava) 
Jančušková, Chochol, Feriančiková a Paľuš. 
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Záujem o štúdium chémie klesá 
 
Prírodovedecká fakulta je jedna z najväčších, nielen v rámci Univerzity Komenského, ale v rámci celého Slovenska. Má približne  

650 zamestnancov, z toho 270 učiteľov. O veľkosti sme sa presvedčili, pri odchode sme beznádejne zablúdili a hľadali východ pri-
bližne 30 minút. Pri budúcej návšteve si určite vypýtame na vrátnici mapu. Učiteľov sme nerátali, no po chodbách boli videní v „húfoch“. 
Oslovili sme Mgr. Petra Magdolena, PhD., z Katedry organickej chémie.  

 

● Čo spadá do práce odborného asis-
tenta na katedre organickej chémie? 
K mojej práci patrí príprava na vyučo-

vanie, musím sledovať odborné časopisy,  
v nich aj publikujem, skúšame nové poku-
sy, zlúčeniny. Výučba zahrňuje aj odbornú 
prax, ktorá sa koná prevažne v laborató-
riách. Kedysi sa chodilo aj na exkurzie do 
podnikov, to si pamätám ešte z čias, keď 
som bol študentom ja. Dnes je toho menej, 
veľké podniky sa zrejme boja, aby sa ne-
odpozerali ich výrobné postupy. Skôr sa dá 
dostať po známosti do malých firiem, tie sú 
v tomto o niečo prístupnejšie.  

 
● Majú študenti záujem o tento odbor? 

Máju záujem o prírodovedné odbory vo 
všeobecnosti?  
Na chémiu sa hlási čím ďalej menej ľudí. 

Kedysi to bolo 100, teraz to klesá tak na 70. 
Letí predovšetkým biochémia. Médiá pre-
sadzujú najmä výskum genómu, mladých 
to viac láka. Žiaci nemajú záujem o technic-
ké veci, v kurze je ekonómia, právo, hocičo, 
len nie technické.  

●  Je to len o učení vzorcov? Čo všetko 
sa môžu naučiť? 

Štúdium je zamerané najmä na výskum, 
robia sa rôzne pokusy.  

 
● Kde sa môžu absolventi uplatniť s ta-

kýmto zameraním? Je to perspektívne? 
Určite, všade navôkol je chémia, všetko 

je s ňou spojené. Študenti sa môžu uplat-
niť vo firmách ako Duslo Šaľa a Slovnaft, 
pri výskume nových liečiv, syntéz. Na Slo-
vensku bolo v minulosti viac výskumných 
centier, no v 90. rokoch skoro všetko odišlo, 
stačí príklad firmy Slovakofarma (Zenti-
va), ktorej centrum sa presunulo do Čiech. 
V súčasnosti veľké množstvo absolventov 
odchádza do zahraničia, sú tam lepšie mož-
nosti. Sú to napríklad Švajčiarsko, Nemec-
ko, USA. 

 
● Je na chémii viac dievčat, alebo chlap-

cov? 
Vyučujem aj pedagogické odbory, tam je 

viac dievčat. Na chémii je to pol na pol a na 
organickej chémii je viac chlapcov. 

● Zmenili sa študenti za posledné roky? 
Keď som začal učiť, čo je asi desať rokov 

dozadu, padal priemer, žiaci sa postupne 
zhoršovali. Teraz je to stabilizované, alebo 
som si ja zvykol. Zo stredných škôl odchá-
dzajú vyučujúci, „labáky“ takmer nebývajú 
a mladí nemajú záujem učiť. Vidím za tým 
pokles úrovne stredných škôl.  

 
● Konajú sa na fakulte nejaké zaujímavé 

prednášky? 
Áno, bývajú rôzne. Zaujímavý je cyklus  

s nositeľmi Nobelových cien, prednášajú 
renomovaní chemici.  

 
● Existujú aj nejaké akcie pre verejnosť?  

Deň otvorených dverí. Teraz v decembri 
chystáme akciu pre stredné školy, vybraní 
študenti budú mať možnosť pracovať v na-
šich laboratóriách. Akcia nie je určená pre 
širokú verejnosť, prídu len perspektívni bu-
dúci študenti PriF UK. 

