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Editoriál
„Hovorí, Ïe viesÈ IT-ãkárov je ako pásÈ maãky. NeudrÏíte
ich v ãriede a nechcú sa pásÈ! O to ÈaÏ‰ie je to na univerzite,
kde ich láka práve slobodné prostredie.“ Som hrd˘, Ïe tento
v˘rok na UK platí pre akademické prostredie ako také, nielen
pre jeho ‰pecialistov na informaãné technológie. O riaditeºovi
Centra informaãn˘ch technológií UK jeho gestorujúci „prorektor
povedal, Ïe prichádza od kapitalistu.“ âo t˘m prorektor myslel,
vyãíta to riaditeºovi? Alebo hádam kapitalistovi? Urãite t˘m myslel hlavne to, Ïe spôsob práce u kapitalistu a v e‰te stále svojim
spôsobom slobodnom akademickom svete je diametrálne odli‰n˘. Ak je ten akademick˘ svet naozaj dosÈ múdry, tak si aj z toho
na bezprostredn˘ finanãn˘ v˘sledok viac zameraného prostredia
dokáÏe pre blaho svojho systému nieão uÏitoãné prevziaÈ. (Koniec prológu.)
Pote‰ilo ma, keì som si preãítal, Ïe predstava vedenia univerzity o jej poslaní nie je len marginálnou deviáciou v monetárnom trende doby, ale Ïe má aj medzinárodné ukotvenie – Inga
Bostadová z univerzity Oslo na veºkom UNICA fóre: „univerzita
by mala ‰tudentom odovzdávaÈ aj ideály a hodnoty, keìÏe vedomosti bez hodnôt sú len fakty“.
Podobne tak in‰piruje ãlenka na‰ej akademickej obce: „keì
uÏ trávim ãas a energiu nad nejakou prácou, robím ju tak,
aby som sa pod Àu nehanbila podpísaÈ“.
A do tretice. Kto doteraz nevedel, mohol sa v dne‰nej Na‰ej
doãítaÈ aj to, Ïe sú okolo nás stále úkazy, ktoré by tu uÏ podºa
mnoh˘ch indícií nemali existovaÈ: „Frisbee sa od ostatn˘ch ‰portov odli‰uje najmä t˘m, Ïe sa hrá bez rozhodcu. Hráãi sa v prípade faulov sami dohodnú, ako sa situácia spravodlivo vyrie‰i.
Hlavn˘m pravidlom hry je dodrÏiavanie takzvaného „spirit of the
game“, teda férového správania.“
Slobodne sme si zvolili nového rektora a volíme si (staro)nov˘ch dekanov.
Falo‰n˘ je plaã mnoh˘ch, Ïe senáty nie sú na zvolenie vrcholn˘ch reprezentantov akademickej pôdy dosÈ „kvalitné“. Právo
voliÈ (rektora, dekana) sa nedá na jedno zasadanie odÀaÈ t˘m,
ktorí na‰li chuÈ uchádzaÈ sa o senát, boli doÀ zvolení a roky
„strácali ãas“ na jeho „otravn˘ch, nudn˘ch, dlh˘ch a zbytoãn˘ch“ zasadaniach. Skôr je to v˘zva pre t˘ch, ktorí tak neuãinili
a raz za ‰tyri roky sa sÈaÏujú. V˘zva, aby svoj ãas priebeÏne
investovali a sami sa pokúsili skvalitniÈ nimi kritizovanú prácu
zastupiteºsk˘ch orgánov. Tie majú totiÏ zákonom dané kompetencie znaãného rozsahu, ktoré sú voºbou rektora ãi dekana
len zav⁄‰ené.
Urãite sa nájdu takí, ktorí budú novému rektorovi v‰elião závidieÈ. Pravdou v‰ak je, Ïe tá funkcia je spojená s takou veºkou
zodpovednosÈou, Ïe vykonávaÈ ju, obzvlá‰È v aktuálnej spoloãensko-ekonomickej klíme, naozaj nie je prechádzka ruÏovou
záhradou. Lekár by povedal – ide o zdravie.
PomôÏme rektorovi vyÈaÏiÈ z nespochybniteºn˘ch predností
na‰ej alma mater ão najviac. Poprajme mu ão najviac dobr˘ch
rozhodnutí a odolnosti voãi dobe. Poprajme mu, nech koná tak,
aby po skonãení jeho mandátu aj pre univerzitu platilo to,
ão dnes ponúkame na preãítanie o jednej na‰ej fakulte, ktorá
je iná „ako v‰etky ostatné. Je nieãím v˘nimoãná. Keì do nej vojdete, kaÏd˘ sa s kaÏd˘m pozná. Pripadajú vám ako jedna veºká
rodina.“
Epilóg: NemôÏem sa zbaviÈ pocitu, Ïe ak by sa to podarilo, tak
by sme nemuseli rie‰iÈ ani také zdanlivo ÈaÏko dosiahnuteºné
ciele, ak˘m je byÈ lídrom nielen na Slovensku, ale patriÈ k nim
aj v Európe (minimálne strednej). A za porovnateºn˘ peniaz
by nebol problém ani s publikáciami, ani s citáciami.

M. Dúbrava, prorektor UK
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Poznámka k titulnej strane:
Akademick˘ senát Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK)
zvolil dÀa 10. novembra 2010 za kandidáta na funkciu rektora UK
prof. RNDr. Karola Miãietu, PhD. Viac na strane 3. Foto: M. Kukan
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Rektorom UK

botaniky PriF UK. Od decembra 2002 bol predsedom Akademického senátu UK.

bude od 1. februára

Z volebn˘ch téz

prof.

• ponúknuÈ adekvátne intelektuálne prostredie
• presadzovaÈ, aby UK bola referenãn˘m centrom
vzdelávania, v˘skumu a kultúry Slovenska
• podporovaÈ jedineãnosÈ univerzity
• získavaÈ finanãné zdroje
• realizovaÈ efektívne a transparentné rozdeºovanie a pouÏívanie disponibiln˘ch finanãn˘ch zdrojov
• zabezpeãiÈ a zlep‰ovaÈ materiálnu základÀu
pre plnenie úloh univerzity
• presadzovaÈ ciele Lisabonskej stratégie
• posilÀovaÈ reálne kompetencie a autonómiu fakúlt
• rozvíjaÈ v˘skumn˘ charakter univerzity
• zintenzívniÈ medzinárodnú spoluprácu
• podporovaÈ ‰tudijné programy
• podporovaÈ mobility
• zreálniÈ závery bolonského procesu
• stimulovaÈ kvalitné vzdelávanie podporou ‰tudentov v sociálnej oblasti
• presadiÈ rozvoj konferenãného a predná‰kového
centra UK
Pozn.: Viac na www.uniba.sk/index.php?id=3137
a v budúcom ãísle Na‰ej univerzity.
redakcia

Karol Miãieta
Za kandidáta na funkciu rektora
Univerzity Komenského na funkãné obdobie
od 1. februára 2011 do 31. januára 2015 zvolil
Akademick˘ senát UK
dÀa 10. novembra 2010
prof. RNDr. Karola Miãietu, CSc.
Predstavujeme jeho volebné tézy.

Îivotopis
Narodil sa dÀa 19. novembra 1952. Vy‰tudoval
odbor biológia na Prírodovedeckej fakulte UK
(PriF). Od absolvovania ‰túdií v roku 1976 a internej a‰pirantúry v roku 1980 pracuje na Univerzite
Komenského dodnes. Od roku 2007 je profesorom v odbore v‰eobecná ekológia, ekológia jedinca a populácii. V súãasnosti je vedúcim Katedry

Apartmány
pre hendikepovan˘ch

otvorili

na Mlynoch
aj na DruÏbe
Dva apartmány pre ‰tudentov zo zdravotn˘m
postihnutím otvorili najprv dÀa 18. októbra 2010
na Vysoko‰kolskom internáte DruÏba
a dÀa 27. októbra 2010 vo v˘‰kovej budove
·turák vo Vysoko‰kolskom meste ª. ·túra –
Mlyny. Na obidvoch otvoreniach sa zúãastnil
rektor Franti‰ek Gahér a riaditelia internátov.

Najstar‰í aktívny
slovensk˘ lekársky
spolok oslávil

90. v˘roãie
Spolok slovensk˘ch lekárov (SSL)
pri príleÏitosti oslavy 90. v˘roãia svojho vzniku
ocenil dÀa 20. októbra 2010 v bratislavskom
Primaciálnom paláci 70 v˘znamn˘ch osobností
súãasnej medicíny, ako aj predstaviteºov
kultúrno-spoloãenského Ïivota na Slovensku.
Zá‰titu nad slávnostnou jubilejnou schôdzou
prevzal prezident SR Ivan Ga‰paroviã.
Medzi ocenen˘mi sú zástupcovia univerzitn˘ch
spolkov, hlava ‰tátu, bratislavsk˘ primátor Andrej

Na DruÏbe za posledn˘ rok vybudovali aj bezbariérov˘ vstup do budovy a k v˘Èahom a zrekon‰truovali prístup a v˘Èah pre zdravotne postihnut˘ch. Náklady hradené z vlastn˘ch prostriedkov DruÏby
predstavujú takmer 69 000 eur. „Hovorí sa, Ïe starostlivosÈ spoloãnosti o hendikepovan˘ch obãanov
je meradlom jej vyspelosti. Som preto úprimne rád,
Ïe môÏeme dnes v tejto budove sprístupniÈ ìal‰í
apartmán,“ povedal na otvorení riaditeº DruÏby
DaÀo.
Bezbariérové izby sú zariadené modern˘m nábytkom, sanitárnym vybavením, vrátane kompletného
príslu‰enstva kuchynky. „Izby spæÀajú v‰etky ‰tandardné poÏiadavky na vybavenie, estetické nevynímajúc. Vhodn˘ v˘ber zariadenia sme konzultovali
s Centrom podpory ‰tudentov so ‰pecifick˘mi potrebami UK,“ doplnil DaÀo. V súãasnosti internát
poskytuje ubytovanie piatim ‰tudentom so ‰pecifick˘mi potrebami.
Apartmán bol v ãase slávnostného otvorenia
uÏ ob˘van˘ ‰tudentkou prvého roãníka geografie
a demografie na Prírodovedeckej fakulte UK Na-

V novej izbe na DruÏbe uÏ b˘va ‰tudentka Natália,
ktorá si ubytovanie pochvaºuje.

táliou, ktorá si b˘vanie pochvaºuje: „B˘va sa mi super. Mám tu vytvorené také podmienky, aby som
sa zvládala obriadiÈ sama. Zatiaº tu b˘vam iba ja, ale
v budúcnosti by som tu chcela maÈ asistenta. Najviac asi oceÀujem sprchov˘ kút, lebo doma som
bola odkázaná na rodiãov a tu zvládnem úplne v‰etko sama.“
Rektor Gahér na otvorení povedal: „Som rád,
Ïe aspoÀ takto máliãko môÏeme ‰tudentom so ‰pecifick˘mi potrebami pomôcÈ, aby sa na UK cítili dobre.“ Dodal, Ïe je na‰ou úlohou pozeraÈ sa na svet
ich oãami, aby sme si uvedomili, aké prekáÏky musia prekonávaÈ.
Mlyny poãas leta rekon‰truovali aj prístupov˘
chodník vedúci na ManÏelské internáty a k Mladosti,
ktorá patrí Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU). „Po dlh˘ch rokoch sa nám podarilo vyrie‰iÈ problém, ktor˘m bola taká banálna vec, akou
je rekon‰trukcia chodníka,“ vysvetºuje riaditeº internátov Mlyny Gula. UK a STU sa dohodli na financovaní alikvotnej ãasti.
Podobne ako na DruÏbe sa v apartmánoch
na ·turáku nachádza nábytok a vybavenie prispôsobené ‰tudentom so zdravotn˘m postihnutím.
Náklady na jeden apartmán boli pribliÏne 50 000 eur,
ktoré Mlyny zafinancovali sami.
Riaditeº Gula dodáva: „Apartmány nebol problém
obsadiÈ. Myslím si, Ïe keìÏe univerzita vie poskytnúÈ
ubytovanie aj zdravotne postihnut˘m ‰tudentom, ich
poãet bude narastaÈ. Keì pribudnú ìal‰ie dva, stále
ich nebude dostatok.“ V budovaní nov˘ch izieb mienia pokraãovaÈ aj v budúcich rokoch.
T˘ÏdeÀ po otvorení apartmánov otvorili Mlyny
aj bezbariérovú jedáleÀ. Do budúcna pripravujú premávanie bezbariérov˘ch autobusov a tieÏ projekt
‰portovo-relaxaãnej zóny.
Lenka Mlynãeková

ëurkovsk˘, prezidenti Spolku lékaﬁÛ ãesk˘ch
predná‰ok. Predsedom SSL je od roku 1998 prov Prahe a Brne, prezident âeskej lekárskej spoloãfesor Igor Rieãansk˘.
nosti, predstavitelia Spolku lekárov z Ko‰íc a MarSpolok vznikol v roku 1920 z iniciatívy profesortina. Ocenenia putovali aj do rúk zástupcov v˘zského zboru Lekárskej fakulty Univerzity Komennamn˘ch in‰titúcií, ako je Univerzita Komenského,
ského s cieºom vytvoriÈ podmienky pre rozvoj veSlovenská zdravotnícka univerzita, Ministerstvo
deckej práce, vybudovaÈ priestor na prezentovanie
zdravotníctva SR, Fakultná
odborn˘ch prác, diskusie
nemocnica v Bratislave, Náa rie‰enie vedeck˘ch prorodn˘ onkologick˘ ústav
blémov. Za 90 rokov svojej
ãi Národn˘ ústav srdcov˘ch
existencie pomáhal spolok
a cievnych chorôb.
pri v˘chove a vzdelávaní
Spolok slovensk˘ch lekálekárov, poskytoval priesrov je prv˘ a najväã‰í v‰eotor na odborné predná‰ky.
becn˘ spolok lekárov na SloStál aj pri vzniku Bravensku a v súãasnosti
tislavsk˘ch lekárskych lismá viac ako 3500 ãlenov.
tov, ktoré sú prv˘m lekárPravidelné stretnutia sa koskym ãasopisom na Slonajú takmer kaÏd˘ t˘ÏdeÀ.
vensku. Vychádzajú dodOd vzniku SSL do súãasnosnes.
ti sa konalo viac ako 2900
Prezidentovi Spolku slovensk˘ch lekárov
schôdzí a bolo na nich preddoc. MUDr. Marián
prof. Rieãanskému odovzdala medailu UK
nesen˘ch 12 000 vedeck˘ch
Bernadiã, CSc., LF UK
prorektorka Marta Kollárová.
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modern˘ch
vzdelávacích
technológií

EDULAB
DÀa 22. októbra 2010 spoloãnosÈ
AGEMSOFT, a. s., otvorila centrum modern˘ch
vzdelávacích technológií Edulab za úãasti
prorektora UK pre ‰tudijné veci Jána Pekára,
‰tátneho tajomníka Ministerstva ‰kolstva,
vedy, v˘skumu a ‰portu SR Jaroslava Ivanãa
a ìal‰ích v˘znamn˘ch osobností akademickej
sféry a verejného Ïivota.
EDULAB je unikátne centrum modern˘ch technológií priamo v centre Bratislavy zamerané
na efektívne aplikovanie informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií a vyuÏívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu vo v˘uãbe. Ide o prototyp modernej multimediálnej triedy budúcnosti, ktorá reprezentuje komplexné hardvérové a softvérové
vzdelávacie rie‰enie v praxi s primárnym zameraním na materské, základné, stredné i vysoké ‰ko-

Farmaceutické
‰túdium

má

sedemdesiat
rokov
Farmaceutické ‰túdium na Slovensku
si pripomenulo 70. v˘roãie svojho vzniku
dÀa 6. októbra 2010 v Rektorskej sieni UK.
Konalo sa tu slávnostné zasadnutie Vedeckej
rady Farmaceutickej fakulty UK (FaF)
a Akademického senátu FaF UK, na ktorom
sa zúãastnili aj dekani slovensk˘ch
a ãesk˘ch farmaceutick˘ch fakúlt a rektor UK.
·túdium farmácie sa zrodilo ako medzifakultné
‰túdium práve na Univerzite Komenského. Spoãiatku sa budúci farmaceuti vzdelávali v dvojroãnom ‰túdiu farmácie rok na filozofickej a rok
na lekárskej fakulte. UÏ o rok neskôr v‰ak muselo dôjsÈ k predæÏeniu ‰túdia na trojroãné, k jeho legislatívnemu prijatiu a k jednoznaãnému priãleneniu k lekárskej fakulte.

lách, aby sme mohli priniesÈ deÈom väã‰iu motiváciu a daÈ uãiteºom lep‰ie nástroje, aby ich mohli
lep‰ie nauãiÈ,“ vysvetlil Ján Trubaã z AGEMSOFTU
a dodáva: „Verím, Ïe v najbliÏ‰om roku k nám príde

V˘uãba sa realizovala nielen v uãebniach a laboratóriách lekárskej i prírodovedeckej fakulty,
na Slovenskej vysokej ‰kole technickej a v ústavnej lekárni ·tátnej nemocnice, ão uÏ vtedy ukazovalo na interdisciplinárny charakter a ‰pecifickosÈ ‰túdia farmaceutick˘ch vied. ëal‰ie úsilie
napokon viedlo o vy‰e desaÈroãie k zaloÏeniu
v poradí ‰iestej z dne‰n˘ch 13 fakúlt univerzity,
k etablovaniu Farmaceutickej fakulty UK.
Rektor UK F. Gahér na slávnosti poukázal
na to, Ïe univerzita umoÏnila pred sedemdesiatimi rokmi budovaÈ slovenské farmaceutické vysoké ‰kolstvo a dodal: „Napriek tomu, Ïe obdobie
zakladania farmaceutického ‰túdia bolo poznaãené ÈaÏk˘mi dejinn˘mi udalosÈami, spoloãné
úsilie viacer˘ch fakúlt a osobností v tom období
viedlo k poloÏeniu skutoãne pevného základného
kameÀa.“

veºa uãiteºov a detí, ktoré sa nauãia nové veci a Ïe modernizácia vzdelávania bude naozaj skutoãnosÈou.“
A ão na EDULAB hovoria deti? Piataci Adam
a Mirka, ktorí si moderné technológie vyskú‰ali,
si myslia, Ïe je ºah‰ie, keì sa môÏu uãiÈ sami,
ako keì ich uãitelia uãia z kníh. „Uãitelia nám najskôr ukáÏu, ako robiÈ niektoré veci a potom to skú‰ame my. Uãili sme sa tak nieão z matematiky, dejepisu, prírodovedy. A hlavne nám to neznámkujú,“
te‰í sa Adam.
·tudenti uãiteºsk˘ch ‰tudijn˘ch programov
a uãitelia si musia hodinu, seminár alebo praktickú
ukáÏku v EDULABE dopredu zarezervovaÈ. Centrum by chcelo za deÀ vystriedaÈ viacer˘ch záujemcov, aby boli technológie efektívne vyuÏité. Prodekanka Brestenská dodala, Ïe k dispozícii sú aj
rôzne súÈaÏe, kvízy ãi ‰peciálne aktivity pre hendikepované deti.
Prorektor Pekár na otvorení centra povedal:
„Ako krstnému otcovi Edulabu mi dovoºte mu zaÏelaÈ, aby preÏil intenzívny úspe‰n˘ Ïivot, aby jeho
rodiãia boli naÀ patriãne hrdí a aby prispel k tomu,
Ïe deti sa budú viac te‰iÈ do ‰koly neÏ na prázdniny.“
Informácie o centre EDULAB nájdete na:
www.edulab.sk.
Foto: LM

Na vybudovanie excelentnej lekárne na fakulte
a spoluprácu v piatich centrách excelentnosti
poukázal dekan FaF Ján Kyseloviã. Profesor
J. âiÏmárik priblíÏil najstar‰iu históriu farmácie.
V roku 1770 vy‰lo nariadenie, podºa ktorého musel maÈ kaÏd˘ lekárnik vysoko‰kolské vzdelanie.
Preto sa zaãali organizovaÈ kurzy na Lekárskej
fakulte Trnavskej univerzity, ktoré v rokoch 1773
– 1775 absolvovalo prv˘ch 32 lekárnikov. Po ich
zru‰ení bolo moÏné farmáciu ‰tudovaÈ len
v zahraniãí. AÏ po tom, ão profesor Franti‰ek
·vec zo Zväzu lekárnikov Slovenska vypracoval
dvojroãné a neskôr trojroãné ‰túdium farmácie,
sa mohol odbor zaãaÈ kontinuálne rozvíjaÈ
aj u nás. „Bolo to prvé ‰túdium farmácie u nás,
ktoré poloÏilo skutoãné základy,“ uzavrel profesor
âiÏmárik.

Stranu pripravila Lenka Mlynãeková

Otvorenie
centra

ly, ako aj na celoÏivotné vzdelávanie a vzdelávacie
organizácie.
Prodekanka Prírodovedeckej fakulty UK Beáta
Brestenská o spolupráci povedala: „Univerzita Komenského a EDULAB pripravujú uãiteºov pre digitálne vzdelávanie. Je to partnerstvo akademického
a súkromného prostredia, ktoré priamo smeruje
do premeny a inovácie na v‰etk˘ch stupÀoch
vzdelávania. Toto je nová ‰anca, aby aj slovenské
‰koly a ich absolventi boli pripravení pre potreby
znalostnej spoloãnosti a boli konkurencieschopní
na globálnom trhu práce.“
Vìaka spolupráci s viacer˘mi partnermi
sa v centre EDULAB koncentrujú najnov‰ie vzdelávacie hardvérové a softvérové technológie, ako digitálny vzdelávací obsah Planéta vedomostí, vzdelávací portál pre uãiteºov Nauãteviac.sk, interaktívna tabuºa, vizualizér, tablety, hlasovacie zariadenia,
dotykové poãítaãe a notebooky, systém pre Ïivé
vysielanie na internete, herné konzoly a iné.
„Cieºom EDULABU je, aby sme mohli spopularizovaÈ vyuÏívanie informaãn˘ch technológií v ‰ko-
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iKnow
Club

usporiadal
zaujímav˘
workshop

na FM UK
Fenomén iPod bol témou stretnutia,
ktoré sa konalo dÀa 19. 10. 2010
vo veãern˘ch hodinách na Fakulte
managementu UK (FM UK). Hlavnou
témou workshopu bol iPod. Zúãastnení
‰tudenti sa dozvedeli zaujímavé
informácie o iPodoch a histórii ich
v˘voja. Otestovali novú generáciu iPodov
a nakoniec sa zúãastnili súÈaÏe o iPod
nano, ktor˘ napokon vyhrala ‰tudentka
FM UK Petra Laskovová. Táto akcia bola
zorganizovaná iKnow Clubom,
ktor˘ zároveÀ touto udalosÈou zaãal
svoju ãinnosÈ na Slovensku.

