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Myslím si,  
že moje 2 % z dane z príjmu  

aj v roku 2009 zmysluplne podporia  
ciele Univerzity Komenského 

 
 

Aby Vaše peniaze našli cestu na UK,  
použite, prosím, nasledujúci postup: 

 
 Fyzická osoba – zamestnanec, ktorý požiadal 
svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného 
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň  
z príjmov: požiada zamestnávateľa o vystavenie 
tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Zo zaplatenej 
dane si vypočíta 2 %, čo je maximálna suma, kto-
rú môže v prospech prijímateľa (UK n. f.) poukázať. 
Údaje o prijímateľovi (UK n. f.) vpíše do tlačiva 
Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chce pouká-
zať. Obe tlačivá doručí do 30. apríla 2009 na da-
ňový úrad podľa miesta bydliska.  

 
 Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové 
priznanie: uvádza údaje o prijímateľovi (UK n. f.) 
priamo v daňovom priznaní. Nepodáva už žiadne 
iné tlačivo. 

 
 Právnická osoba: uvádza údaje o prijímateľovi 
(UK n. f.) priamo v daňovom priznaní. Nepodáva 
už žiadne iné tlačivo. 

 

Údaje o prijímateľovi:  
názov: Univerzita Komenského n. f. 
právna forma: neinvestičný fond 
sídlo:   Šafárikovo nám. 6,  

818 06 Bratislava 
IČO: 30845831  
SID: údaj sa nevyplňuje 

 
Ďalšie užitočné informácie:  

• IČO prijímateľa sa do kolóniek vpisuje zľava. 
• Do kolónky ROK sa píše 2008. 
• Vyhlásenie sa vyplňuje v slovenských korunách. 
• Čísla účtov prijímateľov sa neuvádzajú – peniaze 

na účty prevádzajú daňové úrady. 
• Viac informácií nájdete napr. na 

www.rozhodni.sk. 
 
 

• • • • • 
 
 

Poznámka k titulnej strane: 
Vedcom roka 2008 sa stal dlhoročný pedagóg  
a vedecký pracovník LF UK prof. Fedor Šimko  

z Ústavu patologickej fyziológie LF UK. Viac na stranách 6. – 7.  
Foto: Vladimír Šmihula. Uverejnené so súhlasom SAV. 

 

 

Editoriál 
 

Veda. Čistá. Bez ďalších prívlastkov a vzťahov. Existuje?  

Veda a ľudia  
Ľudia ako vykonávatelia vedy (Stačí byť zvedavý? Alchymista –

plagiátor – imitátor. Bádateľ – výskumník.).  
Ľudia skúmaní vedou (Genóm človeka. City človeka. Človek ako 

jednotka študovaného súboru pre lekára, psychológa, farmakológa,
genetika, ale aj antropológa, sociológa, politológa a iných.).  

Etika vedy.  

Veda a svet  
Ocenenie vedca – krátky záblesk, keď sa svet prestane zaoberať 

trblietaním pominuteľného a na móle módy zasvietia svetlá na 

invenčného a pracovitého, ktorý ostatným priniesol hodnotu (Bude 

mať niekedy Slovensko laureáta najvyššej méty – máme na to,
aby sme talentom poskytli podmienky, v ktorých sa potvrdí na 

Slovensku narodený potenciálny Nobelista? Vedec roka SR –
v tomto Našom čísle máme unikátnu možnosť stretnúť sa s profe-
sorom Fedorom Šimkom – hrdosť SR, UK, LF UK, Ústavu patolo-
gickej fyziológie, rodiny, človeka).  

Globalizácia vedy (Najlacnejšie urobíte výskum tam, kde sú naj-
nižšie personálne náklady. Brain drain. Veda s ambíciami publi-
kovaná len v jazyku anglickom?).  

Štát (Malý, napríklad ako Slovensko, či veľký. Voči novému 

bojazlivý či osvietený. Súštátie – hľadajúce ako EÚ či zabehané 

v dobrom i zlom ako USA.).  
Etika vedy.  

Veda a prax  
Základný a aplikovaný výskum (Skutočne vieme, či a kadiaľ ide 

hranica medzi nimi?).  
Transfer vedeckých poznatkov do praxe (Ďalšia mantra dnešnej 

doby?). Merateľnosť hodnoty vedeckého výstupu (Je hodnotné 

len to, čo sa „prevezme do praxe“ do roka a do dňa? Alebo je to 

hodnotné, aj keď sa to prakticky zužitkuje až neskôr? Je hodnotné 

len to, čo ukryje draho platená patentová ochrana? Alebo hádam  

aj to, čo je v karentovaných časopisoch? Asi nie, veď ani to nám  

už nie je dosť dobré, chceme byť presnejší a voláme aspoň po 

impakt faktore. Len v tomto vedeckom hľadaní pravdy neraz zabú-
dame, že aj on má svojich oponentov, publikujúcich karentovane 

a vysoko impaktovane. Podobne ako iné hodnotenia. Dokážeme 

ešte nahlas povedať, že aj monografia alebo článok v slovenskom  

vedeckom časopise môžu mať vysokú vedeckú hodnotu?). Koho 

vychovávame na vysokých školách? (Máte vnútorne vyriešený  

rozpor medzi tým, že „spoločnosť“ kritizuje údajnú nedostatočnú 

pripravenosť absolventov vysokých škôl pre prax a zároveň hovo-
rí, že najlepšie sú školy so silným vedeckým zameraním, základný  

výskum nevynímajúc?).  
Etika vedy.  

Veda a peniaze  
Peniaze na vedu (Koľko je dosť? Kto a akým dielom má byť 

donorom? Niet odvetvia ľudskej činnosti, kde by sa dnes nepo-
sudzovala efektivita finančnej investície – ako to je pri „financovaní 
vedy“?).  

Rozpočet UK a jej fakúlt (Skvelá ukážka PR: MŠ SR tohto roku 

podporilo vedu – bezprecedentne medziročne zvýšilo váhu niekto-
rého kritéria delenia štátnej dotácie o 400 %; mohlo by sa však
stať, že vedec hypotézu overí – problém je, že tu je riešenie také
jednoduché, že k záveru pohodlne príde aj neopuncovaný: pri 
tomto systéme finančnej podpory želateľného výsledku – pre zjed-
nodušenie ho volajme „karentová publikácia“ – jeho rešpektovanie 

adresátmi povedie k tomu, že by zakrátko mohla „finančná hodnota
karentovej publikácie z pohľadu štátnej dotácie“ limitovať k nule)..  

Etika vedy.  

Veda a UK  
Mnoho vymenovaných spojení i inherentných protirečení vedy.

A podstatne viac neuvedených. Ak chceme byť dlhodobejšie úspeš-
ní, musíme trpezlivo a priam vedecky hľadať symbiózu všetkých
aspektov. Na UK máme na to mnoho predpokladov.  

M. Dúbrava, prorektor UK
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Deň otvorených dverí na FTVŠ UK 
 

Fakulta telesnej výchovy a športu zorganizovala dňa 30. januára 2009 Deň 
otvorených dverí. Dekan fakulty docent Miroslav Holienka pozval všetkých 
uchádzačov o štúdium na fakulte do zrekonštruovanej Auly prof. Stráňaia.  

 
Aula praskala vo švíkoch, účasť bola bohatá. Prišli nielen študenti, matu-

ranti, ktorí sa rozhodujú kam pôjdu študovať, ale aj výchovní poradcovia, 
rodičia a aj takí, ktorí študovať už neplánujú, ale chceli spoznať našu fakultu. 

Milým prekvapením bolo stretnúť dvoch pánov, ktorí sú bývalými študent-
mi fakulty a na Deň otvorených dverí sa prišli pozrieť, lebo by boli radi, keby 
tú istú fakultu vyštudovali ich deti. Mnohí docestovali vlakom z okolitého 
Slovenska. Prišli záujemcovia zo Žiliny, z Nového mesta nad Váhom, Seni-
ce, Skalice, Piešťan, ale aj Humenného. 

Informácie o fakulte a prijímacom konaní poskytla pani prodekanka Iveta 
Cíhová. Charakterizovala jednotlivé študijné programy a výhody štúdia na 
FTVŠ UK. Častým problémom býva aj samotné vyplnenie tlačiva prihlášky 
na vysokú školu, a preto informovala aj o tom, ako treba postupovať. Každý  
z prítomných mal možnosť spýtať sa na všetko, čo ho zaujíma a po prestávke 
nasledovala prehliadka budovy a športovísk FTVŠ UK. Veď po zrekon-
štruovaní auly, prestavbe športovej haly a atletického štadióna je naozaj čo 
ukázať. Plážové ihriská, basketbalové ihriská, minifutbalové ihrisko – s vý-
hľadom na Dunaj, to sa inde nevidí. 

Veríme, že tento deň bude prínosom pre našu fakultu a že tí, ktorí sa roz-
hodli, alebo sa ešte rozhodnú pre štúdium na tejto fakulte, nebudú ľutovať. 

R. Csanová, FTVŠ UK 
 
 

Senát schválil prorektorku, predaj a vnútorné predpisy 
 

Návrh rektora na vymenovanie prorektorky prof. RNDr. Marty Kolláro-
vej, CSc., schválil Akademický senát UK dňa 10. decembra 2008 a záro-
veň súhlasil s jej vymenovaním za členku Vedeckej rady UK. Prorektorka 
Kollárová na tomto poste bude vykonávať funkciu už v druhom funkčnom 
období. Ďalšou členkou Vedeckej rady UK sa na základe súhlasu senátu 
stane aj prof. PeadDr. Alica Vančová, CSc. 

Senát ďalej schválil, aby sa cenníky za ubytovanie v študentských domo-
voch na základe prehodnotenia nákladov na prevádzku upravili od 1. 1. 2009 

na celé eurá nahor alebo nadol s platnosťou do konca akademického roka 
2008/2009. 

