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Kto by veºmi chcel, mohol by si aj na základe dne‰nej Na‰ej
pripomenúÈ posun, ktor˘ sme od septembra 2009 zazname-
nali pri elektronickej podpore ‰tudijnej agendy. Áno, mám 
na mysli „Rok AIS“ (preklad pre menej informovan˘ch – za AIS
sa skr˘va nov˘ Akademick˘ informaãn˘ systém; Ïe preão to
vysvetºujem, keì to predsa vie na UK kaÏd˘? – riskol som 
si túto zdanlivú nadbytoãnosÈ, pretoÏe viem, Ïe to, Ïiaº, redun-
dancia nie je). Nie Ïe by sme v tejto oblasti nikdy niã nemali,
ale dovtedy existujúci systém uÏ dlh‰í ãas zákonite nemohol
vyhovieÈ rastúcim poÏiadavkám. 

Ak by nebolo odvahy ná‰ho rektora, AIS by sme zaãínali
implementovaÈ aÏ dnes. Som presvedãen ,̆ Ïe „predbehnutie
roka“ sa nám v‰etk˘m oplatilo, Ïe nové funkcionality AIS 
uÏ teraz vynahradili veºkú prácu, ktorú pri nad‰tandardne r˘ch-
lom zavádzaní komplexného informaãného systému pokr˘-
vajúceho kºúãovú agendu takej veºkej „firmy“, akou UK je,
museli v nad‰tandardnej kvalite odviesÈ v‰etci zúãastnení.
Najmä „informatici“ a ‰tudijné referentky. Ale aj ‰tudenti, uãite-
lia a akademickí funkcionári. Vìaka, aj va‰im vkladom sme zas
o nieão v˘konnej‰í a stalo sa tak o rok skôr, neÏ by bol ‰tan-
dard. 

Nie Ïe by AIS bol úplne tak ,̆ ako sme si pôvodne predsta-
vovali, keì sme ‰pecifikovali poÏiadavky na systém zaobstará-
van˘ vo vlastnej réÏii. Ale ako ºud pospolit˘ uÏ dávno postrehol:
darovanému koÀovi na zuby nehºaì a skús na Àom pooraÈ 
ão najviac. Ako to odhadujete, na koºko percent vyuÏívate
moÏnosti AIS na va‰ej katedre, fakulte? 

„Mnohí z nás ‰tudentov z Latinskej Ameriky sme t˘m, k˘m
sme, vìaka moÏnosti ‰tudovaÈ na Slovensku,“ hovorí na‰a ab-
solventka. Aktuálne veºa diskutujeme o tom, kedy, koºko 
a za akú cenu krajiny EÚ pomohli a pomáhajú nám, koºko sme
mali ãi nemali my pomôcÈ in˘m, ako je to s únikom na‰ich
mozgov do bohat‰ích ‰tátov, ako sa máme dívaÈ na takú 
ãi onakú imigráciu k rôzne vzdialen˘m susedom, ako ÈaÏko 
na nás dopadá ekonomická kríza, a teda o koºko peÀazí menej
dostanú vysoké ‰koly v roku 2011 a podobne. 

Osobne mi pri diskusiách o podobn˘ch otázkach prekáÏa
najmä pokrytectvo. Napríklad: najnov‰ie poãúvame, Ïe máme
byÈ medzi prv˘mi 500 na zemeguli (vie vláda, Ïe podºa niekto-
r˘ch meraní tak uÏ v prípade UK je?). Pritom e‰te Ïiadna slo-
bodne zvolená vláda v tejto krajine nena‰la odvahu otvorene
povedaÈ, Ïe napríklad zdroje, z ktor˘ch by sa tak malo staÈ,
dáva niekam, kde to bude z krátkodobého pohºadu (daného
dæÏkou volebného cyklu), eufemicky povedané, politicky v˘nos-
nej‰ie. Nena‰la odvahu povedaÈ, Ïe zdroje na vedu sú u nás
na chvoste v rebríãku krajín EÚ.

Na jednej strane je zrejmé, Ïe nie sme vysoká ‰kola v USA,
ba ani v Nemecku. Na druhej strane sme lídri na Slovensku 
a za u nás nadobudnuté vzdelanie sú nám vìaãní mnohí. 
Pri dan˘ch vstupoch sa na UK nielenÏe nemáme za ão hanbiÈ,
ale iste máme byÈ na ão oprávnene hrdí. NehaÀme sa zbytoã-
ne, nepodliehajme politickej a mediálnej demagógii, Ïe sme
skoro niãotní a treba nám spasiteºov. 

Vitajte v novom akademickom roku. Nech v Àom nájdeme
dosÈ múdrosti, etiky, odvahy a zodpovednosti na to, aby na‰e
skutky kreovali dobro kaÏdého zamestnanca ãi ‰tudenta
a zároveÀ boli na prospech alma mater pri plnení jej poslania –
na prospech najkvalitnej‰ieho vysoko‰kolského vzdelávania 
na Slovensku, najkvalitnej‰ieho vysoko‰kolského v˘skumu 
na Slovensku a hodnotového zástoja, na ktorého obhajobu 
uÏ asi nie je veºa in˘ch. 

M. Dúbrava, prorektor UK 
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Nová dekanka

Na Fakulte sociálnych a ekonomick˘ch vied UK
sa uskutoãnili voºby dekana. DÀa 7. septembra
2010 Akademick˘ senát FSEV UK zvolil do funkcie
prof. PhDr. Silviu Mihálikovú, PhD. Viac informácií
prinesieme v októbrovom ãísle.

LM

Právnická fakulta 
v novinách

V lete sme sa v dennej tlaãi mohli stretnúÈ s via-
cer˘mi ãlánkami t˘kajúcimi sa Právnickej fakulty
UK. Denníky priniesli správy o údajne neakredito-

vanom ‰túdiu práva na Kaskádach pri Galante, 
o podozrivom prijímaní „daÀov˘ch poradcov“ 
a in˘ch témach. K medializovan˘m správam pri-
ná‰ame vyjadrenie dekana PraF UK Mariána Vrab-
ka na stranách 20 a 21.
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Prezident vymenoval 
piatich profesorov 

z UK

V historickej budove Slovenskej národnej rady 
v Bratislave odovzdal prezident SR dÀa 28. júna
2010 vymenovacie dekréty 54 nov˘m profesorom.
Prítomní boli aj minister ‰kolstva Ján Mikolaj a pre-

zident Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vo-
zár. Prezident apeloval na otvorenosÈ nov˘m rie‰e-
niam a neuzatváranie sa v sebauspokojení „som
vysoko‰kolsk˘ profesor“. Z Univerzity Komenské-
ho si vymenovacie dekréty prevzali:

• doc. ThDr. Anton Adam, PhD., v odbore katolíc-
ka teológia (RKCMBF UK),

• doc. RNDr. Daniela Hudecová, PhD., v odbore
mikrobiológia (PriF UK),

• doc. MUDr. Henrieta Hudeãková, PhD., M. P.
H., v odbore verejné zdravotníctvo (JLF UK),

• doc. PhDr. Jela Steinerová, CSc., v odbore kniÏ-
niãno-informaãné ‰túdiá (FiF UK),

• doc. Ing. Anton Uher, PhD., v odbore záhradníc-
tvo (CëV UK).
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Univerzita Komenského v spolupráci s Ná-
rodnou transfúznou sluÏbou SR organizuje 
v novembri 2010 prv˘ roãník celouniverzitnej
akcie darovania krvi. Univerzitná kvapka krvi
2010 je urãená dobrovoºníkom spomedzi ‰tu-
dentov a zamestnancov na‰ej univerzity.
Podujatie chce podporiÈ my‰lienku pomoci
druh˘m a t˘m aj sebe prostredníctvom da-
rovania krvi a zaãaÈ tak tradíciu, ktorú budú
podporovaÈ aj nasledujúce generácie. 

Podujatie sa uskutoãní pri príleÏitosti
mesiaca ‰tudentstva na ‰tyroch miestach:
• v pondelok 8. novembra v starej budove

Univerzity Komenského na ·afárikovom ná-
mestí,

• v utorok 9. novembra na Lekárskej fakulte
UK na Sasinkovej 4, v priestoroch b˘valého
Parazitologického ústavu,

• v pondelok 15. novembra na Farmaceu-
tickej fakulte UK, na Fakulte managementu
UK a v Centre ìal‰ieho vzdelávania UK 
na ulici Odbojárov 10,

• v pondelok 22. novembra na Prírodovedec-
kej fakulte UK v Mlynskej doline.

Pre kaÏdého darcu je pripraven˘ darãek.
LM
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Rektor UK dÀa 6. júla 2010 udelil titul 
„profesor emeritus“ 
prof. RNDr. Ivanovi Országhovi, DrSc., 
prof. RNDr. Ladislavovi Jedliãkovi, DrSc.,
a prof. RNDr. Karolovi Henselovi, CSc., 
z Prírodovedeckej fakulty UK.

Profesor Országh sa vo vedecko-v˘skumnej
práci venoval ‰túdiu hematofágnych ceratopogo-
nov. Zv˘‰enú pozornosÈ im venoval v súvislosti s hy-
dinárskymi farmami a s veºkochovom hovädzieho
dobytka a o‰ípan˘ch. V súãasnosti pracuje na gran-
tov˘ch úlohách o poznaní pôdnej fauny Mal˘ch

Karpát a o roz‰írení hematofágnych dvojkrídlov-
coch. Podieºa sa aj na tvorbe terminologick˘ch slov-
níkov. ëalej sa venuje ‰túdiu parazitického rodu Pro-
tocalliphora a poznaniu pôdnej fauny Západn˘ch
Karpát.

Profesor Jedliãka, medzinárodne uznávan˘ od-
borník na ãeºade Simuliidae a Deuterophlebiidae
palearktickej oblasti, poloÏil základy ‰túdia tejto ãe-
ºade a orientoval na Àu väã‰inu svojich Ïiakov. Kom-
plexne spracoval faunu, roz‰írenie a ekológiu ãeºade
Simuliidae na Slovensku. Viedol projekty v oblasti
v˘stavby vodn˘ch diel, ohrozen˘ch druhov Sloven-
ska ãi projekt Biodiverzita Dunaja.

Profesor Hensel sa venuje problematike faunisti-
ky a geografického roz‰írenia r˘b. V˘znamné sú je-
ho prvé nálezy rozliãn˘ch druhov v slovensk˘ch i za-
hraniãn˘ch riekach. ëal‰ou oblasÈou jeho ãinnosti 
je systematika a taxonómia r˘b. NajzávaÏnej‰ie prá-
ce patria do oblasti anatómie a morfológie r˘b.
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Emeritní profesori (zºava) Karol Hensel, Ladislav
Jedliãka a Ivan Országh. Foto: Marian Kukan

Noví traja

emeritní
profesori

Viaceré fakulty UK ãakajú v blízkej dobe
voºby dekanov. NajbliÏ‰ie sa budú konaÈ voº-
by dekana Právnickej fakulty UK dÀa 6. ok-
tóbra 2010. Lekárska fakulta UK si bude voliÈ
dekana dÀa 9. novembra 2010, Prí-
rodovedecká fakulta UK dÀa 12. novembra
2010, Jesseniova lekárska fakulta UK dÀa
15. novembra, Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK dÀa 22. novembra 2010,
Pedagogická fakulta UK dÀa 25. novembra
2010, Fakulta telesnej v˘chovy a ‰portu dÀa
26. novembra 2010 a Filozofická fakulta UK
zaãiatkom decembra 2010.
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Do univerzitnej kvapky krvi
sa zapoja
‰tudenti i zamestnanci

Rektor UK Franti‰ek Gahér vyhlasuje pre
‰tudentov UK súÈaÏ o najlep‰í novoroãn˘
grafick˘ list v trvaní od 1. októbra do 5. no-
vembra 2010. Do súÈaÏe budú prijímané
diela spracované technikou perokresba
tu‰om, sieÈotlaã, lept a poãítaãová grafika 
vo formáte A5 s obrazovou ãasÈou 11 x 15
cm na v˘‰ku. V˘tvarné práce zasielajte 
do 5. novembra 2010 na adresu Katedy v˘t-
varnej v˘chovy PdF UK. Prvé tri miesta a v˘-
herná grafika budú finanãne odmenené.
Grafick˘ list vybran˘ spomedzi súÈaÏn˘ch
návrhov bude prílohou pozvánky rektora UK
na Vianoãn˘ koncert 2010. 

Viac info na: www.uniba.sk/?ngl.
LM

Chystajú sa 

voºby
dekanov

SúÈaÏ
Novoroãn˘ 
grafick˘ list



DÀa 30. júla 2010 sa v Primaciálnom paláci 
v Bratislave uskutoãnilo podujatie, na ktorom
sa zúãastnili zástupcovia dvanástich in‰titúcií
a miest, ktor˘ch spojili minimálne dva 
elementy. Ich geografická blízkosÈ k rieke
Dunaj a vôºa podporiÈ zvy‰ovanie kvality
Ïivota obãanov Dunajského regiónu v oblasti
vody, dopravy a konektivity a v oblasti 
rozvoja vedomostnej a nízkouhlíkovej 
ekonomiky. ZdruÏenie, ktorého zakladateºskú
zmluvu a stanovy na podujatí podpísali,
dostalo názov Dunajsk˘ vedomostn˘ klaster.

Za Univerzitu Komenského podpísal dokumen-
ty rektor Franti‰ek Gahér. ëal‰ími signatármi boli
rektori dvoch vysok˘ch ‰kôl, primátori Komárna 
a Nov˘ch Zámkov a zástupcovia siedmich in‰titú-
cií z privátneho sektora.

Podºa rektora Gahéra je participovanie v zdru-
Ïení pre Univerzitu Komenského prínosom aj 
v tom, Ïe aj na‰e fakulty budú maÈ moÏnosÈ 
v novom finanãnom období získaÈ finanãné pro-
striedky z európskych fondov na svoje projekty. 
Z mnoh˘ch v˘ziev na podávanie projektov je totiÏ
mesto Bratislava vylúãené.

ZaloÏenie zdruÏenia nadväzuje na podpísanie
Memoranda o porozumení a spolupráci pri budo-
vaní Dunajského vedomostného klastra z apríla

2010. Ambíciou tejto platformy je podporiÈ úspe‰-
né, systémové a transparentné ãerpanie finanã-
n˘ch zdrojov Európskej únie do roku 2013 a sú-
ãasne hºadaÈ prieniky pre spoloãné záujmy part-
nerov a podporovateºov pre nov˘ finanãn˘ rámec
na roky 2014 aÏ 2020.

Lenka Mlynãeková

S P R A V O D A J S T V O
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Akademick˘ rok 2009/2010 ukonãili za-
mestnanci Univerzity Komenského na pozva-
nie rektora Franti‰ka Gahéra neformálne 
aj SlávnosÈou v Botanickej záhrade UK. Us-
kutoãnila sa podveãer 24. júna 2010. Príjemné
chvíle v kruhu kolegov a priateºov spríjemnili
gajdo‰ské fanfáry, Peter Adamov & NBS Trio,

ºudová hudba Petra Ku‰tára, V‰eteãníci, „pre-
kvapenie veãera“ i chutné obãerstvenie. My‰-
lienka presunúÈ tradiãn˘ letn˘ koncert rektora
UK z jej auly do voºného priestoru reflektovala
pozitívnu odozvu koncertu, ktor˘ sa v botanic-
kej záhrade uskutoãnil k 90-temu v˘roãiu UK.

V˘znamne ju podporil aj fakt, Ïe takto mohol
rektor UK pozvaÈ v‰etk˘ch zamestnancov UK,
ão pri kapacite auly nebolo moÏné.                  
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V akademickom roku 2009/2010
Akademick˘ senát UK (AS UK) 
naposledy zasadal dÀa 23. júna 2010. 
KeìÏe b˘val˘ predseda senátu 
prof. RNDr. Karol Miãieta, CSc., 
z funkcie k 31. máju 2010 abdikoval, 
senát volil nového predsedu.

V tajnom hlasovaní zvolil senát za predsed-
níãku prof. RNDr. Annu Zuzanu Dubniãkovú,
DrSc., b˘valú podpredsedníãku AS UK. Nás-
ledne na miesto podpredsedu zvolil senát doc.
RNDr. Michala Gregu‰a, PhD.

Senát ìalej schválil zriadenie komisie pre voº-
by kandidáta na rektora UK na funkãné obdobie
od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015 a za predsedu ko-
misie zvolil doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD.
Senát plánuje dÀa 29. septembra 2010 vyhlásiÈ
voºby kandidáta na rektora UK a 10. novembra
2010 predstaviÈ kandidátov, priãom v tento deÀ
sa bude konaÈ aj 1. kolo volieb. Ak by v Àom
kandidát na rektora UK nebol zvolen ,̆ uskutoã-
ní sa 2. kolo, ktoré je naplánované na 24. no-
vembra 2010.

AS UK schválil zaloÏenie spoloãnosti UK
Veda, s. r. o., ktorá bude ‰pecializovan˘m v˘s-
kumn˘m a v˘vojov˘m pracoviskom UK. Jedi-
n˘m zakladateºom tejto spoloãnosti bude Uni-
verzita Komenského v Bratislave s vkladom 
20 000 eur. Cieºom zaloÏenia UK Veda, s. r. o. 
je vytvoriÈ podmienky pre prenos v˘sledkov ve-
dy, v˘skumu a v˘voja do praxe a podºa konkrét-
nych potrieb zakladaÈ spoloãnosti spin-off 
za spoluúãasti zamestnancov jednotliv˘ch fakúlt
UK, ktorí sa podieºajú na v˘sledkoch vedy, v˘s-
kumu a v˘voja. Univerzita chce aj t˘mto spôso-
bom motivovaÈ v˘skumníkov k pôsobeniu na UK.
Do dozornej rady spoloãnosti zvolil senát piatich
ãlenov z akademickej obce.

Senát sa zaoberal aj návrhom Hlavného
mesta SR Bratislavy na zámenu pozemku 
vo v˘luãnom vlastníctve Univerzity Komenského
v bezprostrednej blízkosti Zimného ‰tadiónu
Ondreja Nepelu v Bratislave za pozemok 
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
Ide o polovicu v˘mery parkoviska pri Far-
maceutickej fakulte UK zo strany Trnavskej uli-
ce, o ktoré malo hlavné mesto záujem v súvis-
losti s rekon‰trukciou zimného ‰tadióna. Univer-
zita má ako náhradu získaÈ pozemok s parko-
viskom pri Filozofickej fakulte UK na Gondovej
ulici. Proti návrhu boli zástupcovia senátu z Far-
maceutickej fakulty UK, ktorí argumentovali t˘m,
Ïe zamestnanci uÏ teraz nemajú kde parkovaÈ.
Senát návrh schválil.

Senátom bol ìalej schválen˘ nákup prístrojov
a techniky v súlade so schválen˘m rozpoãtom
projektu v hodnote vy‰‰ej ako 850 000 eur 
z prostriedkov ‰trukturálnych fondov. Okrem to-
ho AS UK schválil ‰tatút Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK, dodatok k ‰tatútu Práv-
nickej fakulty UK, rozpoãet v˘nosov a nákladov
Univerzity Komenského na rok 2010. Zelenú
dostal predaj pozemku a dvojpodlaÏnej budovy
v Poprade - Veºká formou obchodnej súÈaÏe 
a 22 Ïiadostí o prenájom nehnuteºností. 

Senátom tieÏ pre‰lo zv˘‰enie cien ubytovania
‰tudentov Univerzity Komenského na internáte
Mlyny o 5 % mesaãne a na DruÏbe o 3 eurá
mesaãne s úãinnosÈou od 1. septembra 2010. 
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V botanickej záhrade

je zakladateºom 

Dunajského vedomostného klastra

Senát zvolil 
novú predsedníãku, 

schválil zaloÏenie spin-offu
i zámenu pozemkov 
s mestom Bratislava

sme sa rozlúãili so star˘m rokom

Mgr. Juraj Hamar, CSc., (vpravo) z Katedry estetiky
FiF UK, ktor˘ je aj nov˘m riaditeºom SªUK-u, reÏí-
roval a produkoval program v Botanickej záhrade.
Vlastnoruãne vyrobenú bábku s podobizÀou rekto-
ra Gahéra daroval na slávnosti hlave UK. 

Foto: M. Kukan

Foto: M. Kukan

OhÀová ‰ou skupiny Duo Aratron Aspis - prekva-
penie veãera.                            Foto: M. Kukan



Na záver akademického roka 
sa dÀa 9. júna 2010 v areáli Astronomického 
a geofyzikálneho observatória FMFI UK 
v Modre - Piesky uskutoãnilo tradiãné 
‰portové neformálne podujatie pre vedenie
univerzity a fakúlt. ·portov˘ deÀ rektora UK
sa konal uÏ po 18. raz v réÏii Katedry telesnej
v˘chovy a ‰portu FMFI UK. K ‰portujúcim 
z univerzity sa pridali aj zamestnanci 
mestského úradu v Modre 
s pánom primátorom. 

Otváracou disciplínou bol hod granátom 
do kotla. Tu sa najviac darilo pánovi dekanovi
Gáplovskému, pánom ·kultétyovi a Berackovi,
pani Cabanovej a kvestorke Záthureckej. 

Nasledovala obºúbená streºba zo vzduchovky,
kde si vedenie preverilo nielen schopnosÈ strieºaÈ,
ale aj kvalitu zraku. Najlep‰ie sa do terãa triafali

riaditeº internátu DruÏba DaÀo, rektor
Gahér, dekan Boìa, pani ·ujanová 
z Modry, prodekanka Cihová a kon-
trolórka Partlová.

SúÈaÏ nazvaná „beh lesom“ 
(v mnoh˘ch prípadoch i‰lo o „r˘chlej-
‰iu prechádzku“) predstavoval jedno
kolo a pre zdatnej‰ích dve kolá. Jed-
no kolo najr˘chlej‰ie zabehli prode-
kanka FraÀová, pani ZoÀová, prode-
kan Janãoviã, primátor Modry a pán
Trenãan. Pri dvoch kolách boli najús-

pe‰nej‰í pán tajomník ·atan, páni Be-
racka, Burda, prodekanka Cihová,
pani Pataková a kontrolórka Partlová.
·portovanie zakonãilo preÈahovanie
lanom, v ktorom druÏstvo právnikov
nakoniec porazilo farmaceutov. 
·portov˘ deÀ by sa nezaobi‰iel bez
párkov s horãicou a chutného gulá‰u.
Zamestnanci sa mohli na záver
zúãastniÈ na prezentácii práce obser-
vatória, kde im pracovníci opísali na-
príklad aj dôleÏitosÈ sledovania povr-
chu asteroidov.

LM

Podºa denníka SME sa najviac stredo‰kolákov
prihlásilo spomedzi slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl 
na Univerzitu Komenského. Vedúca Oddelenia ‰tu-
dijn˘ch vecí RUK Emília Hru‰ovská povedala, Ïe to
bolo 16 734 uchádzaãov, z ãoho najviac na Filo-
zofickú fakultu UK, Fakultu sociálnych a ekonomic-
k˘ch vied UK a na Prírodovedeckú fakultu. Najväã‰í
záujem vzhºadom na prijíman˘ poãet uchádzaãov
bol o Akadémiu Policajného zboru v Bratislave.

LM

DÀa 28. júla 2010 rektora UK nav‰tívila Jeho Ex-
celencia ‰vajãiarsky veºvyslanec Josef Aregger.

Foto: M. Kukan
LM

V aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslo-
veckej fakulty UK sa dÀa 19. júla 2010 konal kurz
pre uãiteºov. PribliÏne 70 uãiteºov z Bratislavskej arci-
diecézy si vypoãulo predná‰ky lingvistu Pavla Zvaru
o ministériu, teda o sluÏbe lektora a o posvätnej litur-
gii, docentky Evy Îilinekovej o kráse a hæbke modlit-
by, lingvistu docenta Franti‰ka Trstenského o mod-
lení sa a profesora Antona Tyrola o praktick˘ch spô-
soboch porozumenia biblick˘m textom. 

LM

Prvou expozíciou v novootvorenej galérii Slovanet
Art Gallery bol v dÀoch 30. júna - 31. augusta 2010
v˘ber bakalárskych a magistersk˘ch prác absolven-
tov Katedry v˘tvarnej v˘chovy Pedagogickej fakulty
UK s názvom „Spojenie v rozliãnosti“. DvadsaÈ mla-
d˘ch autorov a ich pedagógovia predstavili maºby,
grafiky, fotografie, keramiku a ‰perky, ktoré spája

téma protikladov z rôznych uhlov pohºadu. Galéria
bude vystavovaÈ práce ‰tudentov vysok˘ch ‰kôl,
umeleck˘ch akadémií a katedier v˘tvarn˘ch umení.

LM

Jej excelencia Fatmu Dicle Kopuz, mimoriadna 
a splnomocnená veºvyslankyÀa Tureckej republiky
na Slovensku, dÀa 29. júna 2010 nav‰tívila rektora
UK Franti‰ka Gahéra pri príleÏitosti jej nástupu 
do funkcie.

Foto: M. Kukan
LM

Prezident SR dÀa 28. júna 2010 vymenoval osem
nov˘ch rektorov vysok˘ch ‰kôl. Druhé funkãné ob-
dobie sa zaãína rektorke Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici Beate Kosovej, rektorovi
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefovi
Matú‰ovi, rektorovi súkromnej Vysokej ‰koly v Slád-
koviãove Karolovi Polákovi a novému prezidentovi
Slovenskej rektorskej konferencie Liborovi Vozárovi,
ktor˘ je zároveÀ rektorom Univerzity Kon‰tantína
Filozofa v Nitre. Nováãikmi na rektorskej stoliãke sú
Peter Bielik na Slovenskej poºnohospodárskej uni-
verzite v Nitre, Tatiana âorejová na Îilinskej univerzi-
te, Dana Farka‰ová na ‰tátnej Slovenskej zdravot-
níckej univerzite a Ivan Kneppo na Trenãianskej uni-
verzite Alexandra Dubãeka.

Zdroj: SITA

Zlatú medailu Univerzity Komenského dostal dÀa
14. júna 2010 na zasadnutí Vedeckej rady UK dekan

Filozofickej fakulty UK (FiF) doc. PhDr. Anton Eliá‰,
CSc., za dlhoroãné tvorivé pedagogické úsilie pri v˘-
chove mladej generácie filológov a propagácii ‰túdia
slovansk˘ch literatúr na FiF, za podporu rozvoja vedy
a v˘skumu na fakulte a za dosiahnuté v˘sledky v ria-
diacej práci vo funkcii dekana FiF. 

Foto: M. Kukan
LM

Predseda Trenãianskeho samosprávneho kraja
Pavol Sedláãek dÀa 28. mája 2010 ocenil víÈazov
súÈaÏe o najlep‰í podnikateºsk˘ zámer za rok 2009.
V kategórii vysoké ‰koly získali 2. miesto ‰tudenti
Fakulty managementu UK Matej Knoll a Dominika
Gadu‰ová za projekt STEAK, s. r. o. Tretie miesto
obsadila ‰tudentka Fakulty sociálnych a ekonomic-
k˘ch vied UK Katarína Paulová za podnikateºsk˘
zámer firmy Aurora Borealis, s. r. o.

LM

Mediálne stredisko s profesionálnou televíznou
technikou, ktoré bude slúÏiÈ slovensk˘m aj rakús-
kym novinárom, ‰tudentom Ïurnalistiky a pracovní-
kom samospráv z prihraniãn˘ch regiónov vznikne 
v Dome novinárov v Bratislave. Na projekte, vìaka
ktorému mediálne stredisko vznikne, sa podieºajú aj
zdruÏenie Mass-Media-Science pri Katedre Ïurnalis-
tiky Filozofickej fakulty UK, Fakulta masmédií Pa-
neurópskej vysokej ‰koly a Donauuniversität Krems.