Soňa Weissová, Paulína Kotláriková, 
študenti 1. roka bc. štúdia na FiF UK 

 
 

Parazitológia na slovenskom knižnom trhu 
 
V predvianočnom období sa pravidelne na knižných trhoch stretávame s výnimočnými dielami, ktoré si zasluhujú mimoriadnu pozor-

nosť. V tomto roku je to nepochybne učebnica pre lekárske a nelekárske študijné programy Lekárska parazitológia od autorov Totková, 
Klobušický, Valent. 

 
Autorský kolektív tvoria skúsení pracovníci 

z Parazitologického ústavu LF UK. Patria 
medzi dlhoročných pedagogických a ve-
deckých pracovníkov LF UK a garantujú 
nielen vedný odbor, pre výučbu ktorého je 
učebný text pripravený, ale aj kvalitu diela. 

Učebnica je po formálnej stránke vzorovo 
pripravená s využitím moderných didaktic-
kých postupov, zapracovaním najaktuálnej-
ších vedeckých informácií a vlastných ve-
decko-výskumných zistení. Autori vložili do 
učebnice desiatky schém a osemdesiattri 
farebných obrazov. Väčšina z nich sú celo-
stranové názorné schémy s vysokou didak-
tickou hodnotou. Schémy v mnohých prí-
padoch navrhli autori sami, v niektorých 
prípadoch však použili so súhlasom iných 
autorov schémy, ktoré garantujú prehľad-
nosť a vysokú informatívnu hodnotu textov 
pre čitateľa.  

Dielo je významné a dôležité z viacerých 
dôvodov. Problematika parazitológie nado-
búda stále viac a naliehavejšie na význame 
aj u nás najmä z dôvodu možného voľné-
ho vycestovania nielen do okolitých krajín, 
ale aj do vzdialenejších exotických oblastí. 
Pri odhaľovaní príčin mnohých klinických 
ochorení sa s možnou účasťou parazitolo-

gického agens často nepočíta. Spoznanie 
takýchto symptómov by priaznivo ovplyv-
nilo nielen diagnostiku, ale aj liečbu a ná-
sledne prevenciu týchto ochorení. Autori 
venujú náležitú pozornosť aj tejto oblasti 
a texty sú pripravené tak, že získané po-
znatky sa včlenia do systému medicínskych 
znalostí a zručností, ktoré absolventa me-
dicíny sprevádzajú v celom ďalšom profe-
sionálnom živote. 

Dielo spĺňa všetky kritériá odborného 
vysokoškolského učebného textu. Má di-
daktické usporiadanie, ucelené obsahové 
i formálne členenie a logickú nadväznosť. 
Obsahovo pokrýva vymedzenú oblasť 
a predstavuje veľmi dobrý učebný text. Oce-
ňujeme skutočnosť, že autori práce vložili 
do textu aj vlastné výsledky a skúsenosti  
z diagnostickej, liečebnej a vedecko-výskum-
nej práce.  

Predložený text bol schválený Edičnou 
komisiou LF UK ako učebný text pre lekár-
ske a nelekárske (ošetrovateľské) študijné 
odbory do edičného plánu na rok 2007. 
Hoci išlo o vyžiadaný rukopis pre potreby 
zabezpečenia základnou študijnou litera-
túrou nových študijných programov, z tech-
nických dôvodov na UK nebolo možné 
toto dielo vydať. Aj preto sme radi – a gra-
tulujeme autorom, že vo svojej snahe ne-
poľavili a dielo vydali v zhode so svojimi 
predstavami v plnofarebnej verzii v Osvete 
Martin. Kniha sa určite ocitne medzi pub-
likáciami, ktoré každoročne získavajú naj-
vyššie uznanie nielen za obsahovú úroveň, 
ale aj za knižnú realizáciu.  

Marián Bernadič, Helena Bernadičová, 
LF UK 

Interv iew 

Predstavujeme nové knihy 
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK 
september – december 2008 

 
Študijná literatúra 
Bakoss, P. a kol.: Epidemiológia 
Čalkovská, A. – Javorka, K.: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie 
Danko, J. a kol.: Aktuálny stav diagnostiky hypoxie plodu 
Charfaoui, E.: Nemecký jazyk pre nefilológov  
Charfaoui, E.: Nemecký jazyk pre nefilológov – Kľúč k cvičeniam a testom 
Kollárik, T. a kol.: Sociálna psychológia 
Korduláková, J. – Gavurníková, G.: Klonovanie a expresia génu v Escherichia coli 
Klátiková, E.: Angličtina pre študentov informatiky 
Lukáčová, A. – Miháliková, L.: Štúdia o využívaní univerzitných centier projektovej spolupráce  