Senát odsúhlasil predaj parcely s rozlohou 67 m2 v katastrálnom území 
Karlova Ves v lokalite Staré grunty, ktorá je vo vlastníctve univerzity. 

Okrem toho členovia senátu schválili vnútorné predpisy – dodatok k Orga-
nizačnému poriadku UK, štatúty FiF, FaF a FM UK. 

 
Lenka Mlynčeková 

 
 

Uzavreli sme zmluvu s Karlovou univerzitou 
 

Rektor UK František Gahér a rektor Karlovej univerzity v Prahe Václav 
Hampl podpísali dňa 8. decembra 2008 ďalšiu partnerskú zmluvu medzi 
univerzitami o prehĺbení vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy, 
výskumu a kultúrnych vzťahov.  

 
Univerzity chcú podporiť najmä záujem o výučbu a výskum a prehĺbiť 

pochopenie kultúrnych, spoločenských a ekonomických náležitostí oboch 
krajín. Dosiahnuť tieto ciele majú v pláne podporou spolupráce v rámci 
európskych programov, podporou medziuniverzitných výmen pozývaním 
vedeckých pracovníkov, prijímaním študentov a doktorandov partnerskej 
univerzity, organizovaním sympózií, konferencií a stretnutí o vedeckých 
záležitostiach, uskutočňovaním spoločných vedeckých programov a výme-
nou informácií týkajúcich sa rozvoja výučby a vedy. 

Pre obe inštitúcie je táto spolupráca veľmi dôležitá a hodnotná v rámci 
Európskeho vysokoškolského priestoru a v kontexte Bolonského procesu. 

Zmluve s platnosťou päť rokov predchádzala Dohoda o vedeckej, peda-
gogickej a kultúrnej spolupráce medzi univerzitami z roku 2002. 

Lenka Mlynčeková
 
 

Centrá excelentnosti podporia výskum 
 
Univerzita môže vďaka schváleným projektom vybudovať excelentné pracoviská, na ktorých chce uskutočniť vývoj v rozličných odvetviach vedy. Projekty na 

podporu výskumu a vývoja si podala cez Agentúru Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. 
 
Cieľom Operačného programu Výskum a vývoj, do ktorého sa zapojilo aj 

viacero fakúlt UK, je podporiť excelentné pracoviská výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu buď v Bratislavskom kraji alebo v iných regiónoch. 
Agentúra MŠ SR chce prostredníctvom dotačných prostriedkov vo výške 
16,597 mil. € (500 miliónov Sk) pre odsúhlasené projekty zvýšiť kvalitu vý-
skumných pracovísk a podporiť excelentný výskum, predovšetkým v tých 
oblastiach, ktoré majú strategický význam pre ďalší rozvoj hospodárstva 
a spoločnosti. Jeden projekt podporuje do výšky 1,328 mil. € (40 mil. Sk). 
Centrá si z dotačných prostriedkov môžu financovať okrem realizovania vý-
skumu aj budovanie a modernizáciu informačno-komunikačných technológií.  

Žiadosti o podporu projektov na vybudovanie tých najkvalitnejších centier 
a realizovanie výskumu v nich si podali lekárska, prírodovedecká, filozofic-
ká, právnická fakulta a fakulta matematiky, fyziky a informatiky, ktoré chceli 
realizovať výskum v Bratislavskom kraji. V programe pre podporu centier 

excelentnosti v regiónoch si žiadosti podali riešitelia z Jesseniovej lekárskej 
fakulty. 

Výberová komisia agentúry sa rozhodla podporiť tieto projekty – centrá 
excelentnosti:  
− pre náhle cievne mozgové príhody (LF UK),  
− pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlep-

šovanie kvality života (PriF UK),  
− pre metódy a procesy zelenej chémie (PriF UK),  
− pre fyziku komplexných systémov (FMFI UK),  
− pre rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie EÚ 

(FiF UK),  
− experimentálnej a klinickej respirológie (JLF UK),  
− pre perinatologický výskum (JLF UK). 

Lenka Mlynčeková
 

Spravodajstvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informovať sa o štúdiu na fakulte prišli študenti z celého Slovenska ale
i výchovní poradcovia a rodičia. 

Spravodajstvo 
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Guvernérka Kanady na univerzite 
 
Vzácnu návštevu – generálnu guvernérku Kanady Michaëlle Jean s manželom 

Jean-Daniel Lafond – sme na univerzite privítali dňa 27. novembra 2008.  
 
Guvernérka sa postupne stretla s prorektorom pre medzinárodné vzťahy 

doktorom Petrom Osuským a s Vedením UK. Hlavným cieľom návštevy 
bola diskusia na tému V akom svete chceme žiť?. Ďalšími hosťami diskusie 
boli Dr. Constance Backhouse, expertka na ľudské práva žien z Otavy,  
Dr. Jack Jedwab z Association for Canadian Studies, Montreal, Martin Bútora, 
bývalý veľvyslanec SR v USA a Ján Orlovský, koordinátor pre spoločenskú 
zodpovednosť. 

Jej excelencia Michaëlle Jean v Kanade zastupuje a reprezentuje kráľovnú 
Alžbetu II. v rámci Commonwealthu a plní povinnosti hlavy štátu. Narodila 
sa na Haiti, odkiaľ emigrovala do Kanady, unikajúc pred diktátorským reži-
mom v roku 1968. Ako uznávaná novinárka a moderátorka v Radio-Canada 
a CBS Newsworld získala mnoho žurnalistických ocenení. 

Medzi priority generálnej guvernérky patrí vytvárať príležitosti pre rôzne 
generácie, etnické a sociálne kultúry a komunity. Orientuje sa špeciálne 
na podporu mladých ľudí a bojuje proti sociálnej exklúzii, napr. vytváraním 
mestských umeleckých centier na podporu mestských umení. 

Návštevu zorganizovala UK v spolupráci s Kanceláriou Veľvyslanectva 
Kanady v SR.  Lenka Mlynčeková 

 
 

Profesora Lehotaya ocenili Striebornou medailou 
 
Dekan FaF UK profesor Mlynarčík udelil Striebornú medailu FaF UK profesorovi Jozefovi Lehotayovi za dlhoročnú spoluprácu s fakultou.  
 

Prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., sa narodil 9. novembra 1943 v Brezne. 
Absolvoval Chemickú fakultu SVŠT, na ktorej sa po promócii stal vysoko-
školským učiteľom, špecializoval sa na analytickú chémiu a v súčasnej dobe 
je riaditeľom Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie (FCHPT) STU. Od roku 1986 veľmi aktívne a iniciatívne spolu-
pracuje s FaF UK vo všetkých formách výchovno-vzdelávacej, vedecko-vý-
skumnej i organizátorskej práce. Táto spolupráca sa realizuje najmä v sú-

činnosti s Katedrou farmaceutickej chémie a Katedrou chemickej teórie 
liečiv FaF UK.  

Výsledkom tejto spolupráce je definovanie vzťahov medzi hodnotami 
retenčného faktora z vysoko-účinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC), 
vybratých fyzikálno-chemických vlastností a biologického účinku v skupine 
derivátov a analógov bazických esterov substituovanej kyseliny fenylkar-
bámovej a derivátov typu aryloxyaminopropanolov. Závery z týchto prác 
dovolili predikciu a následnú projekciu nových potenciálnych lokálnych 
anestetík, antiarytmík, antiinfektív, spazmolytík a β-blokátorov. Okrem toho 
závery z tohto spoločného výskumu prispeli k definovaniu ďalších molekulo-
vých deskriptorov, stereochemických aspektov týchto skupín liečiv, separá-
cie na chirálnych a nechirálnych stacionárnych fázach ako i stanoveniu  
a separovaniu ich metabolitov v biologickom materiáli. Osobitnú časť spo-
lupráce tvorilo štúdium týchto látok metódou neurónových sietí a sorbentov 
s odtlačkami molekúl analytov.  

Výstupy z uvedenej vedecko-výskumnej činnosti boli uverejnené vo for-
me viac ako šesťdesiatich pôvodných vedeckých experimentálnych prác 
publikovaných v renomovaných chemických a farmaceutických periodikách. 
Analýza výsledkov a parametrov tejto spolupráce ukazuje, že je z hľadiska 
histórie najväčšou a najefektívnejšou medzi FaF UK a FCHPT v dejinách 
existencie týchto fakúlt, ale i UK a STU. 

K udeleniu vysokého ocenenia FaF UK profesorovi Jozefovi Lehotayovi 
srdečne a úprimne blahoželáme a do ďalšej práce želáme veľa energie 
 a invencie. 

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

Francúzštinári zorganizovali významné stretnutia 
 
Už je priam tradíciou, že francúzštinári robia dobré meno filozofickej fakulte. Patria medzi malý počet slovenských študentov, ktorí sa mobilizujú nad rámec svojich 

akademických povinností, a to prostredníctvom asociácie Pont Francophone so sídlom na Gondovej ulici. V novembri 2008 po reštrukturalizácii na úrovni vedenia 
asociácie sa vrhli do štvrtého ročníka svojej existencie. Nadviazali už na viac ako 60 projektov, ktoré majú na svojom konte od roku 2005.  

 

V novembri sme začali nekomerčným premietaním filmov (Bienvenu chez 
les Chti‘s, Paris Je t’aime). Následne sme privítali pána Makhloufiho – atašé 
francúzskeho veľvyslanectva pre univerzitnú, odbornú a vedeckú spoluprá-
cu, ktorý nám v pútavej prednáške sprostredkoval informácie o štipendiách 
francúzskej vlády. V ten istý týždeň nás navštívila jeho excelencia pán Henry 
Cuny, veľvyslanec Francúzska na Slovensku. Dekan FiF UK doc. Eliáš, 
ktorý nás doteraz vždy podporil, ho prijal vo svojej kancelárii tesne pred 
stretnutím so študentmi. V nabitej a reprezentatívnej sále sa tak členovia 
Pont Francophone i pozvaní hostia mohli porozprávať s pánom veľvyslan-
com o kultúre, literatúre a taktiež o francúzskom predsedníctve Európskej 
rady členských štátov EÚ.  