Senát

sa v septembri

zaoberal

najmä voºbami

rektora

Akademick˘ senát UK (AS UK) na zasadnutí
dÀa 29. septembra 2010 zvolil za podpredsedníãku AS UK PhDr. Katarínu Cabanovú, PhD.,
z Pedagogickej fakulty UK.
Senát schválil vyhlásenie volieb kandidáta
na funkciu rektora UK na funkãné obdobie

od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015. ZároveÀ schválil
harmonogram volieb a tlaãivo na návrh kandidáta. Senát sa stotoÏnil so ÏiadosÈou volebnej komisie pre voºbu rektora UK, aby rektor umoÏnil
potrebnú organizaãnú a materiálnu pomoc
zo strany pracovníkov rektorátu pri zabezpeãení
volieb.
Dekan Právnickej fakulty UK (PraF UK) Marián Vrabko informoval senát o udalostiach medializovan˘ch v denníku SME. Senát poÏiadal
PraF UK, aby ho informovala o opatreniach
na odstránenie nedostatkov, príãinách ich vzniku a zabezpeãeniach, aby sa neopakovali.
Za zástupcu Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK v predsedníctve AS UK bol zvolen˘
ThDr. Dávid Benka, PhD.
ëalej AS UK schválil dodatky k ‰tatútom
Lekárskej fakulty UK a Fakulty managementu UK.
Schválil tieÏ prenájom ‰iestich nehnuteºností.
LM

Alojz
Draho‰
vystavoval

na hrade
V dÀoch 20. 7. – 25. 8. 2010 predstavil
vo v˘stavnej sieni Bratislavského hradu svoju
tvorbu vedúci Katedry v˘tvarnej v˘chovy
Pedagogickej fakulty UK akademick˘ sochár
Alojz Draho‰, PhD. V˘stava Hºadanie tvaru III.
bola usporiadaná za spolupráce Galérie
Milo‰a Alexandra Bazovského v Trenãíne
a Kancelárie NR SR.
Na v˘stave bolo moÏné vidieÈ niekoºko sôch,
pri tvorbe ktor˘ch sochár pouÏil beÏné materiály
ako drevo, bronz a kameÀ. Drevo si sochár obºúbil
uÏ na Strednej umelecko-priemyslovej ‰kole a zaujalo ho predov‰etk˘m ‰truktúrou, príjemnosÈou
na dotyk, mäkkosÈou línií a tvarov.
Pri práci s hlinou a voskom vyuÏíva aj svoje modelaãné schopnosti. Ako pí‰e PhDr. Alena Hejlová,

Podstatnou ãasÈou workshopu bola prezentácia o aplikácii iTunes a jej súãasti iTunes
U (U ako universities). Tento nástroj je veºmi
uÏitoãn˘ pre ‰tudentov, ktorí si vìaka nemu
môÏu bezplatne sÈahovaÈ predná‰ky a podcasty zo svetoznámych univerzít ako Yale,
Harvard, Oxfort, MIT a i., a tak sa môÏu
na chvíºu staÈ ‰tudentmi prestíÏnych svetov˘ch
univerzít. Na‰i ‰tudenti o tejto aplikácii doposiaº nevedeli a boli veºmi milo prekvapení jej
moÏnosÈami. Práve preto sa bude iKnow Club
aj do budúcnosti snaÏiÈ priná‰aÈ nové zaujímavé informácie a roz‰irovaÈ obzory ‰tudentom.
Dominika Gadu‰ová, ‰tudentka FiF UK

Doktor Draho‰ predstavil svoje diela
vo v˘stavnej sieni Bratislavského hradu
na v˘stave Hºadanie tvaru III.

kurátorka v˘stavy: „Dielo je urãované krivkov˘mi
objemami, zah⁄Àajúcimi v sebe pohyb, ako do hæbky, tak z hæbky“. Jeho dielo je originálne v poÀatí organickej formy – kombinuje plastick˘ základ s novotvarmi. Autor dáva sochám zvnútornen˘ pohyb,
Ïivot, a to tak, Ïe skúma vzÈah medzi hmotou,
pohybom a svetlom. Podºa Hejlovej je motívom jeho tvorby figúra, ãasto ide o zobrazenie Ïeny, ako
symbolu „tajomnosti Ïivota, poãiatku i zániku, zrodenia i skonu“.
Alojz Draho‰ je tieÏ autorom drobn˘ch plastík,
reliéfov a plakiet zhotoven˘ch z bronzu, v ktor˘ch
sa in‰piruje medziºudsk˘mi vzÈahmi, reaguje
na problémy kaÏdodenného Ïivota a tieÏ ãerpá námety z prírody.
·tudoval na Vysokej ‰kole v˘tvarn˘ch umení
v Bratislave v odbore sochárstvo. Ako uvádza kurátorka v˘stavy Alena Hejlová, jeho sochy sú dôkazom dokonalého zvládnutia redukcie trojrozmerného objemu.
Pre tvorbu Alojza Draho‰a je známe, Ïe sa neuberá len úzko vymedzen˘m smerom, ale ponecháva si viac otvoren˘ch ciest. Poãas svojej sochárskej práce s pozoruhodnou rovinou na‰iel autor
záºubu najmä v kameni. Obºúbil si jeho ‰truktúru,
hutnosÈ i farbu, predov‰etk˘m ãerven˘ mramor
maìarskej proveniencie.
Jeho diela sú zastúpené v zbierkach SNG
v Bratislave, Galérie Nitra, AVS Praha, Národnej
banke Slovenska, ìalej v Múzeu mincí a medailí
v Kremnici a v súkromn˘ch zbierkach po celom
svete. Umelcove v˘stavy na Slovensku a v zahraniãí sa poãítajú na desiatky – okrem in˘ch je úãastníkom niekoºk˘ch svetov˘ch medailérskych v˘stav.
Mgr. Jana Krajcarová,
Katedra v˘tvarnej v˘chovy PdF UK
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Fakulta
telesnej
v˘chovy
a ‰portu

oslávila

50.

v˘roãie
vzniku
Ako si ãitatelia Na‰ej univerzity v‰imli,
poãas celého roka sa na stránkach ná‰ho
mesaãníka objavovali ãlánky venované FTV·
UK. Veríme, Ïe sme na‰im kolegom priblíÏili
fakultu, jej ‰truktúru i aktivity, ktoré
vykonáva. Sme vìaãní redakcii Na‰ej
univerzity za ústretovosÈ i za priestor,
ktor˘ nám na svojich stránkach poskytla.
Podujatí venovan˘ch tomuto v˘roãiu nebolo
na fakulte málo. Od‰tartoval ich uÏ vo februári
3. reprezentaãn˘ ples. Zúãastnilo sa na Àom viac
ako 500 hostí – b˘val˘ch aj súãasn˘ch zamestnancov, ‰tudentov, ‰portovcov.
V máji sme pokraãovali jednak medzinárodn˘m sympóziom ·portová psychológia dnes,
ktorú fakulta organizovala v spolupráci s Eu-

rópskou asociáciou ‰portovej psychológie, jednak vedeckou konferenciou o ‰portovom tréningu v gymnastick˘ch ‰portoch, tancoch,
úpoloch, kulturistike a fitnes.
Na posledn˘ septembrov˘ deÀ sme pozvali b˘val˘ch
uãiteºov a zamestnancov,
ktorí na fakulte odpracovali
viac ako 25 rokov. Bola radosÈ sa pozrieÈ, ako sa zvítali vo vynoven˘ch priestoroch fakulty, ako si zaspomínali na spoloãne strávené
roky na jednom pracovisku.
Október sme zaãali stretnutím olympionikov FTV·
UK. Teda trénerov a ‰porSúãasÈou osláv 50. v˘roãia zaloÏenia Fakulty telesnej v˘chovy a ‰portu
tovcov, ktorí sa na olympijUK bol aj hodina otázok a odpovedí s futbalov˘mi reprezentantmi
sk˘ch hrách zúãastnili v ãaSlovenska Ham‰íkom, Muchom, ·krtelom, Zabavníkom, Weissom ml.
se, keì ‰tudovali, resp. praa ·estákom, po ktorej nasledovala autogramiáda a fotenie.
covali na fakulte. Privítali ich
dekan doc. M. Holienka
v Ïiãlivom prostredí za úãasti asi 150 divákov.
a prezident Slovenského olympijského v˘boru
V prestávka svojim Ïonglérskym umením zabával
F. Chmelár. Z celkového poãtu 56 olympionikov
prítomn˘ch ‰tudent Michal Rimovsk˘. Okrem tosa na stretnutí zi‰lo 27 ‰portovcov a trénerov.
ho sa ukázali aj ìal‰ie netradiãné ‰porty.
Najstar‰ím úãastníkom stretnutia bol Ján Star‰í,
tréner ãeskoslovenskej hokejovej reprezentácie.
Sedemdesiat‰esÈroãn˘ tréner na FTV· pôsobil
aj ako pedagóg. Medzi úãastníkmi boli aj Mária
Mraãnová, Július Ivan, Du‰an Malovec, Franti‰ek
Boãko, Jozef Labuda, ·tefan Katu‰ák, ·tefan
Pipa, Zdena Bujnáãková, Ingrid Potisková-Holkoviãová, ·tefan Malík. Mlad‰iu generáciu reprezentovali Miroslava Jáno‰íková, Juraj Minãík,
Dagmar Kutlíková-Daneková, Miriam CupákováBobková, Attila Bátky, Martin Modlitba, Lívia Alárová a Róbert Erban. Pri delení olympionikov
na „letn˘ch a zimn˘ch“ by mali problém sa zaradiÈ „obojÏivelníci“ Marián Vanderka a Marcel Lopuchovsk˘, ktorí ‰tartovali na OH ako atléti
a na ZOH ako bobisti.
Na druh˘ deÀ oslavy pokraãovali ‰portovou
akadémiou, ktorú zorganizovala katedra hier.
V jej prvej ãasti sa v Aule prof. StráÀaia uskutoãNa stretnutí olympionikov FTV· sa zi‰lo 27 ‰pornila beseda s futbalov˘mi reprezentantmi
tovcov a trénerov. Medzi nimi dekan ocenil
Slovenska. Zavítali k nám Ham‰ík, Mucha, ·krtel,
aj vodného slalomára Juraja Minãíka.
Zabavník, Weiss ml. a ·esták. Po hodine otázok
a odpovedí nasledovala spontánna autogramiáda
ëal‰í deÀ osláv patril ‰tudentom. Pripravili sme
a fotenie sa s hráãmi, ão v‰etci s úsmevom sympre nich diskozábavu na otvorenom ihrisku Lapaticky zvládli a umocnili tak dobr˘ dojem z besefranconi. V programe vystúpil folklórny súbor
dy. Druhou ãasÈou veãera bol futsalov˘ zápas
FTV· UK Gymnik, hrali DJ I-one, kapely Taktici
medzi zamestnancami FTV· UK a b˘val˘mi rea UKND. V rámci zábavy sa volila aj Miss a Mister
prezentantmi Slovenska vo futbale (oi. Fi‰an,
FTV· UK. V porote, popri dekanovi zasadli na‰i
Maixner, Haraslin, Glonek, Hrnãár, Hrdliãka, Maabsolventi – fitneska Zora Czoborová, taneãníci
joro‰). V napínavom stretnutí domáci stále viedli
Jaro Bekr a Matej Chren, muÏ roka 2008 Martin
o gól, aby nakoniec prehrali 3 : 4. Zápas sa hral

Na ‰tudentskej zábave sa volili aj Miss a Mister fakulty.

Na galaveãeri v DPOH dekan ocenil b˘val˘ch uãiteºov a úspe‰n˘ch trénerov i ‰portovcov.

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK
·mahel, ìalej taneãníãka Katarína ·tumpfová
a moderátorka Miriam Kalisová. Cel˘ program
moderovala hereãka Elena Podzámska. A poradie? Medzi dievãatami zvíÈazila Monika RigáÀová
(2. roãník). Prvou vicemiss bola Lucia ¤ezníãková
(4. roãník), druhou vicemiss Silvia Ru‰ãinová (4.
roãník). Medzi chlapcami bolo poradie: 1. Peter
Pu‰kár (4. roãník), 2. Róbert Bako‰ (2. roãník) a na
3. mieste bol Filip Nádask˘ (2. roãník).
Najväã‰ia pozornosÈ sa sústredila na ‰tvrtok
7. októbra. Doobeda sa konalo slávnostné zasadanie Vedeckej rady FTV· UK, na ktorej sa okrem
jej riadnych ãlenov zúãastnili aj hostia – rektor UK
doc. F. Gahér a prorektorka UK prof. M. Kollárová,
dekani v‰etk˘ch fakúlt UK a telov˘chovn˘ch fakúlt
zo Slovenska i âeska. Rektor UK na zasadnutí

dekanovi FTV· UK odovzdal zlatú medailu UK.
Po prejave dekana fakulty nasledovalo ocenenie
b˘val˘ch i teraj‰ích ãlenov Vedeckej rady FTV·
UK pamätnou medailou. Mil˘m ukonãením zasadnutia bolo udelenie medaily Spoloãnosti Ferdinanda Martinega doc. A. Binovskému a na‰ej
fakulte.
Veãer toho istého dÀa sa konal Galaveãer
v Divadle P. O. Hviezdoslava pre zamestnancov
fakulty, ‰tudentov a hostí, na ktorom sa zúãastnil
aj rektor UK. V programe nech˘bal fakultn˘ folklórny súbor Gymnik a odváÏnymi cviãeniami
na zavesen˘ch plachtách zaujali ‰tudent 5. roãníka Tomá‰ Pintér s Andreou Weiserovou-Kalinovou. Vysokú nároãnosÈ predviedla aj taneãná
skupina D & S, ktorej vedúcim je Peter Olej, uãiteº
na katedre gymnastiky. Medzi jednotliv˘mi ãasÈami programu sa uskutoãnilo ocenenie b˘val˘ch
uãiteºov a úspe‰n˘ch trénerov i ‰portovcov. Medzi
nimi boli aj prof. V. âernu‰ák, ãlen MOV, prof.
ª. Kilár, b˘val˘ minister ‰kolstva, Dr. F. Chmelár,
prezident SOV.
Nároãn˘ t˘ÏdeÀ osláv sme ukonãili 8. 10. konferenciou 50 rokov prípravy telov˘chovn˘ch pedagógov. Boli na Àu pozvaní fakultní uãitelia a tréneri, u ktor˘ch na‰i ‰tudenti realizujú odborné praxe.
Po referátoch doc. Peráãkovej a prof. Labudovej
s doc. B. Antalom, im dekan fakulty odovzdal
ìakovné listy a vyslovil nádej, Ïe s budúcimi kolegami sa budú aj naìalej deliÈ o svoje skúsenosti.
Poslednou akciou, ktorá sa v rámci osláv uskutoãnila, bola medzinárodná konferencia o silovom
tréningu v dÀoch 28. – 30. októbra. Zúãastnilo
sa na nej 150 domácich i zahraniãn˘ch úãastníkov zo v‰etk˘ch kontinentov (34 krajín).
Anton Lednick˘, FTV· UK
(redakãne krátené)
Foto: A. Lednick˘

âo sa zmenilo

za 60 rokov
rímskokatolíckej
fakulty

Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK)
si 12. októbra 2010 pripomenula
uplynul˘ch 60 rokov vo svojom Ïivote.
Pri tejto príleÏitosti Katedra cirkevn˘ch
dejín RKCMBF UK usporiadala
konferenciu, ktorú som mala moÏnosÈ
nav‰tíviÈ. Stretnutie bolo snahou
pomenovaÈ isté problémy súvisiace
s dobou komunizmu, ktorá bola
pre bohosloveckú fakultu ÈaÏk˘m
obdobím „dobou putovania po pú‰ti“,
ako vo svojej predná‰ke o alternatívnom
vzdelávaní a formácii mimo fakulty
a seminára, poznamenal
PhDr. ThLic. Juraj Dolinsk˘ SJ, PhD.

kreditového systému. PoloÏenie bohosloveckej fakulty UK bolo vÏdy nároãné, pretoÏe bola
podriadená Svätej stolici a zároveÀ ‰tátnej
správe, ktor˘ch poÏiadavky neboli vÏdy rovnaké. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., predostrel vo svojom príhovore aj problém globálnej
sekularizácie, v dôsledku ktorej sa kresÈanská
morálka a zákony rozchádzajú a pravda uÏ nie
je stálou hodnotou, ale mení sa v ãase a priestore. Poznamenal, Ïe súãasná doba sa lí‰i od
minulej t˘m, Ïe sa ãlovek odovzdáva praktickému materializmu bez nátlaku, vo svojej slobode. Povzbudil v‰ak, Ïe ohrozenia a nedostatky sa stávajú príleÏitosÈami a nová atmosféra priná‰a potrebu hlásaÈ veãné hodnoty nov˘m spôsobom. Súãasn˘ ãlovek totiÏ niekedy

Podujatie sa zaãalo
slávnostnou om‰ou v Dóme sv. Martina, ktorú celebroval Mons. prof. ThDr.
Viliam Judák, PhD., nitriansky diecézny biskup,
ktor˘ poukázal na cirkevné dejiny pod tlakom komunistického reÏimu. Na
zaãiatku sa tieÏ prihovoril
dekan fakulty Mons. doc.
ThDr. Marián ·uráb, PhD.
Konferencia sa zaoberala skutoãne rôznymi
témami. O formácii kÀazov a v˘zvach 20. storoãia oãami Svätej stolice
rozprávala prof. Dr. phil.
Emília Hrabovec. Témou
ThDr. Petra ·turáka,
PhD., boli gréckokatolícki
bohoslovci na RKCMBF UK. Filozofickú vedu
v tieni komunistického reÏimu priblíÏil uãiteº
filozofie Mgr. Ga‰par Fronc.
Z popoludÀaj‰ieho bloku predná‰ok,
na ktorom som sa zúãastnila, ma obzvlá‰È
zaujala predná‰ka ThDr. Ing. Vladimíra Thurza,
PhD., ktor˘ sa venoval nov˘m perspektívam
po páde minulého reÏimu. Spomenul, Ïe po
roku 1989 v ãase politického uvoºnenia do‰lo
k okamÏitému nárastu poãtu ‰tudentov, vzdelávanie sa predæÏilo o jeden rok a ‰tudentom
poskytli moÏnosÈ diaºkového ‰túdia, ktoré pretrváva aÏ dodnes. Fakulta rástla v kvantite, ale
musela dbaÈ aj na kvalitu, bojovaÈ s nedostatkom pedagógov kvôli vzniku diecéznych
seminárov a neskôr sa podriadiÈ zavedeniu

odmieta teologické argumenty, a preto sa treba opieraÈ o prirodzen˘ rozum ãloveka. S teológiu si to v‰ak vôbec neprotireãí, ba práve
naopak, zjednocuje, pretoÏe teológia je najprirodzenej‰ia ºudskému zm˘‰ºaniu. Ako absolútnu hodnotu vyzdvihol na záver svojho príspevku vernosÈ pápeÏovi.
Na záver predná‰ok bolo moÏné zapojiÈ sa
do diskusie a z konferencie by mal byÈ dostupn˘ aj zborník príspevkov. Fakulta pokraãuje
vo vedeckom vzdelávaní aj naìalej. UÏ 28. októbra sa uskutoãní prvé stretnutie zo série fakultn˘ch
‰tvrtkov, poãas ktor˘ch sa pedagógovia a ‰tudenti plánujú zaoberaÈ rozliãn˘mi témami.
Miroslava Krejãiová,
‰tudentka Ïurnalistiky FiF UK
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NOVÝ DEKAN

