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O študijných programoch, databáze absolventov a stavebných plánoch UK
Prvé angiologické pracovisko má 35 rokov
Komentár k novele zákona o VŠ
Stretnutie absolventov „Matfyzu“

Študenti manažmentu na Univerzite
v Salzburgu

Spr av odajstv o

Editoriál
Olympiáda ako sviatok tela a duše. Jej ideály môžu inšpirovať
stále. Príkladom z tohto čísla môže byť „húževnatosť a chuť
našej študentky – olympioničky naďalej sa boriť s podmienkami, ktoré majú v SR športovci zdanlivo menej atraktívnych športových disciplín“. Čo je atraktívnou disciplínou – disciplínami
na UK? Sú nimi študijné programy, o ktoré javia študenti najväčší záujem? Alebo sú to tie študijné programy, ktoré sú také
ťažké, že vyštudovať ich dokáže naozaj len pár jednotlivcov?
Či také, ktoré na Slovensku nemajú páru? Vari by nimi mohli
byť tie, ktorých absolventov spoločnosť nevyhnutne potrebuje
pre každodenný život? Alebo je to práve naopak a sú nimi také,
ktoré predstavujú pre ľudstvo intelektuálnu výsadu a luxus?
A sú vôbec študijné programy atraktívnou disciplínou na UK?
K inšpirácii kontrast. V jednom čísle dve informácie o neprajníctve, zlých vzťahoch, ktoré brzdia dobré myšlienky („Tridsaťpäť rokov nepretržitej existencie prvého angiologického pracoviska... prekonávať bolo treba, bohužiaľ, aj nesmierne veľa
prekážok a podrazov zo strany neprajníkov a odporcov“, na
inom mieste náš doktorand hovorí, že ako študent mal „lepší
pocit v niektorých veciach, keď som o nich nič nevedel. Nevedel som nič o žabo-myších vojnách, ktoré sa tam vedú. ... stále
je medzi nimi istá nevraživosť, aj po mnohých rokoch.“). Ako
môžeme pomôcť tomu, aby sme neplytvali energiu na zbytočné prieky?
Seriály sú dnes populárnym mediálnym produktom. Nie som
si istý, či tomu tak je aj v prípade seriálu „Novely vysokoškolského zákona SR“. Aktuálny diel hovorí intenzívne o peniazoch
a majetku, čo je vždy dvojsečné. V čísle sa preto oprávnene
pýtame, či v tejto novele ide skutočne len o podporu vedy
a výskumu, alebo či je to ďalšie panské huncútstvo. Vysoké
školy, na rozdiel od iných sektorov spoločnosti, od roku 1989
štátny / svoj nehnuteľný majetok nezašántročili, nezbohatli
z neho jednotliví akademici. Vyzerá to tak, že novela ich úsilie
podkopáva. Alebo je to snaha imitovať riešenie slovenského
paradoxu, ktorý vzniká dlhoročným investovaním množstva
štátnych peňazí do vedy cez SAV a tzv. (post)rezortné výskumné ústavy, peňazí, ktoré potom chýbajú vede na vysokých školách? Je efektívnejšie liečiť príčinu alebo príznak? O rizikách
navrhovanej liečby ani nehovorím, o tých sa dostatočne píše
v našom článku.
Viem, časy sa menia. Prvý raz som napríklad zaznamenal,
že by sa u nás niekto otvorene priznal, že doktorandské štúdium „je len môj odrazový mostík, ťažké peniaze zarábať ešte
len budem“ a zároveň si bol istý, že jeho vzdelanie je na to
dobrým predpokladom. Ak potrebujete ďalšie námety na uvažovanie, pozrite si celý rozhovor. Na nedostatok nekonvenčných
myšlienok sa sťažovať nemôže.
Editoriál sme začali v športovom duchu, tak ním aj skončime.
V čísle sa píše aj o tom, že sa konali „majstrovstvá sveta v dievčenských formáciách (zatiaľ len v seniorkách)“. Ako vidno z fotografie k článku, v našom prípade nešlo o dôchodkyne. Slovo
senior sa však používa aj na označenie najstarších členov
spoločnosti a v športe na označenie vekovej kategórie, kde
títo ľudia súťažia. Pekná ukážka užitočnosti tzv. mäkkých vied
(tu zastúpených jazykovedou). Homonymá. Ale aj synonymá,
antonymá a iné. Aby si ľudia lepšie rozumeli napriek tomu, že
sa tešíme z rôznosti sveta a chceme ju zachovávať.
Ale aby sme neodbočili od pohybových aktivít. Koľkí vieme
aspoň trochu konkrétnejšie, čo to je lindy hop, ktorý sa tiež
spomína v dnešnom čísle? Ide o tanec z rodiny swingových,
ktorý vznikol najmä zo stepu, džezového tanca, tanca breakaway a charlestonu. Schvaľovanie „rozpočtu“ UK na rok 2009
je v plnom prúde.
M. Dúbrava, prorektor UK
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Zahraniční študenti
sa zoznámili s univerzitou
Študenti zo zahraničia začínajúci nový semester na našej univerzite sa dňa 6. februára 2009 stretli v Aule s prorektorom pre
medzinárodné vzťahy Petrom Osuským. Prorektor ich privítal a porozprával krátko o univerzite a jej histórii. Pred Aulou sa všetci pristavili pred Komenského podobizňou, pri ktorej prorektor priblížil
Komenského život. Študentov potom zaviedol do Rektorskej siene,
kde si študenti pozreli obrazy bývalých rektorov UK a prorektor
pokračoval v rozprávaní o známych a významných hosťoch, ktorých v sieni UK v ostatnom čase privítali. Spomenul návštevu generálnej guvernérky Kanady Michaëlle Jean a švédskeho kráľa
Karola XVI. Gustáva s kráľovnou Silviou. Z tabule s menami čestných doktorov vybral niektoré osobnosti, o ktorých sa bližšie
zmienil. Študentom nakoniec zaželal pekné zážitky a vyjadril želanie, že ak budú na univerzite spokojní, budú ďalej šíriť jej dobré
meno.
Chceli sme vedieť, prečo si zahraniční študenti vybrali pre štúdium Univerzitu Komenského. Študentky z Aténskej univerzity
ekonomiky a biznisu María, Giotena a Maro sa rozhodli stráviť
semester na fakulte managementu. Univerzitu si vraj vybrali kvôli
Bratislave, ktorá je „celkom iná ako Atény“. Páči sa im, že mesto
je lacné a priateľské a tešia sa na výlety do okolia.
André z Portugalska bude tiež študovať ekonomiku na FM UK.
Tip na našu univerzitu dostal od kamarátky, ktorá u nás strávila
minulý rok. Okrem toho, že si chce zlepšiť angličtinu, bol zvedavý
na kultúru strednej Európy. Bratislava sa mu páči najmä preto, že
nie je príliš veľká.
Stretnutie zorganizovalo Oddelenie medzinárodných vzťahov
UK.
Lenka Mlynčeková

Študenti zo zahraničia sa zišli aj v Rektorskej sieni, kde sa od prorektora Osuského dozvedeli aj o niektorých čestných doktoroch.
Foto: LM

●●●●●

Poznámka k titulnej strane:
Návšteva študentov programu Medzinárodný manažment FM UK
na Univerzite v Salzburgu bola zameraná na aktuálne problémy
súvisiace s Lisabonskou zmluvou. Viac na strane 3.
Foto: Ondrej Smolek
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Strieľajúca študentka
Dňa 25. februára 2009 prijal rektor UK Danielu Peškovú, našu študentku a puškárku, ktorá na športovom poli vynikajúcim spôsobom

Pracovná a študentská podoba Daniely Peškovej.
Zdroj: www.danielapeskova.sk, nu

šíri aj dobré meno našej školy. Na stretnutie prišla „v civile“ – bez 50 kg
výzbroje a výstroja, ktoré nosí so sebou na súťaže (len o niečo menej,
než sama hmotní). Je to jedna z tých vrcholových športovkýň, ktorá neštuduje na FTVŠ, ale na inej našej fakulte – na pedagogickej. Ak sa
po skončení svojho profesionálneho športového pôsobenia nerozhodne zúročiť špecifické vedomosti z vrcholového športu napríklad ako
trénerka, bude mať kvalifikáciu zo študijného programu predškolská
a elementárna pedagogika. Daniela si doteraz vystrieľala tituly, popredné umiestnenia a svetové rekordy na majstrovstvách sveta, svetovom
pohári, svetovej univerziáde i domácich podujatiach. Asi najcennejšie
je však jej deviate miesto na olympiáde v Pekingu. Veríme, že na OH
v Londýne 2012 jej už nebudú chýbať ani tie desatinky milimetra, ktoré ju v Pekingu delili od finále. Aktuálne miesto v európskom či svetovom rebríčku, húževnatosť a chuť naďalej sa boriť s podmienkami,
ktoré majú v SR športovci zdanlivo menej atraktívnych športových
disciplín, vytvárajú na to reálne predpoklady.
-nu-

Hľadanie tvaru akad. sochára Alojza Drahoša
Jedinečná výstava sochára, medailéra a pedagóga Katedry výtvarnej výchovy PdF UK akad. soch. Alojza Drahoša, PhD., sa konala v reprezentatívnych priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu od novembra 2008 do konca januára 2009.
Prezentuje sa komorne ladenou bronzovou plastikou, medailérskou
tvorbou, plaketami a jemným plošným reliéfom. Svoje práce realizuje
v rovine klasických sochárskych materiálov – mramoru a bronzu, pričom tieto dva materiály spája do jedinečných kompozícií. Umelec nás
na svojej výstave pozýva a zároveň odkrýva „tajomstvá svojej tvorby“
v podobe škíc, kresbových i maliarskych konceptov.
V prezentovaných dielach je meditatívnosť bronzu často v kontraste
s prvotnou drsnosťou prírodne lámaného mramoru, ako je to napríklad
v prípade cyklu Maska. Inokedy v kombinácii s precízne brúseným
a lešteným mramorom (Polarity). Na tomto mieste sa žiada pripomenúť, že mramor vlastne využíva v soklových častiach svojich diel. Akoby tým chcel svoje diela „fixovať“ v priestore i v čase, a tým zachytiť,
zhmotniť pominuteľnosť, krehkosť a premenlivosť okamihov, vnemov,
zážitkov, predstáv, ktoré sa v tvorivej mysli transformujú a vytvárajú
koncepty – zárodky budúcich diel či príbehov.
Spoločným menovateľom autorovej imaginácie je kontrast plôch,
štruktúr, tvarov. Oblosť, ako to nazvala kurátorka výstavy docentka
Jarmila Bencová, „záhybovosť“ je v kontraste s geometrickými formami, líniami, rámom či kopijami, klietkou. Docentka v bulletine k tejto
výstave ďalej píše: „Repertoár i koncept diel akademického sochára
Alojza Drahoša, PhD. je otvorený a imaginatívny. Všetci sa tešíme
práve tomuto fenoménu a nechávame jeho práce prechádzať našou