Pri príležitosti vstupu Slovenska do eurozóny boli členovia Pont Franco-
phone vyspovedaní pre francúzske rádio Radio France a o svoje dojmy 
z novej meny sa podelili aj pre internetovú stránku francúzskej ambasády 
na Slovensku. Pán veľvyslanec bol veľmi ochotný a na otázky niektorých 
do problematiky zahĺbených študentov odpovedal s radosťou aj po skončení 
diskusie.  

Pripomeňme len, že asociácia má dnes svoju pobočku aj v Banskej 
Bystrici na fakulte humanitných vied, kde nás reprezentuje dynamický tím 
na čele s viceprezidentkou. Priatelia frankofónie a francúzskeho jazyka sú 
pozvaní pripojiť sa k nám. Do júna nás čakajú ešte zaujímavé akcie.  

Tou cestou vyzývame našich jazykových kolegov z nemčiny, angličtiny, 
španielčiny či iných jazykov k vytvoreniu spolku, združenia, asociácie, a tak 

povzniesť študentského ducha i ducha fakulty. Viac o nás sa môžete do-
zvedieť na www.pontfrancophone.sk 

Natália Belzárová, prezidentka asociácie,  
Ľubomír Jančok, zakladateľ – čestný prezident asociácie 

Spravodajstvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generálnu guvernérku Kanady Michaëlle Jean s manželom Jean-Daniel 
Lafond (vľavo) privítal prorektor Osuský (vpravo). Foto: Marián Kukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekan Mlynarčík (vpravo) slávnostne odovzdal Striebornú medailu FaF UK 
profesorovi Lehotayovi za dlhoročnú vedeckú spoluprácu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veľvyslanec Francúzska H. Cuny sa na stretnutí s členmi Pont Francophone 
zhováral o kultúre, literatúre a problematike EÚ. 
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Projekt na výskum biomembrán spojí špičkové pracoviská 
 
Niekoľko dní pred oficiálnym celoslovenským Týždňom vedy (24. – 28. 11. 2008) sa v Kočovciach stretli odborníci z troch univerzít, štyroch ústavov 

SAV a jedného rezortného výskumného ústavu na úvodnom workshope projektu Výskumno-vzdelávacieho centra excelentnosti APVV Biomembrány: 
štruktúra a dynamika membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám . 

 

Projekt zameraný najmä na podporu mla-
dých vedcov združuje excelentné výskumné 
kolektívy z ôsmich pracovísk v štyroch regió-
noch Slovenska. UK zastupuje Ústav lekárskej 
biochémie JLF UK v Martine, Katedra mikrobio-
lógie a virológie a Katedra genetiky PriF UK. 

V ľudskom organizme predstavujú biologické 
membrány jeden zo základných štruktúrnych 
a funkčných prvkov. Ich výskum otvára nové 
možnosti využitia moderných biotechnológií aj 
v diagnostike a liečbe ľudských ochorení. Na 
membrány sú viazané dôležité pochody, ako 
tvorba energie, sekrécia hormónov, vylučova-
nie cytotoxických látok z bunky, činnosť srdca, 
ale aj chorobné javy, ako rakovinové bujnenie, 
či nervové a psychické poruchy.  

Je preto pochopiteľné, že projekt, ktorý uspel 
v súťaži Agentúry na podporu výskumu a vý-
voja SR na vytvorenie centier excelentnosti 
(VVCE) na Slovensku, má hlavný cieľ skoordi-
novať a užšie prepojiť výskum špičkových slo-
venských pracovísk v rokoch 2008 až 2011. 
Centrum poskytuje možnosti využitia moder-
nej prístrojovej techniky a know-how riešiteľ-
ských kolektívov. Okrem toho aj výmenu po-
znatkov a skúseností, čo umožní nielen vyššiu 
efektívnosť pri riešení výskumných projektov 
pracovísk, ale aj zlepšenie podmienok pre 
odborný rast doktorandov a mladých vedec-
kých pracovníkov. Preto sú hlavnou cieľovou 
skupinou projektu študenti a mladí vedeckí 

pracovníci pôsobiaci aj na UK. Cez projekt, 
ktorý je financovaný agentúrou, sa otvára zlep-
šenie nielen ich sociálnej ale aj profesionálnej 
situácie, a to možnosťami naučiť sa nové metó-
dy a uskutočniť experimenty technicky nereali-
zovateľné na materských pracoviskách. Súčas-
ťou projektu je aj organizovanie spoločných 
seminárov, praktických kurzov či krátkodobých 
pobytov na spoluriešiteľských pracoviskách 
počas nasledujúcich troch rokov. 

Dôraz na zvýšenie aktivity Centra excelent-
nosti smerom k odbornej a laickej verejnosti 
cestou popularizácie je nemenej významným 
cieľom. Umožní širšie pochopenie významu 
biotechnológií v diagnostickej biomedicíne 
21. storočia v slovenskej populácii.  

 
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., JLF UK, 
prof. RNDr. Július Šubík, DrSc., PriF UK, 

koordinátori 
 

 
Stretli sa vedenia  

slovenských a českých lekárskych fakúlt 

 
Dekani, prodekani, tajomníci, predsedovia akademických senátov, zástupcovia študentov desiatich lekárskych fakúlt Slovenska a Česka sa stretli  

v dňoch 21. a 22. novembra 2008 v Piešťanoch. Organizátorom podujatia bola LF UK. Spolu bolo prítomných viac ako sto účastníkov.  
 

Po úvodných slovách dekana LF UK Labaša 
program pokračoval prácou v sekciách. K naj-
aktuálnejším prerokovaným témam patril útlm 
výučby nelekárskych študijných programov 
na slovenských aj českých lekárskych fakul-
tách. Ďalej venovali pozornosť univerzitným 
nemocniciam, pričom dekani a prodekani slo-
venských fakúlt odporučili prijať zákon o uni-
verzitných nemocniciach, neriešiť tento prob-
lém iba vyhláškou. Účastníci diskutovali aj  
o problematike postgraduálneho špecializač-
ného štúdia na lekárskych fakultách. Konšta-
tovali, že v SR špecializačné štúdium prebie-
ha na základe akreditácie lekárskej fakulty  
v danom špecializačnom odbore, v ČR akredi-
táciou zdravotníckeho zariadenia. 
Ďalšou prerokovanou témou bola proble-

matika viaczdrojového spôsobu financovania.  
V sekcii študijných prodekanov slovenskí účast-
níci rokovania informovali, že na Slovensku je 
vypracovaný retenčný test vedomostí študen-
tov medicíny. V súčasnosti sa prvýkrát aplikuje 
pre 3. a 6. ročník štúdia. Závery z hodnotenia 
týchto testov a ich ďalšie prípadné používanie 
aj v ČR sa prehodnotia na budúcoročnom stret-
nutí fakúlt. V rámci využitia IT technológii vo 
výučbe sú všetky lekárske fakulty ČR a SR 
zapojené do projektu MEFANET.  

Sekcia prodekanov pre zubné lekárstvo kon-
štatovala, že v ČR aj SR sa prehlbuje nedosta-
tok zubných lekárov. Počet študentov však 
nie je možné zvýšiť pre vyčerpané výučbové 
kapacity, i keď záujem o štúdium je vysoký 
(1:10). Významná pozornosť sa venovala prak-
tickej výučbe, ktorá je ekonomicky zaistená na 
necelých 50 %.  

Účastníci stretnutia navrhli na všetkých lekár-
skych fakultách spresniť publikačné kritéria 
pre získanie titulu docent alebo profesor. Je 
nevyhnutné definovať počet prác v časopisoch 
s impact faktorom, v ktorých je adept prvým, 
korešpondujúcim a posledným autorom. Na 
základe skúseností navrhli kolegov z Univer-
zity Karlovej, aby sa na naplnenie podmienky 
výchovy vedeckej školy akceptovala pod-
mienka výchovy jedného absolventa dokto-
randského štúdia. Zhodli sa na tom, že pub-
likačné kritériá na udelenie titulu PhD. majú 
byť rovnaké v klinických aj neklinických odbo-
roch. 

V rámci problematiky zahraničných vzťahov 
sa diskutovalo o počtoch odchádzajúcich  
a prichádzajúcich študentov v rámci programu 
Erasmus. Všetky zúčastnené fakulty majú akre-
ditovanú výučbu v anglickom jazyku pre zahra-
ničných študentov. Na niektorých fakultách je 

tendencia absolvovať aj predštátnicové stáže 
na vybraných pracoviskách v zahraničí. Disku-
tovalo sa najmä o finančnej podpore študent-
ských mobilít, ktoré sa uskutočňujú počas 
letných mesiacov na klinikách. Reč bola aj  
o možnosti predštátnicových a letných stáží  
v materských krajinách zahraničných študentov. 
V rámci programov Join degree / dual degree 
sa načrtli možnosti získavania grantov EÚ na 
zostavovanie nových spoločných vzdelávacích 
programov a projektov. 

Študentská sekcia konštatovala, že zastú-
penie študentov v samosprávnych orgánoch 
má kladný vplyv na rozvoj fakúlt a zlepšovanie 
ich kvality. Študenti predstavujú dynamickú 
zložku, ktorá nastoľuje konštruktívnu kritiku. 
Na utváranie pozitívnych väzieb študentov  
k svojej alma mater je nutná spolková činnosť. 
Je nevyhnutné, aby sa podporovala. 