Ideou
Za dekana Právnickej fakulty UK (PraF) zvolil
Akademick˘ senát PraF UK dÀa 6. októbra 2010
prof. JUDr. Pavla Kubíãka, CSc.,
ktor˘ nastúpi do funkcie dÀa 1. februára 2011.
Predstavujeme jeho volebné tézy.
(redakcia)
V úvode dovoºte pripomenúÈ, Ïe v súãasnosti uplynulo 20 rokov od udalostí, ktoré
znamenali podstatnú zmenu na‰ich spoloãensko-ekonomick˘ch pomerov. Tieto udalosti v˘znamn˘m spôsobom ovplyvnili aj
existenciu vysokého ‰kolstva vrátane na‰ej
fakulty. Vznikli nové právnické fakulty, a to
v rámci verejn˘ch i súkromn˘ch vysok˘ch
‰kôl. Právnické vzdelanie sa stalo dostupn˘m ‰ir‰iemu okruhu záujemcov. Postupne
sa vynára otázka jeho kvality.
Nosnou ideou práce budúceho vedenia
Právnickej fakulty UK je teda kvalita právnického vzdelávania. Ako sa k tejto kvalite priblíÏiÈ? Naãrtnem moju predstavu v nasledovn˘ch oblastiach, a to vedeckého bádania,
pedagogickej ãinnosti, ako aj súvisiacich ãinností na fakulte.
Je potrebné podporiÈ akreditáciu ìal‰ích
odborov zo strany vedenia fakulty, a t˘m otvoriÈ cestu mlad˘m uãiteºom, aby sa mohli
kvalifikovaÈ a zabezpeãiÈ personálnu kontinuitu budovania jednotliv˘ch odborov. Aktuálne
by som uviedol napr. obãianske právo, medzinárodné právo, európske právo.
DôleÏit˘m prvkom pri podpore ambícií
v oblasti vedy sú granty. V prípade potreby
fakulta zriadi osobitn˘ referát pre získavanie
nov˘ch grantov, ktor˘ bude poskytovaÈ technické zázemie uãiteºom uchádzajúcim
sa o granty.
V˘sledky vedeckého bádania sa na vysokej ‰kole premietajú do pedagogického procesu. Sprostredkovanie nov˘ch vedomostí
má v súãasnosti svoje úskalia – mnoÏstvo
právnych predpisov nadobudlo neb˘valé
rozmery, ão zvádza uãiteºov i ‰tudentov
k anal˘ze platného práva. Sú tu v‰ak aj nové
spoloãenské javy, ako sú príznaky hospodárskej krízy, krízy konzumnej spoloãnosti,
nov˘ch foriem kriminality a hºadanie moÏ-

budúceho
vedenia
je kvalita
právnického
vzdelávania

n˘ch právnych rie‰ení t˘chto novodob˘ch
problémov. ReflektovaÈ problémy doby v ktorej Ïijeme a reagovaÈ na ne ako vzdelanci,
aj to je úloha uãiteºov a ‰tudentov verejnej
vysokej ‰koly, vãítane Právnickej fakulty UK.
To sú méty, ku ktor˘m by sme sa mali prepracovaÈ, priãom bude samozrejmosÈou disciplína uãiteºov i ‰tudentov pri plnení pracovn˘ch povinností. Pri v˘uãbe pozitívno-právnych disciplín treba klásÈ väã‰í dôraz na spojenie teórie s praxou, a tak dosiahnuÈ vy‰‰iu
úroveÀ vedomostí ‰tudentov. To predpokladá aj vy‰‰í stupeÀ prípravy nás uãiteºov
na pedagogickú ãinnosÈ.
Okrem uãiteºov a ‰tudentov pôsobí na fakulte ìal‰í personál, ktor˘ zabezpeãuje riadny chod fakulty. V ostan˘ch rokoch vystupuje do popredia kvalifikovanosÈ práce tohto
personálu.
Pre uãiteºov a zamestnancov fakulty je dôleÏitá otázka miezd. V súvislosti s nárokmi na
prácu uãiteºov a zamestnancov je potrebné
hovoriÈ aj o odmeÀovaní. Teraj‰ia hospodárska situácia nevytvára predpoklady, aby sme
v najbliÏ‰om období mohli oãakávaÈ nárast
rozpoãtov˘ch prostriedkov pre fakultu. Urãité
„prilep‰enie“ v‰ak môÏeme získaÈ z mimorozpoãtov˘ch zdrojov – to sú príjmy z poplatkov za externé ‰túdium vãítane doktorandského, celoÏivotné vzdelávanie, rigorózne
skú‰ky atì.
Naznaãené problémy, ktoré sa t˘kajú uãiteºov, ‰tudentov i ostatn˘ch zamestnancov,
je potrebné rie‰iÈ. Napriek naznaãenej potrebe zmien, mala by k prioritám budúceho
vedenia fakulty patriÈ stabilizácia:
• formy právnického ‰túdia ako súvislého
magisterského ‰túdia,
• intern˘ch predpisov fakulty – ão je predpoklad ich poznania a dodrÏiavania,
• poãtov prijíman˘ch ‰tudentov do denného

‰túdia pribliÏne 350 ‰tudentov,
• ‰truktúry fakulty, vrátane v˘uãby jazykov
a moÏnosti ‰portového vyÏitia,
• rozvrhu v ãasti povinné predmety,
• poãtu miest uãiteºov na jednotliv˘ch katedrách a odboroch,
• poãtu odborn˘ch zamestnancov fakulty.
V závere dovoºte pripomenúÈ, Ïe sformulované úlohy je moÏné plniÈ len v rámci kaÏdodennej spolupráce uãiteºov, ‰tudentov
a ostatn˘ch zamestnancov na‰ej fakulty.

Vizitka
15. 1. 1951 – narodil sa v Pie‰Èanoch
1969 – 1974 – ‰tudent na Právnickej
fakulte UK
1974 – 1975 – asistent na Ústave
hospodárskeho práva v Bratislave
1976 – doteraz – odborn˘ asistent,
docent, resp. profesor na Katedre
obchodného, finanãného a hospodárskeho práva PraF UK
od 1997 – vedúci katedry obchodného, finanãného a hospodárskeho
práva PraF UK
Je ãlenom Slovenskej advokátskej
komory SR, predsedom Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v Bratislave
a ãlenom Európskej arbitráÏnej skupiny pri Medzinárodnom rozhodcovskom súde v ParíÏi.

T É M A : H A L LO W E E N V S . PA M I AT K A Z O S N U LÝ C H

Na prelome októbra a novembra sa stretajú dva
protichodné sviatky – vesel˘ Halloween a pietna
Pamiatka zosnul˘ch. Sp˘tali sme sa vás:

„Ktor˘ z nich preferujete a preão?“
JUDr. ªubomír âunderlík, PhD., Katedra obchodného, finanãného a hospodárskeho práva PraF UK:
Osobne preferujem sviatok „Pamiatka zosnul˘ch“,
resp. skôr „Sviatok v‰etk˘ch svät˘ch“. ªudia nav‰tevujú hroby, aby si zaspomínali na zosnul˘ch príbuzn˘ch a známych, a to najmä pri zotmení. Pri svetle svieãok v uliãkách cintorínov a pri ich vchodoch
ãasto dochádza aj k stretnutiam s priateºmi, ktor˘ch
sme mesiace alebo roky nevideli. Mám rád atmosféru t˘chto stretnutí, chvíºky tich˘ch spomienok, ako
aj nemotorné zapaºovanie kahancov a svieãok, ktoré
ãasto sfúkne vietor napriek na‰ej snahe (aspoÀ
u nás na Liptove). Mám rád túto atmosféru, a to
aj keì to môÏe znieÈ trochu morbídne. Halloween
je pre mÀa sviatok cudzí a keì pociÈujem radosÈ
v tomto období, tak skôr z blíÏiacich sa Vianoc.

Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc., Katedra
etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK:
Priznám sa, anketu nesledujem pravidelne, a tak neviem, ãi oãakávate odbornú, ãi osobnú odpoveì.
Pokúsim sa obe skæbiÈ. V skutoãnosti pri t˘chto
sviatkoch neskorej jesene nejde o protichodné sviatky, aj keì sa to na prv˘ pohºad môÏe zdaÈ. Euroamerická civilizácia vyrástla na kultúrnom základe,
kde k tomuto roãnému obdobiu patrili aj sviatky úcty
k du‰iam predkov. V na‰om podnebnom pásme
je to ãas zberu v‰etk˘ch úrod zeme, to je aj ãas pokory a vìaky – v kresÈansk˘ch cirkvách je tieÏ osobitne sväten˘. Na základe paralel a reziduí predpokladáme, Ïe v predkresÈansk˘ch predstavách
a praktikách mal tak˘to jesenn˘ sviatok svoje v˘razné miesto spojené práve s kultom predkov, resp. zomrel˘ch. ëal‰ou v˘znamnou okolnosÈou je psychologické odºahãenie strachu – ak sa niekoho, nieãoho
chceme menej báÈ, zºahãujeme jeho v˘znam, zosmie‰Àujeme ho a uÏ nie je pre nás tak˘ hroziv˘,
bázeÀ zamieÀa veselosÈ a smiech. To je aj zobrazovanie du‰í predkov komick˘m spôsobom – tekvicové tváre s horiacimi svieãkami boli síce stra‰idelné,
ale na druhej strane kaÏd˘ vedel, Ïe je to vlastne
Ïart, komédia – no a kto nevedel, ten sám vy‰iel
na smiech... V okolí Bratislavy, v zadunajsk˘ch obciach Jarovce a Rusovce, máme doloÏené (bez
amerického vplyvu) chodenie s „hajlingami“ – vin‰ovanie detí, za ktoré boli odmenené jabæãkami, okolo
sviatku V‰etk˘ch svät˘ch e‰te v druhej polovici
20. storoãia. Náv‰teva cintorínov a starostlivosÈ
o hroby mala tak isto v tradiãnom Ïivotnom rytme
viac príleÏitostí a termínov. Postupne sa, moÏno
aj z komunikaãn˘ch a in˘ch preferencií, sústredila
práve na koniec októbra a zaãiatok novembra. Cintoríny síce rozkvitnú ako „záhrady“ v záplave chryzantém a svieãky blikajú na hroboch... Je veºmi dobre, Ïe chodíme na cintoríny a Ïe sa pri hroboch

Aj „du‰iãkovské“ karnevaly k nám uÏ dorazili. ªudia
sa zabávajú. âo oslavujú? Îe sa nieão konãí? Alebo
Ïe sa len nieão zaãína? Ak sa nezam˘‰ºam nad otázkami Ïivota a smrti, veì to by mi potom Halloween
mal byÈ sympatick˘, pretoÏe vlastne smrÈ oslavuje
(paralela: kedysi sa 31. októbra konãil rok a zaãínal
nov˘), ak nezaãnem „problém“ racionálne rozoberaÈ,
priznám sa, Ïe bliÏ‰í je mi ten „ná‰“ sviatok –
Pamiatka zosnul˘ch. BliÏ‰í je mi veãern˘ cintorín,
voÀajúci chryzantémami od v˘myslu sveta, Ïiariv˘,
tepl˘, tajomn˘. BliÏ‰ia je mi spomienka na stupaje
v snehu pri hroboch, fotografia opretá o svieãku
na stole v ob˘vaãke, malé kahanãeky, kytice slamienok, zaÏltnuté fotografie. BliÏ‰ie je mi spomínaÈ
na zosnul˘ch – moÏno aj s úsmevom na tvári – ale
s pokorou a pietou. Hovorí sa, Ïe ãlovek Ïije dovtedy, k˘m na neho niekto myslí. MoÏno je najdôleÏitej‰ie práve toto: aby sme nezabúdali. Neviem,
ãi usmiate tekvicové hlavy vyvolávajú spomienky. Asi
ich vyrábajú z celkom in˘ch dôvodov. Tolerujem
zvyky in˘ch národov, v in˘ch ‰tátoch. Tolerujem, ale
ja sa aj tento rok vyberiem na cintorín, dám
do poriadku hroby, zapálim sviece a budem spomínaÈ aj na t˘ch, o ktor˘ch viem len z rozprávania. Veì
ãlovek Ïije dovtedy, k˘m na neho niekto myslí...

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.,
Katedra organizácie a riadenia farmácie
FaF UK:
Pre mÀa je v˘znamná pamiatka zosnul˘ch. Na miestach posledného odpoãinku mám svojich blízkych,
ale i známych, kde sa práve v tento deÀ stretáme,
aby sme si uctili kvetom a svieãkou t˘ch, ktorí nás
predi‰li do veãnosti. Halloween je star˘ keltsk˘ zvyk,
ktor˘ u nás nie je známy. Z literatúry vieme, Ïe v noci
z 31. októbra na 1. novembra vychádzali m⁄tvi z hrobov a Ïiví sa ich báli, preto ich odpla‰ovali svetlom
vo vydlaban˘ch tekviciach. Pamiatka zosnul˘ch
je u nás známa od nepamäti a vÏdy sa tento deÀ
venoval t˘m, ktorí uÏ nie sú medzi nami.

Ilustrácia: Tatiana Vavrová

Dia de los
Muertos

v Mexiku
Slováci si Pamiatku zosnul˘ch pripomínajú
pietnou spomienkou a väã‰inou ju spájajú
s DÀom v‰etk˘ch svät˘ch, ktor˘
je kresÈansk˘m sviatkom. V tom ãase ºudia
v USA, Kanade, Veºkej Británii, Írsku,
Austrálii i na Novom Zélande oslavujú vesel˘
Halloween. Vedeli ste v‰ak, Ïe v Mexiku
existuje sviatok, ktor˘ v sebe akoby spájal
oba tieto aspekty? Dia de los Muertos.
V doslovnom preklade ide o „Dni m⁄tvych“.
Sviatok trvá tri dni od 31. októbra do 2. novembra. V prv˘ deÀ sa mexické rodiny pripravujú
na Sviatok v‰etk˘ch svät˘ch alebo DeÀ m⁄tvych,
ktor˘ pripadá na 1. november. V úcte k du‰iam
svojich príbuzn˘ch vyrábajú vo svojich domovoch farebné oltáre z kvetov, fotografií, sladkostí
a pridajú obºúbené jedlá a nápoje zosnul˘ch.
Oltáre vysvietia aÏ nasledujúci deÀ. Vtedy e‰te
musia vyãistiÈ hroby, ktoré prípadne namaºujú

Ilustraãná fotografia:
Mexické trhy ponúkajú v tomto ãase
okrem sladkostí
aj „stra‰idelné“ hraãky.

ãerstvou farbou a ozdobia kvetmi. Pre deti 1. november znamená ãas hier so stra‰ideln˘mi hraãkami, medzi ktor˘mi bodujú najmä kostry a jeÏibaby. Trhy sú po tieto dni plné dreven˘ch, plastov˘ch a papierov˘ch hraãiek, ozdôb a sladkostí
v tvare lebiek. Niektorí ºudia sa obliekajú do masiek s kostrami ãi duchmi alebo si pomaºujú
tváre, ão pripomína Halloween. Veãeru tvoria cukríky, jablká, sladká ryÏa s fazuºou a „m⁄tvy
chlieb“, ãiÏe chlieb v tvare lebky.
Vyvrcholením Dní m⁄tvych je zhromaÏdenie
rodiny na cintoríne pri hroboch zosnul˘ch. KeìÏe
Mexiãania sú zvyãajne hlboko veriaci a veria
v posmrtn˘ Ïivot, nejde o Ïiadne trúchlivé stretnutie. Skôr sa podobá na oslavu, neraz s ºudovou kapelou a ohÀostrojmi.

Stranu pripravila Lenka Mlynãeková

âo
oslavujete
vy?

stretávame
Ïiví.
âasto po cel˘ rok
nestretnete príbuzn˘ch, s ktor˘mi sa
zídete pri hroboch
rodiãov ãi star˘ch
rodiãov. Je na ‰kodu, ak sa veºa energie (a peÀazí) sústredí do v˘zdoby
hrobov a málo ãasu
ãi sily sa venuje
spomienke na t˘ch,
ktorí v t˘ch hroboch leÏia. Komercionalizáciu ani jedného z t˘chto sviatkov nezastavíme,
môÏeme si ich v‰ak
oba pre seba prehodnotiÈ a uÏiÈ ãi
zaÏiÈ ich svojim
spôsobom. (A tu je
tá osobná vsuvka –
keìÏe mám práve
v du‰iãkovskom
ãi halloweenskom
ãase narodeniny,
sú to oba „moje
sviatky“, spojené
s krásou jesenn˘ch
kvetín, orechovou
tortou z detstva,
hmlist˘ch rán ãi
podveãerov, keì sú pri mne moji milí blízki ºudia
a keì nieão nenávratne odchádza a moÏno nové
príde...)
doc. RNDr. Katarína Pavliãková, CSc., Katedra
krajinnej ekológie, PriF UK:
Poznáme ich v‰etci. Aj tí, ktorí nie sú milovníkmi
americk˘ch filmov, pretoÏe „móda” svetielkujúcich
tekvicov˘ch hláv sa dostala aj k nám. Pohºad na ne
je príjemn˘, pretoÏe sú veselé, milé, usmiate.
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S docentkou

Lipkovou
o darcovstve
krvi
Poãas novembra sa na Univerzite
Komenského po prv˘krát uskutoãní
celouniverzitné podujatie Univerzitná kvapka
krvi, do ktorej sa môÏu zapojiÈ ‰tudenti
a zamestnanci UK. S organizovaním
darcovstva krvi má dlhoroãnú skúsenosÈ
aj vedúca Katedry ‰portovej kinantropológie
Fakulty telesnej v˘chovy a ‰portu UK (FTV·)
doc. MUDr. Janka Lipková, PhD.
Na katedre, ktorá sa zaoberá najmä
vyuãovaním predmetov biologického
a lekárskeho základu telesnej v˘chovy
a ‰portu, uãí fyziológiu telesn˘ch cviãení
a biochémiu.
• Od roku 1989 ste gestorkou darcovstva krvi
na fakulte. Ako ste sa k tejto ãinnosti dostali?
V detstve som mala veºmi ÈaÏk˘ úraz a zachránili
mi Ïivot. Z vìaky za to som sa rozhodla darovaÈ
krv. Prv˘krát to nebolo na tejto fakulte ale v mojom
predchádzajúcom zamestnaní. Tam som zaãala
s darovaním krvi a aj s organizovaním darcovstva.
V roku 1989 som po docentke Scholzovej prevzala gestorstvo darcovstva na FTV·. Darcovstvo sa
naozaj viac rozbehlo po revolúcii, kedy zaãali fungovaÈ mobilné odberové jednotky, ktoré jazdia
na jednotlivé pracoviská. Odvtedy jednotky
Národnej transfúznej sluÏby SR chodia dvakrát
do roka, vÏdy na jar a na jeseÀ, na na‰u fakultu.
Po prv˘ch veºk˘ch odberoch, na ktor˘ch sa zúãastnilo aj sto ºudí, sa to postupne ustálilo. E‰te
vÏdy je darcov dosÈ, aj z radov zamestnancov ale
najmä ‰tudentov.
• Za organizovanie darcovstva ste boli ocenená striebornou Jánskeho plaketou. Koºkokrát ste organizovali darovanie krvi?
Od roku 1989 je to teda dvakrát do roka, ão je
22-krát. Odbery som organizovala aj predt˘m.
Spolu sa tomu venujem uÏ tridsaÈ rokov. Striebornú Jánskeho plaketu som dostala za organizovanie a za jedenásÈ darovaní krvi Bronzovú Jánskeho plaketu.
• Akú ste mali rekordnú úãasÈ?
V roku 1989 alebo 1990 sme mali okolo sto ºudí.
Museli vtedy priniesÈ aj ìal‰ie vaky navy‰e a pracovníci Národnej transfúznej sluÏby SR tu zostali
aÏ do poobedia.
• Ktorí zo zamestnancov va‰ej fakulty sa zapájajú pravidelne?
DrÏiteºom rekordu je profesor Jozef Oborn˘,
ktor˘ od roku 1970 daroval krv pribliÏne 100-krát.
88 bezplatn˘ch odberov krvi absolvoval doktor

Milo‰ Chromík, ktor˘ sa darovania
zúãastÀuje od roku 1978, kedy bol
‰tudentom 1. roãníka FTV· UK
a PriF UK. Doktor Du‰an Blahuta
nielen daroval krv 42-krát, ale darcovstvo medzi ‰tudentmi a ‰portovcami aj organizoval. Peter Tesarãík sa od roku 1985 zúãastnil
darovania 21-krát. Ná‰ pán dekan
docent Holienka daroval krv 13-krát. JedenásÈnásobnou darkyÀou krvi som aj ja. Títo darcovia
sú drÏiteºmi bronzov˘ch, strieborn˘ch, zlat˘ch alebo diamantov˘ch Jánskeho plakiet.
• KeìÏe sa tejto ãinnosti venujete uÏ dlh˘ ãas,
viete urãite zhodnotiÈ, ako sa vyvíjala ochota
ºudí zapojiÈ sa do darcovstva? Rastie?
Klesá? Boja sa viac?
S v˘nimkou zaãiatku, kedy to bolo také populárne, sa to dodnes stabilizovalo. V‰eobecne sa síce
hovorí, Ïe krvi je málo a o nieão menej je aj darcov. Napriek tomu si myslím, Ïe ich je dosÈ. Mladí

Kto môÏe darovaÈ krv
Darcom môÏe byÈ kaÏd˘ zdrav˘ ãlovek vo veku 18 – 60 rokov. PrekáÏkou sú prekonanie
váÏnych chorôb ako infekãnej Ïltaãky typu B
a C, aj menej závaÏn˘ch chorôb v poslednom
mesiaci, uÏívanie liekov, operácie, tetovanie,
piercing, transfúzia krvi v poslednom roku,
nosiãstvo HIV, príslu‰nosÈ k rizikov˘m skupinám, men‰truácia, tehotenstvo, dojãenie
a pod. MuÏi môÏu darovaÈ krv kaÏdé 3 mesiace, Ïeny kaÏdé 4 mesiace.