Na vernisáž prišiel aj minister kultúry Marek Maďarič.

mysľou. Zdá sa mi, že jeho sochy tu nie sú na pozeranie, ale že pozeranie na ne má byť púhym nástrojom ich premýšľania.“
Jaroslava Markofová, doktorandka KVV PdF UK

Akademické vzťahy medzi Bratislavou a Salzburgom
opäť ožili
Fakulta managementu UK nadviazala spoluprácu s Univerzitou v Salzburgu v rámci projektu TEMPUS už v roku 1998. Odvtedy vysokoškolskí
pedagógovia oboch inštitúcií spolupracujú na inovácii vzdelávania a na zosúlaďovaní učebných osnov v oblasti európskej integrácie a medzinárodného práva.
Študenti programu Medzinárodný manažment na FM UK mali koncom minulého roka opäť možnosť navštíviť Univerzitu v Salzburgu. Táto
návšteva bola tematicky zameraná na aktuálne problémy súvisiace
s Lisabonskou zmluvou ale zároveň aj na rozvoj odbornej jazykovej
komunikácie. Študenti s veľkým záujmom sledovali prezentáciu popredného vysokoškolského učiteľa prof. Michaela Geistlingera, ktorý
sa aktívne podieľa aj na napĺňaní cieľov nemeckého programu FM UK
a svojimi aktivitami prispieva k vzdelávaniu študentov FM UK v nemeckom jazyku. Tento osobitý prístup salzburskej akademickej obce si
skutočne zaslúži obdiv a uznanie. Súčasťou študijnej cesty bola aj
návšteva múzea J. W. Mozarta.

Nebyť však ochoty a ústretovosti dekana FM UK prof. Ing. Jozefa
Papulu, PhD., ktorý vytvára podmienky pre úspešnú realizáciu nemeckého programu na fakulte, táto študijná cesta by sa nikdy nerealizovala. Nadšenie študentov a spokojnosť z nových poznatkov zmiernili
útrapy z dlhej cesty autobusom. Nebolo by však príliš etické, keby
sme zabudli na pracovníkov Rektorátu UK, ktorí prispeli k tomu, že
slovensko-rakúska aktivita sa skončila úspechom. Týmto im vyjadrujeme za FM UK spoločné „Ďakujeme“.
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., FM UK
(Pozn.: Fotografia na titulnej strane ilustruje návštevu študentov
v Salzburgu.)
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Univerzita chce zachovať jedinečné,
odstrániť neefektívne a zaviesť novinky
O študijných programoch, športe i spoločnom diplome s prorektorom
Pre skvalitnenie vzdelávania, vedy, výskumu i materiálnej základne si UK stanovila dlhodobý zámer, ktorý bude plniť v rokoch 2008 – 2013.
Každý rok chce zároveň hodnotiť jeho plnenie. O niektorých cieľoch sme sa zhovárali s prorektorom pre vzdelávaciu činnosť UK Jánom
Pekárom.
y Univerzita mieni zavádzať nové študijné
programy, ktoré majú reflektovať potreby spoločnosti. Ktoré konkrétne budú
zavedené v budúcom akademickom
roku 2009/2010?
V rámci komplexnej akreditácie niektoré
fakulty aktualizovali štruktúru svojich študijných programov. Niektoré programy na opätovnú akreditáciu nepredložili a naopak, ponúkli nové, u ktorých je predpoklad, že by
mohli uchádzačov o štúdium zaujať. Sú to
napríklad študijné programy 1. aj 2. stupňa
Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika na FMFI, viaceré geografické
programy na PriF, či manažérska informatika na FM.
y Postupne sa majú odstraňovať duplicitné programy. O aké programy ide?
Ide o duplicity rovnakých alebo podobných
študijných programov, ktoré poskytujú dve
fakulty UK. Týkajú sa najmä programov učiteľstva jazykov na FiF UK a PdF UK. Ďalším
príkladom je učiteľstvo biológie na PdF UK
a PriF UK.
y Zámerom je aj využívať inštitút spoločného diplomu v magisterských a doktorandských študijných programoch
v súlade s Vysokoškolským zákonom.
Čo tento termín znamená?
Existujú študijné programy, ktoré majú
viaceré univerzity v európskom priestore
spoločné. Na základe zmlúv o spolupráci
sa v rámci nich koná študentská mobilita.
To znamená, že časť študijného programu
absolvuje študent na partnerskej univerzite.
Absolventi takých programov dostanú po
skončení štúdia spoločný diplom. Pre zaujímavosť doplním, že na diplome budú zobrazené znaky všetkých participujúcich univerzít. Vydáva ho ale tá univerzita, na ktorej
študent vykoná štátnu skúšku. Doteraz na
našej univerzite získalo spoločný diplom
päť absolventov magisterského študijného
programu Kognitívna veda na FMFI UK.
y Nová koncepcia študijnej záťaže študenta má nahradiť doteraz používaný
systém počtu hodín priamej výučby.
Znamená to viac učenia doma a menej
školy?
Predstavu o tom, ako má byť organizované
štúdium čoraz viac definuje zákon o vysokých školách. Posledná novela priniesla
zásadu, že študent musí absolvovať aspoň
18 hodín kontaktnej výučby v týždni, aby to
bolo považované za dennú formu štúdia.
Návrh ďalšej novely hovorí dokonca o štyroch dňoch výučby v týždni, ak má byť štúdium považované za denné. Navyše zákon
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važujeme, keď profesor vyučuje 8 hodín,
docent 10 hodín, odborný asistent 12, asistent 14 a lektor 16 hodín priamej výučby týždenne.
y Prečo chce univerzita znížiť využívanie
ústnych skúšok?
Vyplýva to z toho, že hodnotenie na ústnej
skúške môže byť ovplyvnené subjektívnymi
faktormi. Písomná skúška je jasne porovnateľná. Ak má študent pocit, že bol nespravodlivo ohodnotený, je možné ex post nezávisle skontrolovať výsledok. Pri ústnej
skúške to nejde, preto je zámerom aj to, aby
sa skúška neodohrávala len za prítomnosti
skúšajúceho a študenta. Na druhej strane
by to mali privítať aj skúšajúci. Je to poistka
pre nich, keď študentovi dajú oprávnene
horšiu známku, a ten by sa domáhal niečoho, na čo nemá nárok.

Ilustračné foto. Zdoj: choosetarget.com

stanovuje, že účasť na jednotkách študijného programu je povinná. Teda predstavu,
že študent by sa mal viac orientovať na samoštúdium, obmedzuje zákon. Univerzita
nemá veľký priestor na organizáciu štúdia.
I keď ja si osobne myslím, že vysokoškolské
štúdium má byť predovšetkým o samoštúdiu, hľadaní si vhodnej literatúry, spracovávaniu materiálov atď. Prístup k študentom,
že všetko dostanú na prednáškach, pripomína strednú školu na vyššej úrovni. Ale nenaučí študentov to, čo ich má naučiť: Byť
schopní si naštudovať to, čo budú potrebovať v živote.
y Takže v čom bude nová koncepcia štúdia iná ako doteraz?
Kreditový systém hovorí, že záťaž, ktorú
má študent za semester vynaložiť, sa má
rovnať tridsiatim kreditom. Je u nás zaužívané, že študent absolvuje dvadsaťštyri hodín
výučby týždenne. Bude treba analyzovať
situáciu a zhodnotiť, či je záťaž optimálna.
Je to jedna z hlavných úloh, ktoré pred nami stoja, ale bez analýzy nevieme povedať,
ako sa bude štruktúra meniť.
y Podobne chcete vypracovať koncepciu
pracovnej záťaže učiteľa.
Jedno s druhým bude súvisieť. V zákone
alebo vyhláške ministerstva nie je definovaná presná pracovná záťaž učiteľa. V zásade vychádzame z toho, že učiteľ má polovicu fondu pracovnej doby venovať pedagogickej činnosti a polovicu vedeckej práci.
Za štandardnú pracovnú záťaž dnes po-

y Prospešné študijné programy, ktoré
nemajú paralelu na iných slovenských
univerzitách sa majú zachovať. Ktoré
programy sú to?
Prospešné študijné programy pripravujú
úzko špecializovaných odborníkov, alebo
sú unikátne na Slovensku. Máme také programy v oblasti prírodných a humanitných
vied.
y Univerzita má záujem vytvárať zázemie
pre športové aktivity študentov. Napríklad FiF však pred tromi rokmi zrušila
katedru telesnej výchovy. Akou formou
chce teda UK podporovať šport?
Diskusie o tom, či univerzitné vzdelanie
má v sebe obsahovať aj výučbu cudzích
jazykov a telesnej výchovy sa vedú neustále
od roku 1989. Vtedy na mnohých fakultách
dospeli k názoru, že tieto oblasti sú v individuálnom záujme každého študenta, a preto
tieto katedry zrušili. Na iných pretrvali. Bohužiaľ, k zrušeniu katedry, ktorú ste spomenuli, došlo z finančných dôvodov, keď sa
mal redukovať počet zamestnancov. Ja som
však toho názoru, že univerzita má nielen
vzdelávať, ale aj vychovávať. Keď sa pozrieme na svetové univerzity, ktoré nám majú
byť vzorom, zistíme, že tam športové aktivity patria medzi prvoradé záležitosti. Špičkový športovci dokonca dostávajú štipendiá,
aby na danej univerzite študovali.
y Čo s tým teda UK mieni do budúcnosti
robiť?
Nemyslím si, že sa šport zavedie do výučby povinne. Ostatne, študenti si v rámci
kreditového systému môžu zapisovať predmety na celej univerzite. Ak chcú študenti športovať, môžu si zapísať predmet na
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FTVŠ. Prípadne všeobecnú telesnú výchovu môžu absolvovať aj na fakultách, kde
katedry telesnej výchovy pretrvali. Tým skôr,
že vzájomná výučba sa fakultám pri prerozdeľovaní financií započítava.
y Okrem „podpory“ športových aktivít
študentov sa v zámere hovorí o vytváraní „materiálneho“ zázemia pre šport.
Chápem to ako zámer stavať nové športoviská.
Samozrejme, športoviská sa stavajú aj
teraz. Napríklad v zátoke v Mlynskej doline
sme otvorili novú lodenicu. Okrem toho máme volejbalový klub Sláviu UK, telocvične
na internátoch predstavujú možnosť športovať. Zrejme však športových príležitostí
nebude nikdy dosť, ale UK má záujem ich
naďalej podporovať.
y Ďalším zámerom univerzity je postupne
tvoriť databázu absolventov. Z čoho sa
vytvára?
Tvorí sa zo záznamov, ktoré máme v archíve. Existuje elektronická databáza študentov v programe Študent I, ktorá sa začala
tvoriť asi desať rokov dozadu. Ostatné záznamy musíme z papierovej formy podľa
záznamov v archíve dostať do elektronickej.