Stretnutie ukončilo záverečné spoločné za-
sadnutie, na ktorom boli prezentované disku-
tované otázky z jednotlivých sekcií. Podujatie 
malo tradične vysokú úroveň a splnilo nielen 
odborné, ale aj spoločenské poslanie. 

 
doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., 

prodekanka LF UK  
(redakčne krátené) 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesori Lehotský a Šubík prezentujú biomedicínske aspekty na workshope o biomembránach. 
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 Výsledkom výskumu sa dnes venuje obrovská pozornosť 
 

S vedcom roka o oceneniach, hypertenzii a výskume  
 
Ocenenie Vedec roka 2008 získal odborník v oblasti patofyziológie a kardiológie prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., z Ústavu patologickej 

fyziológie LF UK. Cenu si odniesol za mimoriadny, medzinárodne uznávaný prínos v oblasti nových prístupov k liečbe esenciálnej hyper-
tenzie, za originálne experimentálne práce z oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej 
vedy v zahraničí. Odovzdávanie cien SAV sa uskutočnilo dňa 23. januára 2009. 

 

• Ako sa cíti Vedec roka? 
Nemám pocit víťazstva alebo zadosťučinenia. Samozrejme, keď 

som sa dozvedel, že som túto cenu dostal, potešilo ma to. Na 
druhej strane, každý vedec si uvedomuje, že akýkoľvek vedec-
ký výsledok je výsledkom práce celého tímu. Mám možnosť spo-
lupracovať s vynikajúcimi vedeckými pracovníkmi: doktorkou 
Pecháňovou zo SAV, mojím bývalým doktorandom doktorom 
Paulisom, profesorom Pelouchom a docentkou Adamcovou  
z Čiech, laborantkou pani Krajčírovičovou. Viacero ľudí má podiel 
na tom, že vznikli výsledky, ktoré sú považované v našich aj me-
dzinárodných podmienkach za dobré. Na druhej strane, keď niekto 
dostane ocenenie v mojom veku, vníma ho už skôr ako záväzok 
a stimul do ďalšej práce. Priznám sa, že som trochu aj rozmýšľal, 
že budem oddychovať a toto mi spravilo škrt cez rozpočet. 

• Získali ste aj viacero iných ocenení. Ktoré Vás osobitne pote-
šili? 
Tešil som sa, keď som v roku 1990 v Prahe v Súťaži mladých kar-

diológov o Libinského medailu získal tretie miesto. To je pre mla-
dých výskumníkov dosť veľký úspech. Podobne som mal radosť 
z Guothovej ceny SLS pre mladých vedeckých pracovníkov. V me-
dzinárodnom meradle to bolo udelenie Humboldtovho štipendia. 

 

• Čo pre Vás znamenajú ocenenia, či už oficiálne alebo neofi-
ciálne? 
Každého muža poteší, keď dostane takú frčku v postupe vojen-

skom alebo nevojenskom. Znamená to krôčik dopredu. Ale vždy 
aj získam pocit, že práca má zmysel a že aj okolie si ju nejakým 
spôsobom všimlo a váži si ju. 

 

• Kedy bývate so svojou prácou spokojný? 
To je dobrá otázka! Ja práveže bývam spokojný tak tri, päť, prí-

padne sedem dní, po tom čo mi prijmú nejakú publikáciu. Dokon-
ca niekedy žijem v eufórii aj dva týždne a poviem si, že dva alebo 
tri mesiace teraz nebudem robiť nič, len bežnú rutinu. No vždy to 
dodržím maximálne dva týždne. Potom začnem byť nervózny a po 
hlave mi začnú behať nové plány. Bol by som rád, keby mi pote-
šenie z ocenenia vydržalo aspoň pol roka. 

 

• Vedcom roka ste sa stali aj na základe prác charakterizujú-
cich potenciálne novšie prístupy k liečbe hypertenzie. Čím 
presne sa vo svojich výskumoch v oblasti hypertenzie za-
oberáte? 
Rád by som to uviedol na správnu mieru. Predovšetkým pracu-

jem v oblasti hypertrofovaného srdca. Srdce reaguje na vysoký 

tlak, teda vysokú hemodynamickú tlakovú záťaž, zväčšením masy 
myokardu. Je to klasický adaptačný mechanizmus. Zväčšené 
srdce nie je však kvalitatívne rovnaké ako normálne srdce. Kardio-
lógovia sa preto snažia dosiahnuť reverziu zväčšenej masy srdca 
na pôvodnú veľkosť. Pritom málokto sa stará o to, aká je kvalita 
regredovaného myokardu. V tomto sú veľké rezervy. Z experimen-
tov našich aj medzinárodných laboratórií vyplýva, že revertovaný 
myokard nie je vždy totožný s pôvodným myokardom. Do akej 
miery sa podobá pôvodnému závisí od spôsobu, akým sa rever-
zia dosiahne. 

 

• V niektorom z rozhovorov v tlači ste povedali, že Slováci 
hypertenziu podceňujú. Ako je podľa Vás možné zvýšiť ich 
pozornosť? 
Hypertenzia je atraktívna otázka pre všetkých ľudí, pretože mnohí 

na ňu trpia. Skutočnosť je taká, že jej nevenujú pozornosť, lebo 
nebolí. Na Slovensku je určite viac ako 30 % hypertonikov, je to 
tak v celosvetovom meradle. Po šesťdesiatke ňou trpí asi 50 %, 
neskôr 90 %. Vzhľadom na to, že hypertenzia nie je spojená so 
subjektívnymi problémami, málokto dbá o to, aby tlak dosiahol  
u neho optimálne hodnoty. Aj keď pacient o hypertenzii vie, nespo-
lupracuje s lekárom na želateľnej úrovni. Bez spolupráce lekára  
a pacienta sa nedá dosiahnuť trvalá normalizácia tlaku. 

 

• Aké sú príznaky vysokého tlaku? 
Buď žiadne, pretože tlak sa zvyšuje pomaly a postupne. Ale nie-

kedy, keď je vzostup prudký, môžu sa objaviť bolesti hlavy, búše-
nie srdca, vracanie, dušnosť. Vtedy je stav akútne nebezpečný  
a volá sa hypertenzná kríza. Ale aj pri dlhodobom zvýšení tlaku 
trpievajú niektorí ľudia tlakom na hrudníku a bolesťami hlavy. Väč-
šinou to ale pripisujú iným príčinám ako hypertenzii. A pritom hy-
pertenzia nenápadne ale neúprosne ničí cievy a srdce. 

 

• Je možné hypertenzii predísť či jej zabrániť? 
Teoreticky je možné predísť každému ochoreniu. Pri zvyšovaní 

veku starne aj nervový systém regulujúci cievy, aktivuje sa neuro-
hormonálny systém, ničí sa endoteliálna výstelka ciev a zvyšuje 
sa náchylnosť k hypertenzii. Novšie klinické štúdie naozaj nasved-
čujú tomu, že nástup hypertenzie by sa mohol dať oddialiť. Avšak 
je ťažko si predstaviť, že by sme jej vzniku mohli na úrovni popu-
lácie zabrániť. 

 

• Ako a kedy ste sa začali experimentálne zaoberať hyperten-
ziou? 
Nepamätám sa presne kedy. Výskum som najprv začal robiť na 

zlyhávajúcom srdci. Môj dávnejší nadriadený profesor Fízeľ zavie-
dol model aortálnej insuficiencie, ktorý bol zameraný na výskum 
mechanizmov srdcového zlyhania. Keď som nastúpil, zdalo sa 
mi, že všetky možnosti ďalšieho výskumu sú už vystrieľané. Preto 
sme sa snažili s kolegom Turčánim výskum trochu nasmerovať 
na protekciu myokardu pri srdcovom zlyhaní. Až neskôr som pre-
šiel od modelov objemového preťaženiu k preťaženiu tlakovému. 
Tie sú dnes oveľa atraktívnejšie a bližšie ku klinike ako objemové 
preťaženie. Tlakové preťaženie je vlastne vysoký tlak, a preto sme 
začali pertraktovať výskum na modeloch, ktoré vedú k hypertrofii 
a zlyhaniu srdca následkom tlakového preťaženia. Zároveň sme 
skúmali aj mechanizmy vzniku a možnosti ovplyvnenia hypertenzie. 

 

• Ako bude ďalej výskum pokračovať?  
Závisí to predovšetkým od počtu pracovníkov, ktorí sú prítomní 

a tých je momentálne veľmi málo. Ale myslím si, že výskum pôjde 
ďalej smerom, ktorý sme začali. S doktorkou Pecháňovou v súčas-
nosti pripravujeme suplementum do najlepšieho európskeho  
hypertenziologického časopisu Journal of Hypertension. Mojím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedec roka 2008 prof. Fedor Šimko preberá ocenenie z rúk Ľubomíra 
Lenocha. Foto: Vladimír Šmihula 

Interv iew Interv iew 
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cieľom je momentálne, aby sme projekt dotiahli do konca. Myslím 
si, že keď sa to podarí, bude to veľká vec reprezentujúca sloven-
skú medicínu. 

 

• Spolu s doktorom Paulisom ste publikovali prácu o poten-
ciálnom využití melatonínu v liečbe vysokého tlaku... 
Práca je analýzou doterajších experimentálnych a klinických 

štúdií, kde melatonín znižoval krvný tlak. Klinických štúdií je však 
málo a hlavne s malým počtom pacientov. Mechanizmus antihy-
pertenzívneho pôsobenia melatonínu zahŕňa jeho antioxidačný  
a skevendžerový účinok, ale aj sympatikolytické pôsobenie. Pre-
tože melatonín dosahuje najvyššie sérové hodnoty v noci, mohol 
by byť účinný hlavne u pacientov, ktorí majú nedostatočný nočný 
pokles krvného tlaku, ktorý je normálne asi 10 – 20 %. Taktiež sa 
zdá, že melatonín by mohol pôsobiť ako protektívum na hypertro-
fovaný myokard. Všetky tieto úvahy sú však zatiaľ v štádiách ex-
perimentov. 