v krajinách Európskej únie 
Luknič, A. S.: Manažment kreativity a inovácií 
Marková, J.: Terapia afázie 
Masarovičová, E. a kol.: Fyziológia rastlín 
Mikušová, K. – Kollárová, M.: Princípy biochémie 
Nátherová, Ľ. a kol.: Farmakognózia (Makroskopická a mikroskopická technika) 
Ozábalová, Ľ.: Latinčina pre farmaceutov 
Potočárová, M.: Pedagogika rodiny 
Pospíšil, M. a kol.: Biológia človeka 1 
Prokša, M. – Held, Ľ. a kol.: Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia  
v didaktikách prírodných vied 
Zemánková, A. – Komorníková, M.: Riešenie úloh lineárneho programovania pomocou programu EXCEL 
Žucha, I. – Čaplová, T. a kol.: Lekárska psychológia 
 
Monografie 
Eliáš, A.: Demiurg či reptajúca trstina ? 
Hlôšková, H.: Individuálna a kolektívna historická pamäť ( Vybrané folkloristické aspekty) 
Chmielewská, E. – Kuruc, J.: Odpady. Nakladanie s tuhým neaktívnym a rádioaktívnym odpadom 
Kovács, L. – Babinská, K. a kol.: Obezita, výživa a pohybová aktivita u detí 
Kliment, J. a kol.: Príroda Veľkej Fatry 
Kubová, J. a kol.: Špeciácia, špeciačná analýza a frakcionácia chemických prvkov v životnom prostredí 
 
Zborníky 
Acta Didactica Universitatis Comenianae – Mathematics 8 
Acta Mathematica UC LXXVII/2 
Fridrich, B. – Miháliková, S. – Mokrá, L. – Siman, M.: Ochrana ľudských práv v Európskej únii 
História, súčasnosť a perspektívy genetiky 
Index Seminum 
Kardiológia pre pediatriu 1 
Národný projekt – Excelentná univerzita : Vybrané problémy európskej politiky I. 
Národný projekt – Excelentná univerzita : Vybrané problémy európskej politiky II. 
Paedagogica 20 
Philologica LXI 
Šuchová, L.: Pohľad za oponu – Analýza činnosti Centra projektovej spolupráce PriF UK 
Zborník prednášok z informačného dňa 24. júna 2008 
Zborník príspevkov z konferencie Cambelove dni 2008 
1. slovensko-český vedecký zjazd súdneho lekárstva – zborník abstraktov a prednášok 
6th solid state surfaces and interfaces 
XIXTH Slovak – Chzech Spectroscopic Conference – Book of Abstracts 
 
Vyšlo na CD 
Baňacký, P.: Elektrónová štruktúra pevných látok a ich elektrické vlastnosti 
Svetlíková, J. – Pukančík, M. – Škoviera, A.: Sociálnopedagogické štúdie 2008 
Vodičková, B. – Kováčová, B. – Stupková, M.: Zdravie detí – výzva pre všetkých 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavujeme nové knihy 
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Rozruch v kňazskom seminári 
 
Dobrovoľne sa priznávame. Nebolo to jednoduché. Budova v historickom jadre Bratislavy, hneď vedľa Dómu svätého Martina, na nás 

pôsobila trochu utiahnuto. 

S obavami sme otvorili ťažké drevené dve-
re a vošli dnu. Rímskokatolícka cyrilometod-
ská bohoslovecká fakulta nás očarila svojím 
vnútrom a aj milým vrátnikom. Slušne a ner-
vózne sme sa predstavili, čím sme spôsobili 
menší hluk v tom posvätnom tichu. Na vo-
pred dohodnuté stretnutie sme prišli o pár 
minút skôr, a tak sme si sadli na lavičku  
a potichu, a hlavne nenápadne, sme čakali. 
Už počas prvých minút, keď sa bohoslovci 
vracali z obeda, sme spôsobili menší roz-
ruch, veď nežnejšie pohlavie tam často ne-
zavíta.  

Táto fakulta patrí medzi najstaršie na našej 
univerzite. Bola založená v roku 1919, hoci 
jej erigovanie sa oddialilo až na rok 1935, 
v ďalšom roku do lavíc zasadli prví boho-
slovci. Počas vojny fakulta neprešla zme-
nou aktivít, ale v roku 1950 bola nástupom 
komunistov vyňatá zo zväzku UK. Až po re-
volúcii ju v roku 1990 opäť začlenili k našej 
univerzite. 