ºudia cítia takú povinnosÈ. Na na‰ej fakulte sú to
v‰etko zdraví a zdatní ºudia a chcú pomôcÈ t˘m,
ktorí to potrebujú.
• Ako ich viete motivovaÈ, aby pri‰li?
Pomáhajú mi aj v‰etci ostatní uãitelia. Na‰a katedra vyuãuje biologicko-lekárske predmety,
na ktor˘ch ich zdôrazÀujeme v˘znam krvi a fakt,
Ïe krv nie je moÏné niãím nahradiÈ. TieÏ hovoríme
o pozitívnych úãinkoch darovania aj pre samotného darcu. Vôºu darovaÈ krv ovplyvÀuje tieÏ v˘chova z domu, náhºad na Ïivot, schopnosÈ vcítiÈ
sa do postavenia druh˘ch. Myslím si, Ïe aj dnes
nájdeme veºa mlad˘ch, ochotn˘ch pomôcÈ.
• Uvedomujú si podºa vás ºudia, Ïe aj sami
môÏu niekedy krv potrebovaÈ?
Aj to je moÏné, Ïe buì sami alebo ich rodinní
príslu‰níci sa môÏu dostaÈ do takejto situácie, keì
sú odkázaní na darcovstvo. To môÏe byÈ tieÏ jedn˘m z faktorov.
• Ako na darcovstvo dnes vpl˘vajú rozliãné
civilizaãné choroby a alergie?
Ten, kto daruje krv, musí byÈ sám zdrav˘, aby
nepo‰kodil sám seba a druh˘ch. Toto v‰etko sa
sleduje. Nemyslím si, Ïe kvôli tomuto by klesal
poãet darcov krvi, zvlá‰È na na‰ej fakulte, kde je
väã‰ina ºudí zdrav˘ch. V‰eobecne to ale povedaÈ
neviem.
• Akú ekonomickú v˘hodu má zamestnanec,
ktor˘ sa rozhodne darovaÈ krv?
Nárok na pracovné voºno v deÀ odberu uÏ neplatí. Dnes má zamestnanec nárok na voºno len
na nevyhnutn˘ ãas potrebn˘ na odber krvi. Îiadna
iná v˘hoda zo zákona nevypl˘va. Je moÏné zahrnúÈ do Kolektívnej zmluvy v˘hodu pre zamestnancov. Budem sa snaÏiÈ na fakulte dohodnúÈ, aby
napríklad v dan˘ deÀ mohli maÈ darcovi platené
voºno. Pedagógov v‰ak nie je ºahké zastúpiÈ.
Myslím si v‰ak, Ïe je moÏné ich odmeniÈ aj inak.
• âiÏe v dne‰n˘ch pomeroch závisí hlavne
od zamestnávateºa, ãi túto aktivitu podporí.
Áno, presne tak.
Lenka Mlynãeková
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Festival

Rockové
mrazenie
DÀa 3. decembra 2010 sa v PKO v Bratislave uskutoãní hudobn˘
festival Rockové mrazenie. Jeho organizátor venuje vstupenky
desiatim ‰tudentom, ktorí sa zapoja do Univerzitnej kvapky krvi
2010. Viac o festivale nám povedal Boris Klãovsk˘ z Agentúry Duna.
• DesaÈ lístkov na Rockové mrazenie ste darovali ‰tudentom – darcom, ktorí sa zapoja do Univerzitnej kvapky krvi. Preão ste sa rozhodli podporiÈ toto podujatie?
ªudia, ktorí pomáhajú in˘m a najmä „z vlastnej krvi“ si zaslúÏia aj na‰u
úctu.
• Tento rok sa uskutoãní uÏ 7. roãník festivalu Rockové mrazenie.
Ako sa zrodila my‰lienka organizovaÈ tento festival?
Rockové mrazenie vzniklo najprv ako pokus o zimn˘ – halov˘ festival,
bolo to 27. novembra 2004 v Banskej Bystrici. Na‰e pozvanie vtedy prijali

Po anglicky
o záhradách
v Botanickej
záhrade

UK
My, zahradníci, Ïijeme jaksi
do budoucnosti; kvetou-li nám rÛÏe,
myslíme na to, Ïe pﬁí‰tí rok nám pokvetou
je‰tû líp; a za nûjak˘ch deset let bude
z tohohle smrãku strom – jen kdyby
uÏ tûch deset let bylo za mnou. Chtûl bych
uÏ vidût, jaké budou ty bﬁízky za padesát
let. To pravé, to nejlep‰í je pﬁed námi.
KaÏd˘ dal‰í rok pﬁidá vzrÛstu a krásy.
ZaplaÈ PánbÛh, Ïe uÏ zase budeme
o rok dál.
Karel âapek: ZahradníkÛv rok
JeseÀ sa nezadrÏateºne kráti a kaÏdému milovníkovi zelene sa chvíºka strávená v záhradke
stáva vzácnej‰ou. Rána zaãali byÈ hmlisté, slnieãko sa sotva predralo cez husté mraky, kto-

fínski WALTARI, nemeckí BIONIC ANGEL. âeskú scénu zastupovali ARAKAIN, KRUCIPÜSK, ·KWOR a zo Slovenska to bol ARZEN a Palo Chodelka & Liquid Boogie Roll. Aj vìaka tejto skvelej zostave úãinkujúcich
sa ihneì etabloval a ukázal, Ïe má svoje miesto na mape slovensk˘ch festivalov.
• V ãom bude tento rok in˘? Na ão sa môÏu náv‰tevníci te‰iÈ?
Jednoznaãne by som avizoval projekt Xindl X, teda pána menom Ondﬁej
Ládek známej‰ieho uÏ aj na Slovensku pod spomínan˘m pseudonymom.
Je to pesniãkár, ktor˘ experimentuje s hip-hopov˘m frázovaním namie‰an˘m s folkom, jazzom a blues. V âesku je to uÏ pojem – verím, Ïe jeho vtipné texty nájdu odozvu aj u ná‰ho publika.
• Na festivale tradiãne nech˘ba ani ochutnávka vianoãn˘ch oblátok
a su‰ienok. Chcete v tejto tradícii pokraãovaÈ, alebo ste si pripravili
nové prekvapenia?
PokraãovaÈ rozhodne budeme – bez toho by sa nám Rockové mrazenie
ani nerátalo a zatiaº prezradím iba, Ïe sa oplatí prísÈ medzi prv˘mi...
• Komu je festival urãen˘?
KaÏdú akciu, ktorú robíme, sa snaÏíme priniesÈ naj‰ir‰ej verejnosti a tak
tomu bude aj pri tohtoroãnom „mrazení“, ktorého hudobná dramaturgia
je toho jasn˘m dôkazom. Základná „poÏiadavka“ na náv‰tevníka ná‰ho zimného festivalu je snáì iba jediná: aby mal pozitívny vzÈah k dobrej muzike.
• Festival uÏ hosÈoval v Banskej Bystrici, Moravanoch nad Váhom,
Îiline, Púchove, Pre‰ove a ·ali. Preão zavítate tento raz práve
do Bratislavy?
KeìÏe ide u „putovn˘ festival“ – má to teda dané do vienka – tentoraz
to bude PKO Bratislava. Park kultúry stále berieme za ba‰tu dobrej muziky
a veríme, Ïe to potvrdí aj tento rok na na‰om festivale, kde bude môcÈ
aj Bratislava ohodnotiÈ úãinkujúcich, ãi uÏ ide o známu a overenú Tublatanku, ale aj megapopulárny ãesk˘ projekt Xindl X. Ja sa te‰ím aj na Walda gang, ktorí majú v âesku obrovsk˘ úspech, ale hlavne poz˘vam v‰etk˘ch fanú‰ikov skupiny KISS, lebo to ão predvedie KISS Forever Band –
na to budeme, verím, e‰te dlho spomínaÈ.
LM

r˘ch tmavá ‰eì
hrozila poriadnou
dávkou jesennej
sprchy.
Od 2. októbra
2010 sa v bratislavskej Botanickej záhrade UK stretávala
skupina mlad˘ch
zanietencov, ktor˘ch cieºom nebola
iba voºná prechádzka záhradou
a prekrásnou jesennou zeleÀou. SobotÀaj‰ie stretnutia
boli
zamerané
na poznávanie drevín,
o‰etrovanie
trávnikov, technológiu
zakladania
a údrÏby záhrad.
V tejto ãinnosti
v rámci praktickej
ãasti nového v˘nimoãného jazykovo-odborného programu budú
mladí nad‰enci pokraãovaÈ opäÈ v marci 2011,
keì budú pod odborn˘m vedením skúsen˘ch
‰koliteºov vysádzaÈ dreviny, zakladaÈ trávniky
a kvetinové záhony a udrÏiavaÈ sadovnícke
úpravy.
Poãas mraziv˘ch a zasneÏen˘ch zimn˘ch
dní absolvujú úãastníci programu jeho teoretickú ãasÈ. Renomovaní odborníci s dlhoroãn˘mi
pedagogick˘mi i odborn˘mi skúsenosÈami ich
oboznámia s nárokmi opadav˘ch a ihliãnat˘ch
drevín, so základmi sadovníckej tvorby a plánovaním a projektovaním zelene.

Jazykové centrum CëV UK ponúklo verejnosti Slovenska po prv˘ raz v spolupráci s Botanickou záhradou UK kurz Tvorba záhrad,
v rámci ktorého zabezpeãí okrem odbornej
ãasti i jazykovú prípravu, ktorej obsahom je odborná terminológia v anglickom jazyku. Po absolvovaní oboch ãastí kurzu a obhájení závereãnej práce získajú úãastníci kurzu osvedãenie
o získanom vzdelaní s celo‰tátnou platnosÈou,
vzhºadom na to, Ïe kurz je akreditovan˘
M· SR.
Mgr. Katarína Havlíãková, JC CëV UK
(redakãne krátené)
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V˘skum
o mal˘ch
‰tátoch

v ãase
globálnych
turbulencií
Malé ‰táty sú komplexn˘m procesom zmien
v medzinárodnom prostredí uÏ tradiãne
vystavené viac ako veºmoci. Nórsko
i Slovensko, napriek tomu, Ïe sa nachádzajú
v geograficky odli‰n˘ch ãastiach Európy,
sa musia vyrovnávaÈ s t˘mi ist˘mi v˘zvami
v súvislosti s turbulentn˘m globálnym
v˘vojom. Kºúãov˘mi sú pri tom schopnosÈ
‰tátu adaptovaÈ svoje ‰truktúry vládnutia
na nové situácie, rozvoj inovatívnych
spôsobov politického riadenia a efektívne
spôsoby koordinácie a spolupráce
s mimovládnym a podnikateºsk˘m sektorom.
T˘mto otázkam sa venuje projekt „Malé ‰táty
a vplyvy globálnej finanãnej krízy“,
ktor˘ získal podporu z Nórskeho finanãného
mechanizmu na roky 2009 – 2011.
Projekt koordinuje Ústav európskych ‰túdií
a medzinárodn˘ch vzÈahov FSEV UK. Koncom októbra sa uskutoãnili dve kºúãové projektové aktivity
prispievajúce k rozvoju vedecko-v˘skumnej spolupráce s nórskymi partnermi.
Prvou bol spoloãn˘ v˘skumn˘ seminár „Vládnutie v mal˘ch ‰tátoch v turbulentn˘ch ãasoch“,
ktor˘ 26. a 27. októbra 2010 zorganizoval Ústav
európskych ‰túdií a medzinárodn˘ch vzÈahov FSEV
UK (ÚE·MV) v spolupráci s In‰titútom politick˘ch
vied Univerzity v Oslo. Príspevky na seminári
sa sústreìovali na diskusiu analytick˘ch prístupov
pri skúmaní adaptácie mal˘ch ‰tátov na komplexné zmeny v medzinárodnom prostredí, ako aj
na konkrétne aspekty zmien, ktoré sa t˘kali regionálnej bezpeãnostno-politickej integrácie v ·kandinávii a v krajinách V4, vzrastu populizmu ako fenoménu na politickej scéne na Slovensku a v Nórsku,
reformám verejnej správy a miestnej samosprávy
v oboch krajinách, ako aj anal˘z spoloãenského
diskurzu o príãinách finanãnej krízy a politick˘ch
mechanizmov pri regulovaní dopadov finanãnej krízy. Z príspevkov seminára vznikne editovaná publikácia, ktorá bude vydaná v zahraniãnom vydavateºstve.
Do programu seminára bola 27. októbra zakomponovaná i verejná diskusia s ministrami zahraniãn˘ch vecí Nórska a SR, Jonasom Gahrom Storem
a Mikulá‰om Dzurindom na tému „Regionálna
a cezhraniãná spolupráca“, ktorú otváral prorektor
MUDr. Peter Osusk˘, CSc., a moderoval doc. Jozef
Bátora. Pred zaplnen˘m Auditóriom Maximom
vystúpil Jonas Gahr Store s neformálne ladenou
a pedagogicky v˘borne ‰truktúrovanou predná‰kou o geopolitick˘ch zmenách na severe Európy.
·tudentom ukázal mapu arktickej oblasti, ktorú
si nechal ‰peciálne vyhotoviÈ u expertov nórskej
armády na základe satelitn˘ch snímok. Mapa uka-

zovala rozsah morsk˘ch plôch severne od Nórska
a Ruska, ktoré sa vìaka roztápaniu ºadovcov stávajú prístupn˘mi. Geopolitické dôsledky t˘chto prírodn˘ch procesov sú ìalekosiahle. Ako príklad
uviedol minister Store fakt, Ïe bane na Ïeleznú rudu v severonórskom meste Kirkenes, ktoré boli
desaÈ rokov zavreté, boli kvôli dopytu z âíny tento
rok znovu otvorené a prvé dodávky ãínskym odberateºom uÏ boli dopravené lodnou dopravou, ale nie
tradiãnou cestou cez Stredozemné more a okolo
Indie, ale novou severnou trasou popri severn˘ch
brehoch Ruska, ktorá ‰etrí asi 40 percent dopravného ãasu. Z toho vypl˘va takisto nutnosÈ blízkej
cezhraniãnej spolupráce s Ruskom, ktorá by sa
po niekoºk˘ch desaÈroãiach vzÈahov zhor‰en˘ch
kvôli studenej vojne mohli teraz vrátiÈ do normálu,
teda k pragmatickej obchodnej spolupráci, ktorá
medzi regiónmi v severnom Nórsku a severnom
Rusku fungovala po storoãia. PomôcÈ by tomu
mohol i fakt, Ïe Nórsko sa s Ruskom po desaÈroãia
trvajúcich rokovaniach dokázalo tento rok v apríli
dohodnúÈ na spoloãnej hranici v arktickej oblasti,
ão umoÏní efektívne rozdelenie zón na ÈaÏbu nerastn˘ch surovín. Minister Dzurinda prispel do diskusie svojimi zaujímav˘mi reflexiami o slovenskej
angaÏovanosti pri podpore demokratizácie krajín
spadajúcich pod program V˘chodného partnerstva
a efektívnom otváraní integraãnej perspektívy
pre krajiny Západného Balkánu. Rovnako zdôraznil
nutnosÈ „energizovaÈ“ spoluprácu v rámci V4
v oblastiach energetiky a pri presadzovaní politick˘ch iniciatív v rámci EÚ. Do nasledujúcej diskusie
sa zapojili nielen ‰tudenti zo Slovenska, ale
i z Gruzínska a Ukrajiny, ktorí na ÚE·MV ‰tudujú magistersk˘ program európske ‰túdiá v angliãtine.
Druhou aktivitou projektu bol doktorandsk˘
seminár pod názvom „Teórie medzinárodn˘ch vzÈahov, diskurzná anal˘za, identity“, ktor˘ v dÀoch
28. a 29. októbra 2010 na ÚE·MV uãil prof. Iver
B. Neumann, riaditeº pre v˘skum na Nórskom in‰titúte medzinárodn˘ch vzÈahov (NUPI) v Oslo. Prof.
Neumann má doktorát z politológie so zameraním
na medzinárodné vzÈahy z Univerzity v Oxforde
a ìal‰í zo sociálnej antropológie z Univerzity v Oslo

Veda

o politike
sa u nás vyuãuje

dvadsaÈ
rokov
V akademickom roku 2010/2011
Katedra politológie Filozofickej fakulty UK
(FiF) oslavuje 20. v˘roãie svojho zaloÏenia,
pri príleÏitosti ktorého sa 15. 10. 2010 konala
medzinárodná vedecká konferencia „Koniec
krízy? Príãiny, domáce a medzinárodné
reakcie a dôsledky“. V predveãer jej konania
konferenciu otvorila slávnostná recepcia
v Moyzesovej sieni aj za úãasti b˘val˘ch
a súãasn˘ch pracovníkov, absolventov
a ‰tudentov katedry.

SúãasÈou projektu Malé ‰táty a vplyvy globálnej
finanãnej krízy bol aj doktorandsk˘ kurz s riaditeºom
pre v˘skum na Nórskom in‰titúte medzinárodn˘ch
vzÈahov v Oslo Iverom Neumannom.

a patrí medzi popredn˘ch teoretikov medzinárodn˘ch vzÈahov nielen v európskom ale i vo svetovom
meradle. Doktorandi z ÚE·MV, ale aj z Ústavu
sociálnej antropológie FSEV UK, Katedry politológie FiF UK a Metropolitnej univerzity v Prahe, ktorí
sa zúãastnili kurzu, sa poãas dvoch intenzívnych
dní predná‰ok a diskusií mali moÏnosÈ zoznámiÈ
nielen s hæbkov˘m v˘kladom kºúãov˘ch teoretick˘ch príspevkov v odbore medzinárodné vzÈahy,
ale aj s t˘m, ako jednotlivé diela spolu súvisia a získaÈ tak základnú predstavu o „architektúre“ disciplíny. Prof. Neumann okrem toho kontextualizoval
jednotlivé teoretické diela vo vzÈahu k stredoeurópskym a slovensk˘m podmienkam a úãastníkov
nabádal k hlb‰ej v˘skumnej reflexii slovensk˘ch
zahraniãnopolitick˘ch skúseností a realít. V podobn˘ch aktivitách skvalitÀujúcich prípravu mlad˘ch
perspektívnych vedeck˘ch pracovníkov ÚE·MV
plánuje pokraãovaÈ vo vzÈahu so ‰kandinávskymi
i in˘mi popredn˘mi v˘skumn˘mi in‰titúciami
z transatlantického priestoru.
doc. Jozef Bátora, M. Phil., PhD.,
Ústav európskych ‰túdií
a medzinárodn˘ch vzÈahov FSEV UK
(redakãne krátené)

Katedra politológie patrí k nov‰ím pracoviskám
FiF, pretoÏe aÏ zmeny po roku 1989 vytvorili predpoklady, aby sa veda o politike ustanovila ako
samostatn˘ odbor ‰túdia nielen na fakulte ale
na Slovensku vôbec. Prv˘m vedúcim katedry sa
stal profesor Miroslav Kus˘, ktor˘ sa po dvoch
desaÈroãiach politického prenasledovania vrátil
na univerzitnú pôdu. Za doteraj‰ích dvadsaÈ rokov
existencie katedry sa postupne vytvorili solídne
základy pre kvalitnú v˘uãbu politológie a úspe‰né
zapojenie do vedeckov˘skumnej ãinnosti doma
i v zahraniãí. Katedra je súãasÈou medzinárodn˘ch
politologick˘ch zdruÏení a publikaãnou ãinnosÈou
v popredn˘ch domácich a zahraniãn˘ch indexov˘ch ãasopisoch patrí medzi ‰piãku v stredoeurópskom regióne.
·pecializácia predná‰ajúcich umoÏÀuje pokr˘vaÈ dôleÏité oblasti skúmania politiky na Slovensku
i vo svete. Pri v˘uãbe ãlenovia katedry venujú
veºkú pozornosÈ nielen rozvoju vedomostí a poznatkov o politike, medzinárodn˘ch vzÈahoch
a európskej integrácii ale aj zdokonaºovaniu
ìal‰ích zruãností, ktoré umoÏnia lep‰ie pracovné
uplatnenie absolventov. Aplikované ‰tudijné metódy pomáhajú rozvíjaÈ samostatné analytické myslenie a rie‰enie problémov, ale aj schopnosti
dôleÏité pre tímovú prácu a kladie sa dôraz
na prezentaãné schopnosti. Hlavn˘m vyuãovacím
jazykom je slovenãina, ale väã‰ina kurzov pouÏíva
najnov‰ie publikácie a uãebnice v angliãtine. ·tudenti tak získavajú schopnosÈ pracovaÈ s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a majú prístup
k najnov‰ím v˘sledkom medzinárodného v˘sku-
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Na veºtrhu
vzdelávania

Akadémia
iba dve
fakulty UK
V dÀoch 5. – 7. októbra 2010 sa
v priestoroch Národného tenisového centra
v Bratislave uskutoãnil 14. roãník veºtrhu
vzdelávanie AKADÉMIA a 12. roãník veºtrhu
práce a cestovania VAPAC. Konajú
sa kaÏdoroãne od roku 1997 (resp. 1999)
a sú urãené predov‰etk˘m stredo‰kolsk˘m
a vysoko‰kolsk˘m ‰tudentom, ktorí hºadajú
informácie o moÏnostiach ‰túdia
na vysok˘ch ‰kolách na Slovensku
i v zahraniãí. Medzi ‰tudentmi je veºmi
populárny, o ãom svedãí kaÏdoroãná
náv‰tevnosÈ viac ako 10 000 ‰tudentov
z celého Slovenska. Tohto roku to bolo
presne 11 591. Vlani viac ako 12 000.

20 z âeskej republiky a asi 20 organizácií
z ìal‰ích krajín.
Steny stánku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI) (4 x 3 m) tvorili na‰e vlastné
panely (242 x 96 cm). Na dvoch boli informácie
o fakulte, ìal‰ie so zaujímav˘mi praktick˘mi aplikáciami najmä fyzikálneho v˘skumu. Na zavesenej veºkoplo‰nej obrazovke sa premietal film o fakulte a katedrách, zaujímavé ‰oty z rôznych aplikácii v˘skumu a animácie prác ‰tudentov.
PozornosÈ pútal Ïiv˘ experiment so vzná‰ajúcou
sa polystyrénovou guºou v prúde vzduchu
a kyvadlo na overovanie zákona zachovania mechanickej energie.
O ná‰ stánok bol veºk˘ záujem. Niektorí ‰tudenti sa vrátili aj niekoºkokrát (zrejme si chceli
znovu vypoãuÈ, ão hovoríme o moÏnosti dostaÈ
sa na fakultu bez prijímacej skú‰ky, o perspektívach absolventov a iné). Najviac sa zaujímali
o ‰túdium informatiky, ale mali sme dojem, Ïe oproti minul˘m rokom sa ãastej‰ie p˘tali na fyziku
a aj matematiku.
Rozdali sme 75 roãeniek (urãen˘ch v˘chovn˘m poradcom), takmer 1000 farebn˘ch broÏúr
o fakulte a katedrách (16 strán), 500 letákov

Informácie náv‰tevníkom veºtrhov sprostredkúvajú zástupcovia vysok˘ch ‰kôl a fakúlt. Poãet
informaãn˘ch stánkov kaÏdoroãne narastá. Teraz
sa poãas troch dní trvania veºtrhu zviditeºÀovalo
18 univerzít a vysok˘ch ‰kôl zo Slovenska,

M. Bellu‰, FMFI UK

mu. Medzi absolventmi okrem vysoko‰kolsk˘ch
pedagógov nájdeme aj ministrov, poslancov, diplomatov, úspe‰n˘ch novinárov, podnikateºov, vysok˘ch úradníkov v ‰tátnej správe a aj predstaviteºov
mimovládnych organizácií.
Katedra sa od zaãiatku svojho vzniku podieºala
na rie‰ení mnoh˘ch vedeck˘ch domácich a zahra-

Premiérka Radiãová sa na slávnosti podelila
aj o spomienky na svoje pôsobenie na katedre.