 

• Čomu ešte venujete pozornosť vo svojich výskumoch? 
Vo výskumoch jedno s druhým úzko súvisí. Hypertenzia súvisí 

s endoteliálnou dysfunkciou. Predovšetkým v spolupráci s doktor-
kou Pecháňovou sme roky zacielení na výskum funkcie endotelu, 
produkciu nitrit-oxidu a možnosti protekcie endotelu za rozličných 
patologických stavov. Je to niečo, čo s hypertenziou súvisí a zá-
roveň je dysfunkcia endotelu jednou z výrazných patogenetic-
kých možností vzniku hypertenzie a jej potenciálne protektívneho 
ovplyvnenia. 

 

• Podľa čoho si volíte oblasť výskumu? 
Často si témy volí vedúci vedecký pracovník sám. Našťastie ja 

nie som pri výskume limitovaný ani názormi rovnako starých kole-
gov, lebo môj tím je veľmi malý. Pozostáva len z doktorandov, 
ktorí sa striedajú a z laborantky. Voľba témy vyplýva z mojich 
praktických skúseností, ktoré mám v internej medicíne a zároveň 
z laboratórnych skúseností, ktoré som získal v predchádzajúcich 
rokoch výskumom hypertrofovaného srdca. Snažím sa nájsť témy, 
ktoré by mohli priniesť benefit aj v humánnej medicíne a zároveň 
sú z publikačného hľadiska atraktívne. Ak nie je téma atraktívna, 
jednak sa znižuje ohlas, ale aj možnosť, že by práca mohla byť 
publikovaná v dobrom časopise. 

 

• S kým spolupracujete? Tí, ktorých ste doteraz spomínali, sú 
z Ústavu patologickej fyziológie? 

Ako som už spomenul, zatiaľ som úzko spolupracoval s doktor-
kou Pecháňovou z SAV, dr. Pualisom, dr. Matúškovou a dr. Lupta-
kom, mojimi bývalými doktorandmi, profesorom Pelouchom z LF 
Univerzity Karlovej v Prahe, docentkou Adamcovou z LF Univer-
zity Hradec Králové a mnohými ďalšími, pričom spoluprácu so 
všetkými týmito ľuďmi si vysoko vážim. 

 

• V akých podmienkach pracujú dnešní výskumníci na Slo-
vensku? 
No to neviem. Viem popísať len tie podmienky, v ktorých pracu-

jem ja a tie sú veľmi ťažké. Mojim nepriateľom nie je len nedostatok 
financií, ale aj deficit času. Často mám dojem, že pracujem na 
obrovský časový dlh a robím veci, ktoré som mal robiť pred týžd-
ňom alebo pred mesiacom. To je obrovský stresor, ktorý limituje 

pokoj pri vedeckej práci. Vyplýva to z rôznych nevedeckých čin-
ností, ktoré musím robiť. Čiastočne je to aj preto, že som chcel 
súčasne pracovať aj na klinike. Robiť kliniku a aj laboratórny vý-
skum súčasne je ťažké v každej krajine. Ale myslím si, že nie som 
výnimkou v tom, že kontinuálne naháňam čas. 

 

• Aké perspektívy má podľa Vás výskum u nás? 
Podľa mňa výskum u nás má perspektívy. Zvlášť v poslednej 

dobe sa výsledkom výskumu venuje značná pozornosť. Vedeckí 
pracovníci, zvlášť v centrách excelentnosti, majú dnes neporov-
nateľne lepšie podmienky ako pred dvadsiatimi-tridsiatimi rokmi. 
Mnohí z nich majú podmienky, ktoré sú komparabilné s dobrými 
európskymi pracoviskami. Problémom je, že všetci odchádzajú 
do zahraničia. Predovšetkým kvôli tomu, že sú tam lepšie zaplatení. 
Nevravím, že u nás nie sú špičkoví vedci aspoň trocha zvýhodnení, 
ale porovnať sa to so zahraničím nedá. Napriek lepšiacim sa pod-
mienkam, je ťažké primäť tých, ktorí skúsili pracovať v zahraničí, 
aby sa vrátili. 

 

• Prednášate na univerzitách v zahraničí alebo spolupracujete 
so zahraničnými výskumníkmi? 
Samozrejme, spolupracujem. Niekoľko rokov som bol v Nemec-

ku v rámci Humboldtovho štipendia. V súčasnosti spolupracujem 
s profesorkou Gebhardovou v Nemecku a už so spomínanými čes-
kými kolegami. Ale na bežnú výmenu učiť v zahraničí alebo na za-
hraničné pobyty nemám momentálne priaznivú konštaláciu času. 

 

• Aké máte záujmy? 
Ja už ani neviem! Keď som minulý týždeň odovzdal spomínaný 

projekt suplementa, zistil som, že už štyri mesiace som nebol  
u rodičov na chate v Senci, kde fantasticky relaxujem. A minimálne 
pol roka som nebol na rybách, čo mi môj malý syn – rybár len 
ťažko prepáči. 

Lenka Mlynčeková 
 

Vizitka 
13. 4. 1956 – narodený v Bratislave 
1975 –  ukončil gymnázium Metodova ul., Bratislava 
1981 –  ukončil LF UK s vyznamenaním a Cenou rektora UK 
1982 –  nastúpil na Ústav patologickej fyziológie LF UK 
1986 –  nastúpil na III. Internú kliniku LF UK 
1987 –  získal titul CSc. 
1988 –  atestoval sa v I. stupni z internej medicíny 
1991 –  stal sa docentom 
1996 –  atestoval sa z kardiológie 
2000 –  stal sa profesorom normálnej a patologickej fyziológie 

 

Študijné pobyty: Berlín (1988), Zürich (1992), Göttingen (1992 – 1994), 
Viedeň (1991), Praha (2000), Heidelberg (2000, 2007, 2008). 

Ocenenia: Guothova cena Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), 
3 x Cena rektora UK, Cena československej fyziologickej spoločnosti, 
Cena Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, 3. miesto v Súťaži 
mladých kardiológov o Libinského medailu, 3. miesto v Súťaži o najpro-
duktívnejšieho kardiológa Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Zlatá 
medaila LF UK, Bronzová medaila SLS, Humboldovo štipendium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor Šimko poďakoval v mene všetkých ocenených. Foto: Vladimír 
Šmihula 

Interv iew 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zľava vedec roka prof. Šimko, technológ roka doc. Ladislav Janoušek,
mladá výskumníčka roka Monika Gullerová, ocenenie za výsledky v prog-
ramoch EÚ patrí prof. Jánovi Duszovi a uznanie za celoživotné dielo si 
prevzal prof. Ondrej Halaga. Foto: Vladimír Šmihula 
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Deväťdesiatročnica  
Univerzity Komenského 

 
Počas celého roka 2009 si pripomíname okrúhle výročie založenia Univerzity Komenského. Oficiálnym dňom vzniku je 27. jún 1919. Jej 

založenie malo pre Slovákov obrovský význam. Nielen že sa stala prvou vysokou školou na našom území, ale práve vďaka Univerzite Ko-
menského sa odvtedy mohli slovenskí študenti vysokoškolsky vzdelávať v materinskom jazyku. Nehovoriac o dôsledkoch na rozvoj kultúry, 
vedy a vzdelanosti na Slovensku. Jej význam je ďalekosiahly a svoju tradíciu a postavenie si udržiava dodnes. 

 
Pomohli aj českí kolegovia 

Začiatky budovania Univerzity Komenského však neboli ľahké. 
Kvôli dlhotrvajúcej maďarizácii sa školstvo stretávalo s nedostat-
kom odborníkov pre vyučovanie. Okrem chýbajúcich odborníkov 
univerzita zápasila s priestorovými problémami, nedostatočným 
prístrojovým vybavením a chudobnou dotáciou od štátnej admi-
nistratívy. Navyše vzniku slovenskej univerzity nebola naklonená 
ani vtedajšia politická situácia. Našťastie záujem prejavili českí 
vedeckí a pedagogickí pracovníci, najmä z Karlovej univerzity, ktorí 
pomohli pri budovaní UK. 

Prvou úspešne sa rozvíjajúcou fakultou bola lekárska, ktorá v zim-
nom semestri 1924/25 otvorila všetkých päť ročníkov lekárskeho 
štúdia. Vznikala právnická a filozofická fakulta, ktoré mali čo naj-
rýchlejšie vychovať vzdelaných ľudí pre rôzne odvetvia štátnej 
správy, ako i budovať intelektuálnu základňu slovenskej kultúry  
v mladej republike. 

Na univerzite sa od jej počiatkov rozvíjala vedecká práca. Vcelku 
v skromných ekonomických podmienkach sa podarilo v prvom 
desaťročí existencie univerzity vykonať veľký kus práce v rozvoji 
vedeckého bádania na Slovensku. Postupne sa UK dostávala i do 
povedomia v zahraničí. Prejavilo sa to nadväzovaním vedeckých 
kontaktov, výmenou publikácií so zahraničnými vysokými školami 
a vedeckými inštitúciami.  
Ťaživú priestorovú situáciu právnickej a filozofickej fakulty v roku 

1937 zmiernilo, že univerzite bola odovzdaná nová budova na 
Šafárikovom námestí s veľkou aulou, ktorá je dodnes najvýznam-
nejším slávnostným priestorom UK. 