O tom, že budúci kňazi to majú naozaj ťaž-
ké, sme sa presvedčili pri rozhovore s jed-
ným z nich. Usmievavý a ochotný štvrták 
Lukáš nás previedol dlhými chodbami s vy-
sokými stropmi, až nás usadil do jednej  
z učební, aby nám odpovedal na naše zve-
davé otázky. 

 
Rozhodla birmovka 
Na našich tvárach hrali rozpačité úsmevy, 

ale Lukáš sa cítil ako ryba vo vode. Naša 
prvá otázka bola celkom prirodzená. Zaují-
malo nás, kedy mu prvýkrát napadlo, že 
chce byť kňazom. Nezaváhal ani na sekun-
du: „Od detstva som to považoval za otvo-
renú možnosť. Ale vopred sa priznám, že 
tu bolo veľa dôvodov, prečo sa mi to nezda-
lo, ako to pravé. Ako kňaza by ma prekla-
dali do rôznych farností a musel by som si 
zvykať na nových ľudí a prostredie, v ktorom 
sa pohybujem. Jedným z dôvodom bola 
moja obava zo samoty. Nestretnúť sa každý 

deň so svojimi blízkymi alebo mojimi pria-
teľmi. Neskôr moje dôvody odpadali, až pri-
šla birmovka. Vtedy nastal skutočný zlom 
a všetko išlo hlbšie, bolo to príťažlivejšie viac 
a viac.“ 

Boli sme zvedavé, ako prijali jeho rozhod-
nutie rodičia. Ale Lukáš sa iba šibalsky za-
smial, vraj rodičom nič nepovedal a všetko 
sa dozvedeli, až keď mu prišla pozvánka  
z arcibiskupského úradu. „Mama bola naj-
prv v šoku, ale myslím si, že teraz je skutoč-
ne rada. Otec bol rezervovanejší, ale zobral 
to v pokoji.“ 

Hoci sa nám zdôveril, že škola nie je pre-
chádzka ružovou záhradou a bohoslovci 
majú presný rozvrh, ktorý sa na minúty do-
držiava, jeho viera ho vždy držala na jeho 
ceste. „Nástup do školy bol vždy v pon-
delok, ale od nedeľného rána som sa za-

každým chcel vrátiť domov, hovoril som si, 
balím to, idem domov,“ usmieval sa a po-
zerajúc kamsi za nás sa vracal do spomie-
nok. „Bol som zvyknutý byť stále doma  
a zmena prostredia ma zneisťovala. Ale 
nedeľné rána boli prelomové. Vtedy boli 
nedeľné chvály, ktoré sa spievali, a to ma 
zasiahlo. Prijal som to a dostal sa do mňa 
ten pocit, že toto je to, čo chcem naozaj 
robiť.“ 

 
Dievčatá? Bolo by to nelogické 
Dopočuli sme sa, že budúci „Pánovi slu-

žobníci“ môžu mať do tretieho ročníka diev-
ča a chceli sme si túto informáciu overiť  
u Lukáša. Zdalo sa však, že ho naša otázka 
vôbec nezaskočila. Skromne sa usmial  
a pohotovo odvetil: „Nie, žiadne dievčatá. 
Bolo by to nelogické, aby istú dobu bola 
tolerovaná dvojznačnosť. Zavádzalo by to.“ 

Spočiatku sme si mysleli, že seminár je 
inštitúcia, kde panuje pokoj a ticho, ale náš 
respondent nás presvedčil o opaku. Okrem 
tradičných akcií, ako je slávnostné otvorenie 
akademického roka či vysviacky na konci 
roka, tu každoročne prebieha Mikulášsky 
večierok s divadelným predstavením, alebo 
štedrovečerná večera, po ktorej idú boho-
slovci vykonávať vianočnú prax.  

Po našom zaujímavom rozhovore sme sa 
každý rozišli svojou cestou. Lukáš do semi-
nára a my späť do „tohto“ sveta. Náhľad do 
trochu netradičného študentského života 
nám ozrejmil dve veci: chalani tam vo vnútri 
nie sú až takí zvláštni, ako by sa na prvý 
pohľad mohlo zdať, sú plní elánu a chuti 
robiť to, čo si zvolili nielen ako svoju prácu, 
ale aj ako zmysel života. A tá druhá? Semi-
nár nie je miesto, kam si chodia ľudia liečiť 
svoje komplexy, ako by si možno mnohí 
mohli myslieť. Tam sa totiž títo mladí ľudia 
učia počúvať Boha. 