Niektoré záznamy sú ešte na fakultách, zatiaľ ich nemáme k dispozícii.
y Ako chcete databázu následne využívať?
Chceme sa priblížiť k spolupráci s absolventmi, aká dnes bežne funguje napríklad
na amerických školách. Na jednej strane
máme záujem informovať a pozývať ich na
univerzitné akcie. Na druhej strane očakávame, že absolventi budú hrdí na svoju alma
mater a budú ju podporovať sponzorsky
alebo iným spôsobom. Chceme, aby kontakt
pretrval aj naďalej. Za príklad kontaktu absolventov s UK môžem uviesť aj udalosť,
ktorá sa odohrá v júni. Vtedy budú mať absolventi lekárskej fakulty spred päťdesiatich
rokov opätovnú promóciu v aule. Rád by
som to považoval za začiatok budúcej tradície.
y Jednou z možných foriem spolupráce
by mohol byť aj zber dotazníkov o kvalite štúdia podobne, ako sa realizuje
medzi študentmi. Absolventi vedia zhodnotiť štúdium možno viac s nadhľadom
ako aktuálni študenti.
Iste. Ide o obojstrannú informovanosť. Aj
dnes majú absolventi na webe možnosť

zhodnotiť svoje dojmy zo štúdia. Priemerne
raz za dva týždne dostanem podnet od absolventov. Realizuje sa to síce v malej kvantite, ale existuje to. Databázu, samozrejme,
môžeme využívať aj v tomto smere. Prípadne sa na absolventov môžu obrátiť fakulty,
ak chcú získať odozvu na konkrétny študijný program, prípadne ho majú záujem prestavať.
y UK chce zlepšiť materiálnu základňu
univerzity. Aké budovy a priestory sú
prioritné?
Momentálne je našou snahou dokončiť
rekonštrukciu priestorov FSEV na Mlynských
luhoch. Kritická situácia je na FiF, kde je
havarijný stav fasády. Vedenie UK sa snažilo získať finančné prostriedky na inováciu
internátov Mlynská dolina. Prísľub od predsedu vlády máme. Nedávno sme začali stavať aulu v Martine, kde práce pokračujú.
Hoci prakticky všetky budovy univerzity
potrebujú renováciu, toto sú priority. Keď
sa podarí znovu oživiť stavbu fakultnej nemocnice v Rázsochách v Lamači, mala by
tam sídliť lekárska fakulta a pristavať sa
majú aj internáty.
Lenka Mlynčeková

Pribudla lodenica, stavia sa nová aula, chystajú sa ďalšie rekonštrukcie
Univerzita si zaumienila do budúcnosti povzniesť svoju materiálnu základňu. S kvestorkou Máriou Záthureckou sme sa zhovárali
o najbližších stavebných a rekonštrukčných plánoch UK.
y Na akých stavbách a rekonštrukciách
má v súčasnosti univerzita najväčší
záujem?
Vo februári 2009 bola ukončená stavba
Lodenice UK v rámci Centra univerzitného
športu UK v lokalite Švédske domky v Bratislave. Po doriešení niektorých organizačných, legislatívnych a materiálovo-technických úloh sa začne jej prevádzka. Lodenica
UK vyrástla na mieste starej schátranej
lodenice FiF UK. V súčasnosti sa realizuje
výstavba Auly JLF UK v Martine. Stavať sa
začalo v septembri 2008 a pokračuje v roku 2009 pod priamym vedením pracovníkov
JLF UK. Okrem Auly tu budú vybudované
pracoviská a výučbové priestory lekárskej

fakulty. V marci 2009 sa spustí rekonštrukcia objektov univerzity na Mlynských luhoch
v Bratislave. Budú slúžiť pre potreby výučby.
Realizácia na tejto stavbe sa predĺžila z dôvodu odstúpenia dodávateľa od zmluvy. Preto bolo potrebné opakovať verejné obstarávanie. Tohto roku ešte plánujeme kompletnú
rekonštrukcia ôsmich výťahov vo VI Družba
v Bratislave a rekonštrukciu knižnice FiF UK
v novej budove na Šafárikovom námestí.
y Čo sa bude diať s učebnými priestormi?
Učebné priestory na fakultách sa priebežne rekonštruujú tak, aby nebola narušená
výučba. Z týchto dôvodov sa opravy a modernizácia realizujú hlavne v skúškovom

období. Rekonštrukcia ostaných priestorov
výučbu nenaruší. Teda nie je nutné počas
tejto doby zabezpečovať pre študentov náhradné priestory.
y Z akých prostriedkov sa budú prestavby financovať?
Všetky uvedené stavby sa financujú z kapitálových výdavkov, účelovo určených na
jednotlivé stavby z MŠ SR. Okrem toho môže univerzita použiť finančné prostriedky na
bežné výdavky v zmysle §17 ods. 3 zákona o VŠ v rozsahu fondu reprodukcie a aj
na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane jeho technického zhodnotenia.
Lenka Mlynčeková

Efektívnejšia komunikácia s absolventmi
Vlastnú elektronickú databázu absolventov si UK začala budovať len pred desiatimi rokmi. Prostredníctvom údajov z databázy môže
so svojimi absolventmi efektívnejšie komunikovať. Ako sa databáza buduje a na čo sa bude využívať sme sa spýtali prorektora pre informačné technológie Martina Dúbravu.
y Ako sa realizuje tvorba databázy absolventov? Odkiaľ získavate kontakty a ďalšie údaje?
Vytvára ju CIT UK a mala by byť v prevádzke od júna 2009. Považujeme to za
jeden zo symbolických príspevkov k 90-temu výročiu existencie UK. Dáta čerpáme
z elektronickej databázy Študent I, kde sú
zachytení absolventi z ostatných zhruba
desiatich rokov. Staršie promočné ročníky
do databázy vkladáme prepisom ich dát
z klasickej papierovej dokumentácie, ktorá
sa nachádza na rektoráte a na niektorých
fakultách.

y Bude databáza verejne prístupná, alebo
bude slúžiť len pre vnútorné potreby
fakúlt a univerzity?
Cieľom univerzity je šíriť poznatky. Na ich
utajovanie sú v štáte iné inštitúcie. Preto
bude databáza, samozrejme, verejne prístupná na univerzitnom webe. Už teraz
máme pozitívne ohlasy na pripravovaný
projekt, keď sa absolventi spred viacerých
rokov tešia, že si pripomenú, „s kým som to
vlastne chodil do ročníka“.
y Na čo sa bude využívať?
Ktokoľvek ju bude môcť použiť na tie účely,
pre ktoré ju bude potrebovať. Absolventi na

nachádzanie kontaktov, na prípravu ročníkových stretnutí a podobne. Fakulty a univerzita na vytváranie a aktívne udržovanie
kontaktov so svojimi absolventmi. Na rozdiel
od iných krajín asi zatiaľ málo využívame
ich pohľad na školu, ktorý má výhodu časového odstupu, ktorý stiera najemotívnejšie
zážitky a ponúka rozvážnu múdrosť. Spoločnosť bude mať možnosť plasticky vidieť, aký
kvalitatívny a kvantitatívny zástoj mala UK
počas desiatok rokov v slovenskej spoločnosti.
Lenka Mlynčeková
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Prvé angiologické pracovisko má 35 rokov
Rok 2009 je nielen 90. výročím vzniku UK, ale aj 90. výročím vzniku Lekárskej fakulty UK a 35. výročím vzniku Angiologického pracoviska II. internej
kliniky LF UK – Fakultnej nemocnice v Bratislave. Lekárska fakulta bola prvou a zakladajúcou fakultou UK a lekár – internista profesor Kristián Hynek
bol jej prvým rektorom.
Napriek tomu, že cievne choroby sa od začiatku 20. storočia stávali vážnym problémom
internej medicíny, praktickú klinickú angiológiu však na Slovensku robili väčšinou chirurgovia (z internistov na LF UK MUDr. Matej
Ondrejčák, doc. MUDr. Ondrej Lipták, CSc.,
MUDr. Miroslav Frič). Prvú internisticko-angiologickú dizertačnú prácu obhajoval MUDr.
Milan Cachovan, ktorý v rokoch 1967 – 1968
viedol angiologické laboratórium na Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie. Klinickú
angiologickú ambulanciu sa podarilo založiť
až MUDr. Petrovi Gavorníkovi v roku 1974, keď
s tým účelom prestúpil z I. očnej kliniky LF UK.

Osobnosti angiológie
Prvé angiologické pracovisko (PAP) II. Internej kliniky LF UK a FNsP v Bratislave je prvé
a doteraz nepretržite fungujúce klinické internisticko-angiologické pracovisko v SR, ktoré
v roku 2009 oslavuje 35. výročie vzniku.
Profesor Gavorník, ktorý je jeho doterajším
vedúcim lekárom, inicioval aj vznik Slovenskej
angiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej
spoločnosti („SAS“; prvý predseda), Sekcie
angiológov Slovenskej lekárskej komory (dodnes predseda), časopisu Všeobecná angiológia (General Angiology; šéfredaktor). Hlavné
tézy jeho „Koncepcie angiológie ako špecializovaného odboru internej medicíny“ boli neskoršie v legislatívnom procese schválené. Je
autorom prvých slovenských angiologických
učebníc a monografií.

Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC., súčasný prednosta II. internej kliniky a predseda
Slovenskej internistickej spoločnosti, je autorom a spoluautorom prvých epidemiologických angiologických prác, ktoré klinika robila
v medzinárodnej spolupráci.
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., tajomníčka
II. internej kliniky, sa významným spôsobom
podieľala na zaradení SAS do medzinárodných
angiologických štruktúr. Je autorkou významných angiologických prác a organizátorkou
domácich i medzinárodných angiologických
podujatí.
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., je popredným autorom v oblasti transkutánneho monitorovania pO2 v angiológii.

Cievne choroby
zapríčiňujú najviac úmrtí
Pracovníci Angiologického pracoviska si myslia, že interná medicína a angiológia môžu
adekvátne fungovať len v úzkej spolupráci
s chirurgiou (angiochirurgiou) a rádiológiou
(angiorádiológiou). Profesor Gavorník označuje tento vzťah ako „angiotriangel“ alebo „angiotrio“. V tomto zmysle je jediným racionálnym riešením vybudovanie novej fakultnej
(univerzitnej) nemocnice, kde by boli kvalitne
vybavené tieto tri angiošpecializácie.
Cievne choroby patria medzi najrozšírenejšie, najzávažnejšie a najpálčivejšie zdravotnícke problémy súčasného sveta. Zapríčiňujú
vysokú chorobnosť spojenú s dlhotrvajúcou

Budova lekárskej fakulty na Špitálskej ulici. Zdroj: Archív UK
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pracovnou neschopnosťou a invalidizáciou
a asi polovicu zo všetkých úmrtí (prvé miesto v mortalite) populácie. Možno preto oprávnene hovoriť o angiopandémii tretieho milénia.
Angiológia je samostatný špecializovaný odbor internej medicíny, ktorý sa zaoberá najmä
diagnostikou, posudzovaním, prevenciou, liečbou i výskumom cievnych chorôb a porúch
periférnej cirkulácie. Je jedinou špecializáciou
internej medicíny, ktorá umožňuje komplexný
a integrujúci pohľad na pacienta, keďže cievy
sú, až na malé výnimky, vo všetkých tkanivách
organizmu človeka.
Tridsaťpäť rokov nepretržitej existencie PAP
je spojené s významnými angiologickými prioritami nielen v liečebno-preventívnej činnosti,
ale aj v pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a organizátorskej činnosti. Stalo sa angiologickým lídrom aj v medzinárodnej spolupráci
s európskymi a ďalšími medzinárodnými angiologickými inštitúciami. Prekonávať bolo treba,
bohužiaľ, aj nesmierne veľa prekážok a podrazov zo strany neprajníkov a odporcov. V súčasnosti je angiológia jednou z najperspektívnejších špecializácií internej medicíny a pre
jej ďalší rozvoj treba vytvárať čo najlepšie
podmienky. PAP urobí pre angiológiu aj v budúcnosti maximum.
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.,
zást. prednostu II. internej kliniky LF UK –
FNsP v Bratislave
(medzititulky redakcia)

K om e ntár

Ide v novele zákona o vysokých školách
skutočne len o podporu vedy a výskumu,
alebo je to ďalšie panské huncútstvo?
Vláda SR schválila v januári 2009 novelu zákona o vysokých školách, ktorá bola ďalej predložená Národnej rade SR na prerokovanie
a prijatie. Podľa jej znenia by verejné vysoké školy mohli vkladať do obchodných spoločností zameraných na výskum a vývoj aj
nehnuteľnosti a finančné prostriedky, ktoré získali od štátu.
Treba nahlas a jednoznačne povedať
tak, ako v Andersenovej rozprávke: „Ale
veď je nahý“. V prenesenom význame, že
verejné vysoké školy môžu prísť o svoj
nehnuteľný majetok, ktorý by mohli podľa
návrhu novely zákona o vysokých školách (ďalej „novela“) vkladať do obchodných spoločností.
Podľa platnej právnej úpravy verejné
vysoké školy už môžu zakladať špecializované obchodné spoločnosti zamerané na výskum a vývoj, no nemôžu do
týchto a ani do iných obchodných spoločností alebo družstva vkladať nehnuteľný majetok nadobudnutý od štátu
a finančné prostriedky nadobudnuté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Môžu však
vkladať peniaze získané napr. darom,
podnikateľskou činnosťou a pod., ako aj
nepeňažné vklady, napr. v podobe techniky a technológií. Podľa návrhu novely
zákona (§ 19 ods. 5 tretia veta) by bolo
možné, aby verejná vysoká škola vkladala do spoločnosti finančné prostriedky
získané zo štátneho rozpočtu. To považujeme za dostačujúce pre fungovanie
týchto spoločností. Nehnuteľnosti môžu
tieto spoločnosti využívať na základe nájomných zmlúv. V tejto súvislosti je nutné
podčiarknuť, že verejné vysoké školy môžu techniku a technológiu vkladať do
spoločností už podľa doterajšej platnej
právnej úpravy.
Návrh novely teda navyše oproti dnešnému stavu umožňuje, aby verejné vysoké školy do týchto spoločností vkladali
aj peniaze získané dotáciou zo štátneho
rozpočtu a tiež nehnuteľnosti získané od
štátu. Je rozumné podporiť myšlienku,
aby verejné vysoké školy vkladali do spoločností nielen techniku a technológie,
s ktorými disponujú, ale aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, keď ide
o spoločnosti zamerané na výskum a vývoj, keď sa ich výsledky využijú v praxi.
Tým by sa naplnil aj cieľ zákona č.
172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Štát by takto vlial
peniaze do podnikateľskej sféry, ktorá
by sa orientovala na výskum a vývoj aj
cez verejné vysoké školy, a nielen priamo cez podnikateľov, ktorí môžu na pro-

jekty výskumu a vývoja podľa zákona
o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja žiadať finančné prostriedky aj
priamo od štátu.

„Verejné vysoké
školy, ktoré vložia
nehnuteľný majetok
do obchodných
spoločností, môžu
veľmi ľahko prísť
o toto univerzitné
zlato.

“

Natíska sa otázka, či je skutočne nutné,
aby mohli verejné vysoké školy vkladať
do týchto spoločností výskumu a vývoja
aj nehnuteľnosti, ktoré nadobudli z verejných prostriedkov a od štátu v roku 2003,
ako to navrhuje novela. Využitie týchto
nehnuteľností spoločnosťami výskumu
a vývoja je možné aj na základe takého
právneho inštitútu, akým je nájomná
zmluva. Pri využití nájomných zmlúv by
vo vlastníctve vysokých škôl zostal nehnuteľný majetok, ktorý má veľký význam
najmä z hľadiska ich ďalšieho rozvoja
a rozširovania. Verejné vysoké školy nemajú ďalšiu možnosť v budúcnosti získať
ďalšie nehnuteľnosti tak, ako ich získali
od štátu v januári 2003.
Novele sa nedá uprieť, že sa nesnaží
chrániť nehnuteľný majetok škôl vložený
do obchodných spoločností. Táto ochrana je však nedostatočná a nedá sa urobiť absolútne dokonale. Na nehnuteľný
majetok nadobudnutý verejnými vysokými školami po 2. januári 2003, či už
kúpou, zámenou alebo na základe inves-

tovania z dotačných verejných ako aj
z vlastných prostriedkov je podľa návrhu
novely dokonca možné, keď sú vložené
do spoločnosti, zriadiť záložné právo, alebo ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov, možno ho previesť (predať, darovať, zameniť) do vlastníctva iných fyzických a právnických osôb. Tento majetok
podlieha exekúcii, stáva sa súčasťou konkurznej podstaty a môže byť predmetom
likvidácie. Tento nehnuteľný majetok je
možné vložiť do ďalšej spoločnosti, čím
sa vytvoria podmienky pre „stratu“ tohto
majetku.
Taktiež ustanovenia návrhu novely (§17a)
upravujúce zrušenie spoločnosti sú nesystémové vo vzťahu k právnej úprave
obchodných spoločností v Obchodnom
zákonníku a neriešia komplexne postup
pri zrušení spoločnosti výskumu a vývoja. Tým, že jednoznačne neupravujú postup pri zrušení spoločnosti, vytvárajú
predpoklady pre rôzne účelové výklady
textu zákona. Na dôvažok pri zrušení spoločnosti verejná vysoká škola môže získať vložený nehnuteľný majetok späť len
za náhradu. Verejná vysoká škola podľa
návrhu novely by mala vkladať nehnuteľný majetok do spoločnosti bezplatne, ale
získať späť by ho mohla len za náhradu.
Tak by verejná vysoká škola prispievala
verejnými ako aj svojimi prostriedkami
ostatným spoločníkom spoločnosti, aby
ich podiel na likvidačnom zostatku v peňažnom vyjadrení bol vyšší. Ide o diskriminačné ustanovenie, ktoré znevýhodňuje majetkové postavenie verejnej
vysokej školy vo vzťahu k ostatným spoločníkom.
Treba otvorene povedať, že verejné vysoké školy, ktoré vložia nehnuteľný majetok do obchodných spoločností, môžu
veľmi ľahko prísť o toto univerzitné zlato,
ktoré sa jednoducho stratí a rozplynie
tak, ako sa našim občanom stratili akcie
získané v kupónovej privatizácie a investované do investičných fondov alebo ako
sa občanom stratili peniaze vložené do
nebankových subjektov.
Mária Duračinská,
prorektorka UK pre legislatívu
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Jogové cvičenia očami budúcich pedagogičiek
Je známe, že súčasný spôsob života negatívne ovplyvňuje aj denný režim detí, ktorý sa prejavuje hypokinézou. Aj keď telovýchovní pedagógovia poukazovali
v posledných rokoch na potrebu zvýšenia počtu hodín telesnej výchovy na školách, čoraz viac detí má rôzne zdravotné problémy, ktoré často vedú aj k poruchám v učení a správaní, sú oslobodené od cvičenia. Vzhľadom na zníženie pohybovej aktivity detí aj vo voľnom čase, chceme poukázať na potrebu inovácie
výučbového procesu študentov špecializácie Liečebná pedagogika PdF UK – budúcich pedagógov. Cieľom je naučiť ich pozitívne preventívne vplývať
na deti, prípadne zlepšiť ich zdravotný stav.
Považujeme za nevyhnutné, aby študenti, ktorí budú vychovávať a učiť
tých najmenších, najskôr sami na sebe precítili potrebu využívania týchto
cvičení na kompenzovanie rôznych negatívnych zaťažení. Z vlastnej skúsenosti a presvedčenia potom určite budú vedieť motivovať aj deti. Prezentujeme niektoré názory študentiek na jogové cvičenia realizované na kurze
Zdravotná telesná výchova, ktoré dokumentujú, ako si uvedomili ich pôsobenie na seba. Hovoria aj o tom, či by ich využívali v praxi.
Pripomenieme, že jogové cvičenia sú základom cvičení v liečebnej telesnej
výchove v rehabilitácii, gynekológii, aj vrcholovom športe a využívajú sa aj
pri liečení rôznych zdravotných problémov. Pre svoje širokospektrálne pozitívne účinky sa zavádzajú do škôl v Čechách, Anglicku, Francúzsku, Nemecku, aj silne kresťanskom Taliansku. U nás sú pre niektorých tabu...