 
 
Ideologizácia ovládla aj univerzitu 

Mníchovská dohoda v roku 1938 viedla k rozbitiu ČSR a zna-
menala porážku demokratickej koncepcie aj na UK. Vládni činite-
lia Slovenského štátu začali presadzovať svoje politické záujmy 
aj na univerzite. Snem SR ju v roku 1940 premenoval na Sloven-
skú univerzitu, zároveň však založil dlho chýbajúcu prírodove-
deckú fakultu.  

Po skončení druhej svetovej vojny sa začala vo vývoji univerzity 
nová etapa. Zmena politického režimu vo februári 1948 zname-
nala principiálny obrat v živote štátu a spoločnosti. V duchu zá-
sad komunistickej ideológie bolo základným predpokladom prí-
pravy inteligencie ovládnutie vysokých škôl a ich zaradenie do 
novej sústavy školstva a kultúry. I napriek direktívnym zásahom 
zo strany štátnych a straníckych orgánov, zideologizovaniu uni-
verzitného života, zastávala univerzita popredné miesto pri výcho-
ve odborníkov v mnohých oblastiach vedy a kultúry. Začala sa 
etapa jej kvantitatívneho rozvoja. Postupne sa rozrastala o nové 
fakulty: pedagogickú (1946), farmaceutickú (1952), fakultu telesnej 
výchovy a športu (1960), lekársku fakultu v Martine (1969), mate-
maticko-fyzikálnu (1980). Výrazne narastal aj počet jej študentov 
a vrchol dosiahol v sedemdesiatych rokoch. Spoločenskovedné 
pracoviská boli ideologizáciou práce postihnuté viac ako prírodo-
vedné, lekárske a farmaceutické disciplíny, takže dosiahli výsled-
ky, ktorých význam prekročil hranice republiky. 

 
 
Najvyššie vzdelávacie a vedecké centrum 

Po novembrovej revolúcii v roku 1989 postavil proces premeny 
našej spoločnosti nové úlohy aj pred UK. Univerzita sa vrátila do 
európskeho akademického spoločenstva a k pôvodným akade-
mickým tradíciám. Vznikli najvyššie orgány samosprávy a začal 

sa budovať funkčný demokratický systém riadenia. Fakulty mali 
právnu subjektivitu, obnovilo sa habilitačné konanie, vymenúvací 
proces na profesorov, miesta vedúcich katedier sa obsadzujú na 
základe konkurzov.  

November priniesol aj zmeny do vzdelávacieho procesu. Odstrá-
nili sa predmety s ideologickým charakterom, postupne sa popri 
magisterskom a doktorskom štúdiu etablovalo aj bakalárske štú-
dium. Integrálnou súčasťou vzdelávania na univerzite sa stalo 
doktorandské štúdium a rôzne formy postgraduálneho štúdia.  

V nových podmienkach bolo v roku 1990 možné opätovne 
začleniť do zväzku univerzity rímsko-katolícku cyrilometodskú 
bohosloveckú fakultu a včleniť do univerzity aj evanjelickú bo-
hosloveckú fakultu. Naliehavosť potreby vychovať pre trhové hos-
podárstvo vysokokvalifikovaných odborníkov viedla k zriadeniu 
fakulty managementu (1991). Najmladšou z trinástich fakúlt je fa-
kulta sociálnych a ekonomických vied, ktorá sa stala súčasťou UK 
v roku 2002. 

Pre UK nastal dynamický rozvoj spolupráce s desiatkami za-
hraničných univerzít. Vytvorili sa predpoklady rozvíjať sa ako mo-
derné a najvyššie vzdelávacie a vedecké centrum, umožňujúce 
komplexnú prípravu študentov a rozvoj najmodernejších smerov 
vedy i výučby. 

Lenka Mlynčeková 
Zdroj: www.uniba.sk

90.  výročie  založenia Univerzity Komenského 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nariadenie vlády ČSR o pomenovaní Univerzity Komenského. 
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Osud budovy na Šafárikovom námestí č. 6 
 
Hlavná budova univerzity je postavená na mieste zbúraných obytných domov, potravinárskeho daňového úradu a hostinca na križovatke 

Justiho radu (dnešné Vajanského nábr.), Roykovej (dnešná Tobrucká) a Šafárikovho námestia. Pôvodným vlastníkom pozemku bol Ján 
Pálffy.  

 
V roku 1918 štát pozemok skonfiškoval. Začiatkom dvadsiatych 

rokov bol vrátený dedičom J. Pálffyho, ktorí sa zaviazali opraviť 
chátrajúce budovy. Neskôr pozemok odkúpila Továreň na káble, 
a. s., Bratislava, ktorá ho 22. marca 1924 predala štátu za 2,6 mil. Kč. 
Nákresy budov určených na zbúranie vypracoval a mestskému 
zastupiteľstvu predložil 17. septembra 1929 O. Melecha. S demo-
láciou objektov sa začalo v roku 1930, keď bolo vydané stavebné 
povolenie na stavbu budovy  Štátny obchodný dom v Bratislave.  

V novostavbe mali byť pôvodne umiestnené plodinová burza, 
dunajská plavebná spoločnosť, obchodná komisia a v suteréne 
zemský archív a pošta. Ministerstvo vnútra však rozhodlo, že poš-
tový úrad Bratislava č. 6 zostane v miestnostiach vládnej budovy 
(budova FiF UK na Gondovej), kde je až do dnešného dňa.  

Zápas univerzity o pridelenie budovy na Šafárikovom námestí 
sa začal v roku 1934, keď si vtedajší rektor prof. PhDr. Antonín 
Kolář vyžiadal audienciu u ministrov Hodžu, Dérera, Beneša a se-
nátorov A. Štefánka a K. Stodolu. Intervenoval aj u predsedu vlá-
dy Malypetra. Na jeseň 1935 navštívil Bratislavu minister školstva 

Jan Krčmář, ktorý o celej záležitosti rokoval so zástupcami aka-
demického senátu UK a profesorského zboru PraF a FiF. 

Na zasadnutí senátu dňa 3. apríla 1935 bola vytvorená stavebná 
komisia na čele s predsedom prof. MUDr. S. Kostlivým, ktorá sa 
zamerala na získanie štátneho obchodného paláca pre UK. Ten-
to zámer bol korunovaný úspechom a budova bola pridelená 
právnickej a filozofickej fakulte s tým, že v blízkej budúcnosti bude 
postavená prístavba. V nej mala byť umiestnená právnická fa-
kulta, kvestúra a univerzitná knižnica. Bola to veľkolepo naprojek-
tovaná stavba, ktorá mala byť vysoká až 32 m. Vypracovaním pro-
jektu bol poverený akad. arch. F. Krupka.  

Zápis študentov PraF UK v zimnom semestri 1936/37 bol ešte 
na Kapitulskej ulici. V priebehu októbra 1936 sa právnická fakulta 
presťahovala do novej budovy. Budova na Kapitulskej sa adap-
tovala pre potreby katolíckej bohosloveckej fakulty. Slávnostné 
otvorenie budovy bolo 11. marca 1937. 

PhDr. Viliam Csáder,  
Archív UK 

 

90.  výročie  založenia Univerzity Komenského 

Vedeli ste, že...? 
− univerzitu do dnešných dní vyštudovalo 148 275 študentov? 
− v súčasnosti na UK študuje 29 387 študentov, z toho 2 470 doktorandov? 
− UK ponúka až 1 137 študijných programov vo všetkých stupňoch? 
− podľa rebríčka kvality webometrics.com je UK na 412. mieste (medzi 3 % najkvalitnejších) na svete? 

Spracovala: Lenka Mlynčeková 
Zdroj: Oddelenie študijných vecí UK. Údaje sú platné k 31. 10. 2008. 
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Projekt na podporu študentov  
so špeciálnymi potrebami 

 
Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK realizovala v rokoch 2006 – 2008 projekt VIA LUCIS, ktorý mal vytvoriť podmienky pre lepší prístup 

študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k štúdiu na vysokých školách. Ten zároveň vplýva na zvýšenie ich šancí uplatniť 
sa na trhu práce. Projektový tím tvorili prevažne pedagógovia danej katedry ale aj spolupracovníci z ministerstiev školstva a práce, sociál-
nych vecí a rodiny.  

 

Projekt sa realizoval na katedre, ktorá je 
v oblasti špeciálnej pedagogiky na Sloven-
sku najväčšou, najstaršou, s najrozsiahlej-
šou publikačnou činnosťou a s najväčším 
počtom študijných programov v danej ob-
lasti, ktoré realizuje v rozličných formách 
štúdia.  

 

Centrum pomoci  
a ďalšie aktivity 

Tím mal za cieľ naplniť viaceré čiastkové 
úlohy. Medzi nimi bolo napríklad zriadenie 
modelového pracoviska v podobe Centra 
pomoci študentom, ktoré má poskytovať 
poradenstvo študentom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami uchá-
dzajúcich sa o štúdium na vysokej škole. 
Úlohou bolo aj identifikovať špeciálne vý-
chovno-vzdelávacie potreby študentov, vy-
pracovať model vzdelávania poradenských 
pracovníkov či navrhnúť optimálny model 
poskytovania poradenskej podpory. Okrem 
iného tím pripravil študijné materiály a rea-
lizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu. 

 

Projekt absolvovalo  
240 pedagógov 

Obsahom projektu bolo nadobudnutie, 
resp. rozšírenie poznatkov pracovníkov 
jednotlivých vzdelávacích inštitúcií o špe-
cifiká práce so študentmi so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami a o dô-
sledkoch zdravotného postihnutia na vzde-
lávanie v podmienkach vysokých škôl. 