Tereza Jurčíková, Kristína Jurčišinová, 
študentky 1. roka bc. štúdia na FiF UK 

 
 

Pod krídlami Európskej únie 
 
Na prvý pohľad malá škola. A na druhý tiež. Ale cieľ, ktorý sa táto fakulta snaží i vďaka svojim študentom dosiahnuť, je pre nás i našu 

budúcnosť viac než podstatný. Právom nesie meno „otca Európy“ – Jeana Monneta. Reč je o Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. 

FSEV UK si nielenže za jednu zo svojich 
priorít stanovila rešpektovanie všeobecne 
uznávaných noriem vo svete, ale svojim štu-
dentom vštepuje aj podstatu dodržiavania 
charty ľudských práv v globále. 

 
Priateľská škola 
Fakulta podporuje kladný vzťah k iným ná-

rodnostiam či národnostným menšinám, 
čím sa stáva aj pôsobiskom študentov zo 
vzdialených krajín. O tom sme sa mohli pre-
svedčiť aj pri prechádzke po budove tejto 
školy, kde sme natrafili hneď na niekoľko 
študentov s inou farbou pleti. Keď sme sa 

niektorých z nich opýtali, či pre nich bolo 
ťažké začleniť sa medzi ostatných a nájsť 
si vlastné miesto na fakulte, všetci odpove-
dali (s miernym prízvukom) veľmi podobne: 
„Nie“. Škola im vraj ponúkla dokonalé záze-
mie a pri vybavovaní ubytovania, rôznych 
potvrdení či povolení bolo študijné oddele-
nie iniciatívnejšie, ako si predstavovali.  

 
Byť študentom sa oplatí 
Mnohí z prijatých uchádzačov po príchode 

zrejme zistili, že byť študentom FSEV UK 
sa oplatí. Keďže má škola silnú podporu 
Európskej únie, zapája sa aj do rôznych 

kvalitných programov a ponúk prichádza-
júcich priamo z najsilnejších centier EÚ.  

Pomerne dlhou a úspešnou históriou  
v Európskej únii sa môže pochváliť aj pro-
gram pod názvom Erasmus. Ten sa na túto 
fakultu dostal ako reakcia na silnú iniciatívu 
zo strany UK a už v roku 2003 bola fakulte 
udelená Erasmus University Charter, ktorá ju 
oprávnila podieľať sa i na tomto programe.  

My sme mali pri návšteve tejto školy šťas-
tie. S otázkou, či tento program pozná, sme 
oslovili Janu, ktorá už druhý rok študuje 
na bakalárskom stupni odbor európske štú-
diá. „Jasné, Erasmus bol však iba jeden 

Študentským perom 
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z programov, ku ktorým som sa cez našu 
školu dostala.“ Jej spolužiačky program 
vďaka informačným letákom na škole pozna-
li, ale osobne sa doň nezapojili. Jana pokra-
čuje: „Pred rokom prišla na jednu z našich 
hodín slečna, ktorá má tieto veci na starosti 
a ponúkla nám všetkým možnosť zapojiť sa. 
Vtedy som ešte presne nevedela, o čo ide, 
ale bola som zvedavá, a tak som si jeden  
z tých plagátov prečítala. Keď som zistila, že 
ide vlastne o formu štúdia v zahraničí, roz-
hodla som sa zúčastniť výberového konania. 
Túto možnosť totiž nemôže dostať pre nedo-
statok finančných prostriedkov každý.“ 

 
Smer únia 
Ak niekto výberovým konaním prejde, 

v ponuke je hneď niekoľko krajín, kde svoje 
štúdium môže realizovať. „Ja som študovala 
priamo v jednom z centier Európskej únie, 
v Bruseli. Bola som tam tri mesiace. Splniť 
podmienky nebolo až také jednoduché,“ 
spomína si na výberové konanie Jana. „Stá-
lo to však za to. Myslím že tak, ako som si 
dovtedy nebola istá, či som samostatná,  
o toľko samostatnejšia som teraz. A to neho-

vorím o zdokonalení jazyka a nových dôle-
žitých informáciách, o ktorých som sa ako 
študentka európskych štúdií dozvedela.“ 

Niet pochýb, že škôl, akou je táto, by Slo-
vensko potrebovalo viac. Veď práve proble-
matika etnických menšín či oblasť verejnej 
politiky sú v dnešnej dobe jednými z naj-
horúcejších tém. Napriek tomu, že Fakulta 

sociálnych a ekonomických vied je jednou 
z najmladších fakúlt univerzity, vzala si na 
seba pomerne veľkú zodpovednosť – z kaž-
dého študenta urobiť zodpovedného, dnes 
už občana Európskej únie. Najlepšie, ako 
sa len dá. 