čenie, pričom som sa nezaoberala jej filozofiou. Niekedy sa vedome snažím
regulovať dýchanie v zmysle plného jogového dychu, krátim si tým čas čakania na autobus, keďže denne cestujem.
DM: Počas jogových cvičení je dôležité nájsť si čas sám na seba a cvičiť
iba po tú mieru, ktorá je človeku príjemná, riadiť sa heslom „ak mám toho
dosť, kašlem na to“. Nie raz po hodinách jogy, cestou do „skutočného“
sveta som si uvedomila, že som oddýchnutá a šťastná.
PJ: Pre mnohých ľudí na Slovensku je termín „joga“ problémom. Cvičiť
jogu je pre nich neprijateľné z náboženského hľadiska, či z nevedomosti
a strachu z tejto, pre nich neznámej filozofie. Joga sa však zameriava na
človeka ako jedinca a nevyžaduje od neho výkony, ktoré sú preňho nemožné.
Toto cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie a tiež pre ľudí na rôznom stupni športovej zdatnosti. Pre mladých ľudí je ťažké cvičiť jogu,
pretože majú mnoho myšlienok, ktoré nedokážu vypustiť z hlavy a ťažko
sa sústredia na pokojné cvičenie jogy. To je vplyv našej kultúry a doby, v ktorej žijeme.
KK: Všetky aktivity, ktorým sa venujem, si vyžadujú nielen množstvo energie, čím sa mi unaví telo, ale aj sústredenie, ktoré má požiadavky na moju
myseľ. Z toho dôvodu som bola rada, že môžem vyskúšať cvičenie, ktoré
spája aktivitu s relaxom. Keď sme sa začali zaoberať druhmi dýchania, s veľkým potešením som zistila, že som už predtým akosi podvedome vedela, že
na aktivizáciu je lepšie hrudné dýchanie a na upokojenie, keď som sa necítila dobre alebo pri zaspávaní, brušné. No prišla som aj na to, že rozhodne
je čo zdokonaľovať.
PF: Keď sa pozrieme pár rokov späť, veľa ľudí si myslelo, že jogu cvičia,
s istou dávkou preháňania, len tí sfanatizovaní. V laickej verejnosti sa vyskytujú niekedy nepriateľské filozofické názory, že sa nehodí pre európskeho
človeka. Tento postoj vznikol následkom veľmi obmedzenej znalosti indickej filozofie. Mám 23 rokov a som trénerka tretej triedy aerobiku. Mám
veľmi aktívny životný štýl a s jogou som sa intenzívnejšie zoznámila až
teraz. Nedokázala som si predstaviť, že by som vydržala so svojou povahou cvičiť na hodine jogy. Preto kontrola mojej koncentrácie, ktorá je v jogovom cvičení veľmi dôležitá, bola a ešte stále je veľmi ťažká. Myslím si, že
joga je veľmi dobrý prostriedok, ako naučiť deti lepšie sa koncentrovať,
počúvať svoje telo a byť pokojnejším. Preto by sa deti na základnej škole
mali s jogovým cvičením určite oboznámiť.
MS: Mnohí cvičia jogu pre jej upokojujúce a podporujúce účinky. Pre nás,
ktorí sme sa rozhodli cvičiť jogu pre jej pozitívne zdravotné účinky, sú podstatné hlavne tie cvičenia, ktoré sa zameriavajú na chrbticu a na jej správne
držanie. Ak chceme byť vyrovnanými ľuďmi, je potrebné, aby sme začali
uvažovať o hodnotách, ktoré sú pre nás dôležité. Jednou zo základných
hodnôt je harmónia v tele a duši človeka, ktorú nám práve cvičenie jogy
môže pomôcť dosiahnuť.

Ilustračné foto. Zdroj: www.goldsgym.hu
(Názory študentiek boli skrátené pre podobnosť. Použili sme iniciálky mien
kvôli niektorým silne osobným výrokom. Pozn. autora.)
PP: Joga nebola u nás veľmi známa, možno bola málo propagovaná,
nehovorilo sa o nej v médiách. Počula som, že je len pre fanatikov a nie
je vôbec prospešná telu ani psychike. Po absolvovaní kurzu, ktorý zmenil moje názory, som zistila, že joga naozaj pomáha, lieči a mala by sa nachádzať v našom každodennom živote. Ako budúci pedagóg viem s istotou
povedať, že joga patrí do materských škôl. Práve na kurze som mala
možnosť spoznať množstvo odbornej literatúry vhodnej aj pre predškolský
vek.
AL: Vďaka joge poznám cvičenia, ktoré mi môžu pomôcť skvalitniť držanie
tela a napraviť krčnú chrbticu, s ktorou mám dlhé roky problémy. Ďalším
pozitívom, ktoré mi kurz priniesol je, že sa snažím pravidelnejšie dýchať
plným jogovým dychom. Využívanie techník dýchania mi pomohlo pri
menštruačných bolestiach, s ktorými mám taktiež problémy.
ĽK: Už dávnejšie ma zaujímali jogové cvičenia, jogu som však cvičila
prvýkrát až teraz na kurze v škole. Pred písaním seminárnej práce som si
zohnala viacero kníh týkajúcich sa jogy. Vyberala som knihy, ktoré sa venujú cvičeniu s deťmi, ale aj knihy pre dospelých. Joga ma zaujala ako cvi-
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PČ: Všetky cvičenia boli zamerané na správne držanie tela. Po každom
cvičení bola zaradená krátka relaxácia, po cvičebnej zostave dlhšia. Cvičenia
na chrbticu, posilnenie brušného a chrbtového svalstva, cvičenia na posilnenie dolných a horných končatín boli prezentované v dostatočnej miere,
v požadovanej kvalite a odbornosti. (Pozn. autora: táto študentka, ako silne
katolícky veriaci človek, nielenže odmietala cvičiť, ale neabsolvovala ani
základné testy svalovej sily a ohybnosti, ktoré by mal vedieť používať v práci
s deťmi každý pedagóg...)
S deťmi sa joga má cvičiť hravým spôsobom – pomocou básničky, riekanky, príbehu alebo rozprávky. Má aj obrovský sociálny potenciál, pretože po
každom cvičení môžu deti spoločne premýšľať, aké poučenie si z príbehu
odniesli, dokonca si vyrobiť niečo, čo im bude cvičenie pripomínať. Je dôležité poukázať aj na skutočnosť, že učitelia jogy všeobecne na svojich hodinách propagujú myšlienky svetového mieru a ochrany životného prostredia, podnecujú svojich cvičencov k rozvíjaniu ľudských hodnôt i zdravej
výživy.
Pred pár mesiacmi, keď bolo Metodické centrum na Tomášikovej ulici
obsadené, posledný metodický deň s obsahom jogových cvičení, určený
pre učiteľov 1. stupňa ZŠ v Bratislave, realizovali učitelia Kabinetu športovej
edukológie PdF UK vo vedľajšom kostole a dvere im otváral kňaz, ktorý
sám cvičí jogu už dvadsať rokov... Žeby prvá lastovička priniesla jar?
PaedDr. Juraj Gajdoš, PhD.,
Kabinet športovej edukológie, PdF UK
Autor absolvoval v rámci Grantu rektora UK v roku 2002 trojmesačný študijný
pobyt v inštitútoch jogovej terapie v Indii a v roku 2004 obhájil dizertačnú prácu
z oblasti jogy na FTVŠ UK.

A k tiv ity našich pr acov ísk

Stretnutie absolventov „Matfyzu“
V budúcom roku uplynie tridsať rokov od vzniku Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (MFF). Vznikla odčlenením matematických a fyzikálnych odborov z PriF UK.
MFF v roku 2000 zmenila svoj názov na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK. Stála za tým snaha poukázať na skutočnosť, že na fakulte sa vykryštalizovali a úspešne sa rozvíjajú tri rovnocenné odbory. Medzi študentmi, učiteľmi, absolventmi, ale aj v širokej verejnosti, pretrváva familiárne pomenovanie fakulty
„Matfyz“. Do rodiny „matfyzákov“ zaraďujeme aj tých, čo vyštudovali matematiku či fyziku ešte na PriF UK.
Mnohí absolventi sú uznávaní odborníci, vedci, výskumníci, pedagogickí
pracovníci nielen doma ale aj v zahraničí. S viacerými spolupracujú pracovníci fakulty na riešení vedecko-výskumných úloh, niektorí sa zúčastňujú
odborných seminárov na katedrách, na konferenciách organizovaných na
fakulte a pod. Vo vedení fakulty dozrievala už dlhšie myšlienka stretnúť sa
s absolventmi oficiálne. K jej realizácii došlo zákonite v dobe, keď je fakulta
konsolidovaná, keď sa môže pochváliť dlhodobými úspechmi v oblasti vedeckého výskumu i vo výučbe svojich študentov.
Prvé stretnutie absolventov „Matfyzu“ sa konalo na pôde fakulty 12. decembra 2008. Zúčastnilo sa na ňom viac ako tristo bývalých študentov. Boli medzi
nimi súčasní i bývalí ministri, poslanci, prorektori i rektor, dekani, prodekani,
predstavitelia finančného i hospodárskeho sektoru, poprední vedeckí i pedagogickí pracovníci.
V úvodnom prejave dekan Boďa hovoril aj o tom, že počtom a rozsahom
domácich i medzinárodných projektov, výsledkami výskumu a jeho odozvou
v odborných kruhoch, počtom publikácií v popredných zahraničných i domácich časopisoch patrí FMFI k popredným fakultám UK. O postavení fakulty na Slovensku svedčí aj to, že už po štvrtýkrát bola hodnotená agentúrou ARRA na prvom mieste medzi fakultami prírodovedného zamerania
na Slovensku. V neoficiálnom poradí všetkých fakúlt bez rozdielu zamerania je FMFI tiež na prvom mieste. Podľa dekana Boďu musí byť však snahou
fakulty dostať sa postupne na úroveň popredných európskych i svetových
škôl. O tom, že je to reálne, nás presviedčajú vynikajúce výsledky mnohých
absolventov fakulty na postgraduálnom štúdiu na svetových univerzitách
a taktiež úspešná spolupráca učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov na spoločných projektoch s vedeckými pracoviskami v zahraničí. Fakulta si veľa sľubuje aj od rozširujúcej sa spolupráce s absolventmi, ktorej
impulzom by mohlo byť aj toto stretnutie.
Medzi účastníkmi stretnutia sa rozvinula neformálna debata. V troch veľkých posluchárňach hovorili zástupcovia katedier matematickej, fyzikálnej
a informatickej sekcie o študijných programoch, o úspechoch vedeckého výskumu i o plánoch do budúcnosti. V diskusii odznelo viacero konštatovaní i
návrhov, ktoré zástupcovia fakulty pozorne vypočuli. Čas zostal samozrejme aj na návštevy „materských“ katedier, na ktorých naši hostia študovali.