Zdroj: SITA
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Pri príleÏitosti 20. v˘roãia vzniku
Konfederácie odborov˘ch zväzov (KOZ) 
sa dÀa 6. júna 2010 v Auditóriu Maximum
na UK konalo stretnutie Odborového
zväzu pracovníkov ‰kolstva a vedy 
pri Univerzite Komenského (OZ UK).

Predseda OZ UK doc. PhDr. Jozef Ho‰‰o,
CSc., povedal, Ïe v minulosti sa voãi odborom
reptalo, av‰ak poukázal na to, Ïe pred dvad-
siatimi rokmi bolo postavenie a moÏnosti od-
borov diametrálne odli‰né. „Mali väã‰ie moÏ-
nosti uspokojovania tzv. uterákov˘ch akcií, ale
aj zabezpeãovania lieãebno-rekreaãn˘ch akti-
vít,“ povedal doc. Ho‰‰o. Zhodnotil, Ïe na UK
pracuje jedenásÈ zväzov odborov (ZO), hoci
UK má 13 fakúlt, rektorát, dve internátne zaria-
denia a CëV. Na ‰tyroch najmlad‰ích fakultách
nie sú OZ. Drvivá väã‰ina ãlenov odborov 
má 50 a viac rokov. Záujem mlad˘ch kolegov
o prácu v nich je minimálny.

Predseda pridal informáciu o rozdiele v pla-
toch na fakultách: „V˘‰ka miezd na najlep‰ie
postavenej fakulte je takmer dvojnásobná ako
na fakulte s najniÏ‰ími mzdami.“

Doc. Ho‰‰o je presvedãen ,̆ Ïe odbory e‰te
stále vykonávajú veºa prospe‰nej práce. „Vr-
cholom ãinnosti je kolektívna zmluva, ktorá sí-
ce nemôÏe byÈ v rozpore s platn˘mi zákonmi,
ale môÏe v znaãnej miere prispieÈ k zv˘razne-
niu sociálnych v˘hod a postavenia zamestnan-
cov, vrátane v˘‰ky miezd.“ Práve zásluhou
kolektívnej zmluvy majú uãitelia uÏ niekoºko
rokov aÏ deväÈt˘ÏdÀovú dovolenku, odchodné
a odstupné vy‰‰ie o jeden mesaãn˘ plat, moÏ-
nosÈ vyplácania príspevku v prípade pracovnej
neschopnosti aÏ do v˘‰ky 80 % platu, príspe-
vok na doplnkové sporenie vo v˘‰ke 2 % 

zo zúãtovaného mzdového základu a pod.
Rektor doc. PhDr. Franti‰ek Gahér, CSc.,

oboznámil ãlenov odborov˘ch zväzov okrem
iného aj s t˘m, ako sa na UK vyvíjali mzdy za-
mestnancov. Zmienil sa tieÏ o dostavbách no-
v˘ch objektov a o rekon‰trukciách JLF a FTV·
UK a o pripravovan˘ch renováciách a stav-
bách, hlavne v Mlynskej doline. Zmienil sa tieÏ
o problémoch financovania jednotliv˘ch fakúlt
a súãastí, ako aj o mzdovej politike.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov
‰kolstva a vedy na Slovensku (OZP·aV) 
Ing. Ján Ga‰peran demon‰troval spôsob
kolektívneho vyjednávania a v˘voj poãtu uãi-
teºov a ‰tudentov na vysok˘ch ‰kolách.
Zvlá‰tnu pozornosÈ venoval v˘voju miezd 
v jednotliv˘ch zamestnaneck˘ch kategóriách
na vysok˘ch ‰kolách a porovnal ich so mzda-
mi na základn˘ch a stredn˘ch ‰kolách.

Predseda Ga‰peran ocenil za prínos v od-
borárskej práci rektora Gahéra a doc. RNDr.
Vieru Uherãíkovú CSc. (FMFI UK). Rektora
ocenil za podporu odborov poãas dvoch funk-
ãn˘ch období, za spoluprácu s OZP·aV 
na v‰etk˘ch úrovniach, za dlhoroãné ãlenstvo
v odboroch a tieÏ za spoluprácu s odbormi
poãas svojho pôsobenia na poste predsedu
AS UK a FiF UK. V neposlednom rade ho
OZP·aV ocenila za presadzovanie primera-
ného sociálneho statusu uãiteºov a zamestnan-
cov.

Pamätn˘ list pri príleÏitosti dvadsiateho
v˘roãia vzniku KOZ udelil predseda AlÏbete
Novackej (b˘valej dlhoroãnej tajomníãke Rady
OZ UK), doc. RNDr. L˘dii Turanovej, CSc.,
(b˘valej predsedníãke Rady OZ UK) a doc.
PhDr. Jozefovi Ho‰‰ovi, CSc., (predsedovi Ra-
dy OZ UK).                                               LM

DÀa 31. mája 2010 Prírodovedecká fakulta UK
ukonãila veºkú fotosúÈaÏ, ktorá sa konala 
pri príleÏitosti 70-teho v˘roãia jej zaloÏenia.

Do súÈaÏe autori prihlásili 177 snímok v dvoch
kategóriách - „Od mikrosveta po makrosvet: zázra-
ky prírody“ a „Na‰e naj... / Ná‰ najväã‰í div prírody
/ Predstavujeme katedru“. Najlep‰ích 30 - 35 foto-
grafií bude v septembri 2010 vystaven˘ch v pre-

zentaãnej miestnosti AMOS na fakulte. Pri sláv-
nostnom otvorení v˘stavy budú môcÈ aj prítomní
rozhodnúÈ o najlep‰ích z najlep‰ích, ktorí budú
odmenení hodnotn˘mi cenami.

V‰etky fotografie sú zverejnené aj elektronicky
na stránke www.naturaoz.org.                        LM

Slávnostná prehliadka novostavby auly 
v Martine, ktorú zorganizovala Jesseniova
lekárska fakulta UK (JLF), sa uskutoãnila
dÀa 31. mája 2010. Na podujatí sa
zúãastnil aj rektor UK Franti‰ek Gahér 
a minister ‰kolstva Ján Mikolaj.
Kolaudaãné rozhodnutie na stavbu 
nadobudlo právoplatnosÈ 
dÀa 31. augusta 2010.

V˘stavbu Auly JLF schválila Vláda SR e‰te
v roku 2006. Základn˘ kameÀ poloÏili spoloã-
ne dÀa 10. júla 2008 dekan JLF Du‰an Mi‰-
tuna, rektor UK a minister ‰kolstva SR. Vláda

v roku 2008 súhlasila s koneãnou sumou ná-
kladov na stavbu budovy, ktorá predstavova-
la takmer ‰tvrÈ miliardy korún (8 298 479 eur).

Budova je rozdelená na administratívnu
ãasÈ pre dekanát fakulty, vlastnú aulu s kapa-
citou okolo 470 miest a sociálno-prevádzko-
vú ãasÈ. Nachádzajú sa tu aj predná‰kové 

a seminárne miest-
nosti na v˘uãbu.
Aula bude slúÏiÈ
na organizovanie
v˘znamn˘ch po-
dujatí fakulty.
Projekt auly vy-
pracovala spoloã-
nosÈ VPÚ - Let-
konzult, s. r. o.,
Bratislava a dodá-
vateºom stavby
bol Metrostav SK,
a. s., Bratislava.

LM

20. v˘roãie
âlenovia odborov si pripomenuli

Prírodovedecká fakulta

ukonãila

fotosúÈaÏ

NosoroÏtek. Foto: Marián Filípek

Rana klepton esculenta. Foto: Tomá‰ Flajs

Jesseniova lekárska fakulta 

predstavila novú aulu



Ôsmy roãník, osem predná‰ateºov, osem zaujímav˘ch tém. 
DÀa 25. ôsmy 2010 sa v Aule UK ukonãila tohtoroãná 
Detská univerzita Komenského. Z 370 zapísan˘ch detí 
bolo slávnostne promovan˘ch 303, ktoré splnili podmienku
úãasti aspoÀ na piatich predná‰kach.

Tento rok sa deti vo veku od 9 do 14 rokov poãas prázdnin mohli doz-
vedieÈ o javoch, ktor˘m ãasto nerozumejú ani dospelí. Témami Detskej
univerzity Komenského 2010 boli:

• „Preão je dôleÏitá správna v˘Ïiva“ prof. MUDr. Jozefa âárskeho,
CSc., z LF UK,

• „Preão od slnka vybledne triãko a farebné okná v kostole nie“ prof.
Dr. Vahida Sandoghdara z ETH Zürich,

• „Preão je vo vesmíre bezváhov˘ stav“ doc. RNDr. Martina MojÏi‰a,
PhD., z FMFI UK,

• „Preão môÏeme rastliny rozmnoÏovaÈ aj inak ako semenami“ doc.
RNDr. AlÏbety Blehovej, CSc., z PriF UK,

• „Preão chrlí sopka oheÀ“ doc. RNDr. Jána Boìu, CSc., z FMFI UK,
• „Preão sa nieão nepatrí“ doc. PhDr. Petronely Laukovej, PhD., z FiF UK,

• „Preão v˘trÏníci vyvolávajú konflikty a ako sa v t˘chto vypät˘ch situá-
ciách zachovaÈ“ doc. PeadDr. Samuela Uhrina, CSc., z Akadémie
policajného zboru v Bratislave,

• „Preão vymysleli po‰tovú známku“ MUDr. Petra Osuského, PhD.,
prorektora UK.

Predná‰ky sa konali kaÏdú stredu od 7. júla do 25. augusta, priãom
prvá a posledná z nich prebehli v Aule UK a zvy‰n˘ch ‰esÈ v Divadle
Aréna. Okrem predná‰ok sa deti zúãastnili na workshopoch v Slo-
venskej národnej galérii, mestskom múzeu, v spoloãnosti Trekwalder,
ìalej na hip-hopovom, architektonickom ãi ‰achovom workshope. De-
ti, tak ako po minulé roky, nav‰tívili parlament a doãkali sa aj plavby
loìou po Dunaji a náv‰tevy galérie Danubiana. 

Veronika (13 rokov), ktorá absolvovala detskú univerzitu uÏ druh˘-
krát, nám prezradila, Ïe najviac sa jej páãila predná‰ka o tom, preão 
je vo vesmíre bezváhov˘ stav. A dôvod? „Predná‰ajúci mal srandovné
triãko a srandovne to predná‰al. V ‰kole máme uãiteºov veºmi prís-
nych,“ povedala.

Po predná‰ke vyhlásili spoloãnosti Enel a Lenovo v˘sledky svojich
súÈaÏí a odmenili v˘hercov cenami. Následne deti absolvovali slávnost-
nú promóciu za prítomnosti rektora Franti‰ka Gahéra, prorektorov, ria-
diteºa Divadla Aréna Juraja Kukuru i predsedu Bratislavského samo-
správneho kraja Pavla Fre‰a, na ktorej si prebrali diplomy o absolvova-
ní Detskej univerzity Komenského.

Lenka Mlynãeková
Foto: M. Kukan
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Problematika 
správnej v˘Ïivy 
otvorila detskú 

univerzitu
Po slávnostnej imatrikulácii sa deÈom dÀa

7. júla prihovoril prvou predná‰kou prof. Jozef
âársky z Lekárskej fakulty UK, ktor˘ im ponú-
kol odpoveì na otázku, preão je dôleÏitá
správna v˘Ïiva. Úvodná predná‰ka poskytla
ucelen˘ pohºad na potrebu vyváÏenej stravy,
pohybu a zdravého Ïivotného ‰t˘lu. Malí ‰tu-
denti sa v nej mohli dozvedieÈ o závaÏnom
civilizaãnom ochorení - obezite, o látkovej
skladbe v˘Ïivy ãi o príãinách vzniku rakoviny.
Záujem detí o tému potvrdili aj ich nespoãet-
né otázky, ako napríklad: ão je najnezdrav‰ie
na fajãení, preão ºudia vym˘‰ºajú nezdravé
jedlá, aké ovocie je najzdrav‰ie ãi preão ºudia

drÏia diétu, ak dokáÏe pomôcÈ cviãenie a ob-
medzenie mastn˘ch jedál.

Andrea Kuãerová, 
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou RUK

Predná‰ka 
o bezváhovom stave 

vo vesmíre mala 
u detí úspech

Aj o tom, preão sa ºudia vo vesmíre môÏu
vzná‰aÈ a na Zemi nie, porozprával deÈom
dÀa 21. júla doc. Martin MojÏi‰ z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK. Docent
MojÏi‰ poÀal svoju predná‰ku vtipne, ão sa
deÈom veºmi páãilo a sálou sa neraz oz˘val

vesel˘ smiech a potlesk. Upozornil na niekto-
ré tézy Aristotela o gravitácii, ktoré o dvetisíc
rokov neskôr vyvrátil Galileo Galilei. Povedal,
Ïe voºn˘ pád na Zemi je v podstate to isté,
ako vzná‰anie sa ºudí vo vesmírnych stani-
ciach na obeÏnej dráhe. Rozdiel je len v gra-
vitaãnej sile.

Na príklade voºne padajúceho v˘Èahu, 
v ktorom je osoba a holiaci strojãek, docent
MojÏi‰ vysvetlil, Ïe r˘chlosÈ pádu nezáleÏí 

Prázdninovú
univerzitu
absolvovala

detí
tristovka



na hmotnosti predmetu. Îe to bolo zaujímavé,
dosvedãil aj Miroslav (11 rokov): „DosÈ sa mi
páãil ten v˘Èah s ujom, ktor˘ mal Ïiletku. Ale 
aj v‰etko ostatné.“ Paulína (11 rokov) si tieÏ
myslí, Ïe predná‰ka bola dobrá. „V ‰kole sa
uãíme iné veci, lebo chodím do anglickej
‰koly,“ povedala nám. Te‰ila sa na predná‰ku
o tom, preão sa nieão nepatrí: „Myslím si, 
Ïe je zaujímavé vedieÈ, ako správanie vpl˘va
na ostatn˘ch ºudí.“ Miroslav sa zasa te‰í 
na hip-hopov˘ workshop a do Národnej rady
SR.

Deti sa po predná‰ke napríklad p˘tali na to,
preão Aristoteles stále iba hovoril a nechcel
experimentovaÈ, ãi môÏe maÈ gravitaãné pole
hmotnosÈ alebo ãi by Slnko priÈahovalo aj  ÈaÏ-
‰ie telesá, keby sa zväã‰ilo.

Lenka Mlynãeková

Deti sa dozvedeli
viac 

o rozmnoÏovaní
rastlín

Docentka AlÏbeta Blehová z Prírodovedec-
kej fakulty UK deÈom vo svojej predná‰ke dÀa
28. júla najprv vysvetlila pohlavné rozmnoÏo-
vanie rastlín, ktoré nastane po splynutí samãej
a samiãej bunky. KeìÏe jadrá buniek rastlín 
sú nositeºmi genetickej informácie, je moÏné
rastliny rozmnoÏovaÈ aj nepohlavne, ãiÏe ve-
getatívne, pomocou odrezkov listov, koreÀov
ãi hºúz.

Na príklade africkej fialky ukázala, ako je
moÏné z jediného listu regenerovaÈ desiatky
ìal‰ích. Pri rozmnoÏovaní „in vitro“, ãiÏe 
v sklenenej alebo plastovej nádobe, je v‰ak
nutné list sterilizovaÈ, aby sa zabránilo súbeÏ-
nému mnoÏeniu baktérií a plesní. V predná‰-

ke sa venovala aj mäsoÏrav˘m rastlinám,
ktoré Ïijú na miestach, kde sa v pôde nena-
chádza dusík a fosfor, potrebné na Ïivot ras-
tlín. „Energiu“ preto ãerpajú z drobn˘ch Ïivo-
ãíchov a hmyzu, ktoré ulovia. Poslucháã Da-
libor (10 rokov) nám prezradil, Ïe ãasÈ o mä-
soÏrav˘ch rastlinách ho zaujala najviac aj pre-

to, Ïe v ‰kole sa o tom e‰te neuãil. 
Po predná‰ke sa malí ‰tudenti p˘tali na to,

ãi sa môÏu v‰etky rastliny rozmnoÏovaÈ „in vi-
tro”, aké sú negatíva tohto rozmnoÏovania,
ako sa dajú nepohlavne rozmnoÏovaÈ dreviny
alebo ãi môÏeme rastliny rozmnoÏovaÈ done-
koneãna.

Lenka Mlynãeková

Uprostred leta
zaznela horúca téma

DÀa 4. augusta si pre niekoºko stoviek
mal˘ch zvedav˘ch ‰tudentov pripravil pred-
ná‰ku docent Ján Boìa z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK. Téma bola naozaj ho-
rúca: Preão chrlí sopka oheÀ?

Jednoducho povedané, sopka chrlí oheÀ
preto, lebo zem je horúca a postupne sa och-

ladzuje. Zemská kôra je uÏ ochladená dosta-
toãne, no jadro je stále horúce a pod obrov-
sk˘m tlakom. Pomocou tohto tlaku vytvára
kanály, kadiaº zo zemského jadra prúdi na po-
vrch horúca hmota. Vyústenia t˘chto kanálov
voláme sopky. 

Deti najviac zaujímalo, ãi nám hrozí zo so-
piek nejaké nebezpeãenstvo. Väã‰ina sopiek
sa nachádza na dne mora a z t˘ch Ïiadne
nebezpeãenstvo nehrozí, no sopky v blízkosti
ºudsk˘ch domovov nebezpeãné byÈ môÏu.
Malí ‰tudenti sa tieÏ nezabudli op˘taÈ, ãi hrozí
v˘buch sopky aj na Slovensku. Aj tu ich pred-
ná‰ajúci upokojil: aj napriek tomu, Ïe máme
sopeãné pohoria, pravdepodobnosÈ erupcie
je veºmi nízka.

Predná‰ajúci Ján Boìa priznal, Ïe nie v‰et-
ky otázky detí bolo jednoduché zodpovedaÈ.
Napriek tomu tvrdí, Ïe nie je rozdiel medzi

uãením na fakulte a na Detskej univerzite Ko-
menského: „Je to o tom istom. Ak sa podarí
rozprávaÈ tému tak, Ïe v‰etci sedia a poãúva-
jú, tak sa mi dobre predná‰a. Tam nie je roz-
diel medzi vysoko‰kolákmi a ‰tudentmi det-
skej univerzity.“ 

·tefan Hric, 
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou RUK

·tudenti dostali 
lekciu 

slu‰ného správania
Nie, ne‰lo o Ïiadne napomínania alebo kar-

hanie za zlé správanie. Na predná‰ke dÀa 11.
augusta s názvom Preão sa nieão nepatrí vys-
vetlila deÈom docentka Petronela Lauková 
z Filozofickej fakulty UK, preão nieão slu‰né
je, nieão iné zas nie.

Najprv deÈom vysvetlila, kde vznikol bontón
a na ão je potrebn .̆ Na‰ím spoloãensk˘m
správaním totiÏ vytvárame obraz o nás a pre-
zentujeme sa pred okolím, a preto by nám vô-
bec nemalo byÈ jedno, ako sa správame. 

Hovorilo sa aj o komunikácii, deti sa dozve-
deli, Ïe len 7 percent komunikácie prebieha
slovami. Zvy‰n˘ch 93 „povieme“ v˘razom re-
ãi, gestami, mimikou, tónom hlasu ãi dokon-
ca dotykom alebo vôÀou. 

DvanásÈroãná Kristína sa spolu s bratom 
na túto tému te‰ila najviac a ako sama pove-
dala, urãite nebola sklamaná. Veºmi ju zaujala
ãasÈ o komunikácii a taktieÏ o bontóne a eti-
kete. K etikete smerovali aj niektoré otázky
detí. Zaujímalo ich napríklad, ãi je za slu‰né
správanie u nás povaÏované to isté, ako 
v in˘ch krajinách sveta. Zaznela - pre niekoho
moÏno trochu prekvapujúca - odpoveì: to,
ão je slu‰né u nás, nemusí byÈ slu‰né v in˘ch
krajinách. Aj kvôli tomu vznikol tzv. protokol,
teda súbor pravidiel slu‰ného správania, ktor˘
platí na celom svete a mali by ho dodrÏiavaÈ
najmä politici a diplomati. Tí totiÏ nereprezen-
tujú len seba, ale aj celú svoju krajinu. 

·tefan Hric, 
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou RUK

Veºká Británia
dodnes nemusí 

na známke 
uvádzaÈ krajinu

Predná‰kou prorektora UK doktora Petra
Osuského Preão vymysleli po‰tovú známku
sa dÀa 25. augusta ukonãil 8. roãník Detskej
univerzity Komenského. Prorektor Osusk˘ de-
Èom priblíÏil, Ïe predchodcom po‰ty bol ‰tafe-
tov˘ beh v âíne. Prvé mestské po‰ty vznikli 
v 16. storoãí v ParíÏi a v Lond˘ne. Na na‰om
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území sa prv˘m po‰tmajstrom stal Peter Paar
v roku 1555, a to priamo v Bratislave.

Prvá známka bola vyrobená 6. 5. 1840 
vo Veºkej Británii po reforme, ktorá zaviedla
pravidlo, Ïe za posielanie má platiÈ odosielateº
a nie príjemca, ako to bolo dovtedy zvykom.
KeìÏe Veºká Británia bola oficiálne prvou kra-
jinou, ktorá zaviedla známky, má dodnes v˘-
sadu, Ïe na známke nemusí uvádzaÈ krajinu.

Doktor Osusk˘ tieÏ deÈom priblíÏil umelca
Alfonza Muchu, tvorcu prvej známky v âesko-
slovensku, ktorú vydali dÀa 18. decembra
1918. Dodnes si tento decembrov˘ deÀ pri-
pomíname ako DeÀ po‰tovej známky.

Deti zaujala zmienka prorektora o jeho vlas-
tnej zbierke známok, a preto sa po predná‰ke
doãkal aj otázok ako: kedy prestal zbieraÈ
známky a ãi ich e‰te stále má. Prorektor

Osusk˘ sa priznal, Ïe jeho zbierku tvorí viac
ako desaÈtisíc kusov a známky nikdy zbieraÈ
neprestal. Mal˘ch ‰tudentov tieÏ zaujímalo,
podºa ãoho sa dávali vzory na známky, koºko
známok vymyslel Mucha a ãi vás „zavrú“, keì
vo Veºkej Británii nalepíte známku s kráºovnou
hore nohami.

Lenka Mlynãeková

Detská univerzita Komenského 
je nepochybne záÏitkom nielen 
pre mal˘ch ‰tudentov, ale svojím 
spôsobom aj pre predná‰ajúcich. 
Veì vymeniÈ dospelé publikum 
za deti o polovicu mlad‰ie musí byÈ 
aj pre rokmi skúseného pedagóga v˘zva.
Preto sme sa ich sp˘tali 
„Ako sa vám predná‰alo mal˘m 
poslucháãom Detskej univerzity
Komenského?“ a „Preão ste prijali 
ponuku participovaÈ na tomto 
projekte?“.

Prof. MUDr. Jozef âársky, CSc., 
z LF UK:

Na predná‰ku som sa pripravoval starostlivo
a te‰il som sa z preukázanej pocty zo strany ve-
denia UK, napriek ist˘m obavám, ãi dokáÏem
prispôsobiÈ svoj prejav 9 aÏ 14-roãn˘m poslu-
cháãom. Bol som aj v oãakávaní (a to sa mi vr-
chovato naplnilo), Ïe v Ïivom kontakte s mlad˘-
mi získam nové zaujímavé skúsenosti vo svojej
dlhoroãnej pedagogickej ãinnosti. Bol som pre-
svedãen ,̆ Ïe problematika správnej v˘Ïivy zauj-
me, pretoÏe jej aktuálnosÈ a v˘znam sa t˘kajú
predov‰etk˘m mladej generácie. Priznávam sa
v‰ak, Ïe pri vstupe do auly naplnenej stovkami
úãastníkov, jednofarebne oznaãen˘ch triãkami
Detskej univerzity Komenského, som pocítil silné
psychické napätie z upret˘ch pohºadov v sláv-
nostnej atmosfére, z ktor˘ch sa zraãilo oãakáva-
nie nieãoho mimoriadneho. V závere predná‰ky
som ani neveril, Ïe som prekroãil stanoven˘
ãasov˘ limit. Pocity uspokojenia sa dostavili 
po otvorení diskusie, keì sa zdvihli desiatky rúk
s otázkami, ktoré boli mimoriadne zaujímavé 
a vôbec nie jednoduché. 

Keì ma oslovila pani prorektorka prof. M. Ko-
llárová, aby som mal predná‰ku, najprv som bol
v rozpakoch. AÏ neskôr som plne pochopil 
v˘znam konania tejto univerzity. Dnes vysoko
oceÀujem obetavosÈ a vynaloÏené úsilie v‰et-
k˘ch jej organizátorov. Viac si uvedomujem 
nevyhnutnosÈ poskytovaÈ vhodné podmienky 
uÏ takej mladej generácii, aby mala prístup 

k dostatku informácií. Plne som sa presvedãil 
o tom, Ïe nám dorastá veºmi schopná a sympa-
tická generácia. A je len na nás, aby sme správ-
ne usmernili jej záujmy a naplnili jej schopnosti. 

Doc. RNDr. Martin MojÏi‰, PhD., 
z FMFI UK:

Bol som veºmi príjemne prekvapen˘ reakciami
detí poãas predná‰ky, aj po nej. Predná‰alo 
sa mi dobre.

Tak v prvom rade preto, lebo ma s t˘m oslovil
dekan na‰ej fakulty, a to sa ÈaÏko odmieta. 
Ale prijal by som to aj tak, projekt detskej univer-
zity sa mi zdá byÈ zaujímav .̆ A téma, ktorú som
dostal zadanú, sa mi tieÏ zdala zaujímavá.

Doc. RNDr. AlÏbeta Blehová, CSc., 
z PriF UK:

Predná‰alo sa mi veºmi dobre, aj keì som
mala pred tak˘m veºk˘m poãtom mlad˘ch
poslucháãov spoãiatku veºk˘ re‰pekt a trému.
Bola som nad‰ená predov‰etk˘m reakciami
mlad˘ch ‰tudentov. E‰te aj pri zapisovaní do in-
dexov mi kládli zvedavé otázky. Ich otázky boli
zaujímavé a v mnoh˘ch prípadoch bolo cítiÈ, 
Ïe ich tento spôsob rozmnoÏovania rastlín zau-
jal. Celkove som sa v Divadle Aréna cítila veºmi
dobre a pozitívne. Okrem ‰tudentov hodnotím 
aj prácu organizátorov, v‰etci boli veºmi milí.

Mám rada v˘zvy a nové skúsenosti a toto bo-
la pre mÀa veºmi milá a dobrá skúsenosÈ. Okrem
toho si myslím, Ïe je dôleÏité odovzdávaÈ svoje
vedomosti a skúsenosti mlad˘m ‰tudentom,
predov‰etk˘m t˘m, ktorí majú záujem sa uãiÈ no-
vé veci a venovaÈ sa vede. Verím, Ïe som nie-
ktor˘ch z nich oslovila a prípadne nasmerovala
ich ìal‰iu orientáciu.

Doc. RNDr. Ján Boìa, CSc., 
dekan FMFI UK:

Dobre, nevnímal som príli‰ rozdiel medzi nimi
a ‰tudentmi, ktor˘m predná‰am zvyãajne.

Lebo som presvedãen ,̆ Ïe chuÈ poznávaÈ,
aktívnu zvedavosÈ treba u ºudí podporovaÈ uÏ 
od útleho veku.