Profesor Kus˘, zakladateº Katedry politológie FiF
UK, získal uznanie za prínos
k rozvoju politickej vedy.
niãn˘ch projektoch, podporen˘ch z grantov˘ch
schém VEGA, APVV, Jean Monnet, piateho a ‰iesteho rámcového programu Európskej únie pre v˘skum a technologick˘ v˘voj, ‰tátneho programu

(vo fakultn˘ch farbách) o bakalárskom ‰túdiu,
100 broÏúr o observatóriu AGO v Modre, 150
ìal‰ích materiálov z KAGM (propagácia knihy,
propagácia ‰túdia astronómie a meteorológie,
ponuka predná‰ok pre stredné ‰koly), 400 papierov˘ch spektroskopov s logom fakulty a 75 farebn˘ch broÏúr Veda pre Ïivot (64 strán). Fakultu
sme predstavili aj na 25-minútovej prezentácii
v rámci seminára, ktor˘ bol súãasÈou veºtrhu.
Prezentácie sa zúãastnilo okolo 50 divákov.
Îiaº Univerzitu Komenského zastupovala len
FMFI a Farmaceutická fakulta UK. Tak to je minimálne od roku 2007. Vtedy e‰te spolu s Prírodovedeckou fakultou UK. Tú v roku 2008 nahradila Fakulta managementu UK. Musím kon‰tatovaÈ, Ïe pravidelne dostávame veºa negatívnych ohlasov priamo na mieste od úãastníkov,
ktorí mali záujem o informácie z in˘ch fakúlt. Univerzita Komenského by mala maÈ v budúcnosti
na najväã‰om a najnav‰tevovanej‰om podujatí
na Slovensku, na ktorom sa propagujú vysoké
‰koly, aspoÀ také zastúpenie ako Masarykova
univerzita v Brne, Pre‰ovská univerzita a mnohé
ìal‰ie.

v˘skumu a v˘voja a tieÏ mnoh˘ch domácich
a zahraniãn˘ch nadácií podporujúcich vedu a v˘skum. Okrem toho je katedra politológie ako jediné
pracovisko na Slovensku od roku 1998 ãlenom
‰piãkovej európskej profesijnej organizácie orientovanej na v˘skum – European Consortium for Political Research (ECPR) a úspe‰ne sa zapája do jej
aktivít. Osobitne pre doktorandov katedry ponúka
ECPR moÏnosti konfrontovaÈ svoj v˘skum na medzinárodn˘ch podujatiach, ak˘mi sú letné ‰koly,
workshopy a konferencie uÏ v rannom ‰tádiu
ich vedeckej kariéry. Od roku 1991 pôsobí pri
katedre aj Slovenské zdruÏenie pre politické vedy.
Prostredníctvom práce v odborn˘ch centrách
sa katedra snaÏí rozvíjaÈ svoju ‰pecializáciu.
V rokoch 1992 – 2002 pri Katedre politológie FiF

pôsobila UNESCO katedra pre v˘chovu k ºudsk˘m
právam, súãasÈ celosvetovej siete katedier UNESCO, ktorá v roku 2002 pre‰la na Fakultu sociálnych
a ekonomick˘ch vied UK (FSEV). Pracovníci katedry v roku 2006 iniciovali vznik Centra pre teritoriálne a medzinárodné ‰túdiá, ktorého úlohou je podporiÈ v˘chovu odborníkov, ktorí ovládajú nielen
cudzie jazyky, ale poznajú aj spoloãensk˘ kontext
a politické reálie rozliãn˘ch svetov˘ch regiónov.
Najmlad‰ím centrom pôsobiacim popri katedre
je Centrum excelentnosti pre spoloãenské inovácie
UK. Ide o unikátny projekt spájajúci v˘skumn˘ch
pracovníkov z troch fakúlt UK – FiF, FSEV a FMFI.
V‰etky tieto úspechy katedry vyzdvihli v úvodnom slove na slávnostnej recepcii katedry politológie rektor UK Franti‰ek Gahér, dekan FiF UK Anton
Eliá‰, ako aj dlhoroãná spolupracovníãka katedry
Karen Henderson z University of Leicester (Veºká
Británia). V slávnostnom programe vystúpila ako
prvá predsedníãka vlády SR, profesorka Iveta
Radiãová, ktorá na katedre pôsobila v rokoch
1997 – 2005 a podelila sa o spomienky na svoje
pôsobenie. Vyvrcholením slávnostného programu
bolo odovzdanie uznania profesorovi Kusému
za mimoriadny prínos k rozvoju politickej vedy
na Slovensku. Toto uznanie je základom pre Cenu
Miroslava Kusého, ktorú od nasledujúceho akademického roka budú spoloãne odovzdávaÈ Katedra
politológie FiF UK, Ústav európskych ‰túdií
a medzinárodn˘ch vzÈahov FSEV UK a Ústav verejnej politiky FSEV UK za najlep‰iu dizertaãnú a diplomovú prácu v odbore politická veda.
Zuzana LisoÀová, FiF UK
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Konferencia
upozornila
na potrebu

podporovaÈ
vzdelávacie
programy
pre
seniorov
DvadsaÈ rokov univerzitného vzdelávania
seniorov na Slovensku – to bol názov
medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala
pod zá‰titou rektora UK v Bratislave
k v˘roãiu zav⁄‰enia 20 rokov Univerzity
tretieho veku Centra ìal‰ieho vzdelávania
UK v Bratislave (UTV) a celej histórie
vzdelávania seniorov na Slovensku.
Konferencia sa konala dÀa 7. októbra 2010
v aule za úãasti rektora UK doc. PhDr. Franti‰ka
Gahéra, CSc., i generálneho riaditeºa sekcie celoÏivotného vzdelávania M·VV· SR Mgr. Borisa
Slobodu. V˘znamn˘mi zahraniãn˘mi hosÈami boli
Dipl. Ing. Monika Anna Klenovec, vedúca komisie pre starnutie pri OSN vo Viedni a 15 zahraniãn˘ch hostí z 9 európskych univerzít (Brno,
DráÏìany, Graz, Groningen, Hamburg, Kiel,
Magdeburg, ViedeÀ, Wroclaw). Konferencie

sa zúãastnilo pribliÏne 230 slovensk˘ch reprezentantov, uãiteºov i seniorov zo slovensk˘ch univerzít, kde univerzity tretieho veku ponúkajú
svoje kurzy pre star‰ích ‰tudentov.
Cieºom konferencie bola v˘mena skúseností
zo vzdelávania seniorov v celoslovenskom
i európskom pohºade, predloÏenie a prediskutovanie nov˘ch smerovaní edukácie star‰ích ºudí
v in‰titucionálnom vzdelávaní i prezentovanie
v˘sledkov a cieºov projektov s podielom seniorov
– frekventantov UTV.
Poãet star‰ích ºudí v na‰ej populácii narastá a ich
vek sa predlÏuje. Star‰í ãlovek poãas dvadsiatich
rokov zmenil svoj postoj k starnutiu, má záujem
rozvíjaÈ svoje záujmy, chce byÈ uÏitoãn˘ sebe
i svojmu okoliu. Uspokojovanie jeho vzdelávacích potrieb i záujmov je dôleÏité pre jeho aktívne starnutie a flexibiln˘ postoj, sebauplatnenie
aj vo vy‰‰om veku. Vzdelaní seniori majú in˘
pohºad na dianie spoloãnosti, ºah‰ie sa prispôsobujú zmenám a v nemalej miere svojimi postojmi
k aktívnemu Ïivotu sú vzorom pre mlad‰iu generáciu. Práve preto bolo v záujme organizátorov
univerzít tretieho veku upozorniÈ na konferencii
na potrebu podpory vzdelávacích programov
a ich roz‰írenia v záujme rozvoja aktívneho starnutia obãanov.
Demografické zmeny zasahujú veºmi v˘razne
do diania univerzít tretieho veku, ktoré nedokáÏu
uspokojiÈ vysok˘ záujem seniorov o vzdelávacie programy. Veì
v tomto akademickom roku predpokladáme,
Ïe
poãet
star‰ích
‰tudentov
na
UK
dosiahne
uÏ poãet 2000. V roku
1990/1991 sme pre
porovnanie imatrikulovali a vzdelávali 235
seniorov. Poãet ‰tudijn˘ch odborov na 10
fakultách UK vzrástol
z pôvodn˘ch 9 na 32
a popri tom sa star‰í
‰tudenti UK vzdelávajú v jazykov˘ch kurzoch pre seniorov

Ako uspieÈ
pri publikovaní
v spoloãenskovedn˘ch
odborn˘ch ãasopisoch
Pedagogická fakulta UK (PdF) spoloãne
s dvomi spoloãenskovedn˘mi ústavmi
Slovenskej akadémie vied (SAV) – Ústavom
v˘skumu sociálnej komunikácie a Ústavom
experimentálnej psychológie – zorganizovali
v ostatn˘ch mesiacoch tri pracovné
stretnutia. Cieºom projektu Junior Academic
Writing Accelerator bolo umoÏniÈ

v˘skumníãkam a v˘skumníkom
v doktorandskej a postdoktorandskej fáze
zlep‰iÈ svoj potenciál publikovaÈ v kvalitn˘ch
odborn˘ch ãasopisoch. Iniciatívu podnietili
a viedli Radomír Masaryk z PdF
a Magda Petrjáno‰ová zo SAV v spolupráci
s profesorkou Wendy Stainton-Rogers
(Open University, Veºká Británia).

v Jazykovom centre UK v troch samostatn˘ch
jazykov˘ch skupinách. UTV CëV UK roz‰írila
svoje programy popri Bratislave a Martine aj
na kÀazské semináre v Nitre a v Badíne.
Vzdelávanie v ‰tudijn˘ch programoch je len jednou ãasÈou na‰ich aktivít. Dnes je uÏ beÏnou
aktivitou úãasÈ v projektoch Grundtvig, keì sme
za ostatn˘ch osem rokov rie‰ili ‰esÈ projektov
Grundtvig s aktívnou úãasÈou seniorov. Seniori
rie‰ili úlohy na‰ich projektov a podieºali sa spoloãne na prieskumoch t˘kajúcich sa moÏností
a metodiky vzdelávania, vyuÏívania informaãn˘ch
technológií a ‰kolenia ìal‰ích seniorov v oblasti
informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií,
moÏností e-learningu, mapovali národné zvyky
a tradície, zapojili sa do budovania siete medzi
seniormi z podunajsk˘ch krajín i do projektu
z oblasti astronómie.
Dovoºte v závere poìakovaÈ sa t˘m, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti na‰im zanieten˘m
seniorom na predná‰kach, cviãeniach, ãi exkurziách, ktoré v rámci programov realizujeme. Bez
dobr˘ch uãiteºov by na‰a UTV nebola t˘m ãím je,
tou najvyhºadávanej‰ou na Slovensku.

PhDr. NadeÏda Hrapková, PhD.,
vedúca programu Univerzita tretieho veku
CëV UK

V dÀoch 20. – 22. novembra 2009 sa uskutoãnilo prvé víkendové pracovné stretnutie,
ktoré viedla prof. Wendy Stainton-Rogers. Zúãastnilo sa na Àom osem kariérne mlad˘ch
vedeck˘ch pracovníãok a pracovníkov z troch
organizujúcich in‰titúcií, ako aj z niekoºk˘ch ìal‰ích slovensk˘ch a ãesk˘ch vedeck˘ch pracovísk. Cel˘ seminár sa odohrával v anglickom
jazyku a zah⁄Àal ‰esÈ dielní. K aktivitám patrilo
vzájomné prezentovanie odborn˘ch ãasopisov,
v ktor˘ch plánujeme publikovaÈ – z hºadiska
ich zamerania, druhu publikovan˘ch ‰túdií, zloÏenia redakãnej rady aj cieºovej skupiny ãitateºov
a ãitateliek, ako aj z hºadiska ich impaktového
faktora, citovanosti, zaradenia v citaãn˘ch databázach a dôleÏitosti v rámci (sub)disciplíny.
Pokraãovali sme plánovaním konkrétnej ‰túdie
z hºadiska jej zamerania (teoretická, v˘skumná,
metodologická); cieºa, ktor˘ chceme publikáciou
dosiahnuÈ; vhodného ãasopisu; stratégie ‰truktúrovania ãlánku s ohºadom na vybran˘ ãasopis.
ëalej sme analyzovali vybran˘ konkrétny koncept ãlánku v angliãtine z pohºadu funkcie kaÏdej jednej vety a jej dôleÏitosti, ako aj umiestne-
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nia v texte. Neskôr sme sa venovali téme písania posudkov a poskytovania spätnej väzby
k ãlánku podanému na publikáciu a získavania
ão najväã‰ieho úÏitku zo spätnej väzby. Po skonãení stretnutia sme si zaloÏili skupinu Google
Group, cez ktorú budeme naìalej komunikovaÈ,
spolupracovaÈ a zdieºaÈ dokumenty.
ëal‰ie stretnutie sa uskutoãnilo dÀa 14. mája
2010 bez lektorky na Ústave v˘skumu sociálnej
komunikácie SAV. KaÏd˘ z úãastníkov a úãastníãok si pripravil príklady dobr˘ch a zl˘ch odborn˘ch ãlánkov v anglickom jazyku. Tieto ãlánky predstavil ostatn˘m a vysvetlil, ão je podºa
nich na texte dobré a zlé. Cieºom bolo porozumieÈ vlastn˘m implicitn˘m kritériám dobrého
ãlánku, porovnaÈ ich s ostatn˘mi a odvodiÈ v‰eobecne platné kritériá dobrého, prínosného
a zároveÀ pútavého a ãitateºného textu.
Na treÈom stretnutí, ktoré viedla prof. Wendy
Stainton-Rogers a jej kolegyÀa Marcia Worrell,
sme analyzovali rôzne pokyny ãasopisov, ktoré
poskytujú hodnotiteºom a hodnotiteºkám ãlánkov s cieºom zjednotiÈ kritériá posudzovania
rukopisov. Hºadali sme, ão majú spoloãné. Následne sme skúsili tieto kritériá uplatniÈ na vybrané ãlánky. Neskôr sme sa ich snaÏili zov‰eobecniÈ do podoby v‰eobecn˘ch pravidiel, ktoré
by mal spæÀaÈ publikovateºn˘ ãlánok. Podobne
prínosnou aktivitou bolo písanie abstraktu
za limitovan˘ ãas a následná spätná väzba
k abstraktu od kolegov. Poãas seminára sme
sa venovali aj závaÏnému problému – ãasovému manaÏmentu.
ëakujeme spolupracujúcim in‰titúciám
a obom lektorkám, ktoré s nami pracovali bez
nároku na honorár. Sme radi, Ïe ºudia z t˘chto
in‰titúcií uverili v˘znamu ná‰ho projektu a podporili nás pri jeho realizácii. Teraz sa pokúsime
vyhodnotiÈ fungovanie a prínos prvého roku
ná‰ho projektu a uvidíme, ako v Àom ìalej pokraãovaÈ. V kaÏdom prípade sa v‰ak uÏ teraz
podarilo vytvoriÈ skupinu ºudí, ktorí sú pribliÏne
na rovnakej úrovni odborného rozvoja, majú podobné ciele a môÏu sa vzájomne pri svojich
snahách podporovaÈ – napríklad pri pripomienkovaní návrhov textov ãi konzultovaní problémov a otázok súvisiacich s publikovaním.
Publikaãná aktivita v oblasti spoloãensk˘ch
vied u nás ãasto nedosahuje optimálnu úroveÀ.
Publikovanie textov v kvalitn˘ch odborn˘ch
ãasopisoch s vysok˘m indexom dosahu (impaktom) si vyÏaduje komplexn˘ súbor spôsobilostí a je veºmi ÈaÏké osvojiÈ si ich intuitívne.
V tejto súvislosti je pováÏlivé, Ïe v slovensk˘ch
podmienkach nám nie sú známe Ïiadne formálne projekty pre podporu a vzdelávanie ºudí
po ukonãení doktorátu („post-doc“) v spoloãenskovedn˘ch odboroch – a len málo in‰titúcií ponúka v rámci svojich programov PhD. aj kvalitné
záÏitkové kurzy zamerané na rozvíjanie t˘chto
spôsobilostí. Ak v‰ak majú slovenskí autori
a autorky z oblasti spoloãensk˘ch vied preniknúÈ do vysoko kompetetívneho prostredia najvy‰‰ie hodnoten˘ch odborn˘ch publikácií,
je potrebné uvaÏovaÈ, ako im v tom pomôcÈ.
Preto dúfame, Ïe ná‰ svojpomocn˘ projekt
bude maÈ odozvu, a aktivity pre nádejn˘ch autorov a autorky kvalitn˘ch publikácií budú pokraãovaÈ. To je podºa nás najlep‰í spôsob, ako
v dlhodobom meradle zv˘‰iÈ kvalitu na‰ich publikaãn˘ch v˘stupov.
PhDr. Radomír Masaryk, PhD., PdF UK,
Magda Petrjáno‰ová, PhD., SAV

Európsky projekt

o ãítaní na UK
uÏ priná‰a v˘sledky
UÏ tretí rok participuje Katedra logopédie
Pedagogickej fakulty UK na v˘znamnom
európskom projekte, ktor˘ je zameran˘
na v˘skum gramotnosti v európskych
jazykoch. Projekt ELDEL (Enhancing
Literacy Development in European
Languages) financuje Európska komisia
v rámci programu Marie Curie Initial
Training Networks. Je urãen˘ na podporu
pracovn˘ch pozícií mlad˘ch vedeck˘ch
pracovníkov, ‰tudentov doktorandského
‰túdia a postdoktorandov. Podmienkou
projektu je zamestnaÈ uchádzaãov
zo zahraniãia, ktorí dokáÏu v danom
prostredí komunikovaÈ a v˘skumne
pracovaÈ.
Tím projektu ELDEL tvorí 37 pracovníkov –
mlad˘ch „fellows“ a ich supervízorov „seniors“
pôvodom zo ‰tyroch kontinentov, ktorí pracujú
na siedmich európskych univerzitách: v Yorku
a Bangore (Veºká Británia), v Clermont-Ferrand
a Poitiers (Francúzsko), v Granade (·panielsko), Prahe a v Bratislave na na‰ej alma mater.
Na katedre logopédie tak pôsobia tri zaãínajúce vedecké pracovníãky z âeskej republiky
na dva aÏ tri roky.
·truktúra celého projektu je rozsiahla: tvoria
ho ‰tyri hlavné témy a v rámci nich 6 pracovn˘ch balíãkov. Na‰e pracovisko sa podieºa
na troch z nich, a to na v˘skume základov gramotnosti v piatich európskych jazykoch (WP1),
na v˘skume rizikov˘ch faktorov dyslexie (WP2)
a na v˘skume osvojovania písania (WP5).
Cieºom je posunúÈ na‰e poznatky o jazykovo-kognitívnych mechanizmoch, ktoré stoja
na pozadí osvojovania písanej formy reãi v typologicky odli‰n˘ch jazykoch. Doteraz sa väã‰ina existujúcich modelov opierala o v˘skumy
u anglicky hovoriacich detí. Dnes sa p˘tame,
ão je univerzálne na schopnosti ãítaÈ a písaÈ
v kaÏdom jazyku a ão ‰pecificky podmienené
typológiou jednotliv˘ch jazykov. Tu angliãtina
a o nieão menej aj francúz‰tina predstavujú
modely tzv. „netransparentného“ ortografického systému na rozdiel od ‰panielãiny
a dvoch slovansk˘ch jazykov – ãe‰tiny a sloven-

ãiny, ktoré sú podstatne „transparentnej‰ie“,
pravidelnej‰ie: v nich do veºkej miery platí, Ïe
ãítame, ako je napísané a pí‰eme ako poãujeme. Zaujímavé je potom sa pozrieÈ, ako sa tieto
charakteristiky premietajú do v˘vinov˘ch porúch, ako je dyslexia a naru‰en˘ v˘vin reãi –
v˘vinová dysfázia. V tomto kontexte sledujeme
vplyv rodinného rizika – jeden alebo obaja
rodiãia sú dyslektickí – na v˘vin jazykov˘ch
a poznávacích schopností detí.
V rámci na‰ich troch „balíãkov“ vy‰etrujeme
na na‰e pomery veºké vzorky detí:
• deti z beÏnej populácie od 5 do 7 rokov – 200
detí (6 meraní v 5 jazykoch paralelne),
• deti od 5 do 7 rokov s diagnózou naru‰en˘
v˘vin reãi, ich intaktní rovesníci z beÏnej populácie a rodiãia t˘chto detí – 160 detí
a rodiãov (3 merania s odstupom 9 mesiacov),
• dyslektickí Ïiaci 3. – 4. roãníkov základn˘ch
‰kôl a ich intaktní rovesníci – 160 detí (testujeme dvakrát).
Deti vyhºadávame z celého Slovenska,
ão kladie vysoké organizaãné i finanãné nároky
na na‰u prácu. Väã‰ina testovaní je uÏ pred
koncom.
OsobitosÈ v˘skumnej metodológie je v tom,
Ïe vo v‰etk˘ch piatich jazykoch sa snaÏíme
pouÏívaÈ rovnaké v˘skumné metódy na rovnako definovan˘ch vzorkách detí, ão má umoÏniÈ
medzijazykové komparácie. To v‰ak nie je jednoduché a niekedy ani úplne moÏné.
Okrem práce na v˘skumnom projekte mladí
odborníci majú povinnosÈ aktívne sa zúãastÀovaÈ workshopov so zameraním na metodológiu, ‰tatistiku a etiku v˘skumu na jednotliv˘ch
pracoviskách na‰ej siete. PriebeÏne pripravujú
‰túdie do medzinárodn˘ch ãasopisov a zúãastÀujú sa konferencií. Komplexn˘ jazykovo-kognitívny pohºad na rannú gramotnosÈ bude predmetom spoloãného v˘stupu.
Na‰a skúsenosÈ s t˘mto typom projektov
je veºmi dobrá i napriek tomu, Ïe to napokon
vyÏaduje oveºa väã‰iu ãasovú aj intelektuálnu
investíciu, ako sa spoãiatku javilo. Veríme,
Ïe v˘sledky jej budú hodné.
Marína Mikulajová, PdF UK
(redakãne krátené)
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Peter
Miazdra:

ViesÈ

IT-ãkárov
je ako pásÈ

maãky

Jeho nadriaden˘ prorektor o Àom povedal,
Ïe prichádza od kapitalistu. Ovláda
zaklínadlá ako procesné riadenie,
‰tandardizácia a strategická úloha IT.
Hovorí, Ïe viesÈ IT-ãkárov je ako pásÈ
maãky. NeudrÏíte ich v ãriede a nechcú sa
pásÈ! O to ÈaÏ‰ie je to na univerzite, kde ich
láka práve slobodné prostredie. Úspe‰ne
previedol tím CITu cez nároãné obdobie
implementácie AISu a teraz chce zv˘‰iÈ
kvalitu informatiky na univerzite po vzore
veºk˘ch korporácií. Reã je o riaditeºovi
Centra informaãn˘ch technológií UK
Petrovi Miazdrovi.
• Akú úlohu má podºa teba zohrávaÈ informatika na univerzite?
Vnímam dva hlavné ciele informatiky z prevádzkového pohºadu. Informatika by mala byÈ
jedn˘m zo zdrojov vnútorn˘ch inovácií a synergie. Menovite, IT je infra‰truktúrna sluÏba,
o ktorú sa môÏu a majú ostatné agendy, ktor˘mi
univerzita Ïije, silne opieraÈ. Cieºom IT nie je nahradiÈ písacie stroje jedna k jednej, ale priniesÈ
novú a lep‰iu kvalitu, v prvom priblíÏení napríklad
v automatizovaní rôzneho vykazovania, v zníÏení
potreby rôznych papierov a podpisov, aby sa nezadávali tie isté údaje do systému B, keì uÏ boli
raz zadané do systému A a pod. V‰eobecne
sa tomuto prístupu hovorí reorganizácia agendy
a jej procesov (business process reengineering).
Druh˘m cieºom IT je prispieÈ k priamemu zniÏovaniu nákladov, napríklad jednotnou telefónnou
ústredÀou, efektívnej‰ím vyuÏívaním serverového
hardvéru a pod. Tu je prekáÏkou istá ãasÈ slovenskej nedôverãivej mentality, ktorá uprednostÀuje „maÈ veci rad‰ej pod vlastn˘m stolom“
ako sa spoºahnúÈ, Ïe niekto in˘ v organizácii
to vie dodaÈ v poÏadovanej kvalite. Som v‰ak
rád, Ïe aj v tejto téme sa nám podarilo prelomiÈ
prvé ºady. Úplne samostatnou témou je príspevok informatiky k jadru pedagogického procesu,
napríklad v prístupnosti ‰tudijn˘ch materiálov
vo forme e-learningu ãi predbeÏn˘ch skú‰obn˘ch testoch. Pri vedeckej práci je to zase prí-

stup k vedeck˘m databázam, vo zverejÀovaní
vlastn˘ch prác univerzity vrátane dátov˘ch zdrojov. Proste v˘razne aplikovaná informatika, kde
sa zaãína prechod od ‰tandardizovaného IT
ku kreatívnym rie‰eniam.
• Pred dvomi rokmi si sem pri‰iel s urãit˘mi
predstavami a cieºmi. Ako sa ti podarilo
ich plniÈ?
Asi tak na 50 %... A teraz – je pohár poloprázdny alebo polopln˘? Je zopár cieºov, ktoré
vnímam ako nesplnené, no na ich úkor sa splnili
iné úlohy, ktoré priniesol Ïivot. Taká implementácia AIS 2, napriek jeho spusteniu k 1. 9. 2009,
e‰te dnes stále pokraãuje vo forme prác, ktoré
prispejú k zv˘‰enej odolnosti systému voãi
v˘padkom. Niektoré technológie, ktoré pri tom
pouÏívame, sa ukázali byÈ zloÏitej‰ie na konfigurovanie a otestovanie správneho chovania poãas
v˘padku. Verím, Ïe nesplnené ciele zvládneme
v najbliÏ‰om polroku.
• V ãom sa odvtedy zmenil tvoj pohºad
na univerzitu?
Zistil som, Ïe univerzity v‰eobecne sú pomerne konzervatívne in‰titúcie a niektoré zmeny trvajú dlh‰ie, ako som pôvodne odhadoval.
Na druhej strane je príjemn˘m skon‰tatovaním,
Ïe nasadenie nemalej skupiny spolupracovníkov,
kolegov, uãiteºov a v˘skumníkov je na univerzite
veºmi vysoké. V komerãnej sfére sa ãasto hovorí
o „Èahaní za jeden povraz“, ãi „kopaní za firmu“,
so skutoãn˘m zaujatím v takomto zmysle som
sa v‰ak stretol aÏ tu.
• Má‰ rád presne zadefinované procesy.
Na UK naproti tomu dominuje akademická
sloboda. Dá sa nájsÈ súlad v t˘chto protikladoch?
Samozrejme, vnímam oba termíny synergicky.
Nevidím akékoºvek protiklady za predpokladu,
Ïe sa dôsledne potrápime s interpretáciou slov:
akademická sloboda a pozícia IT v organizácii.
Nestretol som sa s rozpormi pri vnímaní akademickej slobody v oblasti elektroin‰talácií, v kaÏdej budove máme ‰tandardizované napätie
230V/50Hz. MnoÏstvo procesov, ktoré na univerzite vykonávame, prirodzene prichádza z le-

gislatívy, napríklad v personálnej oblasti, máme
úãtovné osnovy, technické a stavebné normy
atì. Uznávam, Ïe sú to pomerne hrubé príklady,
ale rád by som na nich demon‰troval, Ïe aj IT
je takmer dvadsaÈ rokov ‰tandardizovaná súãasÈ
ná‰ho Ïivota, ide o rutinnú prevádzkovú záleÏitosÈ. ·peciálne, ak hovoríme o personálnych
údajoch v informaãn˘ch systémoch, jednou
z hraníc akademickej slobody môÏe byÈ napríklad informaãná bezpeãnosÈ. Tie ostatné budeme trpezlivo v diskusii hºadaÈ.
• âo vlastne je to procesné riadenie?
Namiesto pouãky skúsim konkrétny príklad.
Máme niekoºko mesiacov trvajúcu ãinnosÈ
pod názvom podávanie a vyhodnocovanie Grantov mlad˘ch UK. Túto ãinnosÈ nazvime agendou.
V rámci agendy vieme nájsÈ niekoºko na seba
nadväzujúcich hlavn˘ch ãinností, sú to napríklad:
podanie Ïiadosti o grant, vyhodnotenie Ïiadosti,
pridelenie finanãn˘ch prostriedkov, práca
na grante, vyhodnotenie grantu. KaÏdá z t˘chto
hlavn˘ch ãinností má svoj zaãiatok aj koniec
a vykonávajú ju rôzne osoby. Keì sa jedna ãinnosÈ úspe‰ne skonãí, môÏe sa zaãaÈ druhá.
Tak˘to presn˘ opis potom môÏeme nazvaÈ procesom. V˘hodou procesov je, Ïe sa dajú preklopiÈ do informaãn˘ch systémov, ktoré vedia podºa
definovan˘ch pravidiel napríklad vyz˘vaÈ pouÏívateºov na realizáciu príslu‰n˘ch krokov a overiÈ,
ãi boli vykonané korektne alebo systém automaticky spojí niekoºko rôznych údajov do v˘sledného tvaru pouÏitého ãlovekom v kreatívnej ãinnosti. Procesn˘m riadením môÏeme nazvaÈ stav,
keì dôleÏité agendy v organizácii sú preklopené
do informaãn˘ch systémov tak, Ïe priná‰ajú
úsporu ãasu a ºudskej práce, ºudia sa môÏu následne venovaÈ kreatívnej‰ím ãinnostiam.
• Pred príchodom na CIT si pôsobil vo veºkej
medzinárodnej firme. âo sa podºa teba univerzita môÏe nauãiÈ od korporácie?
Îe sa netreba báÈ slov ako sú: efektivita, nákladovosÈ, odôvodnenie projektu. Îe nemálo ãinností sa dá vykonávaÈ efektívnej‰ie, keì sú skoncentrované po tom, ako prebehla korektná anal˘za existujúceho stavu. Îe odmeÀovaÈ sa dá aj
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nefinanãne. Îe má zmysel robiÈ svoju ãinnosÈ
neustále lep‰ie a dvíhaÈ si latku. Îe je len otázkou
ãasu, kedy budeme musieÈ vnímaÈ na‰ich ‰tudentov ako klientov.
• Ako je to s t˘mi maãkami?
Ako keby boli na rozhorúãenej plechovej streche. Pracovníci v oblasti IT sú ‰pecifickí. Aj v komerãnej sfére veºmi r˘chlo zistili, Ïe peniaze nie
sú pre nich rozhodujúcim motivaãn˘m faktorom.
V ‰kolstve sme, samozrejme, limitovaní rozpoãtov˘mi zdrojmi a platov˘mi tabuºkami, a preto
motivaãné faktory treba odhaºovaÈ e‰te poctivej‰ie a prácnej‰ie ako v komercii. Za dva roky
nás opustil iba jeden kolega, aj to hneì spoãiatku, odvtedy sme dokázali zvládnuÈ znaãn˘
nárast práce s nezv˘‰en˘m poãtom pracovníkov. Nádejam sa teda, Ïe zopár lekcií z pasenia
maãiek sme v tíme zvládli.
• Ako hodnotí‰ podporu Vedenia UK informatizácii?
Predt˘m ako som na pozíciu riaditeºa CIT pred
dvoma rokmi nastúpil, sme si s prorektorom gestorujúcim IIKS UK doc. Martinom Dúbravom
ujasnili hrub˘ plán, ako sa pokúsime IT rozvíjaÈ.
Podºa tohto plánu sme v zásade postupovali,

aj keì reálny Ïivot priniesol zopár zmien. Nieão
trvalo dlh‰ie, niektoré projekty sa zjavili neplánovane. Podporu môÏem hodnotiÈ ako mimoriadne
nad‰tandardnú a ústretovú.
• Aké sú najväã‰ie prekáÏky rozvoja IT na na‰ej univerzite?
Zrejme nepochopenie ako moÏností, tak aj limitov IT. Technológia nie je v‰emocná, vÏdy
je to nakoniec o ºuìoch a o procesoch. Pre mnoh˘ch e‰te IT nie je pracovn˘m nástrojom, ale
„to v poãítaãi“, ãasto sa stráca rozdiel medzi
technológiou a jej obsahom, a preto sa priraìuje
nemálo kompetencií nesprávne. Takéto vnímanie
sa v‰ak nedá stotoÏniÈ s konkrétnymi osobami.
Fakt, Ïe informaãn˘ aspekt nie je dostatoãne
zakomponovan˘ do fungovania organizácie,
môÏe byÈ skôr otázkou kultúry organizácie.
A tá sa mení v horizonte desiatok rokov.
• Aké má‰ plány do budúcnosti?
Ak má‰ na mysli krátkodobé, tak prispieÈ
k tomu, aby IT na univerzite mohla byÈ jedn˘m
z h˘bateºov zv˘‰enia vnútornej efektivity.
Niektoré aktivity sme uÏ zaãali realizovaÈ a ìal‰ie
sú pripravené, systematickej‰iu predstavu
sa snaÏíme sformulovaÈ ako strategick˘ zámer

budovania IT. Ak hovoríme o dlhodobej‰om horizonte, veºmi rád by som skúsenosti z takejto premeny systematicky zúroãil na ‰ir‰ej platforme
ako je len na‰a univerzita. Keì sledujem na odborn˘ch fórach informatizáciu rôznych orgánov
‰tátnej a verejnej správy, neviem sa zbaviÈ dojmu
silnej nesynergie a plytvania.
• âo rád robí‰ vo voºnom ãase?
âo je to voºn˘ ãas...? Keì som zaãiatkom
augusta pri príleÏitosti zaãatia tretieho roku pôsobenia na UK rekapituloval, vy‰lo mi z pracovn˘ch záznamov, Ïe za dva ‰tandardné roky som
odpracoval reálne asi tri a pol ãlovekoroka. Veºa
voºného ãasu som teda nemal... Na druhej strane som to vnímal ako istú ãasovú investíciu
do roztoãenia zotrvaãníka, ão uÏ zaãína priná‰aÈ
prvé ovocie, a preto môÏem zaãaÈ myslieÈ
aj na trávenie voºného ãasu. Veºmi rád ãítam
knihy, priemerne okolo 70 – 80 roãne. Na kompenzáciu sedavého zamestnanie zase rád bicyklujem a dúfam, Ïe získan˘ voºn˘ ãas sa mi podarí
viac tráviÈ fotografovaním.

Matú‰ Kováãik, CIT UK

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. PhDr. Svetlana Hlavãáková, PhD.,
• Miesto narodenia: Levoãa (v Spi‰skej Novej
Vsi v tom ãase nebola pôrodnica)
• Vek: 55
• âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Spisovateºka, módna návrhárka, kaderníãka.
• âo ste ‰tudovali a preão práve tento
odbor?
Vy‰tudovala som Fakultu Ïurnalistiky v teraj‰om Sankt Petersburgu (Rusko). Kaderníctvo
sa na vysokej ‰kole v t˘ch ãasoch nepredná‰alo
a módna tvorba v 70. rokoch 20. storoãia? Bola
vôbec? Rada som ãítala a ºahko som písala. Îurnalistika mala najbliÏ‰ie k literárnej tvorbe.
• Aké cudzie jazyky ovládate?
Najlep‰ie ovládam asi ru‰tinu, ale ‰tátnicu
mám aj z angliãtiny a maturitu zo ‰védãiny.
No a ãe‰tinu som niekoºko rokov predná‰ala
na Uppsalskej univerzite vo ·védsku.
• âo vám napadne, keì sa povie „práca“?
Urãite nie „aká práca, taká pláca“. To v na‰om
‰táte neplatí. Ale hádam zásada, ktorú v‰tepujem mojim deÈom aj ‰tudentom: keì uÏ trávim
ãas a energiu nad nejakou prácou, robím ju tak,
aby som sa pod Àu nehanbila podpísaÈ. Mám
sebaúctu, neviem nieão odflinkaÈ.
• Ako rada trávite voºn˘ ãas?
Hlavne preã z domu. V tichu a na vzduchu.
Som rodená tuláãka, a tak som stále na cestách.
V zahraniãí som preÏila dovedna 16 rokov. âiÏe
prechádzky, túry, cyklistické trasy, lyÏiarske (zjazdárske) trasy, plavecké bazény, jazerá a hlavne
moria, oceány a nekoneãné pláÏe – to sú moje
destinácie. Ale milujem aj literatúru, film, divadlo
a koncerty. âo t˘ÏdeÀ, to kniha.
• UprednostÀujete televíziu alebo knihy?
Preão?
Ráno knihu, veãer, keì uÏ sú oãi unavené, televíziu. Preão knihy? Patrím ku generácii, ktorá

potrebuje drÏaÈ potlaãen˘ papier v rukách. Internet pre mÀa nie je oddych, ale práca. A preão televízia? BlíÏim sa k veku, pre ktor˘ sú typické
papuãe a kreslo. Nesmiem zrádzaÈ tradície.
• Prezradíte nieão o svojej rodine?
Preão nie. Mám manÏela lekára – spoluÏiaka
zo základnej a strednej ‰koly. Vychovali sme
(a e‰te stále „opravujeme“, ão sme zanedbali)
dve úÏasné deti – dcéru Desanu (28), ktorá vy‰tudovala FiF UK v Bratislave a teraz pracuje v nemenovanej reklamnej agentúre, a syna Radovana (24), ktor˘ zmaturoval na gymnáziu v Uppsale, vo ·védsku, kde sme preÏili takmer
10 rokov, a teraz ‰tuduje medicínu na UCL
v Lond˘ne.
• âo vás dokáÏe zarmútiÈ?
Najviac ma zraÀuje nezvratnosÈ straty drahého
ãloveka. Tu niet návratov. A potom bolesÈ detí,
nespravodlivosÈ, ºahostajnosÈ, hrubosÈ, bezohºadnosÈ...
• âo vás dokáÏe rozosmiaÈ?
Situaãn˘ humor, vtipná my‰lienka, nefal‰ovanosÈ detí...
• Máte obºúbenú osobnosÈ?
Obºubujem niekoho v kaÏdom odbore ºudskej
ãinnosti – v‰etky autorky a autorov dobr˘ch kníh,
v‰etky dobré hereãky a hercov, impresionistov,
Mozarta i Vivaldiho, Smetanu i Dvoﬁáka, tam
je z ãoho vyberaÈ. Hor‰ie je to s ponukou na slovenskej mediálnej scéne, ale aj tam sa nájdu
osobnosti zasluhujúce úctu. A menovite? Hádam za v‰etk˘ch súãasn˘ch uvediem Milana Lasicu, Milku Vá‰áryovú, Hanu Hegerovú, Mariána
Le‰ka, Martinu Moravcovú, Borisa Filana, Janu
Kirschner... A z minulosti nesmie ch˘baÈ Beatles,
Simon and Garfunkel, Petr Novák, Collegium
Musicum, Milo‰ Kopeck˘, Zikmund a Hanzelka,
Jozef Golonka a Václav Nedomansk˘, súrodenci
Romanovci a ìal‰í, a ìal‰í, a ìal‰í...

• Máte nejak˘ skryt˘ talent?
Pletiem a ‰ijem na profesionálnej úrovni. Vy‰e
dekády som navrhovala a zhotovovala ‰ité a pletené modely pre ãasopis Dorka a Deti a móda.
Dnes uÏ iba vy‰ívam obrázky a z rozliãn˘ch
materiálov zhotovujem dekoratívne vence.
Ale aby som sa neznemoÏnila ako novinárka,
kaÏdú dlh‰iu cestu zav⁄‰im podrobnou reportáÏou s vlastn˘mi fotografiami. Fotografovanie
je mojím veºk˘m koníãkom.
• Aké hodnoty sú pre vás v Ïivote najdôleÏitej‰ie?
Rodina, slu‰nosÈ, úprimnosÈ, ãestnosÈ... Som
asi veºmi nemoderná.

Pripravila LM

vedúca Katedry Ïurnalistiky FiF UK
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50. VÝROČIE FAKULT Y TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK

Katedra hier
disponuje niekoºk˘mi ihriskami
na rozliãné ‰porty
Vzdelávacie kurzy uãiteºov telesnej
v˘chovy siahajú do tridsiatych rokov
uplynulého storoãia. Po vzniku
Telov˘chovného ústavu pri Filozofickej
fakulte Slovenskej univerzity v roku 1939
i‰lo o profilovanie uãiteºov ºudov˘ch ‰kôl,
me‰tianky, kurzy cviãiteºov, trénerov,
kurzy telov˘chovn˘ch lekárov
a telov˘chovnú osvetu. Vyuãovali sa tu
biologicko-lekárske vedy, teória telesnej
v˘chovy a praktické cviãenia a kurzy
(medzi nimi aj hry a kurzy korãuºovania).
Hry telocviãné a ‰portové vyuãoval lektor
J. Chovan. Kurzy korãuºovania od roku
1942 viedol lektor J. ·turm a metodickú
prax v ‰kole vyuãoval I. Izakoviã.
Zo ‰portov˘ch hier sa ústav zameriaval
najmä na basketbal a volejbal. Od zaãiatku
boli základn˘m problémom telov˘chovné
objekty. ·tudenti aj uãitelia, zocelení na stavbách mládeÏe, so zápalom budovali ihriská a
rekon‰truovali telocviãne.
V roku 1950 vzniknutá Katedra telesnej
v˘chovy pre‰la v roku 1953 na novozaloÏenú
Vysokú ‰kolu pedagogickú (V·P). Stratila tak
ihriská na Lafranconi. R˘chle sa v‰ak vybudovali najnutnej‰ie ihriská na volejbal, basketbal
a univerzálna telocviãÀa sa prebudovala na
hernú. Vyuãovanie ‰portov˘ch a pohybov˘ch
hier zabezpeãovali od roku 1954 M. Rovn˘, J.
Lukáã, I. Macák a J. Perútka.

·pecializácia na jednotlivé hry
sa prehæbila po osamostatnení katedry
V˘razn˘m skokom vo v˘voji pedagogického procesu bolo zaloÏenie samostatného
In‰titútu telesnej v˘chovy a ‰portu (ITV·) pri
UK v roku 1960. Katedra hier sa osamostatnila

katedry do dvoch provizórnych miestností pri
veºkej telocviãni v PKO, kde mala katedra
uprednostnenie v prenájme a aj pokojné prostredie potrebné na didaktickú prax. Od roku
1968 sa poãet uãiteºov katedry rozrástol na
jedenásÈ. V expertíznej ãinnosti v zahraniãí sa
postupne uplatnila väã‰ina uãiteºov, ão malo
vplyv na ich zdokonalenie v cudzom jazyku a
‰ir‰í rozhºad. Vyuãovacími predmetmi sú od
samého poãiatku teória a didaktika ‰portov˘ch a pohybov˘ch hier, teória a didaktika
basketbalu, futbalu, hádzanej, ºadového hokeja, tenisu, volejbalu a korãuºovania.
V akademickom
roku 1969/1970 sa
celá fakulta presÈahovala do budovy
‰tudentského domova Lafranconi,
ão katedre veºmi
prospelo a umoÏnilo vybudovaÈ rozsiahly areál ihrísk
s rozliãn˘mi povrchmi – futbalov˘
trávnik,
cviãné
gumoasfaltové
ihrisko, dve basketbalové ihriská a jedno hádzanárske s japexov˘m povrchom a tri gumoasfaltové volejbalové ihriská.
V˘uãba ‰portov˘ch hier v‰ak bola väã‰inou
viazaná na telocviãÀu âeskoslovenského
zväzu telesnej v˘chovy v PKO, kde trénovali aj
vrcholové volejbalové druÏstvá Slávie UK
a âH Bratislava.
V roku 1987 ukonãil
30-roãnú
ãinnosÈ
vedúceho
katedry
prof. Rovn˘ a v nasledujúcom roku ukonãil
aj pôsobenie na fakulte. Funkciu vedúceho
katedry prevzal doc.
Trnovsk˘ na obdobie
‰tyroch rokov.