Absolventi FMFI UK po dekanovom príhovore neformálne debatovali.
Záver úspešného stretnutia absolventov s pracovníkmi fakulty patril recepcii. Všeobecne panoval názor, že by nemalo zostať pri tomto prvom
stretnutí, ale mali by nasledovať ďalšie. Otvorenou otázkou, ktorú účastníci
stretnutia podporili, je aj založenie spolku absolventov a priateľov „matfyzu“.
Za dvadsaťpäť rokov existencie fakulty (do roku 2005) absolvovalo štúdium na všetkých odboroch a kombináciách spolu 5685 poslucháčov
(v priemere 227 ročne). Na učiteľskom štúdiu to bolo 1884 absolventov,
na odbore fyzika 1253, matematiku vyštudovalo 1445 a informatiku
915. V ostatných rokoch sa zvyšoval záujem o štúdium programov
v odbore informatika a, žiaľ, klesal záujem o štúdium učiteľstva akademických predmetov. V akademickom roku 2008 / 2009 študuje na fakulte spolu 1860 študentov (F – 269, M – 757, I – 729, U – 105) a 16 zahraničných študentov. Potešiteľné je, že rastie počet študentov doktorandského štúdia, vrátane absolventov magisterského štúdia učiteľstva.

Martin Belluš, FMFI UK

Akrobatický rock and roll už dosiahol množstvo úspechov
Od roku 1997 na FTVŠ pôsobí Vysokoškolský športový klub, ktorý združuje množstvo skúsených, vo svete uznávaných odborníkov s dlhou súťažnou
i trénerskou praxou. Dodnes získal množstvo ocenení na slovenských i medzinárodných súťažiach.
Klub vznikol 20. júna 1997 pod názvom Lafranconi Bratislava a mal iba
troch členov, z toho bol jeden pár akrobatického rock and rollu a jeden tréner. Zakladateľmi klubu boli Milan Vyčítal a Peter Olej. Postupne sa k nim
pridávali aj ďalší a to podnietilo učiteľov na FTVŠ UK k založeniu veľkého
športového klubu, ktorý mal viac oddielov. Zároveň došlo k zmene názvu
na Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi („VŠK“). V súčasnej
dobe je klub rozdelený na päť základných sekcií: šport pre všetkých; gymnastické športy; hry (basketbal a floorball); plávanie, triatlon a vodné športy;
športové tance.
Trénerská časť je vysoko kvalifikovaná, tréneri svoju odbornosť získali
štúdiom na FTVŠ a bohatou praxou na medzinárodnom poli. Mnohí z nich
pôsobia aj ako reprezentační tréneri výberov SR. Členovia VŠK sú súčasťou reprezentačných výberov SR v akrobatickom rock and rolle, v plaveckých

Dievčenská formácia senior VŠK. Zdroj: VŠK

a gymnastických športoch a dosiahli viaceré úspechy na medzinárodnom
poli v súťažiach svetového pohára a majstrovstiev sveta.
Predsedom Sekcie športových tancov je Mgr. Peter Olej, PhD., ktorý zároveň pôsobí ako manažér VŠK. V spolupráci s ďalšími internými trénerkami
(Dáša Danihelová, Petra Čaplová) svoju prácu orientujú hlavne na športovú
prípravu v akrobatickom rock and rolle. Spolupracujú s mnohými externými domácimi aj zahraničnými trénermi.
V súčasnosti má sekcia športových tancov cca 50 členov a zameriava sa
na akrobatický rock and roll, hip-hop a disco, boogie – woogie, lindy hop
a tanečnú gymnasticko-športovú prípravku.
Tanečníci VŠK dokázali počas svojej existencie skvele zabodovať na domácich aj svetových súťažiach. Umiestnili sa na popredných miestach na
majstrovstvách Slovenska, sveta a svetových pohároch v kategóriách main
class, juniors i youth.
V roku 2006 sa konali historicky prvé majstrovstvá sveta v dievčenských
formáciách (zatiaľ len v seniorkách) a formácia VŠK bola pri tom. Pod názvom CHICAGO neboli len štatistkami a domov priniesli skvelú bronzovú
medailu. Kategória dievčenských formácií umožňuje dievčatám, ktoré nemajú partnerov, realizovať sa a súťažiť.
V druhej polovici roku 2007 čakala formáciu VŠK obhajoba bronzu vo
švajčiarskom Schaffhausene, na ktoré sa zároveň pripravovali aj juniorky.
Napriek skvelému výkonu im medaila ušla doslova o vlások. Ale aj 4. miesto
seniorskej formácie bolo vynikajúcim úspechom vo veľmi kvalitnej konkurencii. Silné zloženie mala aj juniorská sekcia, naše nádeje nesklamali
a skončili na 13. mieste. V septembri 2008 na ME v Nemeckom mestečku
Döbeln však skončili na skvelom 7. mieste. V juniorskej kategórii reprezentovali SR dve formácie, obe boli z nášho klubu. Poradie miešali až do finále.
Naše mladšie nádeje formácie TWIX skončili na 26. mieste. Formácia
FROGS sa prebojovala až do večerného finálového programu.
Renáta Csanová, FTVŠ UK
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Latinčina – jej význam a perspektívy výučby na FaF UK
V súčasnosti si latinčina stále udržiava primát ako terminologický nástroj viacerých, najmä biologických vied. Vyplýva to najmä z jej imanentných lingvistických
faktorov.
Latinčina ako „mŕtvy“ jazyk, teda nepoužívaný
vo funkcii materského jazyka, si uchováva niekoľko zvláštností, ktoré ju priam predurčujú stať
sa východiskovým jazykom na tvorbu termínov.
1. Je to predovšetkým jej „zakonzervovanie“
v čase: slovná zásoba v nej sa už nemení, na
rozdiel od živých jazykov, v ktorých prevládajú
procesy vyraďovania slov zo slovnej zásoby (archaizmy), zmeny významu slov pod vplyvom nových nelingvistických skutočností, ako aj tvorba
a preberanie nových slov z iných jazykov. Preto
najlepšie zodpovedá kritériu sémantickej jednoznačnosti, ktoré je prvoradé pri akomkoľvek odbornom termíne.
2. Slovná zásoba latinského jazyka je práve
v dôsledku toho, že sa nepoužíva ako hovorová
reč, štylisticky neutrálna, bez prebytočného
emočného náboja. Opäť ide o kritérium, ktoré
musí každý odborný termín nevyhnutne spĺňať.
Tradičný jazyk, z ktorého čerpajú
moderné jazyky
K týmto výslovne lingvistickým faktorom pristupuje ešte jeden nemenej dôležitý mimolingvistický faktor, a to tradícia. Abstraktné pojmy, ale aj
odborné termíny v moderných jazykoch sú buď
slová prevzaté z latinčiny, alebo kalky, doslovné
preklady latinských výrazov. Lexikálny, ale aj
frazeologický tezaurus moderných národných
jazykov, vrátane svetových, spočíva na antických
základoch, najmä na latinčine. Napokon bohaté

písomníctvo, a v jeho rámci osobitne náuková
literatúra, ktoré nám pripadlo ako dedičstvo, je
písané práve v latinčine. Last, but not least, latinčina bola a je aj významným komunikačným nástrojom vzdelancov už od antickej doby, ktorý
uľahčuje výmenu vedeckých ideí a myšlienok.
Len celkom nedávno začala byť v tejto svojej
funkcii čiastočne vytláčaná angličtinou. Tú však
možno pokladať skôr za „nástupnícky“, než konkurenčný jazyk latinčiny, vzhľadom na jej slovnú
zásobu, bohato čerpajúcu z latinčiny.
Latinčina v medicíne predstavuje v súčasnosti
chrbtovú kosť medzinárodnej anatomickej nomenklatúry, viackrát aktualizovanej, naposledy
v roku 1998 v súbore Terminologia Anatomica.
Výbor pre anatomickú terminológiu (Federal
Committee on Anatomical Terminology – FCAT)
ústami svojho predsedu I. Whitmora expressis
verbis vyhlásil latinčinu za jazyk „definitívnej terminológie“, z už spomenutých dôvodov. Vyzdvihol jej globálnosť a „nesekulárnosť“, pod čím rozumel jej výlučnosť pre profesionálne kruhy.
Kľúč k odbornej terminológii
pre študentov farmácie
Treba v tomto zmysle oceniť, že Farmaceutická
fakulta UK si bola vždy vedomá významu latinčiny ako faktora, ktorý dotvára profil absolventa
univerzitného štúdia. Predstavuje jeden z mála
humanitných predmetov, ktorými sa podčiarkuje
univerzálnosť štúdia v protiklade k striktne konci-

povanej odbornosti. Latinčina je zároveň aj kľúčom, čo otvára študentom dvere do sveta odbornej terminológie. Nezanedbateľnú úlohu pritom
zohráva aj skutočnosť, že na fakultu v rastúcich
počtoch prichádzajú študenti, ktorí sa s latinčinou stretávajú po prvý raz až tu.
Štúdium treba teda začínať doslova od nuly.
V súčasnosti sa latinčina vyučuje dva semestre
v 1. ročníku štúdia a je zakončená písomnou
a ústnou skúškou. Časová dotácia na výučbu je
v podstate primeraná, lebo poskytuje možnosť
aj na preberanie základnej gramatiky umožňujúcej správne pochopenie najmä zložených termínov a pokynov v receptúre. Ťažiskom výučby
samozrejme zostáva predovšetkým odborná
terminológia vo svojom vývine. Popritom sa určitá pozornosť venuje aj historicko-kultúrnemu
pozadiu niektorých najrozšírenejších termínov
a konceptov, ktoré prenikli nielen do vedeckého
prostredia, ale aj do všeobecného kultúrneho
povedomia (napr. antické učenie o temperamentoch a jeho terminologický dosah na súčasnú
psychológiu, vrátane označovania temperamentov v hovorovej reči).
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že u študentov pretrváva záujem o tento predmet, jednak
z dôvodov praktických, ale aj z uvedomenia si
jeho nezastupiteľnej úlohy v profile univerzálne
vzdelaného človeka.
PhDr. Eleonóra Vallová, PhD.,
Katedra jazykov FaF UK