Júlia Poláková, Filip Drábek,  
študenti 1. roka bc. štúdia na FiF UK 

 
 

Stáž v Bangkockej nemocnici 
 
Každému študentovi určite aspoň raz prebehne hlavou myšlienka, aké by bolo študovať pár týždňov niekde v zahraničí. Možností je 

hneď niekoľko. Tí odvážnejší môžu ísť skúsiť šťastie na celý semester v rámci programu Erasmus, čo je nepochybne životná príležitosť. 
Pre študentov lekárskych programov sú tu aj mesačné pobyty, ktoré organizujú spolky medikov na lekárskych fakultách.  

Stáže sú dvojakého typu. Professional 
Exchange je štvortýždňová výmenná stáž 
určená pre študentov lekárskych fakúlt, na 
klinických alebo predklinických oddeleniach. 
Výhodou je, že študent si takýmto spôso-
bom môže urobiť povinnú letnú prax. Re-
search Exchange je vedecká výmenná stáž, 
zameraná na určitý vopred definovaný me-
dicínsky problém, z ktorého by mal mať 
študent pred nástupom na stáž aspoň zá-
kladné vedomosti. Vo väčšine prípadov je 
pridelený k nejakému research teamu.  

Samozrejme, výmenné pobyty nie sú len 
o stáži, práci v nemocnici a povinnostiach, 
ale aj o spoznávaní novej krajiny. Pre štu-
denta je to jedinečná možnosť stretnúť me-

dikov z rôznych krajín sveta a vytvoriť si 
nové priateľstvá. Lokálni študenti organizu-
jú pre celú skupinu stážistov spoločenský 
program, rôzne výlety, prehliadky mestom 
a sú vždy na blízku, keď treba s niečím po-
môcť.  

Z vlastnej skúsenosti môžem akýkoľvek 
výmenný pobyt v zahraničí len odporučiť. 
V auguste 2008 som spolu s priateľom ab-
solvovala letnú prax v Bangkoku. Akcep-
tovali nás na kardiochirurgické oddelenie  
v nemocnici Siriraj, ktorá je fakultnou ne-
mocnicou Mahindol University. Nekonečný 
let nás doviedol z rodného Slovenska do 
rušného prostredia Bangkoku k usmieva-
vým tváram našich kontaktných osôb, o tri 

roky mladším medikom Phaia a Nat. Medic-
ké internáty sa nachádzali priamo v areáli 
nemocnice, čo bolo skutočne veľkou vý-
hodou. Na druhý deň sme sa zoznámili 
s našim tútorom, profesorom Paranyanom, 
ktorý študoval na Harvarde a naplánovali 
sme si, ako bude vyzerať náš program na 
oddelení. Deň v nemocnici sme začínali  
o 7.30 hod. a odchádzali okolo 15.00 hod. 
Ráno sme sa zúčastňovali seminárov, kde 
jeden z doktorandov prednášal po anglic-
ky tému chirurgického zamerania. Potom 
sme cirkulovali medzi JIS a chirurgickým 
oddelením, „operačkami“, kde nám umož-
nili aj asistovať. Do zdravotníctva dáva thaj-
ský kráľ nemalé dotácie, čo sa odrazilo aj 
na vybavení nemocnice, ktoré bolo na vy-
sokej úrovni.  

Po škole sme si prezreli Bangkok, so všet-
kými „povinnými“ zastávkami, cez víkendy 
sme si plánovali výlety do iných častí Thaj-
ska. Stáž mi umožnila spoznať Thajsko nie-
len po turistickej stránke, ale aj kultúru  
a mentalitu dosť odlišnú od západnej. Thaj-
sko je krajina plná kontrastov, s množstvom 
nezabudnuteľných miest, kde sú ľudia ne-
uveriteľne milí a usmievaví, ochotní vždy 
pomôcť. Stáž mi naozaj naočkovala novú 
skúsenosť a krásne spomienky. 

Zuzana Pohanková,  
študentka JLF UK, 1. podpredsedníčka  

martinského klubu medikov 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: www.uniba.sk  
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