Doc. PhDr. Petronela Lauková, PhD., 
z FiF UK:

Predná‰aÈ 300 deÈom bolo síce veºmi nároã-
né a najmä vyãerpávajúce, pretoÏe tam bola rôz-
na veková kategória a zaujaÈ naraz v‰etk˘ch 
je ÈaÏké. âi sa mi to podarilo, musia posúdiÈ deti,
ktoré sú v dne‰nej dobe pres˘tené informáciami.
âasto im v‰ak ch˘ba moÏnosÈ priamej diskusie 
s dospel˘mi a najmä s rodiãmi, ktorí by mali
zohrávaÈ najmä v problematike mojej témy o eti-
kete kºúãovú úlohu. Diskutovali sme veºa a pred-
ná‰ka znaãne presiahla ãasovú hranicu. Nikdy
nepodceÀujem na predná‰kach svojich ‰tuden-
tov, snaÏím sa im odovzdaÈ maximum a vzájom-
ná komunikácia sa dá vytvoriÈ aj v 300-ãlennom
pléne. Bola to pre mÀa pouãná skúsenosÈ.

K detskej univerzite som sa dostala úplne
náhodou prostredníctvom pána Kamila Pon-
ãáka, ktor˘ celu akciu zabezpeãuje. Obdivujem
ho, pretoÏe je to veºmi nároãná práca a nielen 
na ãas... Poslala som mu námety na predná‰ky
a pánovi Kukurovi sa zapáãila téma o etikete.
Organizátorom veºmi drÏím palce, aby sa im da-
rilo v tejto zásluÏnej práci ìalej pokraãovaÈ.
Myslím si, Ïe deti si to zaslúÏia, veì sú na‰a
budúcnosÈ.

MUDr. Peter Osusk ,̆ PhD., 
prorektor UK:

Predná‰al som im rád, bol som zrejme prv˘ 
(a posledn˘), kto mal na detskej univerzite dote-
raz dve predná‰ky: jednu „profesionálnu“ - pred
pár rokmi som hovoril o potení a jeho v˘zname 
i problémoch s ním a táto bola druhá - „hoby“
predná‰ka, keìÏe sa známkam venujem vy‰e
polstoroãia...

NuÏ, pravdupovediac, bol som vyzvan˘ mojim
rektorom. A veliteº je veliteº. Ale - ja predná‰am
uÏ pätnásÈ rokov i na Univerzite tretieho veku
(UTV) a tam som si to rozkázal sám, keì som
ako prodekan pred rokmi zavádzal na medicíne
druh˘ stupeÀ UTV.

Lenka Mlynãeková
Fotografie: Peter Procházka

Aké je to

na detskej
predná‰aÈ

univerzite
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Od 23. júna 2010 má Akademick˘ senát UK
novú predsedníãku. Stala sa Àou 
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubniãková,
DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK (FMFI UK). Na univerzite
pôsobí od roku 1970. Po vy‰tudovaní 
matematicko-fyzikálnej triedy Gymnázia
Metodova v Bratislave a Katedry teoretickej
fyziky Prírodovedeckej fakulty UK zostala 
na univerzite pracovaÈ. Dnes pôsobí 
na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky
fyziky FMFI UK. V rozhovore nám 
profesorka Dubniãková povedala 
viac o sebe a o oãakávaniach, 
súvisiacich s jej novou funkciou.

• Ako dlho uÏ trvá va‰a práca pre Akade-
mick˘ senát UK (AS UK)?
Pre „veºk˘“ akademick˘ senát pracujem uÏ pri-

bliÏne desaÈ rokov. Najprv som bola predsedníã-
kou senátu na Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky UK a poãas tohto funkãného obdobia
som sa stala aj ãlenkou AS UK. Napokon som
bola zvolená za prvú podpredsedníãku AS UK. 
V tom ãase bol e‰te prv˘ a druh˘ podpredseda.
• âo oãakávate od funkcie predsedníãky se-

nátu?
Vo funkcii prvej podpredsedníãky, a teda 

aj ãlenky Kolégia rektora UK, som mala moÏ-
nosÈ bliÏ‰ie nahliadnuÈ do procesu fungovania
univerzity. Domnievam sa, Ïe preto nebolo pre
mÀa ÈaÏké po rezignácii na funkciu profesora Mi-
ãietu, kandidovaÈ na post predsedníãky. V najb-
liÏ‰ej dobe nás ãakajú voºby nového rektora.
Zlomové obdobie odchodu starého rektora a prí-
chodu nového nebude jednoduché a myslím si,
Ïe môÏem prispieÈ k pozitívnym rie‰eniam v tom-
to prechodovom období.
• Ako vyzerá zabezpeãenie volieb rektora se-

nátom?
Senát zvolí volebnú komisiu Akademického

senátu UK, ktorá riadi voºby a dÀa 29. septem-
bra 2010 vyhlási voºby nového rektora. AS UK 
sa bude snaÏiÈ z prihlásen˘ch kandidátov zvoliÈ
toho najlep‰ieho kandidáta pre nasledujúce zlo-
Ïité obdobie, t˘kajúce sa aj vysok˘ch ‰kôl.
• âo máte na mysli?

Keì tu boli hostia z Belgickej komisie pre vzde-
lávanie, p˘tali sa nás na v‰etko moÏné. Hovorili
sme aj o tom, Ïe nám ch˘bajú peniaze. Na to
nám povedali: „Nehovorte uÏ o peniazoch. 

âo e‰te je pre vás dôleÏité?“ Tak sme znova od-
povedali, Ïe peniaze. V súãasnom období hos-
podárskej krízy sme na Slovensku veºmi pod-
hodnotení. ÚroveÀ ºubovoºnej univerzity je zaru-
ãená kvalitou pedagogick˘ch pracovníkov. 
A skutoãne nám neprídu na UK kvalitní uãitelia,
k˘m nebudú lep‰ie platové podmienky. 
• Máte teda pocit, Ïe s nov˘m rektorom by sa

mohla situácia zmeniÈ?
S novou garnitúrou sa vÏdy rodia aj nové náde-

je. Ale aj súãasn˘ rektor nekompromisne bojoval
o túto univerzitu, bola som pri tom. BohuÏiaº,

mnohokrát bezv˘sledne. Neviem, akú stratégiu
zvolí nov˘ rektor. Bude prijímaÈ mlad˘ch ºudí 
na univerzitu? Zv˘‰i im platy? Odkiaº na to vez-
me? Máme aj rôzne finanãné projekty, máme
granty, ale tie nie vÏdy môÏu pokryÈ v‰etko po-
trebné. Ale aj napriek tomu ºudia pracujú s pln˘m
nasadením, pretoÏe v pedagogickej a v˘skumnej
práci nachádzajú svoje poslanie a nerobia 
to kvôli peniazom.
• Poìme späÈ k va‰ej funkcii. Má predseda

senátu moÏnosÈ zmeniÈ nieão, ão sa t˘ka
behu univerzity?
ZmeniÈ nie, ale ma veºa moÏností ovplyvniÈ uda-

losti. ZmeniÈ môÏe iba rektor ako ‰tatutárny
zástupca univerzity. Ale aj ten pociÈuje ohraniãe-
nia, veì v‰etko sa odvíja od toho, ão vám dá
ministerstvo ‰kolstva. V poslednej akreditácii UK
dopadla veºmi dobre a aj napriek tomu do‰lo 
k zníÏeniu dotácie o 15 % v porovnaní s minul˘m
rokom.
• âo chcete v tejto funkcii ovplyvniÈ?

Bude to znieÈ ako kli‰é, ale mojou ambíciou 

je zachovaÈ dobré meno univerzity. VÏdy, keì sa
hovorí alebo pí‰e o univerzite, bytostne sa ma to
dot˘ka. Na tejto univerzite som zaãínala a dúfam,
Ïe aj skonãím. Je to moja alma mater.
• Senát má pomerne veºkú moc. Schvaºuje, 

teda de facto rozhoduje o tom, kam pôjdu
financie pridelené zo ‰tátneho rozpoãtu.
Ako môÏe radov˘ ãlen akademickej obce,
ktor˘ nie je v senáte, ovplyvniÈ tok financií?
V prvom rade musí maÈ osobn˘ záujem o ãin-

nosÈ univerzity. Keì som ja bola „radov˘ ãlen
akademickej obce“ a prakticky som niãomu ne-
rozumela, tieÏ som sa pohor‰ovala nad rôznymi,
z môjho hºadiska, nerozumn˘mi príkazmi. Teraz
ale mám in˘ postoj k veciam, keì do nich vidím
viac a uvedomujem si, Ïe skutoãne v‰etko 
sa odvíja od vá‰ho osobného záujmu. Aj radov˘
ãlen môÏe veci ovplyvniÈ, ale musí sa snaÏiÈ 
do nich objektívne preniknúÈ. Je veºmi pozitívne,
keì sú najmä mladí ºudia nespokojní a kon‰truk-
tívne navrhujú rie‰iÈ problémy. NespokojnosÈ 
je veºmi dobrá vec. Ale je zlé, keì je niekto nes-
pokojn˘ a nezam˘‰ºa sa nad rie‰ením problé-
mov. S pasivitou nesúhlasím.
• Ako môÏe beÏn˘ zamestnanec kontrolovaÈ, 

ão senát schvaºuje?
V prvom rade môÏe prísÈ na zasadnutia akade-

mick˘ch senátov jednotliv˘ch fakúlt UK ale aj 
na Akademick˘ senát UK. Zasadnutia sú verejné
a sú zavãasu zverejnené. Dozvie sa tam, aké
problémy má fakulta a univerzita. Od zásad v or-
ganizaãnom poriadku kaÏdého zo senátov po-
tom závisí, ãi bude môcÈ prispieÈ k rie‰eniu prob-
lémov priamo v otvorenej diskusii. KontrolovaÈ
schvaºovanie senátu v‰ak môÏe aj prostredníc-
tvom zápisníc zo zasadnutí senátov, ktoré 
sa zverejÀujú na webe. Keby mal mimoriadny
záujem o urãitú problematiku, môÏe prísÈ na sek-
retariát senátu a sp˘taÈ sa na konkrétne uznese-
nia a rie‰enia. 
• V akom vzÈahu je Akademick˘ senát UK 

a fakultné senáty?
Mnohí ãlenovia Akademického senátu UK 

sú alebo boli aj ãlenovia alebo predsedovia fa-
kultn˘ch senátov. Nie sú tam ºudia, ktorí nevedia
o chode fakulty. V senáte sú dokonca aj vedúci
pracovísk. Aj mnohí ‰tudenti sú veºmi aktívni a sú
zapojení do aktivít v Rade vysok˘ch ‰kôl. E‰te 
sa nestalo, Ïe by sme mali na senátoch ‰tuden-
tov, ktorí by nevedeli, o ãom je reã, alebo aké 
sú ich moÏnosti kontroly ãi ovplyvÀovania vecí.

Novou 
predsedníãkou 
Akademického 
senátu UK
je profesorka

Dubniãková 

Zdroj: sme.sk



V prostredí univerzity je pripojenie na inter-
net brané ako samozrejmosÈ. Je vyuÏívané
‰tudentmi i zamestnancami na ‰túdium, prácu
aj zábavu a univerzita ho zabezpeãuje v mno-
h˘ch poãítaãov˘ch uãebniach, v kniÏniciach, 
je súãasÈou v˘bavy izieb na internátoch. 
No pre dne‰ného ‰tudenta, ale aj zamestnan-
ca, sa stáva neodmysliteºnou moÏnosÈ vyuÏí-
vaÈ pripojenie na internet aj prostredníctvom
notebooku alebo iného mobilného zariadenia,
ktoré umoÏÀuje neviazaÈ sa pri vyuÏívaní infor-
maãn˘ch tech-
nológií na uni-
verzitné poãíta-
ãe alebo pevné
pripojenie. Ten-
to trend sme
podchytili aj my
v Centre infor-
maãn˘ch tech-
nológií UK (CIT)
a zaãali sme
p o s k y t o v a È
bezdrôtov˘ prí-
stup na inter-
net, ãoho v˘s-
ledkom je pos-
tupné vznikanie
univerz i tn˘ch
hotspotov.

Hotspot je oblasÈ, v ktorej je moÏné bez-
drôtové pripojenie k internetu. V tejto oblasti
sa nachádza zariadenie Access Point, ktoré
má pevné pripojenie do internetu a môÏe 
ho ìalej sprostredkúvaÈ svojim klientom,
priãom na bezdrôtové pripojenie sa vyuÏíva
technológia WiFi.

Pripojenie do bezdrôtovej siete Univerzity
Komenského v Bratislave je moÏné aÏ po pri-
hlásení sa pouÏívateºsk˘m menom a heslom.
T̆ mto zabraÀujeme, aby bolo univerzitné pri-
pojenie do internetu zneuÏívané neoprávnen˘-
mi osobami.

Hotspot je identifikovan˘ svojim menom
(SSID), pod ktor˘m sa klientovi zobrazuje 
v zozname dostupn˘ch sietí. Konkrétne mies-
to môÏe byÈ pokryté viacer˘mi hotspotmi,
takÏe si klient zo zoznamu sietí vyberá tú,
ktorú chce pouÏiÈ, práve podºa jej mena. 
Na univerzite sú dostupné dva typy hotspotov
a to fakultné hotspoty a celouniverzitné hot-
spoty - Eduroam.

Fakultné hotspoty si zriaìuje kaÏdá fakulta
samostatne, nezávisle od ostatn˘ch. Preto

môÏu byÈ poskytované sluÏby a spôsob pouÏi-
tia rozdielne. B˘va pravidlom, Ïe tieto hotspo-
ty sú urãené pre úzku skupinu pouÏívateºov
(‰tudenti danej fakulty, katedry, úãastníci kon-
ferencií a pod.). Informácie o fakultn˘ch hot-
spotoch sú väã‰inou k dispozícii na webov˘ch
stránkach fakulty.

Hotspoty Eduroam sú zriaìované CIT-om
ako celouniverzitná sluÏba. Meno t˘chto hot-
spotov je Eduroam (v ojedinel˘ch prípadoch
Eduroam - fakulta). PouÏívaÈ ich môÏu nielen
v‰etci ‰tudenti a zamestnanci UK, ale aj ‰tu-
denti mnoh˘ch ìal‰ích univerzít z celého sve-
ta.

Základnou my‰lienkou pri návrhu sluÏby
Eduroam bolo zabezpeãiÈ bezdrôtové pripoje-
nie s garanciou definovan˘ch prevádzkov˘ch
parametrov bez ohºadu na súãasÈ univerzity,
kde sú vytvorené. Ak sa klient bude pripájaÈ 
na ºubovoºn˘ univerzitn˘ Eduroam hotspot,
bude maÈ k dispozícii vÏdy rovnaké sluÏby a pri
pripojení na in˘ Eduroam hotspot nebude mu-
sieÈ meniÈ Ïiadne nastavenia - pripojenie staãí
nakonfigurovaÈ raz a je moÏné ho pouÏívaÈ 
v rámci celej univerzity.

PripojiÈ sa dá po celom svete
VyuÏitie Eduroamu je v‰ak e‰te ‰ir‰ie -

vzdelávacie in‰titúcie z rôznych kútov sveta sa
dohodli, Ïe svoje Eduroam hotspoty vzájomne

prepoja a umo-
Ïnia tak vyuÏí-
vaÈ svojim ãle-
nom (klientom)
túto infra‰truk-
túru v rámci
celého sveta.
V˘sledkom je,
Ïe ‰tudent ale
aj zamestnanec
UK sa môÏe so
svojim prihlaso-
vacím menom
a heslom pripo-
jiÈ na Eduroam
hotspot naprí-
klad na Uni-
versity of Cam-
bridge. A platí

to aj naopak - pouÏívateº z University of Cam-
bridge sa môÏe pripájaÈ na Eduroam hotspoty
na‰ej univerzity. Momentálne má Eduroam
svojich ãlenov okrem Európy aj v USA, v Ka-
nade, v Austrálii, na Novom Zélande aj v nie-
ktor˘ch ‰tátoch juhov˘chodnej Ázie. Ak vás
zaujímajú podrobnosti o celosvetovom projek-
te Eduroam, viac informácií môÏete nájsÈ 
na internetovej stránke www.eduroam.org.

Informácie o pouÏívaní Eduroam na na‰ej
univerzite je moÏné nájsÈ v sekcii WiFi na strán-
ke moja.uniba.sk spolu s návodom na nasta-
venie poãítaãa a zistenie pouÏívateºského
mena a hesla. CIT naìalej pracuje na zvy‰ova-
ní poãtu eduroam hotspotov a zlep‰ovaní súvi-
siacich sluÏieb. Aj preto si radi vypoãujeme
va‰e námety a postrehy na telefónnom ãísle
Centra podpory informaãn˘ch technológií
(CePIT) 02/59244 944, kde na‰i operátori
zároveÀ zodpovedia prípadné otázky a pomô-
Ïu s nastavením pripojenia.

Ing. Ladislav Ivanãík, CIT UK
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• Cel˘ Ïivot pracujete vo fyzike. âomu sa ve-
nujete vo v˘skume na fakulte?
Pracujem vo fyzike vysok˘ch energií, konkrét-

ne sa zaoberám elektromagnetickou ‰truktúrou
silnointeragujúcich elementárnych ãastíc. Naprí-
klad pred piatimi rokmi sme analyzujúc JLab
(USA) protónové polarizaãné údaje v rámci uni-
tárneho a analytického modelu predpovedali, 
Ïe protón má väã‰í nábojov˘ rozmer, neÏ sa
dovtedy predpokladalo. V júli tohto roku sa v ãa-
sopise „Nature“ objavil ãlánok medzinárodnej
skupiny v Paul Scherrer ústave (·vajãiarsko) 
o experimentálnom potvrdení na‰ej teoretickej
predpovede. Lí‰ime sa v predpovediach hodno-
tou aÏ na treÈom mieste za desatinnou ãiarkou.
Pre niekoho je to dôleÏité, pre niekoho nie. 
Ale nás to veºmi pote‰ilo. Pracujeme hodne 
s mlad˘mi ºuìmi a te‰í nás to. Na fakulte s ohºa-
dom na pedagogické povinnosti mi nezostáva
veºa ãasu na v˘skumnú prácu. Ale kompenzu-
jem to sluÏobn˘mi cestami, napr. do CERNu,
kde sa aj celé dva t˘Ïdne môÏem venovaÈ iba
v˘skumnej práci.
• V ãase, keì robíme rozhovor, sa pripravuje-

te na cestu do CERNu. âo je nové vo fyzi-
kálnych kruhoch?
Ako viete, postavil sa tam najväã‰í ur˘chºovaã

protónov na svete, naz˘van˘ v skratke LHC. 
V apríli bolo na Àom dosiahnut˘ch 7 TeVov, ão je
obrovská energia. Odvtedy sa zvy‰uje luminosi-
ta, ktorá umoÏÀuje získanie presnej‰ích experi-
mentálnych údajov. Ide o fundamentálny v˘skum
a keby ste sa ma sp˘tali, ak˘ v˘znam má tak˘
experiment, jednoducho by som vám odpove-
dala, Ïe sa hºadá teoreticky predpovedaná Hig-
gsova ãastica. V tomto rozhovore niet priestoru
na detaily. Ide vlastne o spoznávanie sveta. 
A ako sa to vyuÏije v budúcnosti, zatiaº nikto ne-
vie. V CERNe som ãlenkou Advisory Committee
of CERN Users za SR, kde rie‰ime napríklad
bezpeãnosÈ vyuÏívania poãítaãov, pobytové za-
bezpeãenie expertov, ktorí do CERNu prichá-
dzajú, problémy s vydávaním identifikaãn˘ch ka-
riet, atì. Vstup do CERNu je ãoraz viac proble-
matickej‰í z bezpeãnostn˘ch dôvodov a je prís-
ne stráÏen .̆
• A teraz tro‰ku na osobnej‰iu nôtu. Je dosÈ

netradiãné, Ïe máte aÏ dve mená - Anna 
a Zuzana. Ak˘ príbeh sa skr˘va za va‰imi
menami?
Je to nezvyãajné. Nemá to niã spoloãné s ná-

boÏenstvom a je to úplne jednoduché. Rodiãia
mali problém sa dohodnúÈ. Matka chcela Hanu
a otec chcel Zuzanu. Tak sa stalo, Ïe som Anna
Zuzana na rodnom liste. Dnes poãúvam na Zu-
zanu, ale v‰ade pí‰em Anna...
• Leto je za nami. Ako ste ho strávili? âo ra-

da robíte, keì máte voºno?
KaÏdé leto chodievame do Chorvátska na os-

trov Lo‰inj. Som veºmi konzervatívna. Vybrala
som si jeden apartmán, do ktorého sa kaÏdo-
roãne na dva t˘Ïdne nasÈahujeme. TakÏe je to
vÏdy ten ist˘ apartmán, tí istí ºudia, ktor˘ch mám
rada a to isté more, v ktorom radi plávame. Cho-
díme aj na chalupu, na ktorej stále nieão robíme.
Raz kachliãkujeme, raz upratujeme. Keì doro-
bím jedno, pokazí sa mi druhé. Bojujeme o to,
kto bude kosiÈ, lebo v‰etci to radi robia. Teraz
som si kúpila Ïíhaãku, takÏe najnov‰ie aj Ïíham.
MoÏno sa mi budete smiaÈ, ale keì si potrebu-
jem nieão premyslieÈ, tak vy‰ívam. Je to práca,
ktorú nemusíte dokonãiÈ. V‰etko ostatné sa mu-
sí dokonãiÈ. Popri tom sa mi najlep‰ie prem˘‰ºa
a niekedy sa mi stáva, Ïe sa pozabudnem 
a musím veºa vypáraÈ.

Lenka Mlynãeková

I T  S L U Ž B Y  N A  U K

Eduroam -
univerzitn˘
internet
bez káblov
PripojiÈ sa môÏete 
na univerzitách 
po celom svete...
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V seriáli ªudia za scénou budeme 
predstavovaÈ ºudí, ktorí sú ako keby „menej
na oãiach“, ale bez ktor˘ch práce by uãitelia
a v˘skumní pracovníci ÈaÏ‰ie plnili svoje
poslanie. Dnes zaãíname t˘mi, ktorí stoja 
za informaãn˘mi systémami univerzity, 
ktoré sa pre väã‰inu z nás stali 
‰tandardn˘mi pracovn˘mi nástrojmi. 
Zo zákulisia priná‰ame osobné pohºady ºudí,
ktorí stáli pri ich zrode a dennodenne 
zabezpeãujú ich funkãnosÈ. Skratka CIT 
znamená Centrum informaãn˘ch technológií
Univerzity Komenského v Bratislave.

(redakcia)

Petra Jurá‰ka poznám ako manaÏéra dôsledne
stráÏiaceho aj maliãké úlohy, na ktoré by som
osobne asi neraz zabudol. V CITe je to ãlovek
stojaci za nasadením informaãného systému,
ktor˘ sa v krátkom ãase dotkol najväã‰ieho poã-
tu pouÏívateºov. Jeho nasadenie, tak ako kaÏdá
väã‰ia zmena v organizácii, vyvolalo na celej uni-
verzite rôzne reakcie, od rozpaãit˘ch po neutrál-
ne. Hovoríme o Akademickom informaãnom sys-
téme - AIS 2. Zdá sa, Ïe po vy‰e roku prevádz-
ky sa situácia stabilizovala a my môÏeme bilan-
covaÈ.

• Ako si preÏíval nasadzovanie AISu?
Bola to moja hlavná pracovná úloha, ku ktorej

som sa snaÏil pristupovaÈ pragmaticky a s pln˘m
nasadením.
• Ako si vnímal reakcie rôznych ºudí na uni-

verzite?
Podºa moÏnosti s chladnou hlavou. Zavedenie

veºk˘ch informaãn˘ch systémov (IS) je zloÏit˘
proces - úspe‰nosÈ sa prejaví s odstupom ãasu,
po prekonaní mnoÏstva problémov. Negatívne
reakcie som chápal a vnímal ich ako podnety 
na ìal‰iu prácu. V‰etci vieme, Ïe tak˘to IS potre-
bujeme.
• S k˘m sa ti najlep‰ie spolupracovalo?

Nasadzovanie IS je tímová práca. Zapojen˘ch
bolo veºa ºudí z UK a zo strany dodávateºa, kto-
r˘m je Univerzita P. J. ·afárika v Ko‰iciach. V jed-
notliv˘ch fázach nasadzovania sa v‰etci zapájali
svojím dielom, niekedy bol problém s termínmi
ukonãenia úloh, a teda s ãasovou koordináciou
ãinností. Vìaka mimoriadnemu úsiliu sa nám
v‰ak v priebehu roka podarilo spojazdniÈ väã‰inu
najdôleÏitej‰ích aplikácií AIS. Ja osobne som 
na zaãiatku potreboval a aj cítil silnú podporu
ná‰ho ‰éfa Petra Miazdru. V súãasnosti tvoríme
tím, v ktorom sa potrebujeme a podporujeme
navzájom.
• Kto si to podºa teba najviac „odmakal“?

Najprv to boli implementaãné tímy CIT a UPJ·
a potom poãas celého roka fakultní správcovia
AIS a ‰tudijné referentky. Menovit˘ zoznam by
bol dlh .̆..
• Ako prebiehalo nasadzovanie AISu?

Najprv bolo treba zabezpeãiÈ komunikáciu 

a riadenie projektu. Vytvorili
sme rámcov˘ harmonogram
nasadzovania, základn˘ kon-
cept HW, integraãné rozhra-
nia na niektoré existujúce
systémy UK. Veºmi nároãn˘
krok bola migrácia údajov a
ich verifikácia - ãistenie úda-
jov bolo potrebné e‰te aj
poãas ostrej prevádzky.
SúãasÈou implementácie bola
parametrizácia rolí a zá-
kladn˘ch ãíselníkov, aktuali-
zácia manuálov, príprava web
stránok, trojúrovÀovej podpo-
ry vrátane helpdesku. Vyko-
nala sa séria ‰kolení pre jed-
notlivé skupiny pouÏívateºov.
Vzhºadom na napnut˘ ãasov˘
harmonogram sa vyuÏili via-
ceré prvky krízového manaÏmentu. 
• âo si ty osobne myslí‰ o AIS-e?

AIS je komplexn˘ IS, ktor˘ má pokr˘vaÈ veºmi
rozsiahlu agendu univerzity. Navy‰e, UK má aÏ
13 fakúlt so svojimi ‰pecifikami. Systém je pre
pouÏívateºov nov .̆ Vznikol v akademick˘ch pod-
mienkach, bez rozsiahleho „usability engine-
ering“ (pouÏívateºského inÏinierstva). Z toho vy-
pl˘vajú mnohé problémy, ktoré sme rie‰ili a e‰te
rie‰ime. Myslím si, Ïe tento akademick˘ rok bude
AIS vníman˘ ako samozrejm˘ pracovn˘ nástroj -
otázkou je e‰te jeho efektívnosÈ. To je v‰ak téma,
ktorej sa ideme ìalej venovaÈ.
• Na univerzitu si pri‰iel zo súkromnej sféry,

ako by si tieto dve prostredia porovnal? 
âo sa ti viac páãilo tam a ão tu?
Pracoval som vo veºkej nemeckej softvérovej

spoloãnosti ako v˘vojár, ‰koliteº a napokon kvali-
tár. Vyhovoval mi systematick˘ a organizovan˘
prístup. Páãi sa mi, Ïe sa o to snaÏíme aj v na‰ej
práci v rámci CIT. Na druhej strane, v‰eobecne,
akademické prostredie a istá voºnosÈ prepojená
so zodpovednosÈou má svoj hlbok˘ v˘znam 
a svoje v˘hody. 
• âo by sa podºa teba univerzita mohla 

od súkromn˘ch firiem nauãiÈ?
Podmienky, v ktor˘ch funguje univerzita, sú Ïiaº

asi zloÏitej‰ie ako vo firmách. Je v‰ak známe, 
Ïe cesta k úspechu vedie cez správne stanove-
né ciele, stratégiu, dobrú organizovanosÈ, proce-
sy a motiváciu.
• Ako AIS vníma‰ teraz - s odstupom ãasu?