DvadsaÈ rokov po
„neÏnej revolúcii“

a pribudlo na Àu 10 uãiteºov z katedier v‰eobecnej telesnej v˘chovy UK, ão umoÏnilo prehæbiÈ ich ‰pecializácie na jednotlivé ‰portové hry.
Podmienky na vyuãovanie ‰portov˘ch hier
sa v˘razne zlep‰ili v roku 1964 umiestnením

Po roku 1989 nastali
vplyvom zániku Katedry teórie a didaktiky brannej v˘chovy a
ìal‰ích zmien po „neÏnej revolúcii“ personálne
zmeny v obsadení uãiteºsk˘ch miest na jednotliv˘ch katedrách. Tie sa dotkli aj Katedry
teórie a didaktiky hier. Vedúcimi katedry boli v
období 1991 – 1995 dr. ZaÈková a v období

1995 – 2001 doc. Peráãek. Funkciu vedúceho katedry od roku 2001 do súãasnosti vykonáva doc. Holienka.
Vedeckov˘skumná ãinnosÈ Katedry hier sa
v ostatn˘ch dvadsiatich rokoch koncentrovala
napríklad na motorickú diagnostiku v ‰porte;
sledovanie stavu odrazov˘ch schopností mládeÏníckych reprezentaãn˘ch druÏstiev; ‰portovú prípravu v ‰portov˘ch hrách; diagnostikovanie r˘chlostn˘ch, r˘chlostno-silov˘ch
a r˘chlostno-reakãn˘ch schopností v indivi-

duálnych a kolektívnych ‰portov˘ch hrách
alebo ‰trukturálne modely herného v˘konu
v kolektívnych ‰portov˘ch hrách.
Uãitelia Katedry hier FTV· UK sa orientujú
najmä na diagnostikovanie herného v˘konu v
jednotliv˘ch ‰portov˘ch hrách a optimalizáciu
tréningového zaÈaÏenia.
Vyuãovanie predmetov na katedre je nároãné na materiálne a priestorové podmienky. Tie
sa v ostatnom období v˘razne zlep‰ili najmä
rekon‰trukciou ‰portovej haly v roku 2006 a
vybudovaním komplexu ihrísk na pláÏov˘
volejbal, pláÏovú hádzanú a pláÏov˘ futbal.
Okrem uveden˘ch ‰portovísk katedra disponuje tenisov˘mi ihriskami (jedno s umel˘m
povrchom), streetbalov˘mi ihriskami, futbalov˘m miniihriskom s umelou trávou a vonkaj‰ím basketbalov˘m ihriskom. V súãasnosti
sa dobudovávajú golfové trenaÏéry pre v˘uãbu indoor golfu a pripravuje sa v˘stavba futbalového ihriska s umel˘m povrchom.
Uãitelia katedry hier svojou kaÏdodennou
pedagogickou a vedeckov˘skumnou ãinnosÈou prispievajú k príprave uãiteºov telesnej a
‰portovej v˘chovy na základn˘ch a stredn˘ch
‰kolách a k príprave trénerov zabezpeãujúcich tréningov˘ proces najmä v mládeÏníckych kategóriách.
Miroslav Holienka, Michal Sly‰ko, FTV· UK
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JUBILEÁ

BlahoÏeláme

profesorovi Bándymu
DÀa 6. 10. 2010 preÏívala Evanjelická
bohoslovecká fakulta UK (EBF)
v˘nimoãnú udalosÈ. Na akademick˘ch
sluÏbách BoÏích sme si pripomenuli
okrúhle 60. narodeniny v˘nimoãného
ãloveka, profesora ThDr. Juraja Bándyho.
Po kázni pozdravil jubilanta dekan Mgr. Ondrej
Prostredník, PhD., v mene v‰etk˘ch spolupra-

covníkov. Predstavil
struãn˘ prierez pôsobenia pána profesora
na akademickej pôde.
V mene priateºov sa
k jubilantovi prihovoril
prodekan pre vedu
prof. ThDr. Július Filo, Dr. h. c., a jubilantovi Ïiaci,
docentka ThDr. Sidonia HorÀanová, PhD.,

a ThDr. Dávid Benka, PhD., ktorí pánovi profesorovi pri tejto príleÏitosti zostavili a slávnostne
odovzdali zborník pomenovan˘ hebrejsk˘m slovom CHOKMA – ão znamená múdrosÈ.
Jubilant po v‰etk˘ch príhovoroch vyslovil
slová vìaky nielen v‰etk˘m, ktorí boli na t˘chto
sluÏbách BoÏích prítomní, ale najmä Pánu Bohu,
ktorého poÏehnanie milosÈ a lásku pociÈoval
a neustále vo svojom Ïivote pociÈuje. V‰etci spoloãne chceme ìakovaÈ za pána profesora a za
jeho lásku, s akou v cirkvi a aj na fakulte dlhé
roky pôsobí a vyprosujeme pre neho hojnosÈ
BoÏieho poÏehnania a vedenia v ìal‰ích rokoch
a v ìal‰ej práci na akademickej pôde.
Katarína ·oltésová, doktorandka na EBF UK

LÚČIME SA

Odi‰iel známy biológ

profesor Hudák
DÀa 28. 7. 2010
Prírodovedeckou
fakultou UK (PriF
UK) prebehla
smutná správa.
Prof. RNDr. Ján
Hudák, DrSc., nás
v ten deÀ ráno
navÏdy opustil.
O jeho chorobe
sme vedeli v‰etci,
ale akosi sme to
nebrali, alebo
nechceli braÈ
do úvahy, aj keì bolo pri jeho ãím ìalej
zriedkavej‰ích náv‰tevách katedry jasné,
Ïe síl mu ubúda.
OsobnosÈ profesora Hudáka je známa ‰irokej
biologickej verejnosti na Slovensku, v âechách i na
viacer˘ch zahraniãn˘ch pracoviskách. Cel˘ jeho
profesionálny Ïivot je spojen˘ s rastlinami, moÏno
to súvisí s prekrásnou prírodou v˘chodného
Slovenska, kde vyrástol. V Pre‰ove absolvoval
Strednú lesnícku technickú ‰kolu a po krátkej lesníckej praxi sa rozhodol pokraãovaÈ v ‰túdiu na
PriF UK. Prírodovedecká fakulta UK a jej Katedra

Neobyãajné veãery
Je to iná fakulta ako v‰etky
ostatné. Je nieãím v˘nimoãná.
Keì do nej vojdete, kaÏd˘ sa
s kaÏd˘m pozná. Pripadajú vám
ako jedna veºká rodina.
Pomáhajú si medzi sebou
a trávia spolu v‰etok ãas.
Pri náv‰teve vás pozdravia, ako
keby ste k nim patrili a zdieºajú s vami to,
ão práve preÏívate. Je to Evanjelická
bohoslovecká fakulta UK (EBF).
Mala som moÏnosÈ stráviÈ v ich kruhu nejeden veãer. Boli to chvíle plné uvaÏovania nad
svojím Ïivotom, nad t˘m, kadiaº vedú moje
kroky a ak˘ je zmysel môjho Ïivota. I keì na nie-

fyziológie rastlín sa stali pracoviskom, kde po ukonãení ‰túdia získal miesto.
Vedeckú prácu profesora Hudáka môÏu okrem
mnoÏstva publikácií a citácií charakterizovaÈ dôleÏité kapitoly vo v˘znamn˘ch monografiách, vedecké
projekty, ktoré viedol, medzinárodná spolupráca
s univerzitami v ·tokholme, Kodani, Tesalonikách.
Nemenej bohaté sú jeho pedagogické aktivity.
Predná‰ky z cytológie, cytofyziológie, predná‰ky
a praktické cviãenia z elektrónovej mikroskopie.
Veºmi dôleÏitá ãasÈ tejto práce sú aj uãebnice. Bol
vedúcim a ãlenom viacer˘ch kolektívov tvoriacich
celo‰tátne uãebnice v oblasti biológie. Mnohí
z jeho diplomantov a doktorandov dnes pôsobia
vo v˘znamn˘ch funkciách v odbore.
Organizaãná práca je nemerateºná, zato
nesmierne ãasovo nároãná. Predsedníctvo a ãlenstvo v komisiách, radách garantov, odborov˘ch
komisiách pre rôzne stupne vzdelávania, garancia
doktorandského ‰túdia, predsedníctvo rigoróznych komisií, habilitaãn˘ch komisií, to sú desiatky
a stovky hodín. Ich v˘sledkom sú v‰ak úspe‰ní
‰tudenti a pokraãovanie odboru. Pre katedru fyziológie rastlín bola v˘znamná funkcia vedúceho
katedry, ktorú profesor Hudák vykonával v rokoch
1998 – 2009.
Z ocenení za pedagogickú, vedeckú a literárnu
prácu moÏno spomenúÈ Holubyho pamätnú

ktoré otázky mám
odpoveì, niekedy ãlovek potrebuje slová
utvrdenia. Utvrdenie
a odpovede na moje
otázky mi dali veãerné
stí‰enia, ktoré sa
uskutoãÀujú
kaÏd˘
veãer vÏdy o 19.30
hod. Vedú ich samotní
‰tudenti EBF v rámci
svojej praxe. KaÏd˘ z nich dostane urãitú ãasÈ
z Biblie, ktorú má spracovaÈ.
A ako vlastne prebieha veãerné stí‰enie? E‰te
pred samotnou témou, ktorú sú ‰tudent pripravil,
sa zaspievajú rôzne mládeÏnícke piesne alebo
piesne zo spevníka, ktoré zahrá hudobná kapela.
Potom niekto zo ‰tudentov preãíta ver‰e z Biblie,
po ktor˘ch nasleduje téma. Jej úlohou je pouãiÈ

medailu Slovenskej botanickej spoloãnosti SAV
a Prémiu Slovenského literárneho fondu za monografiu PLASTIDY z roku 1984, Bronzovú a dve
Pamätné medaily PriF UK, ako aj ocenenie dekana
in memoriam.
Profesor Hudák bol ãlovekom, prítomnosÈ ktorého bola pre nás obohacujúca po odbornej, ale
i ºudskej stránke. VÏdy rád poradil a mal pochopenie aj pre súkromné problémy spolupracovníkov
a kolegov. Tu treba spomenúÈ aj jeho harmonick˘
rodinn˘ Ïivot, obetavú manÏelku, ktorú v posledn˘ch mesiacoch tituloval „dobr˘m anjelom“, dvoch
synov a vnúãatá.
Záverom na prosbu manÏelky a synov pána
profesora a v ich mene chceme poìakovaÈ v‰etk˘m, ktor˘ sa pri‰li aj v horúcich júlov˘ch dÀoch
s ním rozlúãiÈ a za v‰etky prejavy sústrasti ãi uÏ
osobné alebo písomné, ktoré im umoÏnili zmierniÈ
smútok nad stratou drahého manÏela a otca.
prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.,
RNDr. Beáta Cholvádová, CSc., PriF UK

• 27. februára 1945 – narodil sa v Snine
• 1959 – 1963 – maturoval na Strednej
lesníckej technickej ‰kole v Pre‰ove
• 1964 – 1969 – ‰tudoval na PriF UK
v Bratislave
• 1980 – habilitoval sa na docenta
• 1997 – obhájil titul DrSc.
• 1998 – bol vymenovan˘ za profesora
• 1998 – 2009 – vedúci Katedry fyziológia
rastlín
• 28. júla 2010 – zomiera

a povzbudiÈ. Na v‰etko, ão sme preÏili za uplynul˘ deÀ a ão nás trápi, je vyhraden˘ ãas pln˘ ticha,
ale predsa hlasn˘ch túÏob ‰tudentov. Je to ãas
modlitieb. V nasledujúcich minútach môÏete
povedaÈ Bohu ãokoºvek. Ste len vy a On. Celé
modlitby sa ukonãia modlitbou Pánovou a poÏehnaním, ktoré udelí ‰tudent. Záver patrí oznamom a mládeÏníckym piesÀam.
Hovorí sa, Ïe ten kto spieva, päÈkrát sa
modlí. Je na tom nieão pravdy? Myslím si, Ïe
áno. Veì sa skúste zapoãúvaÈ do niektor˘ch
piesní a zaspievaÈ si ich. PreÏijete neopakovateºné a neopísateºné chvíle. PretoÏe práve v t˘ch
chvíºach ste najbliÏ‰ie k Bohu. Zahodíte v‰etky
svoje starosti a nemyslíte na niã. Iba na túto
chvíºu. Ste len vy a On.

Simona Dodrvová, ‰tudentka
Ïurnalistiky FiF UK
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Pohºad na lekársku terminológiu
v ‰ir‰ích súvislostiach
Monografia PhDr. Márie Bujalkovej, CSc.,
Lekárska terminológia v súãasnom
a historickom kontexte (Vydavateºstvo
UK, 2009) sa venuje ‰ir‰iemu spektru tém
z oblasti lekárskej terminológie.
Má spoloãného menovateºa, ktor˘m je
autorkina dlhoroãná odborná a didaktická
aktivita, autorkin lingvistick˘ v˘skum
i vedeck˘ záujem o oblasÈ histórie
a budúcnosti odborného jazyka medicíny.
V knihe sú spracované mnohé témy, na ktoré
v odborn˘ch uãebniciach lekárskej terminológie
nezostáva priestor, ktoré v‰ak uspokoja prirodzenú ºudskú snahu nahliadnuÈ za horizonty
beÏne publikovan˘ch informácií. Publikáciu
môÏeme chápaÈ aj ako vhodnú doplnkovú literatúru k rôznym uãebniciam lekárskej terminológie. Autorka knihu prehºadne rozdeºuje na dve
ãasti.
Lingvisticko-didakticky zamerané kapitoly
osvetlia súãasnú pozíciu a perspektívu lekárskej
terminológie a jej v˘uãby v systéme lekárskeho a
zdravotníckeho vzdelávania. Autorka diskutuje o
vzÈahu medzi pôvodnou latinskou a anglickou
lekárskou terminológiou so snahou poukázaÈ na
v˘chodiskovú úlohu latinãiny pri tvorbe a roz‰i-

Kniha Medzi
ãlovekom
a ºuìmi:
Kapitoly
zo sociálnej
psychológie
sa snaÏí
plniÈ dva
ciele.
Na jednej
strane chce
priniesÈ
pútav˘
a ãitateºn˘
úvod do
sociálnej
psychológie pre ‰tudentky a ‰tudentov
bakalárskeho ‰túdia. A tieÏ prezentuje
otázku poznania v spoloãensk˘ch vedách
v ‰ir‰om kontexte.
Sociálna psychológia je okrem iného povinne
voliteºn˘m predmetom vo v‰eobecnom uãiteºskom základe. Kniha sa snaÏí dodrÏiavaÈ zásady:
jednoduch˘ jazyk, názornosÈ a príklady, ão najkonkrétnej‰í popis citovan˘ch experimentov,
prácu s pôvodn˘mi zdrojmi v maximálnej moÏnej
miere, rodovo korektn˘ jazyk.
Kniha chce nastoliÈ tému poznania v spoloãensk˘ch vedách v ‰ir‰om kontexte ako je „len“ kontext sociálnej psychológie. Text monografie sa
snaÏí pri kaÏdom experimente ãi v˘skumnom
závere analyzovaÈ metodick˘ prístup k získaniu
daného poznatku a uvaÏovaÈ nad alternatívnymi
vysvetleniami. Ambíciou autora je viesÈ ãitateºov
a ãitateºky ku kritickému reflektovaniu poznania

rovaní súãasnej, najmä klinickej terminológie.
Zaujímavá je napr. kapitola o eponymách a ich
budúcnosti v lekárskej terminológii, ãi detailn˘
prehºad podôb termínu facies (plocha, tvár) v anatomickej nomenklatúre a v klinickej terminológii.
Druhá ãasÈ knihy osloví okrem lekárskej
i ‰ir‰iu ãitateºskú verejnosÈ. Autorka sa podrobne venuje vybran˘m témam lekárskej terminológie v ich historickom kontexte. Ponúka prehºad
vzdelávacieho systému v medicíne v období
antiky, kde z pôvodného neakademického
remeselníka (demiurgos) postupn˘m zdokonaºovaním vzdelávacích postupov lekárskeho umenia (ars medica) vznikajú prvopoãiatky systematického vzdelávania lekárov. Spomenuté sú aj
iné zdravotnícke povolania a napr. menej známy
post otroka – lekára (servus medicus). V kapitole o chápaní pojmu potrat a antikoncepcia
v antickej medicíne rovnako ako pri diskusii
o historick˘ch a jazykov˘ch aspektoch Hippokratovej prísahy posúva autorka zauÏívané chápanie t˘chto tém. Okrem in˘ch zaujímav˘ch
postrehov sa dozvedáme, Ïe v období antiky
mnohí lekári – autori a verejnosÈ ako taká nevnímali pojem antikoncepcia a potrat ako dva rozdielne postupy. Kapitola o mytonymách v lekárskej terminológii je zaujímavá nielen pre ‰tudentov lekárskych fakúlt, ale aj pre ‰tudentov klasic-

kej filológie.
M á r i a
Bujalková sa
v oboch ãastiach knihy
venuje genetickej terminológii ako
svojej kºúãovej vedeckej
téme, a to
prehºadom
jej lingvistickej ‰truktúry, pojednaním o jej zrode
a v˘vine i zamyslením sa nad perspektívami slovenskej genetickej terminológie vo vzÈahu
k medzinárodnej genetickej terminológii.
Treba povedaÈ, Ïe skúsená autorka správne
odhadla aktuálnosÈ spracovan˘ch tém a ich
atraktivitu pre dne‰nú dobu. Útla publikácia
koluje v lekárskej, zdravotníckej a ‰ir‰ej verejnosti uÏ takmer rok a chystá sa jej druhé vydanie. Táto skutoãnosÈ je pre nás dobr˘m znamením, Ïe záujem o pozadie lekárskej terminológie
v jej rôznych kontextoch na akademickej pôde
stále existuje a recenzovaná kniha je pre túto
oblasÈ nesporn˘m prínosom.
PhDr. Marcela Makuchová, JLF UK

Úvod do sociálnej psychológie
namiesto predkladania nespochybniteºn˘ch
poznatkov a faktov, ktoré odovzdávaním z generácie na generáciu a z uãebnice do uãebnice
ãasto reifikujú do podoby m˘tov.
Kladenie otázok, ako poznanie vzniká, vrcholí
v poslednej kapitole, ktorá prístupn˘m jazykom
popisuje základné epistemologické otázky sociálnej psychológie ako spoloãenskej vedy a viaÏe
rôzne my‰lienkové línie do diskusie nad sociálnym
charakterom poznania.
Samostatnú zmienku si zaslúÏi grafická stránka
knihy. Okrem pôvodn˘ch ilustrácií v kaÏdej kapitole sa autorovi podarilo získaÈ práva na reprodukovanie niekoºk˘ch jedineãn˘ch originálnych fotografií – napríklad zo Zimbardovho experimentu,
záber na úãastníkov Aschovho experimentu ãi
fotografiu Milgrama s jeho „generátorom ‰okov“.
Recenzentka prof. PhDr. Viera Baãová, DrSc.,
z Ústavu experimentálnej psychológie SAV sa
vyjadrila, Ïe „za písan˘m textom priam hmatateºne
cítiÈ silnú motiváciu autora napísaÈ pre slovenské
(a dúfajme, Ïe aj ãeské) ãitateºky a ãitateºov,,uãebnicu nového druhu‘, ktorej primárnou charakteristikou by bola zaujímavosÈ, svieÏosÈ, názornosÈ.“
Pokraãuje, Ïe „v texte cítiÈ aj didaktickú skúsenosÈ
autora, dlhoroãného uãiteºa predmetu sociálnej
psychológie.“ Publikácia je podºa recenzentky
„didakticky premyslená, popri odbornosti autor
v texte stále sleduje svoj cieº urobiÈ pre ‰tudentov
a ‰tudentky poznanie sociálnej psychológie zrozumiteºn˘m a zaujímav˘m aj hojn˘mi pouÏitím ilustrácií, fotografií, tabuliek a schém“.
Mgr. Sylvie Kouﬁilová, PhD., z Ústavu psycholo-

gie Akademie vûd âeské republiky v posudku
uvádza: „Kniha Medzi ãlovekom a ºuìmi: kapitoly
zo sociálnej psychológie je psána srozumiteln˘m a
ãtiv˘m stylem, kter˘ studentky a studenty neodradí mnoÏstvím cizích v˘razÛ, za souãasného
zachování odbornosti textu. Autor pí‰e genderovû
korektním jazykem, kter˘ rovn˘m dílem oslovuje
ãtenáﬁky i ãtenáﬁe. Teoretické poznatky jsou ilustrovány jak pﬁíklady z v˘zkumu, kter˘ vedl k jejich
vzniku, tak moÏnostmi aplikace tûchto poznatkÛ
v bûÏném Ïivotû. Pﬁispívá tak k tomu, Ïe teorie není
vnímána izolovanû od sociálního prostﬁedí, které se
snaÏí popsat, pﬁedpovûdût a vysvûtlit. âtenáﬁi a ãtenáﬁky jsou citlivû vedeni k tomu, konfrontovat teorii se
sociální realitou, coÏ je jeden z klíãov˘ch poÏadavkÛ
na souãasné vûdecké poznání.“
Tretia recenzentka Mgr. Magda Petrjáno‰ová
z Ústavu v˘skumu sociálnej komunikácie SAV
oceÀuje, Ïe „vìaka poctivému na‰tudovaniu
pôvodn˘ch zdrojov autorom tak ãítajúci majú jedineãnú moÏnosÈ nielen (1) zamyslieÈ sa nad limitmi
predpokladov, postupov a vysvetlení pouÏit˘ch
v jednotliv˘ch experimentoch, ale aj (2) sa pokúsiÈ
o vlastnú interpretáciu v˘sledkov, a (3) porovnaÈ ju
s kritick˘mi interpretáciami in˘ch spoloãensk˘ch
vedcov a vedk˘À, ktoré autor uvádza.“
Monografia Medzi ãlovekom a ºuìmi: kapitoly
zo sociálnej psychológie má 195 strán textu, vy‰la
vo vydavateºstve IRIS. K dispozícii je priamo
u autora – informácie sú na stránke
www.diskurz.sk.
Radomír Masaryk, PdF UK, autor
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„Poznávanie vesmíru by nás malo
viesÈ k pokore,“ sú slová docenta
Pavla Paºu‰a, ktor˘mi zaãal
prezentáciu vedeko-populárnej
knihy Dotyky s vesmírom.
Konala sa dÀa 15. októbra 2010
na Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky UK (FMFI)
za prítomnosti autorov.
Okrem zamestnancov fakulty
sa na nej zúãastnilo aj mnoÏstvo
vern˘ch ‰tudentov Univerzity
tretieho veku CëV UK (UTV).
Kniha, ktorá sa venuje astronómii
a kozmológii, vznikla vìaka autorskému
kolektívu vedcov a pedagógov FMFI
doc. Paºu‰a, prof. Masarika, doc.
Obálku tvoria ruky a hviezda V383,
·evãíka, Dr. Tótha a Dr. Vere‰a.
ktorá dosiahla najväã‰iu svetelnosÈ
V porovnaní s in˘mi populárnymi pubvo vesmíre.
likáciami ponúkajú autori vlastné témy,
prezentujú vlastné v˘sledky a najnov‰ie poznatky z astronómie a astrofyziky.
V knihe nájdete odpovede na triviálne otázky, ão je to priestor a ãas.
ëalej sa venuje objektom a javom vo vesmíre, Slnku, planétam, meteori-