Vzdelávanie pedagógov a poradenských 
pracovníkov sa realizovalo v štyroch mo-
duloch v rámci 150 hodín. Podmienkou 
získania osvedčenia, okrem účasti na pred-
náškach jednotlivých modulov, bola aj 
prezentácia záverečnej tematickej práce. 
Vzdelávania sa zúčastnilo dvestoštyridsať 
pedagógov a poradenských pracovníkov  
z rôznych typov škôl, školských a poraden-
ských zariadení z celého Bratislavského 
VÚC. Pritom záujem bol aj z iných VÚC.  

 

Radili sme študentom,  
vydali sme publikácie 

Druhým okruhom projektu bola príprava 
samotných študentov stredných škôl so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami na pôsobenie v prostredí vysokých 
škôl. Centrum pomoci poskytovalo študen-
tom potrebný servis. Poradenské aktivity 
sa líšili jednak podľa druhov a stupňov 
zdravotného postihnutia študentov, ale tiež 
značnou rozdielnosťou požiadaviek podľa 
študijných programov. Poradenský proces 
realizovali odborníci s rozličným zamera-
ním. Zúčastnilo sa ich sto uchádzačov nie-
len o štúdium na PdF UK, ale aj na iných 
vysokých školách na Slovensku. 

Okrem vzdelávacích aktivít bol projekt Via 
Lucis prínosom aj v oblasti podpory publi-
kačnej činnosti členov projektového tímu. 
Viedol aj k rozšíreniu prístupu k relevantnej 
literatúre pre účastníkov vzdelávania, ale aj 
pre študentov špeciálnej pedagogiky na 

PdF UK. Počas trvania projektu sme vydali 
učebné texty a v roku 2008 súbor dvanás-
tich vysokoškolských učebníc z rôznych 
oblastí špeciálnej pedagogiky. 

 
Konferencia Šanca pre všetkých 

Na pôde PdF UK sa dňa 5. júna 2008 
uskutočnila medzinárodná konferencia pod 
názvom Integrácia – šanca pre všetkých, 
na ktorej sa okrem frekventantov vzdelá-
vania Via Lucis zúčastnili aj prednášajúci  
z celého Slovenska a Českej republiky. Dô-
ležité miesto mali vystúpenia študentov 
PdF UK s rozličným druhom zdravotného 
postihnutia, ktorí hovorili o vlastných skúse-
nostiach zo štúdia. Poukázali na pozitíva, 
ale aj potrebu riešenia niektorých oblastí. 

Projekt Via Lucis umožnil fakulte prekle-
núť obrovskú bariéru v prístupe študentov 
s postihnutím k vzdelávaniu, ako aj vyplniť 
medzery v oblasti vzdelávania pedagógov, 
poradenských pracovníkov a výchovných 
poradcov so zameraním na postihnutie  
a nadanie v období školského veku a ado-
lescencie. Projekt súčasne dopomohol vy-
tvoreniu Centra pomoci študentom s postih-
nutím, ako jediného zariadenia svojho dru-
hu na Slovensku, ktoré slúži ako podporné 
centrum pre študentov so všetkými druhmi 
postihnutia uchádzajúcich sa o štúdium na 
vysokej škole.  

doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., 
Mgr. Erika Tichá, PhD.,  

Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK 
 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vďaka projektu mohla katedra špeciálnej pedagogiky nakúpiť počítače, špeciálny software a niektoré kompenzačné pomôcky pre študentov 
s telesným postihnutím. 
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Študentské kolokvium k zavedeniu eura 
 
Na pôde FM UK sa dňa 25. novembra 2008 uskutočnilo Študentské kolokvium k zavedeniu eura, na ktorom sa zúčastnili nielen samotní prednášajúci – 

študentky a študenti druhého a tretieho ročníka nemeckého programu, ale aj významný hosť – splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura doktor Igor Barát.  
 

Hlavná organizátorka docentka Nováčková privítala účastníkov a v krát-
kosti predstavila nemecký program, ktorý zastrešuje spolu s doktorkou 
Milošovičovou. V súvislosti so zavedením eura ako jednotného platidla  
a spoločnej meny EÚ vystúpil doktor I. Barát s prezentáciou najzákladnej-
ších aspektov tohto procesu. Ďalej informoval, že zavedenie eura nemá 
vplyv na uzatvorené zmluvy, čo zabezpečí ich kontinuitu. Tento fakt doktor 
Barát ilustroval príkladom hypotekárnej zmluvy, ktorá zostáva v platnosti 
napriek tomu, že bola uzatvorená v slovenských korunách. Dôležitým aspek-
tom pre spotrebiteľov je aj zaokrúhľovanie cien v ich prospech, aby sa tak 
zabránilo viditeľnému a umelému zdražovaniu (podľa hesla  Meníme menu, 
nie cenu.). Spôsob prepočtu Slovenskej koruny na euro, ako aj pravidlá 
zaokrúhľovania a duálne zobrazovanie cien, ošetruje Generálny zákon. 
Zároveň budú po 1. januári 2009 priebežne upravované zákony.  

Účastníci konferencie sa zoznámili aj s formou výmeny bankoviek a mincí 
za nové – eurobankovky a euromince. V rámci diskusie sa študenti pýtali 
na niektoré konkrétne prípady, ako s eurom zaobchádzať a aký bude mať 
vplyv na finančné transakcie a účtovníctvo, či registračné pokladne.  

Po prezentácii doktor Baráta predstavili svoje príspevky študentky a štu-
denti, ktoré ich predniesli v nemeckom jazyku na veľmi profesionálnej  
a solídnej úrovni nielen z hľadiska jazykovej, ale aj odbornej vybavenosti. 
J. Preťo, P. Žittňan a T. Čarný sa venovali otázkam eura a podnikateľov,  
R. Czafik a M. Zajková zavedeniu eura z hľadiska študentov, Z. Šikulová  
a K. Sabová sa zamerali na euro a ostatné členské štáty EÚ, J. Vitko  
a V. Račevová upriamili svoju pozornosť na Madrid a veľký tresk (známy 
tiež ako Big Bang).  

Mimoriadne aktuálnu tému si zvolili študentky tretieho ročníka K. Dane-
ková a B. Schrererová, ktoré vo svojej prezentácii do hĺbky rozpracovali 
tematiku eura z hľadiska občanov. Študentky vyzdvihli niektoré štatistické 
údaje uverejnené v slovenskej tlači, ktoré sa týkali informovanosti, spokoj-
nosti príchodu novej meny (57 % občanov ju uvíta), očakávaných násled-
kov pre Slovensko (54 % obyvateľstva očakáva pozitívne až veľmi pozitívne 
zmeny), poznania eurobankoviek a euromincí, ale aj menej príjemných 
aspektov, akými sú možné zdražovanie a nárast cien (očakáva 65 % opý-
taných). Podľa štatistík očakáva 82 % respondentov jednoduchšie možnosti 
nakupovania, pričom zároveň zaniknú poplatky za výmenu peňazí. Na zá-
ver boli spomenuté aj hospodárske otázky, ktoré sa týkajú napr. hospodár-
skeho rastu a zvyšovania miezd a dôchodkov. 

So zaujímavým príspevkom vystúpili aj O. Madarasz a P. Marcin, ktorí si 
vybrali rómsku problematiku a to, ako sa vláda snažila informovať aj prísluš-
níkov tejto početnej menšiny.  

Záver konferencie tvorila prezentácia A. Sýkoru o ochrane a falšovaní 
eurobankoviek. Prezentácia bola doplnená aj demonštráciou ochranných 
znakov, podľa ktorých sa dá preveriť originalita alebo falzifikované platidlo.  

Študentské kolokvium bolo výborne pripravené a malo plynulý priebeh. 
Mimoriadna vďaka patrí najmä hlavnej organizátorke podujatia doc. Nováč-
kovej, ktorá prispela nielen svojim profesionálnymi ale aj odbornými kva-
litami. Veríme, že sa podobné podujatia uskutočnia aj v budúcnosti. 

Mgr. Petra Milošovičová, PhD., Katedra ekonómie a financií FM UK 
 

Doktor Csáder oslávil jubileum, Archív UK výročie vzniku 
 

Byť archivárom nie je jednoduché – jednoduché nie je ani štúdium archívnictva na Katedre archívnictva a pomocných vied historických FiF UK. Ale ani 
samotná prax v tomto odbore, pokiaľ sa ho absolventi nevzdajú skôr, než by vôbec začali. Veď kto by si dobrovoľne namáhal pamäť a ukladal do nej množstvo 
informácií o najrôznejších dokumentoch, miestach ich uloženia, súvislostiach pri ich spracovávaní, vyhľadávaní i poskytovaní informácií.  

 
Ani naša spoločnosť nevníma archivára tak, ako by to azda tomuto povo-

laniu prináležalo. Obyčajne je papier to posledné, na čo myslíme, ale prvé, 
čo hľadáme, keď potrebujeme dokázať svoju pravdu.  

Archív UK patrí medzi 24 špecializovaných archívov v Slovenskej republike, 
medzi ktoré o. i. patria archív Kancelárie prezidenta SR, parlamentný archív, 
Archív NBS, Archív STV, Archív geodézie a kartografie, Vojenský historický 
archív či Archív Mincovne Kremnica. Spomedzi všetkých univerzít a vyso-
kých škôl na Slovensku majú štatút špecializovaného archívu len tri z nich 
(UK od r. 1963, STU od r. 1965, EÚ od r. 1993), ostatné majú zriadené len 
registratúrne strediská. Archív UK je teda z rodiny univerzitných archívov 
najstarší a dňa 1. júla 2008 sme si pripomenuli 45. výročie jeho vzniku. 
Ako? V tichosti. Bez veľkej slávy a dlhých rečí. Jednoduchou formuláciou 
vyslovenou medzi kolegami – dnes má náš archív narodeniny, nech sa 
darí jemu i nám lepšie než doteraz. 