Podarilo sa nám systém rozbehnúÈ, to bolo asi
najÈaÏ‰ie obdobie. Získali sme skúsenosti a tieÏ
predstavu, ako by sme mali fungovaÈ ìalej.
• Zvykli sme si teda na AIS?

E‰te zrejme nie, ale zvykli sme si nato, Ïe ho
beÏne pouÏívame a veºmi potrebujeme.
• Ako by sa univerzita mohla pouãiÈ z nasa-

dzovania AISu?
Pilotné testovanie AIS bolo príli‰ krátke a v prie-

behu minulého akademického roka sa uskutoã-

Àovalo dolaìovanie a roz‰irovanie systému po-
ãas ostrej prevádzky. To spôsobilo mnohé prob-
lémy a stálo nás to veºa síl a nervov.
• Na ãom pracujete teraz a ão nás ãaká 

do budúcnosti?
S pomocou systému AIS sme absolvovali cel˘

rok 2009/2010. ZhromaÏdené sú osobné a ‰tu-
dijné údaje, vytvorené webové stránky a návody.
Zabehnutá je komunikácia v rámci UK a s do-
dávateºom. V nasledujúcom období chceme uve-
dené oblasti skvalitniÈ, to znamená prispôsobiÈ
tak, aby sluÏba AIS efektívnej‰ie slúÏila pouÏíva-
teºom.
• Je e‰te nieão dôleÏité, ão by si chcel pove-

daÈ?
Áno, rád by som spomenul, Ïe funkcia centrál-

ny správca sluÏby AIS je zabezpeãovaná dvoma
osobami. Ja ako pracovník CIT sa venujem naj-
mä technick˘m a organizaãn˘m ãinnostiam.
Odborné ‰tudijné know-how poskytuje môj teraz
najbliÏ‰í kolega Richard Richter z FiF UK. Je to
ostrieºan˘ pracovník a rád sledujem, ako pohoto-
vo a fundovane vie rie‰iÈ najrôznej‰ie problémy.
• âo rád robieva‰ po práci, keì práve ne-

rie‰i‰ „stopäÈdesiat“ otvoren˘ch úloh ohºa-
dom AISu?
Ako kedy. SnaÏím sa udrÏiavaÈ aktivity, ktor˘m

som sa kedysi venoval viac. V rámci pohybu
mám najrad‰ej turistiku na severe Slovenska, 
na hrádzi korãule, obãas bicykel, prípadne pre-
chádzku s na‰imi psami. Volejbal ãi basketbal 
je pre mÀa uÏ príli‰ „nárazov˘“, v˘born˘ relax 
je ale lezenie na múre alebo pravideln˘ stoln˘ fut-
bal s priateºmi. Keì je sneh, tak beÏky a toto leto
sme po dlh‰om ãase odskú‰ali kanojky na
Malom Dunaji. Jazdenie autom sa mi podarilo
obmedziÈ. Veãer, keì ukladám riady do um˘vaã-
ky si vypoãujem správy, ale rad‰ej zájdem na
hudobné koncerty, prípadne festivaly - som zve-
dav ,̆ kde budú tento rok Bratislavské jazzové
dni. 

Matú‰ Kováãik, CIT UK

Zvykli sme si
na AIS 2?



• Ak˘ bol vá‰ prv˘ dojem zo Slovenska?
Pri‰la som na jeseÀ 1987. Môj pocit z ºudí bol

smútok a ‰edivosÈ, akoby boli nahnevaní, nespo-
kojní s t˘m, ão majú, napriek tomu, Ïe ma- 
li uspokojené základné Ïivotné potreby. Pri‰la
som z krajiny, kde ºudia v priemere nemali ani
základné veci, no mali radosÈ zo Ïivota.
• âomu sa poãas pobytu na univerzite ve-

nujete?
Najprv som na Filozofickej fakulte UK ‰tudova-

la pedagogiku - psychológiu. Po ‰tátnici som
pokraãovala v doktorandskom ‰túdiu. Po obha-
jobe som pracovala ako lektorka na PdF a obhá-
jila som druh˘ doktorát. V súãasnosti pracujem
ako odborná asistentka.
• Aká je va‰a skúsenosÈ s uãením na na‰ej

fakulte?
Pozitívna prevaÏuje. Na na‰ej katedre je dobr˘

kolektív, pomáhame si, máme oporu vo vedúcej
katedry.
• Akí sú podºa vás slovenskí ‰tudenti?

Na‰i ‰tudenti sú ako v‰ade inde - od slab‰ích
po v˘born˘ch. KeìÏe vyuãujem ‰panielãinu, vy-

pozorovala som, Ïe priemern˘ Ïiak 
má nadpriemernú schopnosÈ nauãiÈ sa
cudzí jazyk, ãomu prispieva zrejme aj zlo-
ÏitosÈ slovenskej gramatiky a v˘slovnosti,
ão uºahãuje pochopenie lingvistickej
‰truktúry cudzích jazykov.
• Sú ‰tudenti vo va‰ej krajine iní?

Áno, sú motivovanej‰í. Sami bojujú 
za kvalitu ‰túdia, priãom vedia, Ïe musia
‰tudovaÈ a plniÈ si povinnosti.
• âo vás u nás prekvapilo?

Hneì ma prekvapil zvyk povaÏovaÈ
sladké jedlo za hlavn˘ chod (napríklad
dukátové buchtiãky, palacinky), ktoré by
sme v Kolumbii povaÏovali za dezert.
ëalej sviatky ako Veºká noc ãi Vianoce 
sa slávia v malom rodinnom kruhu. Na-
proti tomu, v Kolumbii sa aj dnes oslavu-
je v kruhu veºkej rodiny a priateºov.
• V ãom vás obohatila skúsenosÈ, ktorú ste

získali na Slovensku?
Som Slovensku vìaãná za politiku poskytova-

nia ‰tipendií. Mnohí z nás ‰tudentov z Latinskej

Ameriky sme t˘m, k˘m sme, vìaka moÏnosti
‰tudovaÈ na Slovensku. A niektorí sme si na‰li 
na Slovensku aj Ïivotného partnera.
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Multikultúrne 
prostredie jednej 
dynamickej
katedry

V júnovom ãísle Na‰ej univerzity predstavila vedúca Ka-
tedry románskych jazykov a literatúr PdF UK docentka
Anna Buta‰ová svojich zahraniãn˘ch kolegov. Dnes uve-
rejÀujeme pokraãovanie rozhovorov, ktoré sa nám 
do predchádzajúceho ãísla nezmestili. Katedra má ‰tr-
násÈ uãiteºov, z toho ‰esÈ zahraniãn˘ch. Je to takmer
polovica vyuãujúcich, s ktor˘mi sa ‰tudenti denne stretá-
vajú, komunikujú, pracujú, vyjednávajú, teda Ïijú svoj ‰tu-
dentsk˘ Ïivot. Docentka Buta‰ová povedala: „V rozhovo-
roch ponúkame názory, ktoré si urobili zahraniãní kolego-
via o nás. Zaujalo ich v‰elião, aj to, ão my nepovaÏujeme 
za zaujímavé a dôleÏité. Mnohé ich odpovede v‰ak dáva-
jú podnet na zamyslenie.“                              (redakcia)

• Aké boli va‰e prvé dojmy zo Slovenska?
ËaÏko povedaÈ. Îeby hrozná zima? Ale teraz váÏ-

ne. Pripadalo mi zvlá‰tne ocitnúÈ sa v európskej
krajine, teda po boku ºudí, ktorí sú mi podobní, hoci
ich jazyku som nerozumela. (Pre informáciu, kraji-
ny, v ktor˘ch som naposledy pôsobila, boli Srí Lan-
ka, Jordánsko, Libanon...). Obávala som sa zimy 
a nem˘lila som sa! Ale vìaka celkovému prostrediu
- mestu a tieÏ ºuìom na katedre - som r˘chlo po-
chopila, Ïe tu budem spokojná.
• âomu sa poãas pobytu na fakulte venujete?

V˘uãbe! Nemyslela som si, Ïe nad v˘uãbou a prí-
pravou hodín strávim toºko ãasu. Urobila som hlú-
posÈ, pretoÏe som si pred príchodom sem nevzala
niektoré knihy, ktoré by mi uºahãili prípravu hodín.
TakÏe som strávila veºmi veºa ãasu prípravami, hºa-
daním autentick˘ch dokumentov a ich následn˘m
didaktick˘m spracúvaním. To isté platí aj pre skú‰-

ky: pripraviÈ tri rôzne námety pre kaÏd˘ predmet, 
to dalo zabraÈ.
• Aká je va‰a skúsenosÈ s uãením na na‰ej fa-

kulte?
V globále uspokojivá. Mala som moÏnosÈ vidieÈ

zo v‰etkého ãosi: od prvákov - bakalárov aÏ 
po magistrov. Mojou najväã‰ou v˘zvou bola príli‰-
ná rôznorodosÈ skupín, v ktor˘ch som uãila. Niek-
torí ‰tudenti v 1. a 2. roãníku mali na zaãiatku roka
sotva úroveÀ A2, iní predt˘m maturovali z fran-
cúz‰tiny (ão zodpovedá pribliÏne úrovni C1).
ëal‰ím problémom bola voºba tematick˘ch okru-
hov. Slovenskí ‰tudenti nemajú rovnaké záujmy
ako ‰tudenti vo Francúzsku a e‰te viac sa lí‰ia 
od ‰tudentov, s ktor˘mi som pracovala v zahra-
niãí... Nakoniec poviem, Ïe som neãakala, Ïe bu-
dem musieÈ viesÈ toºko kurzov. Ale myslím si, 
Ïe znaãná ãasÈ ‰tudentov zaznamená do konca

roka urãite progres, a to je dôleÏité.
• Akí sú podºa vás slovenskí ‰tudenti?

Závisí to od skupiny. Niektorí ‰tudenti boli ne-
sústredení a pasívni, iní boli zasa oveºa motivova-
nej‰í. Prváci boli veºmi zvedaví. VyuÏili kaÏdú prí-
leÏitosÈ, aby sa ma p˘tali na Francúzsko, ako to
tam chodí, ako ºudia zm˘‰ºajú. V in˘ch roãníkoch
som sa s t˘mto postojom nestretla, moÏno práve
preto, Ïe viacerí z nich uÏ vo Francúzsku boli. Jed-
na vec ma v‰ak veºmi prekvapila. Poãas jednej
hodiny som sa od druhákov dozvedela, Ïe väã‰ina
z nich nemá záujem nav‰tíviÈ nejakú frankofónnu
krajinu, hoci napríklad v rámci ‰tudijného pobytu.
Nechápem, ão ich viedlo k tomu, zvoliÈ si ako pro-
filov˘ predmet ‰túdia práve francúz‰tinu.
• Sú ‰tudenti vo va‰ej krajine iní?

Neviem, pretoÏe som nemala zatiaº príleÏitosÈ
pracovaÈ s francúzskymi ‰tudentmi. Ale ak ich po-

Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD.,

z Kolumbie

Héloise Amouroux z Francúzska
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• Ak˘ bol vá‰ prv˘ dojem zo Slovenska?
Pamätám si deÀ, keì som pri‰la. Bol veãer 

a v‰etko bolo zasneÏené. Musela som poãkaÈ 
do rána, aby som si mohla pozrieÈ mesto. Hneì
sa mi zdalo pôvabné ale aj plné kontrastov. Cen-
trum, ktoré je krásne vyzdobené a vysvietené, sa
lí‰i od niektor˘ch stavieb, ktoré si zachovávajú
svoju starú ‰truktúru. V‰etko bolo odli‰né. Vedela
som, Ïe ma ãaká veºké dobrodruÏstvo v neznámej
krajine a v neznámej kultúre. DobrodruÏstvo, ktoré
zaãínalo kaÏdé ráno cestovaním elektriãkou 
po nábreÏí Dunaja, ão ma fascinovalo.
• âomu sa venujete na fakulte?

Som lektorka ‰panielãiny.
• Akú máte skúsenosÈ s vyuãovaním u nás?

Nie je to prv˘krát, ão sa venujem vyuãovaniu
‰panielãiny pre cudzincov. Ale uãiÈ v cudzej kraji-
ne, kde som obklopená odli‰n˘m jazykom a odli‰-
n˘m prostredím, je to v˘zva. Teraz, keì konãí aka-
demick˘ rok a robím jeho bilanciu, môÏem pove-
daÈ, Ïe táto skúsenosÈ je veºmi pozitívna.

• Akí sú podºa vás slovenskí ‰tudenti?
Na na‰ej fakulte mám na vyuãovaní men‰í poãet

‰tudentov, ako je beÏné na ‰panielskych univerzi-
tách. To napomáha osobnej‰iemu kontaktu a inte-
rakcii. Podºa môjho názoru sú slovenskí ‰tudenti
spontánni, angaÏovaní v práci a majú veºkú chuÈ
uãiÈ sa ‰panielsky jazyk a kultúru. A to je pre kaÏ-
dého uãiteºa motivujúce.
• Sú ‰tudenti vo va‰ej krajine iní?

Áno, sú iní. Vyuãovanie má in˘ rytmus a odli‰né
sú aj formy ‰túdia a spôsob skú‰ania. 
• âo vás u nás prekvapilo?

Najviac ma prekvapil kontrast medzi chladom
zimného obdobia a vrelosÈou väã‰iny Slovákov, 
ãi uÏ to sú kolegovia alebo ‰tudenti.
• V ãom vás obohatila skúsenosÈ, ktorú ste tu

získali?
Ako som uÏ povedala, táto skúsenosÈ je veºkou

v˘zvou. Myslím si, Ïe som ako ãlovek dozrela 
a zlep‰ila sa. TieÏ som sa nauãila prekonávaÈ pro-
blémy, ktoré sa objavujú kaÏd˘ deÀ, a usmievaÈ 
sa aj vtedy, keì sa veci nedaria tak, ako by som
oãakávala.

Francesca Schiavo uÏ siedmy rok pôsobí 
ako lektorka talianskeho jazyka na PdF. 
Sp˘tali sme sa aj na jej názor na vysoko‰kolsk˘
systém na Slovensku, keìÏe svoje univerzitné
‰túdium absolvovala v Taliansku.

• Aké sú podmienky prijatia ‰tudentov na vyso-
kú ‰kolu v Taliansku? Sú niektoré ‰koly vysoko
preferované? Prípadne, kde je ‰anca na prija-
tie veºmi nízka?
V Taliansku sú podmienky rozdielne medzi fakulta-

mi, ktoré prijímajú urãit˘ poãet uchádzaãov a t˘mi,
na ktoré sú v‰etci uchádzaãi prijatí. Na medicínu 
je poãet prijat˘ch ‰tudentov obmedzen˘ a na väã‰i-
nu ostatn˘ch fakúlt sú prijatí v‰etci uchádzaãi.
Fakulty s obmedzen˘m poãtom prijímajú uchádza-
ãov na základe testu, ktor˘ pripravuje ministerstvo
‰kolstva. Okrem toho sa do hodnotenia zapoãítava

aj známka z maturitnej skú‰ky. âo sa t˘ka ostatn˘ch
fakúlt, minul˘ rok bol zaveden˘ tzv. predbeÏn˘ test.
Tento test ‰tudenti vypracujú uÏ ako frekventanti
prvého roãníka. Tí, ktorí testom neprejdú, musia
nav‰tevovaÈ doplÀujúce semináre, aby dobehli me-
dzery v ‰túdiu. KeìÏe v Taliansku existuje autonómia
univerzít a fakúlt, jednotlivé rozhodnutia o prijatí
uchádzaãov závisia od nich. V Taliansku sú obºúbe-
né právnické, ekonomické, filozofické fakulty a fakul-
ta politick˘ch vied. Lekárska fakulta ako jediná 
má obmedzen˘ poãet prijat˘ch uchádzaãov a prija-
tie na ostatné fakulty závisí od podmienok, aké si ur-
ãí daná fakulta.
• Vieme, Ïe vysoko‰kolské ‰túdium v Taliansku

je spoplatnené. MôÏe‰ nám povedaÈ v akej
v˘‰ke a vysvetliÈ rozdiely medzi ‰tátnou a sú-
kromnou vysokou ‰kolou?
V‰etky univerzity v Taliansku sú spoplatnené. Po-

rovnám so ‰tudentmi z univerzít, na ktor˘ch som
pôsobila, zdá sa mi, Ïe sú menej zdvorilí ako napr.
jordánski ‰tudenti. Pre ‰tudentov v Jordánsku zna-
mená známka veºa a preukazujú uãiteºom veºkú
úctu. Naopak, slovenskí ‰tudenti sú zase slu‰nej‰í
ako libanonskí ‰tudenti, ktorí sú presvedãení, 
Ïe hodiny praktického jazyka vôbec nepotrebujú,
hoci to nie je pravda.
• âo vás u nás prekvapilo?

Okrem nízkych teplôt v januári? Dobrá otázka.
Ceny podnájmov v Bratislave, ale aj iné veci. âaka-
la som, Ïe Ïivot tu bude lacnej‰í. ëal‰ia vec - za-
pálenie mojich kolegov. ByÈ súãasÈou takého mla-
dého a dynamického tímu, ak˘ je na katedre, bolo
pre mÀa naozaj pote‰ením a hnalo ma to dopredu.
• V ãom vás táto skúsenosÈ obohatila?

Som ‰Èastná, Ïe som pracovala koneãne v Eu-

rópe. Objavila som krajinu,
ktorú som predt˘m nepo-
znala, kultúru, z ktorej sa
musím e‰te kadeãomu pri-
uãiÈ a ktorá sa znaãne lí‰i
od tej francúzskej. Je mi ºú-
to niekoºk˘ch vecí: to, Ïe mu-
sím odísÈ, to, Ïe sa mi e‰te
nepodarilo zorganizovaÈ
niektoré kultúrne podujatia
(veºmi som chcela zaloÏiÈ
na katedre trojjazyãn˘ ãa-
sopis) a najmä to, Ïe som
sa nestihla nauãiÈ vá‰ jazyk.
Ale v kaÏdom prípade si
uchovám na svoj pobyt
skvelé spomienky.

zo ·panielska
Mgr. Estela del Rocío Montoro Cano

Mgr. Francesca Schiavo

z Talianska



Letná ‰kola slovenského jazyka a kultúry
Studia Academica Slovaca (SAS) slávnostne
ukonãila svoj 46. roãník v piatok 20. augusta
2010 v Aule UK. Riaditeºka SAS docentka
Jana Pekaroviãová skon‰tatovala, 
Ïe s poãtom 161 frekventantov z 37-ich krajín
bol tento roãník doteraz najpoãetnej‰í.

·koly sa zúãastnili aÏ dve tretiny vysoko‰kol-
sk˘ch ‰tudentov slovakistiky a slavistiky. Zvy‰nú
ãasÈ tvorili pedagógovia, spisovatelia, prekladate-
lia, novinári a ìal‰í záujemcovia. Najviac ich pri‰lo
z Francúzska, Poºska a Nemecka. Letné ‰túdium
slovenãiny zaujalo aj Maìarov, Talianov, Srbov,
Ukrajincov ãi Ameriãanov. 

Témou bol tento rok jazyk, kultúra a etnicita.
·tudenti absolvovali 50 predná‰ok a seminárov,

dokopy to bolo 80 aÏ 115 hodín
jazykovej v˘uãby v in‰titúte a na ex-
kurziách. Za absolvované kurzy 
a exkurzie môÏu ‰tudenti po návra-
te získaÈ kredity na domácej univer-
zite. 

Katerina z Ukrajiny ‰tuduje druh˘
rok slovensk˘ jazyk na univerzite 
v ªvove. „Kurzu som sa zúãastnila
na odporúãanie lektorky, keìÏe 
je to pre nás dobrá prax a skúse-
nosÈ,“ vysvetºuje. „Nauãila som 
sa lep‰ie pravopis a tieÏ konverzo-
vaÈ,“ dodáva. 

V Banskej ·tiavnici si kúpil dom a chcel by sa
porozprávaÈ so susedmi po slovensky. To je moti-
vácia pre Billa z USA. „Asi by som to aj ja chcel od

niekoho, kto by sa prisÈahoval do
mojej krajiny,“ vysvetºuje. „Predt˘m
som sa uãil len románske jazyky.
TakÏe pády boli pre mÀa nové.
Okrem toho teraz moÏno lep‰ie
rozumiem ãasom,“ povedal Bill.
Okrem priamej v˘uãby slovenského
jazyka nav‰tívili frekventanti naprí-
klad hrad Devín, mohylu M. R. ·te-
fánika na Bradle, Dob‰inskú ºadovú
jaskyÀu, Liptovskú Maru, Vysoké
Tatry a mnohé slovenské mestá.
Okrem toho sa zoznámili so sloven-
skou kuchyÀou, hudbou i tradiã-
n˘m odevom. Dokonca si ako
v˘sledok kurzu tvorivého písania
vydali ãasopis s názvom Sasopis.

Na slávnostnom ukonãení SAS si ‰tudenti pre-
vzali vysvedãenia, ão sprevádzal nad‰en˘ potlesk.
Najväã‰iemu aplauzu sa te‰ili tí skor‰ie narodení.
Prorektor Peter Osusk ,̆ ktor˘ absolventom SAS
zablahoÏelal povedal: „Táto promócia bola iná,
priam „olympijská“. Ako som si v‰imol, niektorí 
na Àu dokonca pri‰li poklusom.“

Kurz slovenského jazyka, lingvistiky, literatúry,
histórie a kultúry organizovala v dÀoch 1. - 21. au-
gusta 2010 Filozofická fakulta UK. Letná ‰kola
SAS je najstar‰ou letnou jazykovou ‰kolou 
na Slovensku. Vznikla v roku 1965 a od roku 1966
nesie názov Studia Academica Slovaca. Na vyu-
ãovacom procese sa podieºajú vysoko‰kolskí
pedagógovia a lektori odborne vy‰kolení v oblasti
slovenãiny ako cudzieho jazyka, z ktor˘ch mnohí
majú skúsenosti aj z pôsobenia na lektorátoch
zahraniãn˘ch univerzít. 

Viac informácií na: www.fphil.uniba.sk/sas.
Lenka Mlynãeková
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Slovensk˘ jazyk a kultúru

platky ‰tátnych ‰kôl sú vo v˘‰ke pribliÏne 2000 eur
roãne, ale na kaÏdej fakulte je to rozdielne. Existujú
v‰ak aj prospechové ‰tipendiá a sociálne ‰tipendiá
pre ‰tudentov s nízkym príjmom v rodine. Poplatky
na súkromn˘ch univerzitách (ako napríklad La Boc-
coni v Miláne) kolí‰u od 4000 do 10 000 eur roãne -
závisia od príjmu rodiny, ktorá financuje ‰tudenta. 
• Vidí‰ rozdiely v prístupe ‰tudentov k ‰túdiu 

v Taliansku a na Slovensku?
Je ÈaÏké odpovedaÈ na túto otázku jednoznaãne.

Myslím si, Ïe na celom svete existujú viac alebo
menej motivovaní ‰tudenti a toto je aj v Taliansku.
Problém, ktor˘ sa snaÏí Taliansko rie‰iÈ, sú ‰tudenti,
ktorí opakujú roãníky. ·tudenti (alebo lep‰ie poveda-
né ich rodina) platia poplatky a pokiaº platia, môÏu
‰tudovaÈ a robiÈ skú‰ky. âasto sa tak stáva, Ïe ‰tu-
denti promujú veºmi neskoro, alebo zanechajú ‰túdi-
um po siedmich - ôsmich rokoch.
• Spolupracuje vedenie vysokej ‰koly v Ta-

liansku s organizáciami pre zabezpeãenie
umiestnenia absolventov do zamestnania?
Aj toto závisí od kaÏdej univerzity. Na Bolonskej

univerzite, na ktorej som ‰tudovala ja, existuje „Alma

laurea“, univerzitná organizácia, ktorá pomáha ‰tu-
dentom zaradiÈ sa do pracovného procesu. ·tuden-
ti, ktorí kontaktujú túto organizáciu, môÏu nav‰tevo-
vaÈ semináre, na ktor˘ch sa oboznámia s t˘m, ako
sa majú pripraviÈ na pracovn˘ pohovor. Okrem toho
majú moÏnosÈ zúãastniÈ sa stáÏí v rôznych podni-
koch. Prax je tieÏ povinnou súãasÈou ‰tudijného
programu na niektor˘ch fakultách. Tak majú absol-
venti za sebou pracovné skúsenosti, ktoré môÏu
vyuÏiÈ v budúcnosti. 
• Ak˘ch absolventov uprednostÀujú zamestnáva-

telia v Taliansku? Preferujú absolventov s ba- 
kalárskym alebo magistersk˘m vzdelaním?
Nedávno som ãítala v talianskom denníku Corriere

della sera, Ïe bakalárska skú‰ka je dnes v Taliansku
povaÏovaná za flop (prepadák). Mnohí zamestnáva-
telia uprednostÀujú rad‰ej absolventov magister-
ského ‰túdia. Viem o právnick˘ch fakultách, ktoré
sa po experimente s bakalárskym ‰túdiom vrátili len
k päÈroãnému ‰tudijnému programu. Osobne si 
myslím, Ïe bakalárske ‰túdium je v Taliansku nedo-
cenené. Pre ‰tudenta je veºkou motiváciou získaÈ
bakalársky diplom po troch rokoch ‰túdia a nabraÈ

tak síl pre ìal‰ie pokraãovanie. 
• Vzhºadom na rozdiel na‰ich kultúr verím, Ïe si

pri‰la do kontaktu s rôznymi kurióznymi situá-
ciami. Mohla by si sa podeliÈ o nejaké s na‰imi
ãitateºmi?
ÎiÈ v zahraniãí ti umoÏní konfrontovaÈ sa denno-

denne s kultúrnymi odli‰nosÈami. Nie je to vÏdy jed-
noduché a niekedy Èa tieto odli‰nosti môÏu osobne
obohatiÈ. Keì mi niekto poloÏí túto otázku, na um mi
príde jedna príhoda z môjho pracoviska. V Taliansku
si beÏne tykáme. Tykanie neznamená, Ïe niekoho
menej re‰pektujem, ale naopak, znamená vzájomnú
dôveru a priateºstvo. Keì dvaja kolegovia v Ta-
liansku chcú prejsÈ z vykania na tykanie, jednoducho
povedia: „Preão si nepotykáme?“ Stalo sa mi, Ïe
jeden slovensk˘ kolega, ktor˘ chcel prejsÈ na tyka-
nie, okrem toho, Ïe to explicitne povedal, podal mi
aj ruku, pobozkal ma na líca a opäÈ sa predstavil
svojim krstn˘m menom. Táto situácia ma veºmi pre-
kvapila a chvíºu som ostala skutoãne v rozpakoch.
Kultúrne rozdiely sú takou zaujímavou oblasÈou, Ïe
som sa rozhodla písaÈ svoju doktorandskú prácu
práve na túto tému.

doc. PhDr. Anna Buta‰ová, CSc., vedúca Katedry románskych jazykov a literatúr PdF UK, Foto: Vladimír Benko

Jeden z v˘letov viedol aj na ·trbské Pleso vo Vysok˘ch Tatrách.
Zdroj: SAS

·tudenti sa okrem jazykov˘ch kurzov zúãastnili aj na viacer˘ch
exkurziách, medziin˘m nav‰tívili aj mohylu M. R. ·tefánika 
na Bradle. Zdroj: SAS

u nás ‰tudovalo
161 cudzincov
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Budovanie elektronizovaného 
a informatizovaného zdravotníctva (eHealth) 
je v súãasnosti jedn˘m z urãujúcich trendov
vo svetovom zdravotníctve. Projekty 
zamerané na informatizáciu zdravotníctva 
sú v˘razne podporované aj v EÚ a vytvárajú
sa legislatívne, organizaãné a technologické
predpoklady pre implementáciu metód 
a prostriedkov eHealth v celoeurópskom 
rozsahu. Do tohto procesu sa v súãasnosti
zapája aj Slovensko.