R e por táž

Navštívili sme Európsky parlament
Fakulta managementu UK vďaka aktivitám docentky Daniely Nováčkovej už dlhší čas spolupracuje s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu (IKEP)
v Bratislave. Táto spolupráca priniesla svoje ovocie v podobe niekoľkých vydarených podujatí. Tradične sa, napríklad pri príležitosti Dňa Európy (9. mája),
koná vedomostná súťaž o EÚ, alebo prebiehajú rôzne zamerané študentské kolokviá.
Vedomostnú súťaž o Európskej únii vyhralo
v roku 2008 družstvo z FM UK, pričom hlavnou
cenou bola trojdňová cesta do Bruselu, jedného
zo sídiel európskych inštitúcií. Začiatkom decembra sme sa teda do Bruselu vypravili. Skupinu
tvorili siedmi študenti FM UK (víťazky eurokvízu
a účastníci študentského kolokvia), miesto zaneprázdnenej docentky Nováčkovej jej kolega profesor Puškáč, deviati študenti žurnalistiky z FiF UK
na čele s milou doktorkou Follrichovou a dvaja
študenti politológie z Nitry.
V pondelok 2. decembra sme z letiska Schwechat vo Viedni odleteli do Bruselu. V pokročilej
večernej hodine sme sa ubytovali v hoteli asi
15 minút od sídla Európskeho parlamentu. V utorok bol pre nás pripravený zaujímavý program
priamo v budove parlamentu. Najprv sme sa
stretli s rôznymi slovenskými, ale aj neslovenskými pracovníkmi tejto obrovskej inštitúcie. Po
obede nás čakala prehliadka priestorov rozhlasového a televízneho štúdia a následne krátky
„rozchod“. Na večeru sme boli pozvaní do jednej bruselskej reštaurácie, pričom najmä „žurnalistická časť“ našej výpravy sa mohla porozprávať so slovenskými žurnalistkami pôsobiacimi
v Bruseli. V stredu doobeda sme mali možnosť
stretnúť sa so slovenskými europoslancami. Toto
stretnutie bolo zorganizované výborne, keďže
na striedačku, podľa svojich časových možností,
prišli medzi nás všetci štrnásti poslanci. Po obede sme sa presunuli do sídla Európskej komisie,
kde nám kúsok svojho času venoval slovenský
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Prof. Puškáč a študenti videli prácu Európskeho parlamentu a Európskej komisie naživo. Foto:
P. Stachová
eurokomisár Ján Figeľ. Keďže medzičasom sa
začalo plenárne zasadnutie, vrátili sme sa ešte
do budovy parlamentu. Z balkóna sme zasadnutie mohli sledovať a vďaka nepretržitej práci
tlmočníkov počúvať cez slúchadlá v ktoromkoľvek
z oficiálnych jazykov EÚ príspevky vystupujúcich
poslancov. Z parlamentu sme šli priamo na letisko. Večerným letom sme sa vrátili domov, síce

unavení, ale plní zážitkov a nových poznatkov,
ktoré určite uplatníme v ďalšom štúdiu.
Na záver by sme radi za túto možnosť poďakovali pani docentke Nováčkovej a, pravdaže,
IKEP na Slovensku, ktorá celú cestu zorganizovala.
Paulína Stachová, doktorandka FM UK

Pr e dstav uje m e nov é k nihy

Zborník o ordinácii žien za farárky
V roku 1951 bola v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku do kňazského úradu ordinovaná prvá žena, D. Bancíková. Slovenskí evanjelici sa tak zaradili medzi cirkvi, ktoré medzi prvými našli odvahu k takému kroku. Symbolicky v roku 55. výročia tejto udalosti tím pod vedením prof. ThDr. I. Kišša
a ThDr. S. Horňanovej, PhD., začal riešiť projekt VEGA č. 1/3594/2006 venovaný tejto významnej téme a v stredu 17. decembra 2008 sa v Aule EBF UK
ako vyvrcholenie tejto vedecko-výskumnej činnosti konala slávnostná prezentácia recenzovaného vedeckého zborníka Ordinácia žien za farárky v cirkvi.

Okrem zostavovateľov a prodekana EBF UK
prof. ThDr. J. Fila sa podujatia zúčastnili generálny biskup ECAV na Slovensku M. Klátik, PhD., a recenzenti ThDr. L. Beneš z Evanjelickej teologickej
fakulty Karlovej univerzity v Prahe a emeritný profesor D. Ondrejovič. Program svojím vystúpením
obohatili študenti a študentky EBF UK pod vedením spirituálky Mgr. E. Valko-Krišťákovej.

Do zborníka prispelo 30 autorov z domova a zo
zahraničia, viacerí z nich pôsobia v aktívnej kňazskej službe. Medzi zahraničnými prispievateľmi
publikovala aj evanjelická biskupka Wilma Kuchareková z USA na tému biskupského úradu žien.
Zborník, ktorého zostavovateľmi sú obaja vedúci grantovej úlohy, sa venuje teoretickej analýze
otázky ordinácie žien, jej biblického zdôvodnenia,
historického vývoja na Slovensku ako aj v zahraničí a tiež praktickým skúsenostiam žien v kňazskej službe.
V čom je hlavný prínos ordinovaných žien v cirkvi?
Editorka zborníka a zároveň evanjelická farárka
S. Horňanová konštatuje, že prínos služby ordinovaných žien v cirkvi je „v empatickom citlivom prístupe k ľuďom. Z toho vyplývajú dve oblasti služby žien: pastorálna a diakonická služba. Pre túto
oblasť aj samé ženy pociťujú charizmu.“
Ako ukázali výsledky výskumu publikované v zborníku, i cirkev môže byť miestom, kde pretrvávajú
rodové stereotypy a akceptácia kňazskej služby
žien nemusí byť samozrejmosťou ani po viac než
polstoročí od jej zavedenia do praxe.
Slovami zostavovateľky zborníka možno povedať, že „z cirkevného a teologického hľadiska

spočíva hlavný prínos publikácie v tom, že obsahuje síce oneskorenú, no stále aktuálnu a potrebnú
erudovanú diskusiu na tému ženskej ordinácie,
ktorá sa na Slovensku zaviedla už v roku 1951,
no bez predchádzajúcej odbornej diskusie a vedeckej analýzy tejto otázky.“ Ďalej je to aktuálnosť
témy, ako to konštatuje recenzentka publikácie
z Centra rodových štúdií pri FiF UK doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., na obálke zborníka: „Významný prínos publikácie spočíva v tematizovaní otázok o ordinácii žien v cirkvi ako dôležitej súčasti
rodovej problematiky a úsilia o rovnoprávne postavenie žien a mužov. …Otvorenosť názorov,
rozmanitosť prístupov, historické retrospektívy
a diskusie v zahraničných cirkvách podnecujú
k ďalšiemu prehĺbeniu argumentov v prospech
ordinácie žien.“
So zostavovateľmi možno vysloviť nádej, že publikácia, ktorej prezentácia vzbudila aj záujem médií,
bude dôležitým zdrojom informácií pre študentov
UK, pre cirkvi, ako aj pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie a záujemcov o rodovú problematiku.
Dávid Benka,
EBF UK

Spom ínam e

Spomienka na zakladateľa slovenskej experimentálnej respirológie
Dňa 30. januára 2009 dotĺklo srdce prof. MUDr. Juraja Korpáša, DrSc., významného vedca a vysokoškolského učiteľa – patofyziológa, zakladateľa slovenskej
experimentálnej respirológie, organizátora spolkového života, staviteľa mostov vedeckej spolupráce medzi Východom a Západom, skvelého človeka.
Významný vedec a organizátor
vedeckého výskumu
Výskumné zameranie profesora Korpáša sa
začalo formovať už počas pôsobenia na Ústave
experimentálnej patológie LF UPJŠ v Košiciach
začiatkom 50-tych rokov minulého storočia. Tam,
v kruhu rovnako zanietených mladých vedcov,
sa začal venovať výskumu obranných respiračných reflexov. S touto témou „v torbe“ prišiel
neskôr do Martina, kde začal veľkoryso rozvíjať
a napĺňať svoje predstavy o modernom výskume
obrany dýchacieho systému proti noxám. Trpezlivou a systematickou organizátorskou prácou sa
mu postupne podarilo združiť okolo tohto výskumného projektu zanietených vedcov a spoločnou
prácou získať mnoho originálnych výsledkov a vytvoriť rad významných publikácií, ktoré mali pozoruhodný ohlas nielen doma, ale aj v zahraničí.
Práce tejto skupiny vedcov, neskôr nazvanej „Martinská škola experimentálnej respirológie“ významne ovplyvnili a stále ovplyvňujú záujem vedeckej
komunity vo svete o túto oblasť respirológie.
Mimoriadny ohlas vo svete získal J. Korpáš najmä objavením dovtedy nedefinovaného obranného
reflexu dýchacích ciest, ktorý dostal názov „exspiračný reflex“. Jeho zásluhou vznikli tri vedecké
monografie, z toho dve zahraničné. Intenzívna
a systematická výskumná práca prof. Korpáša
našla vyjadrenie aj vo viac ako 110-tich ďalších
originálnych publikáciách a v nevšedne vysokom
ohlase na tieto práce (viac ako 580 citácií). Výsledky jeho výskumnej práce boli ocenené mnohými domácimi (zvlášť je potrebné vyzdvihnúť
Štátnu cenu v roku 1983) a aj zahraničnými medailami a cenami.
Pedagóg a zakladateľ
odborných spoločností
Nezmazateľnú stopu zanechal prof. Korpáš aj
v pedagogickom procese už na LF UPJŠ v Koši-

ciach, najmä však na JLF UK v Martine. Bol spoluautorom troch celoštátnych učebníc a autorom
šiestich skrípt. Organizačne sa podieľal na tvorbe
modernej koncepcie výučby patofyziológie v bývalej ČSSR. Z Ústavu patologickej fyziológie, ktorý
založil, sa mu vďaka obrovskému pracovnému nasadeniu v krátkom čase podarilo vybudovať moderné pedagogické a vedecké pracovisko. Po odchode do dôchodku tu pôsobil naďalej ako emeritný
profesor až do posledných dní svojho života.
Profesor Korpáš podporoval spolkovú činnosť,
čo sa prejavilo aj tým, že založil a dlho ako predseda viedol Slovenskú spoločnosť fyziológie a patológie dýchania (1970), Slovenskú spoločnosť
patologickej a klinickej fyziológie (1978). Bol tiež
jedným z iniciátorov a spoluzakladateľom medzinárodných vedeckých spoločností – Societas Europaea Physiolohiae Respiratoriae (1966) a International Society for Pathophysiology (1989), v ktorej bol aj riadnym a neskôr čestným členom ISP
Council.