PhDr. Viliam Csáder vedie archív od roku 1998. Kto ho pozná, vie, že ne-
vykonáva len funkciu, ale snaží sa aj o odborné spracovanie archívnych 
fondov uložených v Archíve UK a chce tiež odovzdať svoje viac než tridsať-
ročné skúsenosti univerzitného archivára aj mladým kolegom. S jeho me-
nom sa z času na čas stretávame aj na stránkach Našej univerzity alebo  
v účelovo vydaných publikáciách, akými sú napr. Akademické insígnie  
a slávnostné obrady na Univerzite Komenského, v ktorej nám poodhalil ich 
históriu, či Právnici na Univerzite Komenského – 85 rokov činnosti Právnickej 
fakulty (1921 – 2006), v ktorej na viac než šesťdesiatich stranách zmapoval 
sídla tejto fakulty. Dejinám Archívu UK sa venoval napr. v príspevku Anfänge 
und Entwicklung des Archivs der Comenius-Universität, ktorý vyšiel v Buda-
pešti v roku 2000 v zborníku z medzinárodnej konferencie. 

Pri príležitosti životného jubilea bola v polovici novembra 2008 PhDr. Vilia-
movi Csáderovi za celoživotnú prácu univerzitného archivára odovzdaná 

medaila Františka Víťazoslava Sasinka spolu s pamätným listom generál-
neho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Do ďalšej prá-
ce mu prajeme veľa zdravia a tvorivých síl. 

Mária Grófová, Archív UK 

Aktiv ity našich pracov ísk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konferencia fakulty managementu priniesla praktické informácie o eure. 

Jubileá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Viliam Csáder bol ocenený za celoživotnú prácu archivára pri príle-
žitosti svojho životného jubilea. 



Potulky fakultou matematiky, fyziky a informatiky 
 
Zeleňou lemované chodníky privádzajú študentov FMFI UK do rozsiahleho komplexu budov. V jeho srdci sa nachádza hlavná budova 

popretkávaná chodbičkami smerujúcimi do troch samostatných prístavieb. Cítiť z nich závan socialistickej architektúry, rovnako ako z iných 
budov postavených v Mlynskej doline – napríklad z budovy STV. 

 
Okrem študentov mat-fyzu, ako fakultu na-

zývajú domáci, potuluje sa tu nezvyčajne veľa 
mladých ľudí. Neďaleko sa totiž nachádza inter-
nát, v ktorom býva veľká časť študentov uni-
verzity. Dýcha to tu akademickou čistotou a aj 
napriek neprívetivému počasiu sú malé učebne 
teplé a útulné. Ako sa ale dozvedám od star-
ších študentov, teplé sú len tie s nepárnymi 
číslami, lebo v tých sa nachádzajú teplovodné 
potrubia. 
Čerstvé prírastky zase dávajú najavo svoju 

radosť, že už konečne vedia trafiť z jedného 
bufetu v pavilóne fyziky do druhého bufetu  
v matematickej časti. Po presvetlených chod-
bách by som pokojne kráčala hodiny, nebolo 
by na škodu zrátať koľko kilometrov sa človek 
nachodí za štandardnú dobu štúdia. Na múri-
koch popri oknách sedia mladší i starší, roz-
právajú sa, smejú sa, čítajú, počúvajú hudbu 
a relaxujú, alebo sa jednoducho učia. Všetci 
sa na seba usmievajú a keďže sa na mňa mno-
hí pozerajú ako na cudzí element, tuším, že tu 
každý každého pozná.  

Možno táto spolupatričnosť vychádza z vďač-
nosti, že ľudia naokolo ich neodsudzujú tak, 
ako ich bývalí spolužiaci. Pre ich horlivý záu-
jem o predmety také nepopulárne v dnešných 
časoch. Možno konečne cítia, že sú medzi 
svojimi a že si ich niekto váži práve pre ich 
nepochopený záujem o čísla, pokusy či počí-
tačovú techniku.  

 
Prospechové štipendium  
je veľmi motivujúce 
Vzdychnem si, vybalím svoju kameru a chys-

tám sa urobiť nejaké zábery. Stretám dievča, 
optimisticky pôsobiacu prváčku. Na prvý po-
hľad vidieť, že je samostatná, ale zároveň 
badať isté znepokojenie z nepreskúmaných 
zákutí školy. Chopím sa príležitosti a položím 
jej zopár otázok. Volá sa Barbora, má devät-
násť a študuje ekonomickú a finančnú mate-
matiku. Pýtam sa, čo ju prekvapilo pozitívne  
a čo naopak negatívne, keď prišla na mat-fyz. 
Okamžite ju napadlo, že organizácia je skvelá, 
že všetko funguje ako hodinky. Rovnako pozi-
tívne reaguje aj na pedagógov a celkovú kva-
litu výučby. O negatívach nevie, odpovedá, že 
ju tu nič nesklamalo. Vyzerá, že to myslí vážne. 
I keď môj prvý dojem mi napovedal, že z nej 
srší číra hrdosť.  

Pokračujem otázkou, aký vidí rozdiel v posto-
ji fakúlt. Odpovedá znova bez zaváhania: Prí-
jemne ma prekvapilo napríklad prospechové 
štipendium. Neviem, či je to na každej fakulte, 
ale tu áno a je to dosť motivujúce. Ďalšia otáz-
ka smerovala na meno fakulty a univerzity  
v zahraničí. Barborka odpovedala, že fakulta 
vyvoláva rešpekt, kdekoľvek ho povie, ale uni-
verzita samotná je známa hlavne v susedných 
krajinách.  

UK je jednotka 
Po pár krokoch stretávam sympatického mla-

dého muža postávať pri vchode. Ostávam prí-
jemne prekvapená, že je minimálne rovnako 
ochotný ako Barbora hovoriť na kameru. Volá 
sa Michal, má dvadsaťtri a je v prvom ročníku 
magisterského stupňa. Je z Bratislavy a jeho 
odborom je matematické modelovanie. Pýtam 
sa rovnakú otázku – príjemné a nepríjemné 
prekvapenia po príchode. Najviac ho prekvapil 
prístup učiteľov, že sa správajú k študentom 
viac-menej ako k rovnocenným.  

Pridávam druhú otázku ohľadne rozdielu me-
dzi fakultami. Michal má pocit, že kvalita výuč-
by je tu vyššia ako na iných fakultách. Doka-
zujú to návštevy zahraničných odborníkov  
a časté publikovanie vedeckých prác profeso-
rov i podpora študentských pokusov. Čo sa 
týka mena v zahraničí, Michal sa smeje hneď 
po úvodných slovách. V zahraničí bol vraj iba 
v ČR, tak mi vie len ťažko odpovedať. Avšak 
dostávam z neho aspoň informáciu, že Česi 
poznajú UK rovnako ako ostatné slovenské 
univerzity. Kam by našu univerzitu umiestnil  
v rebríčku slovenských vysokých škôl? Znova 
sa usmeje, vystrčí palce nahor a povie, že UK 
je jednoznačne jednotka.  

Vraciam sa k otázke negatívnych prekvape-
ní. Asi nič. Všetko bolo OK. Je to proste naj-
lepšia fakulta! Tajne a potichu trochu súhlasím. 
Veď aj mňa kedysi prijali a mohla to byť aj moja 
škola.  

 
Hendikepovaní 
Nakoniec sa vyberám za svojim bývalým 

spolužiakom z gymnázia. Roman je prvák na 
informatike, má dvadsaťjeden rokov a pochá-
dza z Bytče. Dokáže mi podať veľmi zaujímavý 
pohľad, lebo patrí medzi nemálo hendikepo-

vaných študentov na tejto škole – je totiž ne-
vidiaci. Najprv mu dávam rovnaké otázky ako 
ostatným. A dostávam rovnaké odpovede. 
Prístup ľudí je výborný, dá sa s nimi dohodnúť, 
ak je nejaký problém, sú ústretoví a problémy 
sa snažia riešiť. Nepríjemné prekvapenie? Ma-
tika a dôkazy.  

Roman vyvráti môj pocit z dokonalosti mat-
fyzu, keď skonštatuje, že rozdiely medzi fakul-
tami nevidí, každý predsa o svojej fakulte povie, 
že je tá najlepšia a najťažšia. Musím len sú-
hlasiť, aj ja by som to asi tvrdila. Univerzita 
takisto pre Romana patrí na prvé miesto na 
Slovensku, v zahraničí, myslí tým v Českej re-
publike, je to už ale s významom našej univer-
zity horšie. 

Samozrejme, špeciálna otázka sa týka Ro-
manovho zrakového postihnutia. Pýtam sa, či 
sa stretáva s dostatočnou podporou a ústreto-
vosťou zo strany pedagógov. Vraj problémov 
je veľa a oni nie sú zvyknutí. Hlavne na prednáš-
kach sa dôraz kladie na komunikáciu s tabu-
ľou. Roman potom zostáva stratený. Optimis-
ticky dodáva, že riešenie je, len ho treba nájsť.  

Obzerám sa na bezbariérové prístupy pre 
vozíčkarov a hovorím si, že toto je jedna z fa-
kúlt, ktoré sa naozaj snažia vyjsť v ústrety kaž-
dému. S dobrým pocitom a s úsmevom na 
tvári spokojne balím kameru a vydávam sa 
smerom na zastávku. Usmievam sa vďaka 
skvelým ľuďom, ktorých som tu stretla a vďaka 
príjemnej atmosfére, v akej som sa mala mož-
nosť ocitnúť. Znova trochu poblúdim, ale stále 
je v okolí ochotný mat-fyzák, ktorého sa mô-
žem bez obáv spýtať na cestu. 

 
Petra Bačová,  

študentka 1. roka štúdia žurnalistiky FiF UK  
(redakčne krátené) 

 
 

Študentským perom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustračné foto. Zdroj: www.uniba.sk 
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