Rozsiahle projekty informatizácie slovenského
zdravotníctva, ktoré sa v súãasnosti pripravujú 
a zaãínajú realizovaÈ, ovplyvnia prakticky v‰etk˘ch

pracovníkov v zdravotníctve. Je preto nevyhnutné
zabezpeãiÈ, aby nielen ‰tudenti lekárskych, farma-
ceutick˘ch a ostatn˘ch zdravotníckych odborov,
ale aj lekári, farmaceuti a rôzne kategórie zdravot-
níckych pracovníkov, ktorí sú uÏ v praxi, mali moÏ-
nosÈ vzdelávaÈ sa a získavaÈ zruãnosti vo vyuÏívaní
informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií. Lekár-
ska fakulta UK (LF UK) pripravila a zaradila do ‰tu-
dijného programu pre v‰eobecn˘ch lekárov a zub-
n˘ch lekárov dva nové povinne voliteºné predmety,
ktoré majú zaplniÈ medzeru práve v tejto oblasti, 
a to „princípy elektronického zdravotníctva
(eHealth)“ a „‰tandardizovaná medicínska termino-
lógia“. Prostredníctvom t˘chto predmetov sa ‰tu-
denti budú vzdelávaÈ v súãasnosti vysoko aktuálnej
problematike implementácie princípov eHealth 
do zdravotníckych sluÏieb.

Okrem pregraduálneho vzdelávania pre eHealth
sa LF UK v˘znamne podieºa na realizácii vzdeláva-
cích podujatí zameran˘ch na lekárov a ìal‰ích
zdravotníckych pracovníkov v praxi. Ako súãasÈ
odborného sprievodného programu 6. roãníka me-
dzinárodnej v˘stavy MEDIPHARM v Trenãíne sa
uskutoãnil dÀa 29. 4. 2010 vzdelávací odborn˘
seminár pod názvom „Princípy eHealth“.
Predná‰ajúci sa zamerali predov‰etk˘m na aktuál-
ne témy ako „medicínske laboratória a elektronické
zdravotníctvo“ a „legislatívny rámec eHealth“.
Vzdelávací seminár sa konal pod zá‰titou LF UK 
a jej dekana prof. MUDr. Petra Laba‰a, CSc.
Odborné predná‰ky prezentovali odborníci z Ústa-
vu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a teleme-
dicíny LF UK, ktorí sa zaoberajú uvedenou proble-
matikou a z Regionálnej lekárskej komory v Bra-
tislave. Vzdelávaciu akciu absolvovalo okolo 50

úãastníkov z celého Slovenska - lekári prvého kon-
taktu, sestry a ìal‰í zdravotnícki pracovníci z rôz-
nych regiónov. Úãastníci seminára v rozsiahlej a Ïi-
vej diskusii konfrontovali svoje skúsenosti z praxe 
s pripravovan˘m programom implementácie
eHealth na Slovensku. Ocenili aktuálnosÈ témy 
a prejavili záujem o organizáciu podobn˘ch podu-
jatí aj v in˘ch regiónoch Slovenska, pretoÏe ‰iroká
verejnosÈ nemá dostatoãné odborné informácie 
z uvedenej problematiky. 

ëal‰ím v˘znamn˘m podujatím, ktoré pripravuje
LF UK v oblasti celoÏivotného vzdelávania zdravot-
níckych pracovníkov a edukácie pacientov pre
eHealth bude odborná konferencia, ktorá sa bude
konaÈ dÀa 23. septembra 2010 ako súãasÈ odbor-
ného sprievodného programu 12. v˘stavy zdravot-
níctva SLOVMEDICA - NON HANDICAP v priesto-
roch v˘stavného areálu INCHEBA. Cieºom konfe-
rencie je oboznámiÈ úãastníkov s najnov‰ími trend-
mi v oblasti elektronizácie a informatizácie zdravot-
níctva (eHealth) a s implementáciou informaãn˘ch
technológií v slovenskom a európskom zdravotníc-
tve, prezentovaÈ domáce a zahraniãné úspe‰né
eHealth rie‰enia. Na konferencii prisºúbili úãasÈ v˘z-
namní ‰tátni predstavitelia a poprední odborníci 
v oblasti eHealth. PrezentovaÈ sa budú kºúãové té-
my informatizácie zdravotníctva: integrovan˘ zá-
chrann˘ systém ako súãasÈ eHealth, prínosy
eHealth pre lekárov, v˘znam ‰tandardizovanej le-
kárskej terminológie pri odstraÀovaní bariér v pos-
kytovaní cezhraniãnej zdravotnej starostlivosti,
národn˘ zdravotnícky portál ako vstupná brána 
do eHealth ãi ePreskripcia z pohºadu lekára a lekár-
nika.

ªubomír Vlãák, Michal Weis, LF UK

V dÀoch 29. 6. - 1. 7. 2010 sa uskutoãnil 
v Tatrách workshop medzinárodného projektu
„Voda, prameÀ Ïivota a poznania“, ktorého
akronym je AquaWis. To je súãasne aj názvom
internetovej stránky, ktorá sprostredkovala 
uãiteºom a Ïiakom slovensk˘ch a nemeck˘ch
gymnázií vedomosti o teãúcich vodách 
a procesoch v nich prebiehajúcich.

Projekt navrhli a viedli vysoko‰kolskí uãitelia 
z Univerzity Duisburg Essen a z Prírodovedeckej
fakulty UK (PriF UK). Ich spoloãn˘m cieºom bolo
oboznámiÈ uãiteºov biológie na stredn˘ch ‰kolách 
s v˘znamom teãúcich vôd tak, aby mohli tieto vedo-
mosti vyuÏívaÈ aj po skonãení projektu a viesÈ mladú
generáciu k poznaniu a ochrane vôd. 

Uãitelia sa za‰kolili na prvom workshope, ktor˘

prebiehal na PriF UK v ‰tyroch kurzoch, paralelne
prebiehali kurzy v Nemecku. Poãas troch dní sa 
u nás vy‰kolilo 31 uãiteºov, ktorí sa v teoretickej ãasti
nauãili lep‰ie poznaÈ organizmy, pomocou ktor˘ch
sa hodnotí kvalita vôd v súlade s poÏiadavkami
Rámcovej smernice o vode 2000/60 ES. Oboznámili
sa aj s teóriami zaoberajúcimi sa zákonitosÈami vod-
n˘ch ekosystémov, ktor˘ch porozumenie vedie 
k pochopeniu existencie prirodzen˘ch záplav 
a k poznaniu, ak˘m spôsobom ãlovek naru‰í „zdra-
vie toku“. Tieto ºudské vplyvy nenaru‰ujú len vodn˘
ekosystém, ale majú aj spätné nepriaznivé dopady.
Uãitelia boli za‰kolení nielen v uãebniach, ale priamo
pri potoku Vydrica, kde videli, ako sa hodnotí hydro-
morfológia, chemicko-fyzikálne vlastnosti toku 
a jeho fauna. V priebehu kurzu dostali základné po-
môcky a urãovací kºúã, ão im umoÏnilo pokraãovaÈ

v projekte na ‰kolách. Po skonãení ‰kolenia dostali
uãitelia certifikát o absolvovaní kurzu. 

Tí uãitelia, ktorí sa rozhodli pokraãovaÈ v druhej
ãasti projektu, museli pripraviÈ svojich Ïiakov 
na hodnotenie ekologického stavu tokov. Na moti-
váciu pre Ïiakov v druhej ãasti projektu slúÏili aj hry,
ktor˘mi sa Ïiaci zábavn˘m spôsobom uãili spozná-
vaÈ bentické bezstavovce, ktoré patria medzi hlavné
biologické prvky na hodnotenie kvality vody. Na prí-
pravu Ïiakov na prácu v teréne slúÏili aj materiály,
pomocou ktor˘ch ich mohli uãitelia zauãiÈ do hod-
notenia vôd. V˘uãbové materiály obsahovali detailné
návody a postupy na hodnotenie a na vysvetlenie
základn˘ch pojmov. Materiály boli pripravované skú-
sen˘mi pedagógmi z Univerzity Duisburg Essen 
a prekladané do slovenãiny a upravované na na‰e
podmienky.

V apríli 2010 uãitelia z Katedry
ekológie PriF UK viedli terénne
exkurzie, kde si Ïiaci priamo v te-
réne preskú‰ali, ão sa nauãili 
v ‰kole. Tak˘mto spôsobom pre-
behlo desaÈ exkurzií, na ktor˘ch
sa zúãastnili uãitelia a Ïiaci z via-
cer˘ch miest Slovenska. V rovna-
kom ãase prebiehali aj ‰kolenia
na ‰kolách v Nemecku. V˘sledky
hodnotenia Ïiaci prezentovali 
na internetovej stránke projektu.
Tí najvytrvalej‰í sa rozhodli zú-
ãastniÈ aj tretej ãasti projektu,
workshopu v Tatrách, na ktor˘
pri‰lo 65 úãastníkov z Nemecka
a Slovenska. Zo Slovenska sa

Nové predmety
na lekárskej
fakulte

Fakulta propaguje eHealth 
aj na vedeck˘ch podujatiach

majú podporiÈ 
informatizáciu 
zdravotníctva

Ekológovia

Foto: R. Kunová Foto: M. Wach

o v˘zname teãúcich vôd
‰kolili uãiteºov stredn˘ch ‰kôl



Lodenica UK v Karloveskej zátoke slúÏi
okrem v˘uãby ‰tudentov aj ìal‰ím vodákom,
ktorí v nej za poplatok trénujú na závody.
Tréner muÏského BVS raft tímu 
Mgr. ·tefan Lukaãoviã nám porozprával 
o úspechoch, ktoré dosiahli za posledn˘ rok.
V lodenici trénuje aj Ïenské druÏstvo Mistrál
Slovakia. Viacerí ãlenovia oboch tímov 
sú absolventmi alebo ‰tudentmi UK.

Na Australsko-ázijskom ‰ampionáte v Indo-
nézii, kam sa BVS raft tím vybral v apríli na dva
t˘Ïdne nielen pretekaÈ ale si aj pocestovaÈ, zvíÈa-
zili v slalome a v ostatn˘ch disciplínach boli druhí.

V júni na majstrovstvách Európy v raftin-
gu v Taliansku získalo muÏstvo (Tomá‰
Suchal, Peter KmeÈko, Jozef Szadvári,
Martin Sobota, Jozef Kytka a Ján Suchal)
tri prvé miesta, jedno druhé a dve tretie.
Îenské druÏstvo získalo ‰tyri zlaté, dve
strieborné a tri bronzové medaily.

V júli sa muÏská posádka zúãastnila 
na majstrovstvách sveta v raftingu v ho-
landskom Zoetermeeri. Tím tu v priamom
boji s b˘val˘mi majstrami sveta Japoncami
vyhral v paralelnom ‰printe (head-to-head)
prvé miesto. Îenské kvarteto vo finále zdo-
lalo Rusky a celkovo získalo dve zlaté 
a jednu striebornú medailu. Pre Slovensko

to znamená historicky prvé zlaté medaily. 
Budúci rok v októbri sa tréner Lukaãoviã chys-

tá s muÏstvom na majstrovstvá sveta v Kostarike.
BVS raft tím si cesty na súÈaÏe a majstrovstvá

hradí z vlastn˘ch zdrojov alebo z dotácií. Posádka
je súãasÈou obãianskeho zdruÏenia Zväz vodác-
tva a raftingu (ZVR) a Akademického ‰portového
klubu Dunaj. Mistrál Slovakia tieÏ patrí pod ZVR.
Dotáciu od Ministerstva ‰kolstva SR dostávajú
podºa v˘sledkov, tá sa v‰ak môÏe pouÏiÈ len 
na nákup ‰portového materiálu. Za v˘hry na maj-
strovstvách sa beÏne finanãné v˘hry nezískavajú. 

Lenka Mlynãeková
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stretnutia zúãastnili uãitelia a Ïiaci z Bratislavy, Ban-
skej ·tiavnice, Skalice a Zlat˘ch Moraviec. Z Ne-
mecka docestovali Ïiaci a uãitelia z piatich ‰kôl Po-
r˘nia a spolurie‰iteº projektu Dr. Thomas Korte.

V‰etci zúãastnení Ïiaci sa predstavili poãas
dvoch pracovn˘ch dní prezentáciami v anglickom
jazyku. ÚroveÀ prezentácií bola v˘borná a odzr-
kadºovala nároãnú prácu, ktorú v‰etci absolvovali.
Dôstojnou reprezentáciou Slovenska bolo aj vystú-
penie ‰tudenta Olivera Rovného, ktor˘ predstavil
projekt t˘kajúci sa revitalizácie ramena Moravy, 
s ktor˘m sa zúãastnil na medzinárodnej súÈaÏi 
v Stockholme. Za Nemeckú akadémiu vied (NUA)
predstavil prácu t˘kajúcu sa revitalizácie, ale aj spo-
lupráce so ‰kolami Dr. Peter Steeger. Viacerí Ïiaci
prv˘ raz zaÏili atmosféru medzinárodn˘ch konferen-
cií. Nech˘balo k tomu aj spoloãenské posedenie, 
na ktorom sa v‰etci zabavili. Poãas dvoch dní trva-
nia workshopu sa na‰iel ãas aj na v˘let do Pienín 
a na náv‰tevu Belianskej jaskyne.

Veríme, Ïe aktivity projektu AquaWis prispeli 
nielen k medzinárodnému porozumeniu, ale aj 
k lep‰iemu poznaniu teãúcich vôd. Dvojroãn˘ pro-
jekt splnil aj svoj hlavn˘ cieº, ktor˘m bolo motivovaÈ
Ïiakov k ochrane vôd a poskytnúÈ materiály pre uãi-
teºov, ktorí túto ãasÈ biológie zaãlenia do v˘uãby 
ako praktickú ukáÏku z ekológie. 

Sme vìaãní v‰etk˘m úãastníkom a rie‰iteºom
projektu za veºkú a ãasto dobrovoºnícku prácu, kto-
rú vynaloÏili na jeho úspe‰nú realizáciu. Za moÏnosÈ
uskutoãnenia tohto podujatia ìakujeme sponzo-
rom, predov‰etk˘m nadácii Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt.

Eva Bulánková, 
zodpovedná rie‰iteºka projektu na Slovensku,

PriF UK

Promócie. Nezabudnuteºné vyvrcholenie dlhoroãného ‰túdia 
v slávnostnej atmosfére, na ktoré chodia neraz celé rodiny. 
KaÏd˘ dozaista túÏi po tom, aby boli bezchybné, aby sa uklonil tomu,
komu má a vtedy, keì má, aby podal ruku v správnom ãase 
a správnej osobe a hlavne nezakopnúÈ...
Za t˘m, aby sa promócie uskutoãnili v urãenom termíne a aby kaÏd˘
absolvent získal svoj diplom, v‰ak stojí celá armáda ºudí. Najväã‰ia 
Èarcha zodpovednosti bezpochyby leÏí na pleciach referentiek ‰tudijn˘ch
oddelení. O práci, ktorá sa skr˘vala za promóciami v lete 2010, 
sme sa pozhovárali s vedúcou Oddelenia ‰tudijn˘ch vecí Rektorátu UK
PhDr. Emíliou Hru‰ovskou.

Aula UK tento rok medzi 23. júnom a 23. júlom hostila 97 promócií absolven-
tov, ktorí získali titul Mgr. alebo MUDr. Tri promócie magistersk˘ch absolventov
bohosloveck˘ch fakúlt sa uskutoãnili mimo Auly UK v dÀoch 9. - 11. júna, a to 
v Nitre, Badíne a v Bratislave. 42 bakalárskych promócií sa konalo od 7. - 22. jú-
la v Moyzesovej sieni na Filozofickej fakulte UK. Dokopy sa teda toto leto odo-
hralo aÏ 142 promócií absolventov. âasÈ bakalárov si na promócie e‰te poãká
do konca septembra alebo do októbra.

K promócii vedie dlhá „papierová“ cesta

Tisícky papierov prejdú rukami referentiek ‰tudijn˘ch oddelení, k˘m sa absol-
ventom dostanú do rúk ich diplomy. Pracovníãky na fakultách najprv skontrolu-
jú, ãi ‰tudent dodrÏal podmienky pre ukonãenie ‰túdia v zmysle zákona o vyso-
k˘ch ‰kolách. Následne pripravia ‰tudentovi ‰tudijn˘ spis, ktor˘ obsahuje doku-
menty od zápisu na ‰túdium aÏ po jeho ukonãenie: dekrét o prijatí, osobné
doklady (rodn˘ list, prípadne sobá‰ny list, pas u cudzincov), maturitné vysved-
ãenie, doklad o zaplatení ‰kolného, ak mu vznikla povinnosÈ, v˘kaz o ‰túdiu 
a ‰tátnicov˘ protokol.

Tento rok fakulty prv˘krát tlaãili diplomy absolventov pomocou systému AIS 2,
zabezpeãovaného Centrom informaãn˘ch technológií UK. Vytlaãené diplomy sa

opäÈ kontrolujú na Rekto-
ráte UK spolu s vysvedãe-
niami, dodatkami k diplo-
mom a odpisom diplomov
(ktoré sú uÏitoãné v prípa-
de straty diplomov) a ‰tu-
dijn˘m spisom. Ak refe-
rentka nenájde chyby 
a rozpory, univerzita vydá
tieto doklady o ‰túdiu ab-
solventovi pri promóciách.
Zaujímavé je, Ïe pribliÏne
na 10 % dokladov sa vys-
kytnú technické, resp. tla-
ãové chyby, napr. v náz-
voch diplomov˘ch prác.
Na Oddelení ‰tudijn˘ch
vecí RUK pracuje dohro-
mady osem pracovníkov,
ktor˘m poãas intenzívne-
ho obdobia promócií

pomáhajú zamestnanci pracujúci na dohodu. V lete pracovali zamestnanci ‰tu-
dijného oddelenia od 7.30 do 18.00 ‰esÈ dní v t˘Ïdni vrátane sobôt a niekedy 
aj v nedeºu, keìÏe promócie sa uskutoãÀovali o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 
a 17.00 hod. Poãas dÀa zabezpeãovali nielen plynul˘ chod promócií, ale záro-
veÀ kontrolovali doklady na nasledujúce. 

Absolvent, ktor˘ sa nemôÏe zúãastniÈ promócie, môÏe poÏiadaÈ rektora o pre-
dãasné vydanie diplomu. Ak je jeho fakulta schopná diplom pripraviÈ, vybaví jeho
ÏiadosÈ kladne. Po promóciách si svoj diplom môÏe vyzdvihnúÈ v úradn˘ch hodi-
nách na Oddelení ‰tudijn˘ch vecí RUK.                             

Lenka Mlynãeková

V univerzitnej lodenici trénujú

úspe‰ní slovenskí vodáci

Poãet Odmena

Diplom získalo 4806 x

S vyznamenaním 784 x

Akademická pochvala rektora za ‰tudijné v˘sledky 219 35 tis. eur

Cena rektora za diplomovú prácu (‰tudenti) 66 11 tis. eur

Cena rektora za diplomovú prácu (uãitelia) 61 6100 eur

Pracovníãky ‰tudijn˘ch oddelení zabezpeãovali
plynul˘ chod promócií. Foto: M. Kukan

Koºko práce 
sa skr˘va
za promóciami
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Jana DaÀová-Bugalová (36) bola 
ako dievãatko speváckou hviezdiãkou.
Spevu sa venuje cel˘ Ïivot ako interpretka
ãi muzikálová hereãka napríklad 
v muzikáloch Kráº Dávid, Cyrano 
z predmestia, Krysafi, Hamlet, Pomáda.
Svoj hlas vyuÏila i v dabingu a dokonca
privoÀala aj k novinárskej práci v rozhlase
a v televízii. V októbri sa prv˘krát stane
mamou. U nás vy‰tudovala Katedru
hudobnej v˘chovy Pedagogickej fakulty UK.

• Spevu sa venujete odmala. âo vás na tej-
to ceste ovplyvÀovalo?
Pri‰lo to spontánne. Vyrastala som v malom

mesteãku na PovaÏí v Ilave. Mama hrávala 
na klavíri, tak nás v‰etk˘ch troch súrodencov
dala na klavír do ºudovej ‰koly umenia. Naj-
star‰í brat Peter to vydrÏal len chvíºu, star‰ia
sestra Bea bola v˘borná klaviristka, dokonca
hrávala na organe v kostole a mne sa klavír 
v Ïivote tieÏ veºmi zi‰iel, ale spievanie som mala
rad‰ej. Po pár rokoch sa mi podarilo dostaÈ sa
so spevom do Bratislavy. Ako detská speváã-
ka som nastúpila v jedenástich rokoch po Da-
rinke Rolincovej a pracovala som s t˘m ist˘m

tímom autorov - Ali Bre-
zovsk ,̆ Peter Guldan, ªu-
dovít Beladiã a Igor Bázlik,
ktorí tvorili pesniãky aj jej. 
• Ako si spomínate 

na prv˘ spevácky ús-
pech?
Od ‰kôlky ma pani uãiteº-

ky zamestnávali, keì sme
mali besiedky alebo vítanie
detí do Ïivota, kde som
spievala. Ako dieÈa som
tieÏ veºmi rada súÈaÏila 
v rámci okresu a kraja v speváckych aj recitaã-
n˘ch súÈaÏiach, ão ma veºmi bavilo. To, Ïe som
v súÈaÏiach vyhrávala, bol pre mÀa impulz.
• Postupne ste získali svoju kapelu a zaãa-

li ste koncertovaÈ. Nebolo to pre vás ako
dieÈa a neskôr tínedÏerku stresujúce?
E‰te v Ilave som mala vlastnú sprievodnú

kapelu ALFA. Skú‰ali sme v blízkej Novej Dub-
nici v dome pionierov, kde bola podchytená
záujmová a umelecká ãinnosÈ. Spievala som
detské piesne, ktoré mi skladali rôzni autori.
Spomínam si na Petra Me‰‰a a Ivana Kvas-
nicu.

• Ako ste sa dostali k ‰túdiu pedagogiky 
na Univerzite Komenského?
Aj na strednej ‰kole som sa venovala peda-

gogike. Mám vy‰tudované uãiteºstvo v mater-
sk˘ch ‰kolách. VÏdy som chcela robiÈ nieão 
s hudbou a práca s deÈmi ma tieÏ vÏdy bavila.
·túdium na Pedagogickej fakulte UK nadviaza-
lo na moje stredo‰kolské ‰túdium.
• Aké boli tie ‰tudentské roky?

Najlep‰ie. Na vysoko‰kolské ãasy spomínam
najrad‰ej. Pre‰lo mi to veºmi r˘chlo. Strednú
‰kolu som chcela maÈ r˘chlo za sebou, lebo
som sa nevedela doãkaÈ toho, kedy uÏ budem
maÈ osemnásÈ rokov. V tom ãase som bola
dosÈ zamestnaná. Takmer kaÏd˘ víkend som
chodila niekam spievaÈ alebo natáãaÈ do televí-
zie. Vysoká ‰kola bola v‰ak veºmi príjemná.
Na‰a katedra hudobnej v˘chovy mala kvalitn˘
spevácky zbor Comenius. V tom roku, keì
vznikol zbor, tvoril ná‰ roãník základ. S ním
sme cestovali do Talianska, Holandska, Ne-
mecka, âeska aj Rakúska. Bol na vysokej
úrovni, povyhrávali sme s ním veºa ocenení.
Dokonca sme získali aj rektorské pochvaly. 
Aj ja mám doma pochvalu za reprezentáciu
katedry. Boli sme veºmi dobrá partia. ZaÏili sme
aj veºa zábavy nielen na súÈaÏiach, ale aj 
na zborov˘ch sústredeniach a niekedy aj pri
predná‰kach. Pamätám si na tak˘ mal˘ star˘
gramofón na platne, ktor˘ sme pouÏívali, keì
sme mali poãúvanie hudby. Keì zaãal koncert,
gramofón obãas poriadne ‰krípal, tak sme sa
viac smiali ako poãúvali. Verím, Ïe teraz je to
vybavenie uÏ lep‰ie. Ale vtedy to malo svoje
ãaro...
• Aká ste boli ‰tudentka?

Ja som bola vÏdy usilovná a svedomitá. Keì

PrekáÏa mi,
Ïe rádiá

dookola to isté
hrajú

Foto: Milan Krupãík

Foto: Tina Turner



som nebola dostatoãne nauãená, necítila som
sa dobre. Niekedy som mala na skú‰ke ‰Èastie
na otázku a keì nie, tak som sa nejako vyroz-
právala. Uãila som sa priebeÏne, ale pred
skú‰kou vÏdy aspoÀ ‰tyri dni a noci intenzívne.
Bavilo ma to. Na‰li sa aj predmety, ktoré som
aÏ tak nemusela, no keì si na to obdobie spo-
mínam, rada by som sa vrátila späÈ. Bolo 
to úÏasn˘ch päÈ rokov.
• Odboru, ktor˘ ste vy‰tudovali - uãiteºstvu

umeleck˘ch predmetov a hlasovej peda-
gogike - sa venujete dodnes.
Dnes uãím súkromne druh˘ rok spev metó-

dou Franti‰ka Tugendlieba, ktor˘ ma veºmi
ovplyvnil. Bol to hlasov˘ pedagóg, ktorému
som sa aj ja dostala do rúk, keì som ako
desaÈroãná pri‰la do Bratislavy. Na hodiny
spevu k nemu chodili aj Marika Gombitová,
Mekky Îbirka, Hana Hegerová, Beata Du-
basová, Peter Lipa a mnohí ìal‰í. Párkrát som
tieÏ suplovala na Základn˘ch umeleck˘ch ‰ko-
lách. K uãeniu som sa teda dostala len nedáv-
no, predt˘m na to nebol ãas.
• Po vysokej ‰kole ste sa zaãali venovaÈ

muzikálom. Vtedy sa zo speváãky stala 
aj hereãka.
Neberiem samu seba ako hereãku, lebo he-

rectvo som ne‰tudovala. I keì úãinkujúci v mu-
zikáloch musia maÈ urãité herecké predpokla-
dy. Úlohu v divadelnom muzikáli Kráº Dávid 
na Bratislavskej Novej scéne som dostala
vìaka klasickému konkurzu, ktor˘ som úspe‰-
ne zvládla. Urãite mi pomohla aj skúsenosÈ 
z detského speváckeho obdobia, kedy som
úãinkovala v hlavnej úlohe v televíznom muzi-
káli Niekto ako ja Alty Vá‰ovej a Martina
Hoffmeistera, kde som hrala po boku DeÏa
Ursínyho, Karola âálika, ªuba Romana. Aj to
bola herecká ‰kola. Pomohlo mi aj ‰esÈ rokov
tancovania v Detskom baletnom ‰túdiu a dva
roky v Taneãnom divadle Bralen. Postupne
pri‰li ìal‰ie divadelné muzikály a herecká isto-
ta na javisku sa stupÀovala. Keì to uÏ musí
byÈ, tak rad‰ej pouÏívam spojenie muzikálová
hereãka. 
• S hlasom ste neskôr pracovali aj inak.