K veľkým činom patrí aj nadviazanie a rozvíjanie
vedeckej spolupráce so šiestimi renomovanými
vedeckými pracoviskami vo svete. Táto spolupráca umožnila jemu a jeho žiakom ďalej rozvíjať poznávanie v oblasti respiračných reflexov,
umožnila prelomiť bariéru izolovanosti a vytvorila
predpoklady pre profesionálny rast celého radu
výskumníkov zo Slovenska prácou v najlepších
výskumných laboratóriách vo svete.
Prof. Korpáš bol žičlivý, no prísny vychovávateľ.
Riadil sa myšlienkou z prejavu K. Kuzmányho
mládeži: „Ak chcete ďalej dôjsť, ako my dôjdeme,
treba vám viac vedieť, ako čo my vieme, treba
vám vrúcnejšou láskou sa zapáliť, treba vám smelosťou väčšou sa presláviť, treba vám viac práce,
viac trpezlivosti.“ My všetci, ktorí sa považujeme
za Tvojich žiakov Ti ďakujeme za to, čo si nám
dal a vzdávame hold Tvojmu dielu.
Česť Tvojej pamiatke!
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.,
za kolektív Ústavu patologickej fyziológie
JLF UK v Martine
9. apríla 1926 – narodil sa v Košiciach
1951 – promoval na LF UK
1951 – 1963 – odborný asistent na Katedre
patologickej fyziológie
a experimentálnej patológie UPJŠ
v Košiciach
1963 – získal titul CSc. na LF KU v Prahe
a habilitoval sa na docenta
1966 – založil Ústav experimentálnej
patológie (neskôr Ústav patologickej
fyziológie) na JLF UK
1973 – získal titul profesora patofyziológie na
LF UJEP v Brne
1975 – obhájil vedeckú hodnosť DrSc. na UPJŠ
v Košiciach
do r. 1991 – vedúci Ústavu patologickej
fyziológie JLF UK
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Štude ntsk ým pe r om

Po Einsteinovi je to ťažké
Mgr. Ľuboš Steskal, Katedra informatiky, FMFI UK – meno a pracovisko veľmi šarmantného a príťažlivého doktoranda. Ešte zaujímavejším
ho robí rozhľad, s ktorým sa dokáže vyjadriť naozaj ku každej téme. Najlepší objekt pre kvalitný rozhovor, aký som si mohla vybrať.
y Každý si predstavuje matfyzáka ako
pehatého chlapca s veľkými okuliarmi,
veľkými ušami a veľkými knihami pod
pazuchou. Ty si však veľmi príjemný
a sympatický. Ako reagujú ľudia, keď
sa dozvedia kde pôsobíš?
Väčšinu ľudí to neprekvapuje, ale máš
pravdu, nájdu sa aj takí, ktorí majú pocit,
že nosíme flanelové košele. Nestretávam
sa ale s príliš prekvapivými reakciami. S čím
sa však stretávam je, že ľudia nemajú radi
matfyzákov, lebo si myslia, že sú arogantní.
Do istej miery je to pravda, časť ľudí tieto
tendencie naozaj má. Sú totiž naučení striktne logicky uvažovať, a preto majú pocit, že
sú niečo viac ako ostatní.
y Ako si sa k tejto zaujímavej práci vlastne dostal?
Toto je len môj odrazový mostík, ťažké
peniaze zarábať ešte len budem. Mám veľa
možností. Páčilo by sa mi robiť napríklad
výskum, komerčný výskum je veľmi príjemný, napríklad v Zurichu sa ponúkajú rôzne
zaujímavé možnosti. Ďalšie možnosti sú
robiť v nejakej konzultantskej firme analýzy
či v komerčných bankách matematické modely rizika. Možností je neúrekom.
y Čo sa zmenilo od čias študenta, ako si
školu hodnotil vtedy a ako ju hodnotíš
teraz?
Nezmenilo sa veľa, nebolo to tak dávno,
keď som bol študent. Viac som však prekukol do zákulisia. Mal som lepší pocit v niektorých veciach, keď som o nich nič nevedel.
Nevedel som nič o žabo-myších vojnách,
ktoré sa tam vedú. My tomu hovoríme „kýbliky“. V mladosti si tí ľudia totiž porobili zle,
ako keď si deti špinia kýbliky na pieskovisku, no a stále je medzi nimi istá nevraživosť,
aj po mnohých rokoch.
y Pred pár mesiacmi som robila anketu
medzi vašimi študentmi. Ako jeden
z nedostatkov mnohí uviedli, že škola
nedáva dostatočný priestor pre výskum.
Súhlasíš s touto výhradou?
Bolo by super, keby sa robilo viac výskumu. Jasné, že sa nejaký výskum robí, nie
je to síce nič svetoborné, ale na to treba aj
peniaze. Celé je to začarovaný kruh. Dobrí
mladí absolventi a potenciálni profesori odchádzajú do zahraničia. Tým pádom ťažšie
robia výskum tí, čo sú menej šikovní. No
a tí šikovní, ktorí učia, učia veľa a nemajú
na to čas. A tí starší, čo učia, už majú svoje
teplé miesta a sú pohodlní.
y V čom naopak vidíš výhody oproti iným
fakultám UK? Prečo sa okrem matematiky oplatí študovať na matfyze?

Napriek tomu, že výskumu nie je veľa, stále sa nejaký robí, čo si myslím, že nie je
bežné. Na Slovensku sa naozaj nedeje skutočný relevantný výskum, aj ten na matfyze
sa nedá považovať za prvú ligu. No a na
mňa škola stále pôsobila tak, už aj keď som
bol študent, že tu panuje príjemné tvorivé
a rodinné prostredie. Išlo o pointu naučiť
sa všetky potrebné veci, zároveň všetko
bolo prístupné. Takže mám pocit, že poskytované vzdelanie je kvalitné a prístup je pozitívny. Skutočne tam rád chodím.

y Napadla mi iná príležitosť, vďaka ktorej sa matematika rozširuje medzi ľudí,
aj keď trochu nezákonná, napríklad poker a systém počítania kariet pre istú
výhru. Použil si niekedy svoje nadanie
podobným spôsobom?
Ja neviem dobre počítať z hlavy, takže
mi to nič nehovorí. Dá sa to asi použiť aj
pri stávkovaní a hazarde, ale nikdy som to
neskúšal. Veľa hier vyzerá férovo, ale keď
si vypočítaš pravdepodobnosti, zistíš, že to
tak vôbec nie je.

y Nie sú jedným z dôvodov aj ženy? Študentky matfyzu sú bezpochyby jedny
z najinteligentnejších žien, Slovenky
zas jedny z najkrajších, nie je to snáď
ideálna kombinácia?
Súhlasím, môj vzťah k študentom aj študentkám je veľmi pozitívny, mám samé dobré skúsenosti. Snažím sa byť kamarát, no
napriek tomu nepociťujem nedostatok autority.

y Zaujímaš sa okrem praktického využitia matematiky a jej použitia na akademickej pôde aj o filozofiu matematiky?
Veď Pytagoras bol aj známy filozof.
Áno, mám rád filozofiu matematiky. Ale
práve Pytagoras nie je dobrý príklad. Bol to
sektár, pôsobil v kulte s tvrdými pravidlami,
to je až prehnané. Ja sa radšej snažím filozofiu trošku aplikovať na svojich hodinách,
urobiť ich tak zaujímavejšími.

y Väčšinou ale ženy asi neuvádzajú matematiku v kolónke „obľúbené“. V súčasnosti však aj v televízii vidieť pokusy
o spopularizovanie matematiky rôznymi seriálmi. Aký je tvoj názor?
Matematika je výborná veda, užitočná
a každý by mal byť matematik. Ale nie, ja
len tvrdím, že matematika je do istej miery
nástroj, ktorý pomáha ľuďom v kvalitnejšom
rozhodovaní, lepšej argumentácii. Matematika sa dá používať všade, kde sú veci jasne
definované. Začala sa využívať aj v biológii,
už to nie je len o pozorovaní zajačikov, ako
sa majú radi. Na školách je bohužiaľ zabehaný istý trend vo vyučovaní matematiky,
možno preto ju mnohí nemajú radi.

y Mimo akademickej obce nie je známy
žiadny významnejší matematik súčasnosti, posledným bol Albert Einstein.
Myslíš si, že je to tým, že niet čo objavovať, alebo sa podobný mozog ešte
nenarodil?
Matematika ako veda je strašne mohutná
a rozrastená a tu vidím problém. Keďže sa
v nej pohybuje toľko ľudí a stáva sa až profesionálnym športom, je pre niekoho veľmi
ťažké prísť a všetko obsiahnuť. Ale môže
sa stať, že teraz niekto príde s niečím novým
a fundamentálnym. Ja to ale naozaj nebudem.
Petra Bačová,
študentka 1. roka bc. štúdia FiF UK
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