Dabovali ste napríklad my‰iaka Jerryho 
v rozprávke Tom a Jerry.
Dabing pri‰iel v priebehu muzikálového

obdobia a úplne náhodou. V jednom ‰túdiu
som raz naspievavala vokály ku kreslenej roz-
právke a vedºa prebiehal kasting na preobsa-
denie postaviãky my‰iaka Jerryho v celoveãer-
nom animovanom filme, tak som to i‰la vys-
kú‰aÈ. Hlasové nahrávky sa posielali na schvá-
lenie do Ameriky a po nejakom ãase mi dali
vedieÈ uÏ zo slovenskej produkcie, Ïe si vybrali
mÀa. Bola som milo prekvapená. Potom som
nadabovala e‰te zopár men‰ích kreslen˘ch
rozprávok a nejaké epizódne postaviãky v zbo-
roch a t˘m sa to uzavrelo. âasom som sa
dostala aj ku hlasovej reklame, asi najzná-
mej‰ím projektom boli spoty Mobíkov, ktor˘ch
mohli diváci zachytiÈ v reklame poãas dvoch
roãníkov reality ‰ou Slovensko hºadá Su-
perStar.
• Máte za sebou aj Ïurnalistickú prácu, veì

ste moderovali v rozhlase i televízii. 
Ako vás ovplyvnili tieto skúsenosti?
KaÏdá práca vás ist˘m spôsobom niekam

posunie. âo sa t˘ka moderovania, bola to ‰ko-
la práce so slovnou zásobou, spôsobom
vyjadrovania sa, ‰kola pohotovosti a jazykovej
flexibility. Som rada, Ïe mám za sebou aj skú-

senosÈ s redakãnou robotou. V Rannom ma-
gazíne STV som ist˘ ãas pracovala ako redak-
torka, ãiÏe vyrábala som príspevky, písala 
a naãítavala si komentáre, pomáhala hºadaÈ
témy a hostí do vysielania. Získala som zase
nov˘ rozmer a ponamáhala mozgové závity aj
in˘m smerom.
• Je obdivuhodné, Ïe nie ste úzko zamera-

ná iba jedn˘m smerom. Máte za sebou
naozaj skúsenosti v rôznych profesiách.
Ako sa to dalo a dá v‰etko skæbiÈ organi-
zaãne i psychicky? Nie je toho veºa?
Aj keì sa to moÏno nezdá, tieto profesie

majú veºa spoloãného a je pravda, Ïe som ich
nevykonávala naraz. Tie obdobia sa navzájom
prelínali, aj keì to niekedy bolo hektické. Ale to
je skoro v kaÏdej profesii. Sú hor‰ie aj lep‰ie
dni. Je jedno ãi ste na javisku, za katedrou, 

pri poãítaãi v redakcii alebo s kamerou a mik-
rofónom v teréne na v˘robe, musíte odviesÈ
svoju robotu a podaÈ kvalitn˘ v˘kon. Keì je
ãlovek zapálen˘ pre svoju prácu a tá ho na-
pæÀa, tak to ide samo, ãasto zabudne na únavu
aj na to, Ïe ho nieão bolí. Ale samozrejme,
netreba to preháÀaÈ. Je dobré aj vypnúÈ a zre-
generovaÈ sily.
• Sama hovoríte, Ïe najlep‰ie sa cítite 

ako speváãka. Nikdy vás nelákala tvorba
hudby pre ‰ir‰ie publikum?
KaÏd˘ autor aj interpret je rád, keì je hran˘ 

a má nejakú spätnú väzbu na svoju tvorbu. 
Ja mám rada, keì je pesniãka vystavaná. Keì
text, hudba, interpretácia, aranÏmán a celková
hudobná produkcia majú hlavu a pätu a tvoria
kompaktn˘ umeleck˘ celok. Nebaví ma, keì
dopredu viem, ão asi príde, keì poãujem tie
isté akordy bez fantázie, stále len tonika, domi-
nanta, subdominanta, tonika. A to v na‰om
slovenskom mainstreamovom pope ãasto po-
ãujem, ãesÈ v˘nimkám. Viem, Ïe vymyslieÈ 

dobrú komerãnú vec, aby v nej bolo v‰etko,
nie je aÏ také jednoduché. Îivot priniesol to, 
Ïe nie som v hlavnom prúde, ale to ani nie 
je mojou prioritou. Mám pocit, Ïe mainstream
je dnes predov‰etk˘m o biznise a aÏ potom 
je tu hudba a niekde na samom konci interpre-
tácia skladby. Spevák musí maÈ v prvom rade
‰ikovného manaÏéra, sponzorov, producenta,
pomaly uÏ aj hovorcu pre médiá... Je to aj 
o ‰Èastí, ale nesÈaÏujem sa. V tomto smere nie
som taká dravá...
• Kvôli materstvu zrejme na chvíºu odloÏíte

pracovné povinnosti...
Termín pôrodu mám zaãiatkom októbra. Prvé

dva - tri mesiace budú asi najÈaÏ‰ie. Urãite si
dám na nejak˘ ãas pauzu. Neviem teraz posú-
diÈ, na ako dlho, uvidím, ako to pôjde.
• Te‰íte sa na to?

Aj sa te‰ím, aj sa bojím. Mám zmie‰ané poci-
ty. Na prvorodiãku som uÏ tro‰ku star‰ia, 
ale takto to vy‰lo, v‰etko sa nedá naplánovaÈ.
• âo bude po tom? Aké máte plány?

Plány mám, budú v‰ak musieÈ poãkaÈ. Ako
sa hovorí, ãlovek mieni, ale v tomto prípade
dieÈatko urãite veºa zmení. ManÏel je profesio-
nálny muzikant, dosÈ vyÈaÏen .̆ Budeme sa 
s t˘m musieÈ popasovaÈ. Ale hovorím si, 
Ïe keì to uÏ iní zvládli, tak to zvládneme aj my.
Chcela by som pokraãovaÈ s uãením spevu.
âasom hádam opäÈ prídu pozvania úãinkovaÈ
na akcie. UÏ dlh‰ie pracujeme s manÏelom ako
producentom a autorom hudby na mojom
novom CD. Ak pôjde v‰etko dobre, snáì 
do roka sa nám ho podarí daÈ dokopy. Doteraz
mi vy‰li dva albumy. Posledn˘ pred desiatimi
rokmi, tak uÏ je aj naãase prísÈ s nov˘mi pes-
niãkami. Vyzerá to tak, Ïe si ho vydáme 
vo vlastnej réÏii. 
• Akú hudbu rada poãúvate vy?

Skoro v‰etko okrem dychovky a metalu.
Rap, house a blues vydrÏím len chvíºu. Rada si
vypoãujem aj kvalitn˘ mainstreamov˘ pop.
Jediné, ão mi vadí, je, Ïe na‰e rádiá hrajú
dookola to isté. Mám ale svoje stálice ako Seal,
Annie Lennox, Stevie Wonder, alebo Angie
Stone, ãi Nelly Furtado, ku ktor˘m sa stále vra-
ciam. Samozrejme poãúvam aj váÏnu hudbu 
a cez manÏela som viac pri‰la na chuÈ jazzu.

Lenka Mlynãeková
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Mám rada: svoju rodinu, priateºov,
slnko, more, dobré jedlo a pohodo-
v˘ch ºudí.
Nemám rada: daÏdivé dni; veãne
nespokojné a ufrflané typy; reakcie,
Ïe takto to nejde...
Práve ãítam: Paulo Coelho - Pútnik 
z Compostely.
Obdivujem: viacdetné maminy, ako
to v‰etko stíhajú; zdravotne postih-
nut˘ch, ktorí fungujú aj napriek han-
dicapu a majú chuÈ do Ïivota.
Obºúbené miesto: je ich veºa, 
za v‰etky spomeniem aspoÀ brati-
slavskú Kolibu, nábreÏie Dunaja 
a mesto Trnava.

Janka DaÀová si zahrala vo viacer˘ch muzikáloch.
Na tejto snímke je spolu s Mariánom Labudom
mlad‰ím v muzikáli Pomáda. Foto: Milan Krupãík



VáÏené kolegyne a kolegovia,

v úsilí doplniÈ nekompletné informácie,
ktoré v ostatnom ãase uverejnil 
denník SME a najmä poukázaÈ 
na nepravdivosÈ niektor˘ch tvrdení,
vyuÏívam túto moÏnosÈ a chcel by som
vás informovaÈ o tom, ão sa 
vlastne stalo na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.

Najmä preto, Ïe denník SME mi 
odoprel právo na odpoveì, ako aj
právo na opravu, ktorú som najskôr
doruãil ‰éfredaktorovi denníka, neskôr
aj predsedovi predstavenstva 
Petit Press v súlade s ustanoveniami
zákona ã. 167/2008 Z. z. 
o periodickej tlaãi a agentúrnom 
spravodajstve a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov (tlaãov˘ zákon).

Naopak, z t˘chto podaní si 
redaktori vybrali niektoré skutoãnosti,
ktoré potom neodôvodnene 
komentovali, ãi nepresne uvádzali, ãím
úmyselne zavádzali ãitateºskú 
verejnosÈ, alebo dokonca uvádzali
nepravdivé údaje o fakulte, 
ako aj o mojej osobe.

V˘uãbou na Kaskádach fakulta

neporu‰ila platné právne predpisy

Právnická fakulta UK sa nikdy netajila
t˘m, Ïe vyuãuje na Kaskádach pri Galante.
S ohºadom na to, Ïe ide o súkromné zaria-
denie, ktoré nemá univerzita ani fakulta 
v prenájme a navy‰e sa tam vyuãovala len
jedna ãasÈ (jednotka) akreditovaného ‰tu-
dijného programu pre ãasÈ ‰tudentov
externého ‰túdia - fakulta nemala dôvod
ÏiadaÈ o akreditáciu t˘chto priestorov.
Napokon akredituje sa program, nie pries-
tor. 

V‰etky ostatné jednotky (ãasti) akredito-
vaného ‰tudijného programu prebiehali 
a prebiehajú na fakulte tak, ako to poÏadu-
je zákon ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰ko-
lách v znení a doplnení niektor˘ch zákonov
(ìalej len zákon o V·), ako aj nariadenie
vlády Slovenskej republiky ã. 104/2003 
Z. z. o Akreditaãnej komisii. 

Napriek tomu, Ïe zotrváme na stanovis-
ku, Ïe fakulta neporu‰ila platné právne
predpisy t˘m, Ïe vyuãovala na Kas-
kádach, v úsilí predísÈ ìal‰iemu ‰kandalizo-
vaniu ‰koly, fakulty i mojej osoby sme vo
vedení rozhodli, Ïe Právnická fakulta UK 
v blíÏiacom sa akademickom roku tieto
priestory nebude vyuÏívaÈ na vyuãovanie
akreditovaného ‰tudijného programu v ex-
ternom ‰túdiu. 

Temer mesiac pred medializáciou t˘chto

skutoãností vedenie i kolégium dekana
odporuãili a ja som súhlasil, Ïe fakulta
postupne ukonãí svoje pôsobenie na
Kaskádach a to tak, Ïe prv˘ roãník exter-
ného ‰túdia v tomto akademickom roku
bude absolvovaÈ svoj program uÏ len na
fakulte a postupne prídu na rad aj ìal‰ie.
Neviem, ãi sa v tomto prípade nerozkopá-
vali otvorené dvere, alebo to tak malo byÈ?

DaÀoví poradcovia upozorÀovali

na diskrimináciu 

pri prijímacom konaní

Druh˘m okruhom skutoãností, ktor˘
po‰kodil dobrú povesÈ fakulty, ako aj moju
ãesÈ, je prijímacie konanie. V roku 2007
Akademick˘ senát PraF UK na môj návrh
po 13-tich rokoch zru‰il prijímacie skú‰ky.
Predchádzajúcemu systému sa najskôr
vyt˘kalo, Ïe predpokladal v zákone o V·
nepovolenú odplatnú prípravu, ãi uÏ fyzic-
k˘mi alebo právnick˘mi osobami. Neskôr,
keì boli zverejnené otázky aj odpovede, sa
poukazovalo na nezmyselnosÈ tejto formy
a zbytoãné memorovanie.

V úsilí predchádzaÈ poru‰ovaniu zákona
o V·, odbúraÈ stresy zo skú‰ok a sprehºad-
niÈ ich, sme zaviedli hodnotenie vysved-
ãení v posledn˘ch dvoch roãníkoch stred-
nej ‰koly, ako aj maturitného vysvedãenia.
K tomuto bodovému hodnoteniu sme pri-
rátali bodové hodnotenie a bonifikáciu 
za profilové predmety. Predpokladali sme
povinné zavedenie externej maturity, o kto-
rej sa váÏne uvaÏovalo, ãím sa mala elimi-
novaÈ rozdielna úroveÀ stredn˘ch ‰kôl. Nie
na‰ou vinou sa tak nestalo. 

Prvé v˘sledky novozavedeného systému
sa dali hodnotiÈ aÏ v prijímacom a násled-
ne odvolacom konaní v roku 2008. Ja sám
som poukázal dÀa 29. júla 2008 v odvola-
cej komisii rektora UK na námietky v zmys-
le nerovnosti podmienok, na ktoré pouka-
zovali vo svojich odvolaniach ako ‰tudenti
denného, tak aj externého ‰túdia. Osobitne
skupina daÀov˘ch poradcov poukazovala
na to, Ïe v ãase zverejnenia nov˘ch kritérií
nemohli Ïiadnym spôsobom ovplyvniÈ
svoje v˘sledky zo strednej ‰koly, keìÏe nie-
ktoré predmety ani neabsolvovali. 

ëalej poukazovali na potrebu ‰túdia
práva pri svojej profesii, na neustály záujem
aj v podobe absolvovania dvojsemestrál-
neho celoÏivotného vzdelávania. DaÀoví
poradcovia, ako aj zástupcovia Komory
daÀov˘ch poradcov poukazovali na to, Ïe
ani vedomosÈami z teórie, ãi poznatkami z
praxe nemôÏu preukázaÈ svoje schopnosti
alebo znalosti, ão sa predt˘m beÏne robilo.
UpozorÀovali ma na to, Ïe nie vlastn˘m
priãinením nemôÏu za t˘chto podmienok

‰tudovaÈ na fakulte.
Zistili sme, Ïe boli neprijatí v dôsledku

nedodrÏiavania zásady rovnakého zaob-
chádzania, ktorá spoãíva v okrem iného 
i v zákaze diskriminácie z dôvodu veku,
vzdelania alebo iného postavenia, nakoºko
v ãase ich ‰túdia na stredn˘ch ‰kolách boli
kritériá pre prijatie na Právnickú fakultu UK
nastavené tak, Ïe za známky bolo len 10%
bodov a ìal‰ích 90% bodov bolo za
v˘sledky z písomn˘ch prijímacích skú‰ok.

DaÀoví poradcovia si preto ako ‰tudenti
nemohli zistiÈ tzv. profilové predmety, na
ktoré sa v prijímacom konaní zásadne pri-
hliadalo ani nepotrebovali maÈ ão najlep‰ie
v˘sledky na strednej ‰kole, nakoºko kritéria
pre akademick˘ rok 2008/2009 v ãase ich
‰túdia na stredn˘ch ‰kolách e‰te neexisto-
vali. Nezavinene i‰lo teda o ich nepriamu
diskrimináciu z dôvodu veku oproti ostat-
n˘m oveºa mlad‰ím uchádzaãom, ktorí sa
rok pred prijímacím konaním mohli dozve-
dieÈ o prijímacích kritériách na PraF UK, 
a tak si mohli prispôsobiÈ a vybraÈ profilujú-
ce predmety a zlep‰iÈ si aj ich ‰tudijn˘ prie-
mer, ão bolo rozhodujúce potom pre ich
prijatie na PraF UK. 

DaÀoví poradcovia v‰ak uÏ v ãase zve-
rejnenia nov˘ch kritérií takúto moÏnosÈ
nemali, nakoºko uÏ mali dávno skonãené
nielen stredné ‰koly, ale i iné vysoké ‰koly,
a preto boli z dôvodu ich iného právneho
postavenia (ako uÏ dávno skonãen˘ch 
a pracujúcich osôb), ako aj vzdelania
(nakoºko vzdelanie absolvovali v inej dobe
a za in˘ch kritérií) nami nepriamo, no neú-
myselne diskriminovaní.

Uznal som preto fakt, Ïe zo strany novo-
nastaven˘ch kritérií v prvom roku ich zve-
rejnenia i‰lo o neúmyselnú, nepriamu dis-
krimináciu, a t˘m aj o poru‰enie ãl. 1 § 3
ods. 1 a 3 zákona ã. 365/2004 Z. z. o rov-
nakom zaobchádzaní v niektor˘ch oblas-
tiach a o ochrane pred diskrimináciou a 
o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
(ìalej len "antidiskriminaãn˘ zákon"), podºa
ktorého je kaÏd˘ povinn˘ dodrÏiavaÈ zása-
du rovnakého zaobchádzania v oblasti
poskytovania tovarov a sluÏieb a vo vzde-
laní. 

V súlade s ustanoveniami § 58 ods. 8
zákona o V· odvolanie preskúma dekan 
a môÏe mu vyhovieÈ ak zistí, Ïe rozhodnutie
bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnú-
torn˘mi predpismi vysokej ‰koly alebo
fakulty alebo s podmienkami ustanoven˘mi
podºa § 57 ods. 1.

V tomto ustanovení sa poukazuje na to,
Ïe vysoká ‰kola môÏe urãiÈ ìal‰ie pod-
mienky s cieºom zabezpeãiÈ, aby sa na ‰tú-
dium dostali uchádzaãi s potrebn˘mi
schopnosÈami a predpokladmi. 

Na rokovaní odvolacej komisie rektora
UK sa preukázalo, Ïe na‰e novo nastavené
podmienky boli vo vzÈahu k niektor˘m ‰tu-
dentom tak denného aj externého ‰túdia
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diskriminaãné. Preto som v odvolacom
konaní niektor˘ch ‰tudentov prijal do den-
ného neplateného ‰túdia, ale aj do exter-
ného plateného ‰túdia. 

Zastávam stanovisko, Ïe som nepochy-
bil, rozhodol som v súlade s ustanoveniami
zákona o V· a neporu‰il som zákon o V·,
naopak t˘mto zmierliv˘m postojom som
zabránil niekoºk˘m hroziacim súdnym spo-
rom. 

Pre úplnosÈ dodávam, Ïe v odvolacom
konaní v roku 2008 i‰lo o prvé skúsenosti,
ktoré sme mohli získaÈ len zavedením sys-
tému, pretoÏe podobn˘ systém neexisto-
val. Mám na mysli situáciu, keì záujem 
o ‰túdium vysoko prekraãuje kapacitné
moÏnosti. V odvolacom konaní v roku 2009
a v odvolacom konaní v tomto roku, nebol 
na odvolanie v externom ‰túdiu prijat˘ ani
jeden uchádzaã.

V denníku SME sa najskôr objavila zavá-
dzajúca informácia, Ïe ‰tudujú trojkári 
a ‰tvorkári, neskôr, Ïe boli prijatí trojkári 
a ‰tvorkári. Prijatí boli aj ‰tudenti s hor‰ími
v˘sledkami, pretoÏe som túto situáciu
musel rie‰iÈ ãiastoãne systémov˘m rie‰e-
ním, prijal som celú skupinu prípadov rov-
nakého druhu a urãitého poãtu. Ne-
vyluãujem, Ïe niektorí tajne dúfali, Ïe zís-
kajú bakalárske diplomy za absolvovanie
celoÏivotného vzdelávania. Títo v‰ak uÏ 
u nás ne‰tudujú.

Súãasní ‰tudujúci daÀoví poradcovia

mali na stredn˘ch ‰kolách vynikajúce ‰tu-
dijné v˘sledky. Je preto nemiestne naz˘vaÈ
ich trojkári a ‰tvorkári. V odvolacej komisii
rektora dÀa 27. 7. 2010 som preukázal
zoznam ‰tudujúcich daÀov˘ch poradcov,
Ïe naozaj i‰lo o vynikajúcich ‰tudentov aj
na stredn˘ch ‰kolách.

·tudijná referentka odovzdala 

neúplné spisy

V jednom z ãlánkov sa spomína aj ‰tu-
dijná referentka. Pani poÏiadala o ukonãe-
nie pracovného pomeru v˘poveìou bez
udania dôvodu. Spisy, ktoré odovzdala, sú
neúplné a neodovzdala ich protokolárnym
spôsobom. Je zaráÏajúce, Ïe ch˘ba doku-
mentácia najmä v medializovan˘ch prípa-
doch. Vzhºadom na tieto skutoãnosti som
dal podnet na preskúmanie t˘chto skutoã-
ností orgánom ãinn˘m v trestnom konaní. 

·tudent bol vylúãen˘ 

kvôli fal‰ovaniu

·tvrt˘ okruh problémov sa t˘kal ‰tuden-
ta Ing. Pavla ·ãepána, ktor˘ bol vylúãen˘
za to, Ïe chcel prejaviÈ svoj názor. V sku-

toãnosti to bolo inak. Vylúãen˘ bol za kona-
nie podvodného charakteru (fal‰ovanie).
KeìÏe konanie nie je ukonãené a rozhod-
nutie nie je právoplatné, nemá v˘znam 
v tomto momente k danej veci zaujímaÈ
stanovisko. Tieto skutoãnosti v‰ak denník
SME neuviedol.

Záverom mi prichodí kon‰tatovaÈ, Ïe
denník SME zaãal predvolebnú kampaÀ 
na voºby dekana na fakulte, ako aj na voºby
rektora na univerzite bez toho, Ïe by senát
fakulty a univerzity vyhlásili voºby na deka-
na a rektora a bez toho, aby hodnotil to,
ak˘m zásadn˘m v˘vojom pre‰la fakulta,
keì sa z podpriemernej fakulty stala najlep-
‰ia právnická fakulta zo ‰iestich právnic-
k˘ch fakúlt na Slovensku (hodnotenie
ARRA). Na tieto skutoãnosti upozornil aj
predseda Akademického senátu PraF UK.

Je zaráÏajúce, Ïe niektorí autori v denní-
ku SME napádali aj autonómiu verejn˘ch
vysok˘ch ‰kôl a rozsah ich právomoci 
a pôsobnosti. Bude zrejme potrebné viac
sledovaÈ, aby sa z ostrovov pozitívnej
deviácie z minulosti nestali neÏiaduce ele-
menty v súãasnosti, najmä, keì narastá
poãet súkromn˘ch vysok˘ch ‰kôl.

ëakujem za trpezlivosÈ pri ãítaní.

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.,
dekan PraF UK
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Od roku 1960, kedy vznikol ITV· - In‰titút
telesnej v˘chovy a ‰portu (od januára 1965
FTV· UK), sa v tejto vzdelávacej in‰titúcii urobil
veºk˘ kus práce ako na úseku pedagogickom,
tak aj v oblasti vedeckov˘skumnej práce.
Fakulta sa stala pevnou súãasÈou univerzity, pri-
pravujúcou telov˘chovn˘ch pedagógov - tréne-
rov rozliãn˘ch ‰portov a uãiteºov telesnej v˘cho-
vy. ·tudovali tu mnohí v˘znamní slovenskí ‰por-
tovci a brány fakulty nezostali zatvorené ani pre
zahraniãn˘ch ‰tudentov. Pracovníci fakulty si
neustále zvy‰ovali kvalifikáciu, ãím sa stával
pedagogick˘ a vedeck˘ zbor fundovanej‰ím,
schopn˘m poskytovaÈ ‰tudentom najnov‰ie
poznatky ãi uÏ z oblasti ‰portového tréningu
alebo z oblasti v˘uãby ‰kolskej telesnej v˘chovy.
Pracovníci fakulty participovali na mnoh˘ch
v˘znamn˘ch vedeck˘ch úlohách, ale aj ‰porto-
v˘ch podujatiach u nás aj v zahraniãí. Zlep‰ili sa
aj podmienky po tom, ão sa fakulta v roku 1969
presÈahovala do súãasn˘ch priestorov na La
franconi. 

Uãiteºstvo brannej v˘cho-
vy sa dostalo do úzadia 

a nastúpil záujem 
o trénerstvo

November 1989 priniesol
najzásadnej‰ie zmeny poslednej
doby aj v oblasti ‰kolstva a
vzdelávania. Tieto zmeny
neobi‰li ani na‰u fakultu. 20.
novembra 1989 sa ‰tudenti
FTV· UK pripojili ku ‰trajku na
podporu praÏsk˘ch ‰tudentov,
priãom ich podporovalo aj
mnoho uãiteºov fakulty. „Telo-
cvikári" boli súãasÈou koordi-
naãného v˘boru, priãom zabez-
peãovali plynul˘ chod manifes-
tácií a participovali na bezpeã-
nosti zúãastnen˘ch. V tej dobe
zaãal vychádzaÈ ‰tudentsk˘ ãasopis Kotrmelec,
neskôr premenovan˘ na Citius, altius, fortius.
·koda, Ïe v súãasnosti uÏ ‰tudentsk˘ ãasopis
nevychádza. Na ãelo fakulty bol zvolen˘ doc.
Ján Grexa. Postupne sa kreoval aj Akademick˘
senát FTV· UK. 

Poãnúc akademick˘m rokom 1990/1991 sa
uãebné plány odpolitizovali a predmety ideovo-
politického základu sa nahradili najnov‰ími deji-
nami, filozofiou a etikou. Záujem o ‰túdium na
fakulte narástol v prípade trénerského ale aj uãi-
teºského ‰túdia. Z uãiteºsk˘ch kombinácií si bolo
moÏné vybraÈ ‰túdium jazykov (rusk ,̆ nemeck ,̆
anglick ,̆ maìarsk ,̆ slovensk˘), ìalej pedagogi-
ku, obãiansku v˘chovu, dejepis a tradiãn˘
zemepis alebo biológiu. Treba spomenúÈ aj
moÏnosÈ ‰túdia kombinácie matematika - teles-
ná v˘chova (‰tudenti boli kmeÀovo vtedy na
Matematicko-fyzikálnej fakulte UK). ·túdium
telesnej v˘chovy a ‰portu mohli ‰tudenti realizo-
vaÈ aj popri zamestnaní a mohli si zvoliÈ buì
samotné trénerstvo, ‰port pre v‰etk˘ch alebo

‰port zdravotne oslaben˘ch. Uãiteºstvo brannej
v˘chovy sa dostalo do útlmu a fakulta uÏ túto
kombináciu neponúkala. Od septembra 1991
mohla fakulta uskutoãÀovaÈ doktorandské ‰tú-
dium. Diaºkové ‰túdium trénerov I. triedy sa na
fakulte otvorilo na základe poÏiadaviek ‰portovej
praxe a po dohode s príslu‰n˘mi ‰portov˘mi
zväzmi. 

V akademickom roku 1991/1992 bol za de-
kana fakulty zvolen˘ doc. Jaromír ·imonek. 
Na fakulte pribudla Katedra obãianskej náuky 
a jazykov a Katedra spoloãensk˘ch vied. Od sep-
tembra 1994 viedol fakultu doc. Anton Zrubák.
Popri telesnej v˘chove a ‰porte pribudla moÏ-
nosÈ ‰tudovaÈ aj manaÏment a Ïurnalistiku.
Záujem o ‰túdium narastal najmä v prípade tré-
nerstva a ochaboval v prípade ‰túdia uãiteº-
sk˘ch kombinácií. Tento proces pokraãoval, a
tak v súãasnosti moÏno kon‰tatovaÈ v˘raznú
prevahu v záujme o trénerské ‰túdium a o ‰tú-
dium ‰portu a zdravia a oveºa men‰í záujem o
uãiteºstvo telesnej v˘chovy a in˘ch predmetov.

OtvorenosÈ svetu a prístup k informáciám pri-
ná‰ali postupne na fakultu aj nové predmety,
ktoré obohatili ‰tudijné plány. TieÏ sa zaãali kre-
ovaÈ, v súvislosti s potrebami ‰portového hnutia,
nové ‰portové ‰pecializácie. 

Pribudla ‰portová hala, zrenovoval sa
‰tadión, aula i budova fakulty

V˘skumn˘ ústav telesnej kultúry FTV· UK sa
v akademickom roku 1996/1997 premenoval na
Ústav vied o ‰porte. Pracovalo v Àom 14 vedec-
k˘ch a odborn˘ch pracovníkov. Odbor teória
telesnej kultúry bol v danom roku nahraden˘
‰portovou kinantropológiou, ‰portovou eduko-
lógiou a ‰portovou humanistikou. 

Doc. Vladimír Hellebrandt viedol fakultu ako
dekan od akademického roku 1997/1998. Na
fakulte sa zv˘‰ila ponuka povinne voliteºn˘ch
predmetov. Záujem bol najmä o aerobik, fitnes,
rozliãné úpoly, kondiãnú kulturistiku, ale aj 
o ‰portové hry, ako napr. frisbee ãi pláÏov˘ volej-

bal. Absolventi trénerského zamerania získava-
li aj kvalifikáciu uãiteºov telesnej v˘chovy 
a naopak, absolventi uãiteºského ‰túdia mohli
poÏiadaÈ ‰portové zväzy o udelenie niÏ‰ej kvali-
fikácie vo viacer˘ch ‰portoch. ·tudenti a uãitelia
sa pravidelne zúãastÀovali aj na zahraniãn˘ch
aktivitách. VyzdvihnúÈ treba napríklad semináre
Medzinárodnej olympijskej akadémie v Olympii,
priãom tento trend pokraãuje aj v súãasnosti. 

Na prelome milénia sa zaãalo postupne reali-
zovaÈ kreditové ‰túdium. Aj keì spoãiatku
muselo prekonaÈ urãité prekáÏky, ukázalo sa
ako veºmi vhodné. V spolupráci s Lekárskou
fakultou UK sa otvorilo ‰túdium regenerácie (v
súãasnosti ho fakulta uÏ nerealizuje). V uãeb-
n˘ch plánoch sa stanovili príslu‰né prerekvizity a
súãasne sa rozrástla ponuka povinne voliteºn˘ch
predmetov. Napríklad v akademickom roku
2001/2002 ich katedry ponúkali aÏ 81. 

Doc. Du‰an Kutlík bol zvolen˘ za dekana
fakulty a funkcie sa ujal vo februári 2003. ·túdi-
um na fakulte sa realizovalo stále v rámci ‰tudij-

n˘ch odborov a ‰pecializácií,
av‰ak postupne sa kreovali ‰tu-
dijné programy. ·túdium v rámci
‰tudijn˘ch programov uÏ ne-
umoÏÀovalo absolventovi v˘luã-
ne trénerského zamerania získaÈ
kvalifikáciu uãiteºa telesnej v˘cho-
vy. Na fakulte sa zaãali pripravo-
vaÈ aj budúci odborníci v oblasti
kondiãného tréningu. ·portová
‰pecializácia kondiãn˘ tréner vo
v˘konnostnom a vrcholovom
‰porte patrí v ponuke ‰portov˘ch
‰pecializácií k veºmi populárnym
a záujem o Àu je stále veºk .̆
Najväã‰í záujem je v‰ak o tréner-
stvo futbalu. 
Na fakulte sa zaãali prejavovaÈ
dôsledky opotrebovanosti ‰por-
tovísk, preto sa pristúpilo k v˘s-
tavbe novej ‰portovej haly. Hala

ponúka od roku 2006 vynikajúce podmienky 
na halové ‰porty aj na medzinárodnej úrovni a
nesie meno zakladateºa Katedry hier profesora
Rovného. TieÏ sa v˘razne zrenovoval atletick˘
‰tadión a aj napriek tomu, Ïe jeho ovál nemá
dæÏku 400 m, poskytuje v˘borné moÏnosti na
v˘uãbu, ale aj na rôzne atletické preteky. ·ta-
dión dostal meno po profesorovi Kuchenovi,
zakladateºovi Katedry atletiky. 

Od februára 2007 je na ãele fakulty doc.
Miroslav Holienka. Nové vedenie pokraãovalo
nielen v renovácii a budovaní ‰portovísk, ale aj
budovy fakulty. Vynovená aula nesie meno pro-
fesora StráÀaia, prvého dekana ITV·. Fakulta
spolupracuje s rozliãn˘mi ‰portov˘mi in‰titúcia-
mi nielen na Slovensku, ale aj v zahraniãí. Vìaka
programu Erasmus môÏu ‰tudenti ‰tudovaÈ na
32 zahraniãn˘ch vysok˘ch ‰kolách a uãitelia
tam môÏu prezentovaÈ v˘sledky svojej vedeckej
a pedagogickej práce. 

Mgr. Franti‰ek Seman, PhD., FTV· UK

Fakulta
po roku 1989 aÏ do dnes



Jedn˘m z najstar‰ích pracovísk 
v 50-roãnej histórií Fakulty telesnej
v˘chovy a ‰portu UK (FTV·) je Katedra
‰portov v prírode a plávania FTV·.
História katedry úzko súvisí so v‰etk˘mi
zmenami, ktor˘mi pre‰la FTV· 
od svojich zaãiatkov, ktoré boli uvedené 
v predchádzajúcich ãíslach 
Na‰ej univerzity. 

Pedagogická ãinnosÈ uãiteºov katedry sa
zameriava na prípravu
odborne kvalifikova-
n˘ch absolventov v rôz-
nych ‰tudijn˘ch prog-
ramoch. Katedra ‰por-
tov v prírode a plávania
vo svojej rôznorodosti
zamerania zabezpeãu-
je ‰irok˘ okruh tréner-
sk˘ch ‰pecializácií, ão
si vyÏaduje vysokú
odbornosÈ jednotliv˘ch
uãiteºov katedry. Je
pote‰iteºné, Ïe tak ako
v minulosti aj dnes je o
tieto predmety veºk˘
záujem poslucháãov.
Katedra zabezpeãuje
napríklad lyÏovanie,
biatlon, snowboarding,
kanoistiku, cyklistiku,
turistiku, triatlon, wind-
surfing, plávanie, vod-
né pólo, aquafitness,
synchronizované plávanie, potápanie, záchra-
nu topiacich sa.

Pri zabezpeãovaní pedagogického procesu
vyuÏíva a spravuje svoju plaváreÀ a lodenicu.
Na turistické kurzy na‰ich poslucháãov
poskytuje univerzita zariadenie na RichÀave.

V súãasnom období katedru tvoria dve
samostatné oddelenia: oddelenie ‰portov 
v prírode (lyÏovanie a turistika) a oddelenie
plávania.

Katedra zaãala usmerÀovaÈ v˘uãbu lyÏova-
nia na Slovensku

Vytvorenie samostatnej Katedry turistiky,
lyÏovania a plávania na ITV· (In‰titút telesnej
v˘chovy a ‰portu) FiF UK pod vedením doc. V.
âernu‰áka umoÏnilo hlb‰ie sa ‰pecializovaÈ
na oblasÈ lyÏovania. V tomto období (1962)
vy‰la aj prvá monografia M. Zále‰áka:
LyÏovanie. Katedru tvorili M. Zále‰ák, A. Zajac
a J. VíÈazka. Postupne sa poãet ãlenov kated-
ry roz‰íril o E. Nemeszeghyho a V.
Hellebrandta na beÏecké a zjazdové lyÏova-
nie. Zameranie lyÏiarskych kurzov smerovalo
do didaktickej stránky procesu lyÏovania.
Problematiku ‰kolskej telesnej v˘chovy v lyÏo-

vaní zabezpeãuje J. Îídek. V˘uãbe lyÏovania
na katedre sa venuje A. Blahutová, biatlon 
a streºbu zabezpeãuje P. Petroviã a snow-
boarding M. Pach.

Do utvárania predmetu lyÏovania zásadne
prispeli v˘sledky vedeckov˘skumn˘ch prác
uãiteºov katedry. Pedagogická a vedeckov˘-
skumná ãinnosÈ na katedre úzko súvisela 
s praxou vyuãovania lyÏovania na ‰kolách i 
v lyÏiarskych oddieloch. Uãitelia katedry tvorili
aj uãebné osnovy a metodické príruãky pre
uãiteºov základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl. Katedra

lyÏovania sa postupne stala pracoviskom,
ktoré koncepãne usmerÀovalo v˘uãbu lyÏova-
nia na Slovensku.

Katedru úspe‰ne reprezentoval P. Hurajt -
na zimn˘ch olympijsk˘ch hrách 2010 
vo Vancouveri získal v biatlone bronzovú me-
dailu.

Turistika mala spoãiatku 
vlastnú katedru

Turistika v poãiatkoch ITV· sa postupne
tieÏ roz‰irovala o uãiteºov s rôznym zamera-
ním ‰pecializácie. Katedru postupne doplÀo-
vali A. Zajac, J. Îi‰kay, L. âepãiansky, ãesko-
slovensk˘ reprezentant a olympionik v kanois-
tike, J. ZaÈko na vysokohorskú turistiku. 
V roku 1964 vznikla samostatná katedra turis-
tiky a lyÏovania pod vedením M. Zále‰áka. 
V tomto období zaãali pracovníci katedry, ‰tu-
denti a zamestnanci budovaÈ fakultné letné
v˘cvikové stredisko na RichÀave a lodenicu
na Dunaji, upravenú z remorkéra Liptov.

Z hºadiska profilácie absolventov bolo
potrebné prehodnotiÈ poÏiadavky uãebn˘ch
osnov, modernizovaÈ obsah, prostriedky a
formy v˘uãby. Uãitelia katedry sa podieºali na
rozpracovaní rôznych fakultn˘ch a rezortn˘ch

v˘skumn˘ch úloh. V˘ber talentov v kanoistike
rie‰il D. Kutlík. ·pecializáciu cyklistika a tu-
ristika zabezpeãuje M. Belás.

V˘razné úspechy zaznamenali na‰i absol-
venti na olympijsk˘ch hrách, kde získali
medailové umiestnenia: M. Riszdorfer, S.
KÀazovick ,̆ J. Minãík, v cyklistike zlatú olym-
pijskú medailu získal A. Tkáã. V ‰portovej
streºbe J. Gönci získal dve bronzové medaily
na OH. Do histórie slovenského horolezectva
sa v˘znamne zapísali M. ·ajnoha, J. ZaÈko, R.
Gálfy, J. Just, V. Zboja, A. Kolárik. 

Plávanie získalo lep‰ie pod-
mienky na Lafranconi

Teória a didaktika plávania
pre‰la poãas 50-roãnej histó-
rie rôznymi v˘vojov˘mi zme-
nami. Zaãiatky vyuãovania
plávania sú úzko spojené s
Telov˘chovn˘m ústavom. Pri
vzniku FTV· plávanie vyuão-
vali V. âernu‰ák a ª. Kilár a
neskôr D. Jursík. Prvú samo-
statnú uãebnicu plávania
vydala katedra v roku 1962.
V poãiatkoch sa v˘uãba plá-
vania realizovala na plavárni
Grössling. Pre FTV· sa
v˘znamne zlep‰ili podmienky
po roku 1969, kedy sa fakulta
presÈahovala do priestorov na
Lafranconi, kde katedra plá-
vania získala kryt˘ 25-metrov˘
bazén.
Pedagogick˘ úsek katedry

postupne roz‰írili M. Filãák, A. Kogler, S.
Laurencová, V. Miller, ª. Kaleãík a Y.
Suttnerová-Macejková. Po zru‰ení Katedry
brannej v˘chovy (1989) pre‰li na Katedru plá-
vania I. Baran a M. Gajdo‰. Neskôr na kated-
ru nastúpila J. ëurechová-Labudová a ª.
Benãuriková. Uãitelia katedry rie‰ili grantové
úlohy so zameraním na ukazovatele plaveckej
spôsobilosti mládeÏe a dospel˘ch a ‰truktúru
pohybov˘ch aktivít vo vodnom prostredí.
Katedra zaãala organizovaÈ pravidelné vedec-
ké konferencie s problematikou plaveck˘ch
‰portov a semináre pre uãiteºov telesnej
v˘chovy, ktorí sa zaoberajú v˘uãbou plávania
na ‰kolách.

Uãitelia katedry plávania v˘znamne pôsobili
vo vedeckej, v˘skumnej, ediãnej, publikaãnej
a predná‰ateºskej ãinnosti. Za toto obdobie
vy‰lo niekoºko monografií, vysoko‰kolsk˘ch
skrípt, uãebníc, v˘skumn˘ch, vedeck˘ch,
odborn˘ch prác s rôznou problematikou,
ktoré sa stali základnou odbornou plaveckou
literatúrou na Slovensku.

PaedDr. ªubomír Kaleãík, PhD., 
FTV· UK
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Katedra ‰portov v prírode a plávania
roz‰írila svoje zameranie

foto: Poslucháãi Katedry ‰portov v prírode a plávania FTV· absolvujú poãas ‰túdia aj pedagogickú prax.



·tudentská vedecká konferencia PriF UK
2010 (·VK) sa konala dÀa 28. apríla 2010 
pri príleÏitosti 70. v˘roãia zaloÏenia PriF UK. 
Ide o fakultu, ktorá si drÏí prvenstvo 
v poskytovaní veºkého priestoru ‰tudentom 
nielen na v˘skum, ale aj na prezentáciu 
v˘sledkov dosiahnut˘ch vo v˘skumnej
oblasti. 

Na konferencii odzneli príspevky z rôznych prí-
rodovedn˘ch oblastí. Od biológie, cez chémiu,
geológiu, geografiu, environmentalistiku aÏ po di-
daktiku prírodn˘ch vied, psychológie a pedago-
giky, paralelne celkom v 15 sekciách a
podsekciách. ·VK sa aktívne zúãastnilo
316 ‰tudentov, priãom celkov˘ odhado-
van˘ poãet úãastníkov je okolo 600. 

Nesporn˘m obohatením a prínosom
bola aktívna úãasÈ ‰tudentov z desiatich
slovensk˘ch univerzít a doktorandov
Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Vysoko sa cení prezentácia prác ‰tuden-
tov zo zahraniãia.

Po úvodn˘ch slovách predsedu
Organizaãného v˘boru RNDr. Michala
Galambo‰a, PhD., a prodekana prof.
RNDr. Michala Kováãa, DrSc., pred-
ná‰ala prodekanka doc. RNDr. Beáta

Brestenská, CSc., na tému „Od Homo Sapiens
po Homo Mobilis. Od tradiãného po mobilné
vzdelávanie." Nasledovali prezentácie príspevkov
a plagátová sekcia. ·VK tradiãne uzatvoril spolo-
ãensk˘ veãer spojen˘ s ocenením najlep‰ích.

Dekan udelil diplomy za najlep‰ie príspevky
Bc. Lenke Baranoviãovej (PriF UK), Luká‰ovi
Kopfiivovi (Technická univerzita v Liberci), Mgr.
Lenke ·imkovej (PriF UK), RNDr. Milanovi Lucovi
(PriF UK), Bc. Anne ªubu‰kovej (PriF UK), Mgr.
Martinovi Michálekovi (PriF UK) a RNDr. Monike
BaÈovej (PriF UK).

·VK na PriF UK si drÏia prvenstvo medzi ve-

deck˘mi poduja-
tiami podobného
typu na  Sloven-
sku. Urãené sú
‰tudentom ba-
kalárskeho, ma-
gisterského a
doktorandského
‰túdia prírodo-
vedn˘ch odbo-
rov. Ich cieºom je zv˘‰iÈ úroveÀ prezentácie
vedeck˘ch v˘sledkov a zv˘razniÈ a oceniÈ nad-
priemern˘ch ‰tudentov. Podujatie má mimoriad-

ny v˘znam aj pre ‰tudentov a pedagó-
gov stredn˘ch ‰kôl a gymnázií, ktorí
zaãínajú ·VK nav‰tevovaÈ v ãoraz
väã‰om poãte.
NajbliÏ‰ia ‰tudentská vedecká kon-
ferencia sa bude konaÈ na PriF UK dÀa
27. apríla 2011, na ktorú srdeãne poz˘-
vame priaznivcov prírodovedn˘ch dis-
ciplín. Viac informácii na: www.fns.uni-
ba.sk/svk.

RNDr. Michal Galambo‰, PhD.,
predseda Organizaãného v˘boru

·VK PriF UK

Psychológia je v pre-univerzitnom 
vzdelávaní zväã‰a nepovinn˘m predmetom 
s nízkou hodinovou dotáciou. Dôsledkom tohto
stavu je slab‰ia metodická podpora a menej
odborn˘ch podujatí - to je situácia známa 
z viacer˘ch európskych krajín. Aj preto vznikla
iniciatíva medzinárodnej v˘meny skúseností 
a v˘skumu v oblasti vyuãovania psychológie.
Medzinárodná federácia asociácií uãiteºov 
a uãiteliek psychológie (European Federation
of Psychology Teachers' Associations, EFPTA) 
od r. 2004 organizuje semináre a konferencie, 
ktor˘ch hlavn˘m cieºom je metodická podpora
pre uãiteºov a uãiteºky psychológie v Európe,
v˘mena skúseností a zlep‰enie dostupnosti
kurzov psychológie na európskych stredn˘ch
‰kolách.

V dÀoch 16. a 17. apríla 2010 Katedra psycho-
lógie a patopsychológie PdF UK hostila tretiu
medzinárodnú konferenciu uãiteºov a uãiteliek psy-
chológie pod zá‰titou EFPTA. Napriek v˘buchu
sopky na Islande, ktor˘ v ãase konania konferencie
ochromil letecké spojenia v Európe, sa konferencie
zúãastnilo viac ako 60 prevaÏne zahraniãn˘ch hostí
z dvanástich krajín. Boli to univerzitní uãitelia a uãi-
teºky, ale aj ºudia z praxe, ktorí majú bohaté skúse-
nosti s vyuãovaním psychológie na niÏ‰ích stup-
Àoch vzdelávania. SúãasÈou nemeckej „delegácie"
bola aj skupina ‰tudentov a ‰tudentiek, ktorí mali po
vypoãutí pozvan˘ch predná‰ok samostatn˘ prog-
ram s cieºom spoznaÈ rôzne prístupy k pregraduál-

nemu psychologickému vzdelávaniu
v Európe.
Motto konferencie „Teaching Psycho-
logy in Europe Beyond University:
Sharing good practice, learn from

experts" (Vyuãovanie psychológie v Európe mimo
univerzity: zdieºanie overenej praxe, uãenie sa od
expertov) naznaãuje, Ïe podujatie bolo venované
najmä praktick˘m otázkam v˘uãby psychológie v
sekundárnom, pre-univerzitnom vzdelávaní. Po
otváracom príhovore prezidenta EFPTA Dr. Hansa
Reijniersa z Holandska a doc. PhDr. Márie Glasovej,
PhD., prodekanky pre zahraniãné styky PdF UK,
odznelo ‰esÈ pozvan˘ch predná‰ok na rôzne témy.
T̆ kali sa zväã‰a obsahu a metód kurzov psycholó-
gie ako aj prípravy uãiteºov psychológie v rôznych
krajinách.

Zo ‰tyroch workshopov zameran˘ch na príklady
dobrej praxe vo vyuãovaní psychológie azda najviac
zaujal ‰tudentsk˘ workshop, kde slovenskí a
nemeckí ‰tudenti a ‰tudentky uãiteºstva psycholó-
gie prezentovali svoje ‰tudijné programy a situáciu
vo v˘uãbe psychológie vo svojich krajinách. Veºmi
ich zaujali predov‰etk˘m rozdiely v profesijnej prí-
prave uãiteºov a uãiteliek v Nemecku a na Slo-
vensku. Veãerné spoloãenské programy vytvorili
priestor pre neformálne diskusie aj o skúsenostiach
s vyuãovaním psychológie a profesijn˘ch potrebách
uãiteºov v Európe. Nemeckí ‰tudenti zároveÀ oceni-
li, Ïe im ich slovenskí rovesníci z Katedry psycholó-
gie a patopsychológie PdF UK spontánne pripravili
samostatn˘ neformálny program a ukázali im mesto
zo ‰tudentského pohºadu.

Problematika vyuãovania psychológie sa net˘ka
len stredo‰kolsk˘ch uãiteºov, ale aj psychológov na
akademickej pôde ãi odborníkov z praxe. Rozvíjanie
psychologickej gramotnosti prispieva k sebapozna-

niu, du‰evnému zdraviu, osobnostnému a sociálne-
mu rozvoju, stredo‰kolské kurzy psychológie môÏu
byÈ prv˘m krokom k záujmu o disciplínu, vytvárajú
bázu poznatkov pre prijímacie konanie na vysoko-
‰kolské ‰túdium a v neposlednom rade formujú 
u ‰tudentov obraz psychologickej profesie. Preto je
dôleÏité v národnom aj európskom kontexte zv˘‰iÈ
dostupnosÈ kurzov psychológie vo vy‰‰om sekun-
dárnom vzdelávaní a zvy‰ovaÈ kvalitu prípravy uãi-
teºov psychológie. Aj takéto závery odzneli na kon-
ferencii, ktorá bola na Slovensku svojim zameraním
a medzinárodnou úãasÈou jedineãn˘m podujatím.

„Strávili sme príjemne dva dni bohaté na infor-
mácie. Prezentácie boli na vysokej úrovni a, ão je
rovnako dôleÏité, mali sme veºa príleÏitostí stretnúÈ
sa s uãiteºmi psychológie z mnoh˘ch krajín. To je
pravdepodobne prínos takéhoto sympózia - kombi-
nácia prezentácií a zdieºania dobrej praxe. V tomto i
ìal‰ích ohºadoch bola konferencia úspe‰ná," pove-
dal v závereãnom príhovore prezident EFPTA 
Dr. Hans Reijnierse. Vyjadril poìakovanie organizá-
torom a presvedãenie, Ïe táto konferencia vojde 
do histórie - a to nielen vìaka improvizácii vynútenej
neoãakávanou sopeãnou ãinnosÈou. Vìaka nej
napríklad úãastníãky a úãastník z Islan-
du strávili v Bratislave o t˘ÏdeÀ viac ako pôvodne
plánovali; na‰e mesto si uÏili viac ako dostatoãne 
a sú presvedãení, Ïe slovo „lava" v jeho názve roz-
hodne nie je Ïiadna náhoda.

ëal‰ia konferencia EFPTA sa uskutoãní v júli
2011 v Istanbule. Podrobnosti o bratislavskej 
konferencii v slovenãine vrátane odkazu na album
fotografií nájdete na stránke www.fedu.uni-
ba.sk/?efpta. 

Lenka Sokolová, Radomír Masaryk, 
Kristína Holúbková, PdF UK

V Bratislave sa stretli uãiteºky a uãitelia psychológie 
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·tudentská vedecká konferencia
s prírodovedn˘mi témami

z celej Európy



Odi‰iel profesor

V samom strede leta, uprostred
dovoleniek, sa pracovníci Fakulty
telesnej v˘chovy a ‰portu UK (FTV·)
dozvedeli smutnú správu o smrti
prof. RNDr. Vojtecha ·tulrajtera,
DrSc. 

Na FTV· UK sa venoval najmä v˘uãbe
fyziológie ãloveka. TieÏ participoval na
v˘uãbe fyziológie telesn˘ch cviãení, rege-
nerácie a masáÏe a viacer˘ch povinne
voliteºn˘ch predmetov, z ktor˘ch treba
spomenúÈ veºmi obºúbené predmety ako
fyziologická podstata modern˘ch trénin-
gov˘ch metód a streãing a jeho uplatne-
nie v ‰portovej praxi. Dlhé roky bol vedú-
cim Katedry anatómie a fyziológie ãlove-
ka, neskôr Katedry biologicko-lekár-
skych vied. Na modernej v˘uãbe fyzioló-
gie mu veºmi záleÏalo a postupne vybu-
doval laboratórium fyziológie, kde prebie-
hali praktické cviãenia pre ‰tudentov. 
V doktorandskom ‰túdiu sa venoval
problematike fyziologick˘ch adaptaã-
n˘ch mechanizmov a nervov˘ch regulácií
pri pohybovej ãinnosti. Celouniverzitná
predná‰ka o pohybov˘ch programoch,
regeneráciách a masáÏach bola dobre
známa nielen ‰tudentom in˘ch fakúlt UK,
ale aj ‰tudentom z in˘ch bratislavsk˘ch
univerzít. Problematiku fyziológie, rege-
nerácie a streãingu predná‰al aj na ‰ko-
leniach trénerov rozliãn˘ch ‰portov. 

Vedecky sa uviedol, e‰te na LF UK,
problematikou motility gastrointestinálne-
ho traktu. V oblasti vedy vyrie‰il viac ako

15 ‰tátnych (neskôr grantov˘ch) úloh, 
do rie‰enia ktor˘ch neustále zapájal aj
spolupracovníkov, doktorandov, ale aj
‰tudentov. Autorstvo a spoluautorstvo
viac ako 280 odborn˘ch a vedeck˘ch
ãlánkov, vrátane ‰iestich monografií,
vyná‰a vedeckú erudovanosÈ prof. ·tul-
rajtera na kvalitatívne vy‰‰í stupeÀ, pre-
toÏe viaceré publikácie mu vy‰li aj v za-
hraniãí. Plynule hovoril po rusky a po
nemecky a z t˘chto jazykov aj prekladal
odborné a vedecké ãlánky, ktoré oboha-
tili jeho uÏ aj tak bohaté vedomosti z
oblasti fyziológie ‰portu, regenerácie, ãi
streãingu. Medzinárodn˘ ohlas získali
najmä jeho publikácie o streãingu, ktor˘
u nás nielen pomáhal kreovaÈ, ale aj
zavádzaÈ do ‰portovej praxe. V oblasti
vedy sa zaoberal aj problematikou latera-
lity a tieÏ adaptaãn˘mi moÏnosÈami orga-
nizmu na telesné zaÈaÏenie v ‰porte 
a na pobyt v stredohorskom prostredí.
Prispel k ujasneniu problémov fyziologic-
ky zväã‰eného srdca a k vysvetleniu
potreby rekreaãného ‰portovania v pre-
vencii srdcovocievnych ochorení. 

Na fakulte bol dlhoroãn˘m ãlenom
Vedeckej rady a súãasne aj predsedom
alebo ãlenom viacer˘ch komisií. V komi-
siách pracoval aj na LF UK, PriF UK, ale
aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici. 

Prof. ·tulrajter sa angaÏoval aj v spo-
loãnostiach mimo univerzity. Zastával
viaceré funkcie vo v˘boroch âeskoslo-
venskej a Slovenskej fyziologickej spo-
loãnosti a Spoloãnosti pre vy‰‰ie funkcie
mozgu. Za prácu v t˘chto spoloãnos-
tiach bol odmenen˘ zlat˘mi medailami. 

Vyuãoval a vedecky pracoval pln˘ch
45 rokov. Ako emeritn˘ profesor pred-
ná‰al na FTV· UK problematiku streãin-
gu, pohybov˘ch programov a regenerá-
cie. 

V‰etk˘ch pracovníkov FTV· UK sprá-
va o jeho úmrtí prekvapila. Dielo, ktoré 
po sebe na FTV· UK zanechal, je nielen
odkazom, na ktor˘ budeme spomínaÈ,
ale aj v˘zvou, ktorú budú súãasní pra-
covníci fakulty ìalej rozvíjaÈ. Prof. ·tulraj-
ter poloÏil základy viacer˘ch v˘znamn˘ch
predmetov pre ‰portovú prax. Na‰ou
povinnosÈou je k t˘mto základom pridá-
vaÈ ìal‰ie tehliãky poznania. Iste by to tak
chcel. 

âesÈ jeho pamiatke! 

Mgr. Franti‰ek Seman, PhD., FTV· UK
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• 22. novembra 1936 - narodil sa 
v âiernom Balogu

• 1953 - maturuje v Hnú‰ti
• 1953 - zaãína ‰tudovaÈ 

na Prírodovedeckej fakulte UK
• 1954 - 1960 - ‰tuduje fyziológiu 

na Biologickej fakulte ·evãenkovej
‰tátnej univerzite v Kyjeve

• 1960 - 1976 - pracuje ako asistent na
Katedre fyziológie Lekárskej fakulty UK

• 1964 - 1965 - absolvuje polroãné
postgraduálne ‰túdium 
na Humboldtovej univerzite v Berlíne

• 1969 - obhajuje vedeckú 
a‰pirantúru v SAV

• 1976 - 2005 - pracuje na FTV· UK
• 1980 - získava titul docenta a DrSc. 
• 1993 - získava titul profesora
•  6. augusta 2010 - zomiera

Najmä na akademickej pôde sa kladie dôraz 
na správne pouÏívanie akademick˘ch a vedeck˘ch 
hodností a titulov. Nejde nám len o správne prirade-
nie titulu ku konkrétnej osobe, ale aj o správne zora-
denie titulov podºa váhy pred a za menom v písanej
podobe. O správnosti písania veºk˘ch a mal˘ch pís-
men v tituloch a o ãiarkach, ktor˘mi sa niektoré titu-
ly oddeºujú, sme písali v novembrovom vydaní Na‰ej
univerzity 2009.

Venujme sa teraz podrobnej‰ie titulu Mgr. MuÏská
verzia tohto titulu je jasná - magister. Av‰ak aká je
správna podoba v Ïenskom rode? Magistra ãi
magisterka?

Najlep‰ie si to môÏeme odskú‰aÈ na in˘ch titu-
loch. Od titulu inÏinier vytvoríme Ïensk˘ rod pridaním
prípony -ka. Tak nám vznikne inÏinierka. Podobne je
to pri tituloch doktor, docent ãi profesor. Îenská ver-
zia bude teda doktorka, docentka a profesorka.
Preto aj od titulu magister sa Ïenská podoba odvo-
dí rovnako. Podºa Krátkeho slovníka slovenského
jazyka je absolventka vysoko‰kolského ‰túdia, ktorá
získala titul Mgr. - magisterka. 

Nie je to teda magistra, ako sa to veºmi ãasto
chybne pouÏíva. Magistra je v súãasnosti pracovníã-
ka v lekárni, ktorá absolvovala vysoko‰kolské ‰túdi-
um farmácie. Len absolventka magisterského ‰túdia
pracujúca v lekárni môÏe byÈ teda súãasne magistra
aj magisterka.

LM

Logo: Tatiana Vavrová

Vojtech ·tulrajter

Foto: Anton Lednick˘



Ako som vyhrala prvé miesto

Ceny Shimadzu 2010

O súÈaÏi „Cena Shimadzu 2010" som sa
dozvedela od ‰koliteºa, prof. RNDr. Du‰ana
Kanianskeho, DrSc., ktor˘ mi navrhol
zúãastniÈ sa jej. KeìÏe za úãasÈ 
na konferenciách máme motivujúci poãet
kreditov, súhlasila som. AÏ neskôr som sa
dozvedela o moÏnosti vyhraÈ jednu z troch
finanãn˘ch cien. Samozrejme môj cieº bol 
od zaãiatku jasne stanoven˘. âo najlep‰ie
prezentovaÈ na‰e pracovisko, na‰e v˘sledky

a samozrejme seba samú. Nebudem klamaÈ,
Ïe som veºmi chcela vyhraÈ prvú cenu 1000
eur, i keì aj úãasÈ by mi priniesla pekné
záÏitky, nové poznatky aj z in˘ch vedn˘ch
disciplín. 

Najprv bolo treba poslaÈ abstrakt prezentujúci
na‰u prácu. Usmialo sa na mÀa ‰Èastie a moja
práca bola vybraná ako jedna z desiatich na pre-
zentáciu pred komisiou, tvorenú piatimi ‰piãko-
v˘mi odborníkmi v dan˘ch chemick˘ch oblas-
tiach. Musím sa priznaÈ, Ïe som neãakala postup
do uÏ‰ieho kola, preto, keì som sa tam dostala,
povedala som si, Ïe sa posnaÏím podaÈ ão naj-
lep‰í v˘kon. 

Konferencia 62. zjazdu chemick˘ch spoloã-
ností sa konala v Pardubiciach v dÀoch 28. - 30.
júna 2010. Pred zaãiatkom na‰ej sekcie mlad˘ch
chemikov o „Cenu Shimadzu" sme si prezentácie
nahrali do poãítaãa, pomaly sa spoznávali s kon-
kurentmi, priãom musím povedaÈ, Ïe v‰etky pre-
zentácie ma veºmi zaujali, boli vysoko vedecké a
pekne spracované a podané. Publikum bolo
skvelé a otázky komisie odborne nároãné, ale
veºmi prívetivé. Po skonãení prezentácie som si
vyd˘chla a povzbudzovala ìal‰ích kolegov.
·anca vyhraÈ bola 1:10, no konkurencia podala

naozaj skvel˘ v˘kon. 
VíÈazov vyhlasovali veãer. V‰etk˘ch zúãastne-

n˘ch predstavili a odovzdali im poìakovanie 
za úãasÈ. Zaãalo sa vyhlasovanie, tretie miesto
vyhrala kolegyÀa z âiech a druhé kolegyÀa od
nás z fakulty. Neverila som tomu, Ïe na ãeskej
pôde by mohli vyhraÈ dve Slovenky, no v kútiku
du‰e som stále dúfala. Nakoniec povedali moje
meno a ja som nemohla uveriÈ, Ïe som to naozaj
vyhrala. 

PociÈovala som to ako osobnú v˘hru a aj ako
v˘hru ná‰ho pracoviska a kolektívu, RNDr.
Róberta Bodora, PhD., a prof. RNDr. Du‰ana
Kanianskeho, DrSc., ktor˘ sa tohto víÈazstva,
bohuÏiaº, nedoÏil. âesÈ jeho pamiatke. 

Na druh˘ deÀ som sa zúãastnila e‰te niekoº-
k˘ch predná‰ok a odcestovala domov s dobr˘m
pocitom. Som rada, Ïe mladí chemici majú moÏ-
nosÈ niekde sa prejaviÈ a dokonca získaÈ motivu-
júcu v˘hru. Tak˘chto podujatí by mohlo byÈ viac,
aby sa na‰a chemická spoloãnosÈ neustále roz-
rastala o nov˘ch ãlenov. Odporúãam mlad˘m
chemikom zúãastniÈ sa a nech neváhajú, lebo
nikdy nevedia, kedy sa na nich usmeje ‰Èastie.

Mgr. Miroslava Hala‰iová, doktorandka 
na Katedre analytickej chémie PriF UK

Prázdniny sa skonãili a nov˘ semester 
sa hlási ku slovu. Deviatka v kalendári teda
pomaly ale isto odzváÀa letn˘m dÀom. 
Tie tohtoroãné boli naozaj horúce a mnoh˘m 
z nás tropické teploty, ão i len 
pri spomienke, moÏno e‰te stále nedoprajú
pohodov˘ spánok. V nasledujúcich riadkoch
by som vám preto rada priniesla trochu 
príjemného ochladenia. Rada by som sa 
s vami podelila o ‰esÈ nórskych mesiacov,
ktoré som strávila v Trondheime v rámci
doktorandskej stáÏe na tamoj‰ej univerzite. 

Nórska univerzita vedy a technológie (NTNU)
pozostáva zo 7 fakúlt, 53 oddelení so 100-vkami
modern˘ch laboratórií. Na univerzite ‰tuduje 
20 000 ‰tudentov. Tieto ãísla robia NTNU druhou
najväã‰ou univerzitou v krajine.

Svoju stáÏ som absolvovala na oddelení biofy-
ziky, ktoré vedie prof. Catharina de Lange
Davies. Pani profesorka ako v˘znamná odbor-
níãka v oblasti nanomedicíny uÏ dlh‰ie spolupra-
cuje so Sabinou P. Strand, ãeskou rodáãkou a
expertkou v chemickej syntéze, pracujúcou na
oddelení biotechnológií. Spoloãne sa venujú
problematike génovej terapie. Génová terapia je
zloÏitá metóda s mnoÏstvom otázok, av‰ak s veº-
k˘m prísºubom v lieãbe ochorení, pre ktoré je tra-
diãná lieãba málo efektívna. Jej princípom je
nahradenie po‰kodeného génu zdrav˘m génom.
V tomto smere rie‰ia tieto pracoviská projekt
zameran˘ na vyuÏitie nanoãastíc na báze chito-
sanu. Chitosan je prírodn˘ polysacharid, ktor˘ sa
javí byÈ vhodn˘m prostriedkom pre transport
nukleov˘ch kyselín do chorobou postihnut˘ch
buniek. 

Cieºom mojej práce bolo preskúmaÈ bunkové
vychytanie t˘chto DNA-chitosanov˘ch nanokom-
plexov. V prv˘ch t˘ÏdÀoch som sa venovala teo-

retickému ‰túdiu problematiky, osvojila som si
zásady práce v bunkovom laboratóriu a zauãila
sa na prietokovom cytometri. V‰etky poznatky
som potom vyuÏila v experimentálnej ãasti práce.
V˘sledky meraní potvrdzujú perspektívnosÈ tohto
prístupu v rie‰ení otázok génovej terapie. 

Obdobnú stáÏ s rie‰ením vlastného projektu
na NTNU absolvovala aj moja spoluÏiaãka
Gabriela Castillo. 

Zo severu k nám na FMFI UK na v˘menu zaví-
tali na trojmesaãn˘ pobyt doktorandi Yngve
Hansen a Muhammad Ali Mohsin. Táto ‰tudijná
v˘mena bola uskutoãnená vìaka spolupráci
medzi na‰imi univerzitami a spoloãn˘m projek-
tom s názvom „Príprava a vzdelávanie ‰tudentov
v nanotechnologicky orientovanej bioelektroché-
mii a biofyzike". Tento projekt umoÏnil vycestovaÈ
do Nórska i ìal‰ím na‰im ‰tudentom a doktoran-
dom - Veronike Vargovej, Lenke Osypãákovej,
Jánovi Rakytkovi, Alexandre Poturnayovej, s kto-
r˘mi sme sa zúãastnili na letnej ‰kole usporiada-
nej NTNU v dÀoch 21. - 23. júna 2010.
Prezentovali sme na nej v˘sledky dosiahnuté 
v laboratóriách NTNU a FMFI UK.

Z krajiny fjordov sme si domov okrem suvení-
rov a krásnych záÏitkov priniesli hlavne mnoÏstvo
nov˘ch vedomostí a kontaktov, ktoré v na‰ej
ìal‰ej vedeckej práci náleÏite zuÏitkujeme. 
Za túto moÏnosÈ by som sa preto v mene v‰et-
k˘ch zúãastnen˘ch chcela veºmi pekne poìako-
vaÈ vedúcim biofyzikálnych oddelení - prof.
Tiborovi Hianikovi (FMFI UK), prof. Catharine de
Lange Davies (NTNU) a organizáciám, ktoré na‰e
vzdelávacie pobyty spolufinancovali (finanãn˘
mechanizmus Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórsky finanãn˘ mechanizmus a ‰tát-
ny rozpoãet Slovenskej republiky prostredníc-
tvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblas-
ti vzdelávania, projekt NIL-I-006 ) ako aj Agentúre
na podporu v˘skumu a v˘voja (projekt 
LPP-0250-09).

Ak by ste niekedy prem˘‰ºali nad podobn˘m
‰tudijn˘m pobytom alebo len dovolenkou a ne-
boli by ste si istí destináciou, Nórsko jednoznaã-
ne odporúãam. Jednou vetou - je to krajina ‰iro-
k˘ch moÏností s prekrásnou prírodou v kaÏdom
roãnom období.

Mgr. Zuzana Garaiová, doktorandka FMFI UK

Slovenskí biofyzici v Nórsku
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Zuzana Garaiová strávila ‰esÈ mesiacov na doktorandskej
stáÏi na nórskej univerzite. Zdroj: ZG

Trondheim v odraze rieky Nidelvy. Foto: ZG



Mnohé originálne nápady a projekty vznikajú
práve z iniciatívy a nápadovmlad˘ch ºudí 
- ‰tudentov, ktorí svoju energiu a ãas venujú
nielen ‰tudijn˘m aktivitám, ale realizujú svoje
vlastné my‰lienky v praxi. Mnohé sa v‰ak nikdy
neuskutoãnia, ãi uÏ v dôsledku nedostatku
odvahy alebo podpory univerzít ãi verejnosti.
Ambiciózny projekt spojenia na jednej strane
vedomostí a zábavy a na druhej strane 
v˘chodu a západu, je v‰ak v˘nimka. 

Projekt Ma3oshka, ktor˘ bude maÈ tento rok uÏ
svoje tretie pokraãovanie, je unikátnym príkladom
toho, Ïe sa netreba báÈ svojich vlastn˘ch nápadov a
treba ich predstaviÈ spoloãnosti. Ma3oshka vznikla 
z iniciatívy skupinky ‰tudentov Ekonomickej univer-
zity, Slovenskej technickej univerzity, Paneuróp-skej

vysokej ‰koly a tento rok aj celej Univerzity
Komenského. Títo ‰tudenti pre‰li  od slovn˘ch dekla-
rácií zbliÏovania ‰kôl a firiem, ale aj ‰koly so zábavou,
k ãinom. Ma3oshka spája v sebe nielen slovensk˘ch
odborníkov so ‰tudentmi, ale tieÏ ‰piãkov˘ch zahra-
niãn˘ch „speakrov" a neviazanú ‰tudentskú zábavu
v rytmoch v˘chodu a západu vo veãernej hudobno-
taneãnej show konferencie.

Tretí roãník s názvom McMa3oshka prinesie
názory a skúsenosti popredn˘ch americk˘ch, rus-
k˘ch a slovensk˘ch „speakrov" v ‰tyroch pútav˘ch
paneloch, ktoré reflektujú aktuálne a zaujímavé
témy: Nájde sa liek pre slovenskévysoké ‰kolstvo?,
Odkiaº a kam poteãú peniaze?, Energetické pre-
tláãanie a Geopolitick˘ poker. 

UÏ teraz je jasné, Ïe pôjde o nezabudnuteºn˘ deÀ
a najmä noc, ktorá spojí pod jednou strechou tisícky

‰tudentov bratislavsk˘ch vysok˘ch ‰kôl. Ostáva len
veriÈ, Ïe priestor bratislavského PKO im bude staãiÈ.

Konferencia sa uskutoãní dÀa 6. 10. 2010 
v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity na Dolno-
zemskej ceste, so slávnostn˘m otvorením o 9.00
hod. Veãerná ãasÈ s koncertmi, diskotékou, guºo-
vaãkou, pláÏou, rodeo b˘kom a ìal‰ími sprievodn˘-
mi atrakciami sa zaãne o 19.00 hod. v PKO na Ná-
breÏí arm. gen. L. Svobodu. BliÏ‰ie informácie 
a presn˘ program nájdete na webovej stránke
www.mcma3oshka.com alebo na na‰ej facebooko-
vej stránke www.facebook.com/ma3oshka. 

Te‰íme sa na va‰u úãasÈ a podporu!

Veronika Macejková, ‰tudentka FaF UK, 
za organizaãn˘ tím Ma3oshka

•  President nominates five new professors from CU
The President of the Slovak Republic nominated 54 new university
professors on 28 June 2010. From Comenius University there are
Anton Adam, Daniela Hudecová, Henrieta Hudeãková, Jela Stei-
nerová and Anton Uher. Pg 3

• Students and teachers will participate in the University Blood Drop
Comenius University and the National Transfusion Service of the
Slovak Republic organize a University Blood Drop for students and
teachers who want to donate their blood. It will take place in vario-
us university buildings on 8, 9, 15 and 22 November 2010. Pg 3

• Coming dean elections
There are a couple of dean elections in our faculties coming up. The
Faculty of Social and Economic Sciences already elected Prof. Silvia
Miháliková on 7 Sept. The Law Faculty will have an election on 6
Oct, the Faculty of Medicine on 9 Nov, the Faculty of National
Sciences on 12 Nov, the Jessenius Faculty of Medicine on 15 Nov,
the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics on 22 Nov, the
Faculty of Education on 25 Nov, the Faculty of Physical Education
and Sports on 26 Nov and the Faculty of Philosophy in Dec. Pg 3

•  Competition - New Year's Graphic Paper
The Rector announced a competition of the best New Year's
Graphic Paper that will last from 1 Oct to 5 Nov 2010 for students
of CU. The best pieces will receive a financial prize. Pg 3

•  Comenius University one of the founders of Danube Knowledge
Cluster
Delegates of twelve institutions and towns that are geographically
close to the Danube River and want to support improvement of the
life quality of Danube region citizens signed the official documents
founding the Danube Knowledge Cluster on 30 July 2010.
Comenius University is one of them. Pg 4

•  Academic senate elects new chairwoman, ratifies foundation of
a spin-off and land exchange with Bratislava City
On 23 June 2010 the senate elected a new Chairwoman Prof.
Dubniãková. The senate ratified a foundation of an association called
UK Veda that will found spin-offs at the faculties. The exchange of the
ownership of a university's parking lot near the Faculty of Pharmacy,
that Bratislava City was interested in, for the ownership of the par-
king lot near the Faculty of Philosophy, was ratified also. Pg 4

•  Shortly
Comenius University was the most popular this year for the high
school student applicants.
The Swiss ambassador Josef Aregger visited CU on 28 June.
The Turkish ambassador Fatmu Dicle Kopuz visited CU on 29 June.
The Dean of the Faculty of Philosophy Anton Eliá‰ received a golden
medal on 14 June for his long-term work in education. Pg 5

•  Labour union recalls 20 year anniversary
The Labour Union of CU celebrated its 20 year anniversary of the
Confederation of the Labour Union. Five employees of CU were
honoured. Pg 6

• Jessenius Faculty of Medicine introduces its new Assembly Hall
The Assembly Hall for 8.3 mil Euros was introduced to the public on 31
Aug. Pg 6

•  300 children graduate from the summer university
Kids aging from 9 to 14 attended Children's Comenius University for

the 8th time. 303 of them who took place in at least 5 of 8 lectures
received their diplomas on 25 Aug in Assembly Hall of CU. Pg 7

•  Eduroam - university internet with no cables
Students and teachers can use university wireless internet Eduroam.
They can do so after signing into the system for free and they can use
the login in other universities in the world as well. Pg 11

•  Multicultural environment of one dynamic department
The Department of Roman Languages and Literature of the Faculty
of Education of CU employs teachers from many countries. 
We introduce four of them. Pg 13

•  Slovak language and culture studied by 161 foreigners
Studia Academica Slovaca by the Faculty of Philosophy offered a
Summer School of the Slovak Language and Culture for foreigners.
This year 161 students from 37 countries attended and graduated
from the school. Pg 15

•  New subjects at the Medical Faculty to improve informatisation of the
health system
The Medical Faculty prepared two new subjects about an electronic
health system for students of general medicine and dental medici-
ne. Students will learn how to implement eHealth principles to medi-
cal services. Pg 16

•  Ecologists trained high school teachers 
Ecologists from the Faculty of Natural Sciences of CU and Duisburg
Essen University acquainted high school teachers to the importan-
ce of running rivers in High Tatras so they can spread the education
among the younger generations. Pg 16

•  Successful sportsmen train in university dock house
The university dock house on the Danube is being used not only by
students of Comenius University but also by successful sportsmen
who represent the country in different competitions. Pg 17

•  Faculty of Physical Education and Sports after 1989
The Faculty of Physical Education and Sports, which is currently
celebrating its 50 year anniversary, introduces the changes at the
faculty after 1989. Pg 22

•  Student science conference with natural science topics
Students attended the traditional science conference with their own
projects this time in natural science. Pg 24

•  European psychology teachers' meeting in Bratislava
The Department of Psychology and Patopsychology of the Faculty of
Education organized a conference for psychology teachers on 16 and
17 April. 60 guests from 12 countries attended. The event was dedi-
cated mostly to practical questions of teaching psychology. Pg 24

•  East closer to West
Student project Ma3oshka will bring a conference with the topic of
the Slovak university system, financial flow, energy and geopolitics
to students of four universities on 6 Oct. There will be American,
Russian and Slovak speakers. Pg 27

•  Dorms of ª. ·túr and DruÏba don't rest in summer
Student dormitories of ª. ·túr and DruÏba accommodate students
and non-students also during the summer. They use the summer
break to renovate the rooms, cantina and other facilities also. The
biggest advantage of accommodations in dormitories is a lower
price comparing to hostels or hotels. Pg 28
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V˘chod bude bliÏ‰ie západu
V Bratislave mladí akademici organizujú unikátne podujatie McMa3oshka

LM



Ubytovacie zariadenie Univerzity
Komenského v Bratislave - Vysoko‰kolské
mesto (VM) ªudovíta ·túra - Mlyny sa uÏ
tradiãne te‰í záujmu ‰tudentov i ne‰tudentov
aj poãas prázdnin. AÏ takmer 3300 ºudí 
tu vyuÏíva tohtoroãné letné ubytovanie. 
K spokojnosti ubytovan˘ch prispieva 
i zrekon‰truovaná jedáleÀ a rastúci poãet
vynoven˘ch izieb.

Najãastej‰ím úãelom ubytovania mimobrati-
slavsk˘ch záujemcov vo VM ª. ·túra - Mlyny sú
letné brigády. "Väã‰ina ubytovan˘ch vyuÏíva v
na‰ich zariadeniach dlhodobej‰ie ubytovanie.
Dôvodov je viacero. Okrem toho, Ïe cena ubyto-
vania za jednu noc je najniÏ‰ia pri pobyte dlh‰om
ako 21 dní, dôleÏit˘m faktorom je i neustále sa
zvy‰ujúci ‰tandard ubytovania a poskytovan˘ch
sluÏieb," uviedol Mgr. Robert Gula, riaditeº VM ª.
·túra - Mlyny. Druhou skupinou ubytovan˘ch sú
turisti, ktorí nav‰tívia hlavné mesto a jeho okolie,
príp. i ViedeÀ na jeden ãi dva dni. „Vysoko‰kolské

mesto ªudovíta ·túra -
Mlyny ponúka letné
ubytovanie pre ‰irokú
verejnosÈ, teda nielen
pre ‰tudentov. ·tudenti tu v‰ak majú 50-percent-
nú zºavu, drÏiteºom kariet EURO 26, ITIC a in˘ch
ponúkame 30-percentnú zºavu. Te‰í nás, Ïe poãet
spokojn˘ch záujemcov, ktorí sa k nám radi vra-
cajú, stále narastá," dodáva R. Gula. Za-
ujímavosÈou je, Ïe najviac ubytovan˘ch bolo
poãas tohtoroãného leta z Pre‰ovského kraja. 

Letné ubytovanie na bratislavsk˘ch vysoko‰-
kolsk˘ch internátoch patrí uÏ dlhodobo k ob-
ºúben˘m a lacn˘m formám ubytovania poãas let-
n˘ch prázdnin. „Najlacnej‰ie je ubytovanie v ne-
zrekon‰truovan˘ch Átriov˘ch domkoch, kde ‰tu-
denti - pri dlhodobej‰om pobyte nad 21 dní -
zaplatia 2 eurá/osoba/noc. Naopak, najdrah‰ie
ubytovanie poskytujú zrekon‰truované ManÏelské
internáty pre ne‰tudentov. Cena ubytovania na 1
aÏ 5 dní predstavuje v tomto prípade 12,65
eur/osoba/noc, ide v‰ak o hostelové ubytovanie

vy‰‰ieho ‰tandardu," uvádza R. Gula. 
Vysoko‰kolské mesto ª. ·túra - Mlyny, ktoré je

najväã‰ím ubytovacím zariadením na území b˘va-
lého âeskoslovenska, vyuÏíva prázdniny okrem
poskytovania letného ubytovania aj na rekon‰truk-
cie a modernizácie. Aktuálne napríklad buduje vo
v˘‰kovom bloku B apartmány pre zdravotne
postihnut˘ch ‰tudentov. „V Átriov˘ch domkoch D
dokonãujeme rekon‰trukcie toaliet a sp⁄ch. Do
konca októbra bude ukonãená i rekon‰trukcia
starej jedálne. Okrem toho v internátoch pokraãu-
jeme v zavádzaní internetu, ktorého pokrytie pred-
stavuje v súãasnosti takmer 90 % v‰etk˘ch izieb.
Do konca ìal‰ieho akademického roka bude
dokonãené 100 %-né pokrytie, ão ‰tudenti urãite
ocenia," doplnil R. Gula, riaditeº VM ª. ·túra -Mlyny.

Andrea Kuãerová

Ideálna poloha Vysoko‰kolského internátu DruÏba UK v mestskej 
ãasti Karlova Ves, neìaleko dunajského ramena, vytvára poãas leta
ideálne podmienky na b˘vanie i oddych. OceÀujú to predov‰etk˘m
‰tudenti letného ubytovania, náv‰tevníci ‰tudentského hostela 
ale i hoteloví hostia z celého Slovenska ale i zo zahraniãia.

V letnej turistickej sezóne ponúka ‰tudentom a náv‰tevníkom metropoly
Slovenska ubytovanie v rôznych kategóriách. Od najlacnej‰ieho hostelového,
ktoré vy-uÏívajú najmä ‰tudenti, aÏ po hotelové ubytovanie, ktoré sa posky-
tuje celoroãne. 

VI DruÏba UK je charakteristick˘ príjemn˘m prostredím, dobr˘mi podmien-
kami na b˘vanie a ‰túdium i pekne upraven˘m a udrÏiavan˘m areálom, ktor˘
poskytuje mnoho moÏností pre oddych a predov‰etk˘m ‰portové vyÏitie. 
K dispozícii sú pre ‰tudentov a náv‰tevníkov tenisové kurty, ihriská na mal˘
futbal, basketbal, volejbal, bedminton a stoln˘ tenis.

Prázdninové obdobie sa vyuÏíva na opravy, údrÏbu, rekon‰trukcie a mo-
dernizáciu. Internát pokraãuje v plnení zámerov debarierizácie. Od septem-
bra pribudne ìal‰ia bunka s tromi lôÏkami pre telesne postihnut˘ch ‰tuden-
tov, vybudovali sa bezbariérové vstupy do budovy D 1 a prístupové cesty ku
Kongresovému centru, ktoré tak získava nové moÏnosti poskytovania sluÏieb
pre zdravotne a telesne postihnut˘ch. Kongresové centrum dostalo nové
koberce a nábytok. Osobitná pozornosÈ sa venuje skvalitÀovaniu celkového
prostredia a podmienok ubytovania ‰tudentov. Popri beÏnej údrÏbe sa
postupne poãas leta pokraãuje vo v˘mene okien a radiátorov, v˘mene mat-
racov, vankú‰ov a paplónov i modernizácia odpadového hospodárstva.

Popri sluÏbách ‰tudentskej jedálne a bufetu pribudli pre ‰tudentov a ostat-
n˘ch náv‰tevníkov VI DruÏba UK nové nápojové automaty a automaty 
na r˘chle obãerstvenie. Za v˘znamn˘ moÏno povaÏovaÈ integrovan˘ systém
internátov a jedální, ktorého in‰talácia prebieha v súãinnosti s Vyso-
ko‰kolsk˘m mestom ª· Mlyny, kde ho uÏ ist˘ ãas vyuÏívajú. Prispeje k lep‰ej
evidencii a správe ubytovan˘ch ‰tudentov prostredníctvom preukazov
ISIC/ITIC. 

Daniel ·inka, DruÏba UK
(redakãne krátené)
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Vysoko‰kolské mesto ª. ·túra
neoddychuje ani v lete
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Vysoko‰kolsk˘ internát DruÏba UK poskytuje ‰tudentom a náv‰tevníkom aj
mnoho moÏností pre ‰portové vyÏitie. Foto: Daniel ·inka

Internát DruÏba
tieÏ Ïije poãas leta aktívne