Kniha, s ktorou sa dotknete

vesmíru

dom, asteroidom, kométam...
„Vysvetºuje v‰ak aj nároãné veci,
napr. otázku elementárnych ãastíc. Ukazuje sa potvrdenie správnosti teórie veºkého tresku,“ povedal doc.
·evãík.
Hoci nejde o typickú uãebnicu, je urãená poslucháãom Univerzity tretieho veku, pre potreby ºudov˘ch hvezdární, ale aj pre poslucháãov astronómie. Okrem t˘ch, ktorí sa problematike venujú, bude zaujímavá aj pre laickú verejnosÈ. Napriek odbornému obsahu je písaná v populárnom ‰t˘le
a pre zrozumiteºnosÈ doplnená registrom pojmov. Text dopæÀa mnoÏstvo
farebn˘ch obrázkov, z ktor˘ch viaceré zhotovili autori sami.
„Motivovali ma najmä ‰tudenti Univerzity tretieho veku. Najprv sme mali
vytvoriÈ texty, potom skriptá s ãiernobielymi fºakmi, ktoré sa volajú obrázky
a napokon vznikla táto kniha,“ hovorí doc. Paºu‰ o zrode my‰lienky na
vytvorenie publikácie.
Spolu s knihou vy‰lo aj DVD, ktoré pozostáva z animácií, obrázkov
a sprievodn˘ch zvukov˘ch vysvetlení. Dotyky s vesmírom je moÏné kúpiÈ
v univerzitnom kníhkupectve Heuréka a na Katedre astronómie, fyziky
Zeme a meteorológie FMFI UK za 12 eur.
LM

Publikácie vydané vo Vydavateºstve UK (jún – október 2010)
·tudijná literatúra
Bábelová, J., Friedová, L.: English for Medical Students
Bada, V.: Základy klinickej elektrokardiografie
Bezáková, L. a kol.: Praktické cviãenia z patobiochémie a molekulárnej biológie
Bilãík, V., LisoÀová, Z., Dobi‰, P.: New Member States and EU
Foreign Policy
Binovsk˘, A.: Anatómia pre ‰portovcov I
Binovsk˘ a kol.: Anatómia II
Buraj a kol.: Antická demokracia a sloboda a súãasnosÈ
âermáková, I., Stojkoviãová, H.: Slovak for Medical Students
Devínsky, F., Hegerr, J.: Názvoslovie organick˘ch zlúãenín
Charfaoui, E.: Nemeck˘ jazyk pre nefilológov
Charfaoui, E.: Nemeck˘ jazyk pre nefilológov – kºúã
Ivanová, A., Hromadová, K.: Deutsch für medizinische Berufe
Káko‰ová, Z.: Latinská humanistická poézia 16. storoãia
Kompolt, P., Timkková, B.: Pedagogická diagnostika a akãn˘ v˘skum
Kolektív: Slovenãina pre zahraniãn˘ch ‰tudentov
Kolektív: Poìme experimentovaÈ...
Koller, J. a kol.: Popáleniny
Kopernick˘, I., ·lahor, ª.: Vybrané kapitoly z manaÏmentu podnikov 1
Lintnerová, O., ·olltés, S., ·ottník, P.: Environmentálne riziká tvorby
kysl˘ch bansk˘ch vôd na opustenom loÏisku Smolník
Lisá, E.: Psychologické testovanie v práci
Mikulová, M. a kol.: Kapitoly zo slovenského realizmu
Mráz, P.: Poetika príleÏitostnej poézie B. Tablica a J. Hollého
Mydlíková, E.: Sociálna práca v neziskovom sektore
Országhová, T., Schlarmannová, J. a kol.: Slovník zoologick˘ch
termínov a taxónov
Ostatníková, D. a kol.: Autizmus z pohºadu neuropsychobiológie
Paºu‰, P. a kol.: Dotyky s vesmírom
Polák, ·., Varga, I. a kol.: Úvod do histológie a histologickej techniky
Ra
apant, S., Jurkoviã, ª., Fajãíková, K., Cveãková, V.: Aplikovaná
environmentálna geochémia
Schenk, J., Hrabovská, A.: ·kálovanie. Základné jednodimenzionálne metódy
Slaninová, M.: Genetická anal˘za eukaryotick˘ch mikroorganizmov
Slobodníková, L. a kol.: Príruãka na praktické cviãenia z mikrobiológie
Steinerová, J., Gre‰ková, M., Ilavská, J.: Informaãné stratégie v elektronickom prostredí
Valachová, D.: V˘tvarná v˘chova v predprimárnom vzdelávaní
a mimo‰kolskej ãinnosti
Zemanová, A.:: Angliãtina pre fyzikov
Monografie
Deák, D., Pirick˘, G., Slobodník, M.: Súãasné podoby súfizmu
od Balkánu po âínu
Hrapková, N.: Aufgaben und Initiativen der EFOS
Kusá, M. a kol.: K senzitivite literárnej vedy

Zborníky
Acta Facultatis Educations Physicae UC L/1
Acta Meteorologica Universitatis Comenianae
Analysing Pottery, Processing – Classification – Publication
Annual Report FNS 2009
DvadsaÈ rokov univerzitného vzdelávania seniorov na Slovensku
Ethnologia Slovaca et Slavica 33
Chokma – zborník pri príleÏitosti 60. narodenín prof. ThDr. Juraja
Bándyho
Paedagogica 21
Philologica LXV
Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike
Preklad ako kultúrna a literárna misia
Reziliencie a nové prístupy k v˘chove a vzdelávaniu
Spring Conference on Computer Graphics 2007
Spring Conference on Computer Graphics 2009
Spring Conference on Computer Graphics 2010
Studia Academica Slovaca
Studia Orientalia Slovaca VIII
Vedeckov˘skumná ãinnosÈ ústavov/katedier oãami mlad˘ch
pracovníkov LF

Vy‰lo na CD
Cihová, J.: English in Today´s Science World
âernu‰ák, I., Federiã, J.: Materials and Plasma-Wall Interactions
Doln˘, B.: IVO Barometer – zrkadlo kvality demokracie na Slovensku
Káda‰i, ª.: Genetika ãloveka
Masár, O. a kol.: Vybrané kapitoly z medicíny katastrof
Ma‰ura, J., Venczelová, Z.: Vybrané kapitoly z detskej kardiológie
Noga, J., Melicherãík, M., âernu‰ák, I.: The 9-th Central European
Symposium on Theoretical Chemistry
Olexová, A.: Metódy chemického v˘skumu I
O‰etrovateºstvo v zariadeniach sociálnych sluÏieb - zborník z konferencie
Ondra‰ik, R., Vlãko, J., Fen
ndeková, M.: Geologické hazardy a ich
prevencia
Sokolová, L., Masaryk, R.: Psychology Beyond University: Sharing
Good Practice, Learn from Experts
U‰áková, K., âipková, E., Gálová, T., Nagyová, S.: Didaktick˘
manuál z biológie 1
U‰áková, K., âipková, E., Gálová, T., Nagyová, S.: Didaktick˘
manuál z biológie 2
Zborník: ·tudentská vedecká konferencia Prírodovedecká fakulta
UK 28. 4. 2010
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AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOV

Beánia pre ‰tudentov
‰iestich fakúlt UK

V stredu 27. októbra 2010 zaÏilo
bratislavské PKO neoficiálne otvorenie
akademického roka na Univerzite
Komenského. Aj siedmy roãník Prvej
univerzitnej beánie sa niesol v duchu
dobrej zábavy, stretnutí ‰tudentov nielen
zo ‰iestich fakúlt (filozofická,
prírodovedecká, pedagogická, lekárska,
sociálnych a ekonomick˘ch vied a evanjelická
bohoslovecká), ktoré sa v spolupráci
s rektorátom podieºali na organizácii tohto
tradiãného kultúrno-spoloãenského
univerzitného podujatia.
O atmosféru nabitú dobrou náladou sa na
dvoch pódiách postarali Ïivé vystúpenia kapiel
Vidiek, Prague Conspiracy, Hex, LeRa, Vaola, Los

Banditos a núdza nebola ani o horúce rytmy
kapelky Mango Molas. Tu sa v‰ak moÏnosti vypoãuÈ si dobrú muziku nekonãila, pre v‰etk˘ch tancachtiv˘ch boli k dispozícii DJ-i. Súãasn˘mi hitmi
sa prostredníctvom Video disco náv‰tevníci pretancovali s DJ Mirom a o klasickú chuÈovku
Oldies disco sa postaral DJ Pierre. Oko pote‰ila
i laserová ‰ou.
Veãer pulzoval i v podobe atraktívnej vedomostnej súÈaÏe a fantastick˘ch cien. Náv‰tevníci
nezostali o hlade a smäde, organizátori zabezpeãili osvieÏenie aj du‰e, aj tela. ëal‰í vydaren˘
roãník beánie je teda za nami. ZaspomínaÈ naÀ si
v‰etci môÏeme aj prostredníctvom fotogalérie na
stránke beaniauk.sk.
Prvá univerzitná beánia opäÈ splnila poslanie
v podobe neopakovateºnej moÏnosti v priateºskej
atmosfére spoznaÈ nov˘ch ºudí a zaÏiÈ neoficiálne
uvedenie prvákov do vysoko‰kolského stavu vo
veºkom ‰t˘le. Má za sebou úspe‰nú minulosÈ,
poãas ktorej sa jej znaãka nezmazateºne zapísala
do povedomia nielen ‰tudentov UK. Spoloãenská
a estrádna sála PKO oÏila úÏasnou atmosférou tej
zábavnej‰ej stránky ‰tudentského Ïivota. Prvá
univerzitná beánia tak napísala ìal‰iu kapitolu, na
ktorú budú spomínaÈ v‰etci náv‰tevníci v podobe
nezabudnuteºnej noci, na ktorej sa dobrou hudbou, tancom a oslavou Ïivota ‰tudenta prekroãili
hranice fakúlt.
Gabriela Kolesíková, ‰tudentka PdF UK

Ako vyrie‰iÈ
najväã‰ie problémy univerzít?
Hovorí sa, Ïe v‰etky cesty vedú do Ríma.
A keì nie v‰etky, tak aspoÀ tie, ktor˘mi do
talianskej metropoly pri‰lo takmer
250 ‰tudentov na konferenciu UNICA v dÀoch
22. – 25. septembra 2010 diskutovaÈ
o súãasn˘ch problémoch univerzít.
Konferencia, ktorá sa koná kaÏdé dva roky,
niesla tentoraz názov Europe through students’
eyes (Európa oãami ‰tudentov). A hoci do tejto
siete nepatria v‰etky európske metropoly
a ·vajãiarsko dokonca zastupuje Lausannská
univerzita, svoje zastúpenie v nej má i tá na‰a
– Univerzita Komenského. Reprezentovali
ju desiati ‰tudenti, ktorí vyhrali konkurz
v minulom semestri.
Medzi desiatimi horúcimi témami, o ktor˘ch sa
diskutovalo v samostatn˘ch fórach, boli internacionalizácia na univerzitách, mobilita, rola univerzity
v súãasnej spoloãnosti, ako aj multikulturalizmus,
formálne a neformálne vzdelávanie, taktieÏ
Bolonsk˘ proces, v˘ber kvalitnej ‰koly, tvrdé
a mäkké zruãnosti a napokon udrÏateºn˘ rozvoj na
univerzitách.
Po príhovore rektorov ‰tyroch rímskych univerzít,
predsedu siete UNICA Stavrosa Zeniosa a eurokomisárky pre vzdelanie, kultúru, mnohojazyãnosÈ a
mládeÏ Androully Vassiliou nasledoval „spíker“ dÀa
Pavel Zgaga z ªubºanskej univerzity s prezentáciou
o internacionalizácii univerzít. Hlavnou my‰lienkou
referátu bolo, Ïe dvadsaÈpercentná mobilita do roku
2020, ktorú navrhla EÚ, bude znamenaÈ „brain
drain“ (odliv mozgov z menej rozvinut˘ch krajín)

a „brain gain“ (príliv mozgov do t˘ch rozvinutej‰ích)
a potom „nastane koniec histórie, ako povedal
Fukuyama pred dvadsiatimi rokmi,“ prorokoval
Zgaga. Nasledovala prezentácia plagátov jednotliv˘ch univerzít, priãom v závereãnom hodnotení
zvíÈazil plagát ‰vajãiarskych ‰tudentov.
Pred ‰tudentov tieÏ predstúpil Eric Corijn
z Bruselskej univerzity so svojou víziou spojen˘ch
veºk˘ch miest Európy. Po vytvorení siete by sme vraj
mohli lep‰ie rie‰iÈ globalizaãné v˘zvy a problémy.
Inga Bostadová z Osloskej univerzity s predná‰kou
Rola univerzity v súãasnej spoloãnosti zdôraznila
hlavne nezávislosÈ a zodpovednosÈ univerzít. TaktieÏ
povedala, Ïe univerzita by mala ‰tudentom odovzdávaÈ aj ideály a hodnoty, keìÏe „vedomosti bez
hodnôt sú len fakty“.
Na neoficiálnych rokovaniach ‰tudenti spísali
odporúãanie pre eurokomisárov a rektorov univerzít,
priãom v‰etky odporúãania vy‰li spolu ako oficiálny
dokument s názvom Rímska deklarácia. Vo v‰eobecnosti moÏno povedaÈ, Ïe ‰tudenti z diskusn˘ch
fór odporuãili celkovo viac investícií do ‰kolstva ãi
väã‰í dôraz na inovatívne formy vyuãovania. ëal‰í
podnet, vytvorenie rebríãka univerzít podºa ich environmentálnej agendy, by napomohol ich prestíÏi
a podporil súÈaÏenie o väã‰iu energetickú nezávislosÈ. Zazneli tieÏ návrhy na zjednodu‰enie a stransparentnenie v‰etk˘ch univerzitn˘ch ponúk a stáÏí ãi
vytvorenie ‰tudentsk˘ch komisií, ktoré by vytvorili
celoeurópsku sieÈ, vymieÀali si skúsenosti a spoloãne postupovali pri zavádzaní environmentálnej
agendy.
Bohumil Petrík, ‰tudent Ïurnalistiky FiF UK

âerstv˘
vietor

Nav‰tívili sme Pedagogickú fakultu UK
a na jej chodbách sme oslovili
‰tudentky s dvoma otázkami: „âo Èa
najviac priÈahuje na práci uãiteºa?“
a „Ak by si mohla, ão by si zmenila
v slovenskom ‰kolstve?“
Odpovede boli rôzne.
Natália, 5. roãník:
1. ·tudujem nepedagogick˘ odbor, sociálnu
prácu. Netvrdím, Ïe to potom neskôr budem
robiÈ, ale ‰tudujem to, ão ma baví a zaujíma.
2. KeìÏe ne‰tudujem uãiteºsk˘ odbor, tak
neviem, ako to tam chodí. âo by som zmenila? Neviem, nikdy som sa nad t˘m nezam˘‰ºala. Platy uãiteºov by som zmenila, zv˘‰ila, moÏno aj prostredie.
Zuzana, 1. roãník
1. Najviac asi kontakt s deÈmi, lebo mám rada
deti a to ma aj in‰pirovalo k tomu, aby som
sem pri‰la ‰tudovaÈ.
2. âo je najhor‰ie? Asi prístup uãiteºov
k deÈom. Asi to hodnotím, ako najhor‰ie, pretoÏe niekedy sú tí uãitelia aÏ priveºmi necitliví.
Ale zase deti dokáÏu byÈ riadne drzé, takÏe je
to obojstranné.
Mária, 1. roãník
1. Skôr som rozm˘‰ºala nad moderátorstvom. Ako uãiteºka by som sa chcela nauãiÈ
pracovaÈ s trémou a vystupovaÈ pred kolektívom.
2. Hlavne prostriedky ako sú nové tabule,
internet v triedach, pomôcky a materiály
na uãenie.
AlÏbeta, 2. roãník
1. Neviem, ãi to bude moje budúce povolanie, keìÏe ja sa e‰te hºadám. Beriem to tak,
Ïe odtiaºto sa nemusí ísÈ len za uãiteºa, ãiÏe
e‰te nie som zameraná nejako konkrétne.
2. Asi celkov˘ prístup, ãi uÏ uãiteºa k Ïiakovi
alebo osnovy. Pripadajú mi, akoby ten, kto
ich tvorí, nevedel, o ãom ich robiÈ. A potom
zameraÈ sa na tvorivú ãinnosÈ v ‰kole, nielen
na memorovanie, ale vniesÈ do ‰túdia nejakú
kreativitu.
Ivana, 1. roãník
1. Hlavne predmet, ktor˘ idem uãiÈ. A celkovo mám pozitívny vzÈah k deÈom. Hoci v dne‰nej dobe to chce odvahu, byÈ uãiteºom.
2. Asi veºa vecí. Jednou z nich by bol prístup
Ïiakov k uãiteºom a k predmetu. A aby hodiny, získavanie materiálov aj uãebnice boli zaujímavej‰ie. Chcela by som nejako zefektívniÈ
hodiny.
Vyzerá to tak, Ïe nová generácia uãiteºov
by rada do vyuãovacieho procesu vniesla
hlavne kreativitu a rada by zlep‰ila vzÈah Ïiak
– uãiteº. Dúfajme, Ïe sa im to podarí a deti
budú do ‰koly chodiÈ s nad‰ením aj vìaka
svojím vyuãujúcim.
Zuzana Bodnárová, Andrea Kiss,
‰tudentky Ïurnalistiky FiF UK
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KOMIKS

ENGLISH SUMMARY
• Comenius University with the New Rector
Professor Karol Miãieta was elected as the new Rector of
Comenius University (CU) on 10 November 2010. He studied biology in the Faculty of Natural Sciences of CU (FNS). Now he works
as the Head of the Department of Botany of FNS. He wants to
offer an intellectual space for open discussions, improve the material sources of CU or intensify international cooperation. He will
take the position from 1 February 2011 till 31 January 2015. Pg 3
• New Barrier-Free Rooms in the Dormitories
The dormitories, Mlyny and DruÏba, opened four new barrier-free
apartments for handicapped students in October. The apartments
include rooms with barrier-free furniture and equipment, bathroom
and kitchen. The dormitories together invested 169,000 Euros
from their own sources. Both of the dorms are gradually reconstructing the entries, pavement and other facilities too. Pg 3
• 90 Year Old Doctors’ Club
The Club of Slovak Doctors celebrated its 90th anniversary and
honoured 70 significant people of present medicine. The celebration of the oldest active doctors’ club in Slovakia was patronised
by the President of the Slovak Republic. Pg 3
• Pharmaceutics to Be Studied for 70 Years
Pharmaceutical studies in Slovakia celebrated its 70th anniversary
on 6 October 2010 in the Rectors Hall in Comenius University. Its
history started as interfaculty studies at CU. The pharmacists studied first at the Faculty of Philosophy and then at the Faculty of
Medicine. Conditions improved after founding the sixth faculty of
CU in 1952 – the Faculty of Pharmacy. Pg 4
• Alojz Draho‰ Exhibited at Bratislava Castle
The Head of the Department of Fine Art of the Faculty of Education
of CU presented his pieces at Bratislava Castle during the summer.
The audience had the opportunity to see his sculptures made of
wood, bronze or stone but he does use other materials as well.
According to the curator, Hejlová, his motifs are mostly women. Pg 5
• 50 Year Old Faculty of Physical Education and Sports
The Faculty of Physical Education and Sports of CU celebrated its
50th anniversary. After the ball in February, they organized an international symposium and a science conference in May. The celebration reached a peak in the new academic year. A meeting of exemployees, a meeting of Olympians and a student party took
place at the faculty. The Slovak representative football players also
visited the faculty. The ceremonial meeting of the academic staff,
the ceremonial evening and a conference about 50 years of sport
teachers’ education ended the celebration. Pg 6
• Roman Catholic Faculty is 60 Years Old
The Faculty of Roman Catholic Theology of CU commemorated its
60th anniversary on 12 October 2010. The conference presented
different topics like the formation of priests, science of philosophy
during the communism or perspectives after the fall of the regime. Pg 7
• Project “Small Countries and Influences of Global Financial Crisis”
A seminar “The governance in small countries in turbulent times”

•

•

•

•

•

•

•

organized by CU and University Oslo in Norway took place on 26
and 27 October 2010. A public discussion with the ministers of
foreign affairs of both Slovakia and Norway was held on 27
October. The project also included a seminar for PhD students led
by Norwegian Professor Neumann on 28 and 29 October. Pg 12
Political Sciences to Be Taught for 20 Years
The Department of Politics of the Faculty of Philosophy of CU is
celebrating its 20th anniversary during this academic year. Only
after 1989 could political sciences be accepted as a field of study
in Slovakia. Students are being educated in politics, international
relations and European integration. Among the graduates of the
department we find ministers, politicians, diplomats, journalist and
others. Pg 12
Conference Pointed Out the Need of Senior Education
The University of the Third Age of the Centre of Continuing
Education of CU celebrated its 20th anniversary by having the
international conference on senior education that took place on 7
October 2010. The conference wanted to compare experience
from senior education from different European countries. The result
of the conference is knowledge that senior education is important
due to rising age of population. Pg 14
Young Scientists to Improve Their Ability of Publishing
The Faculty of Education of CU and The Slovak Academy of
Science organized a project named Junior Academic Writing
Accelerator. It focused on improving the ability of young PhD and
post-PhD scientists to publish in science magazines. Pg 14
Scientists Learn to Communicate in Their Field in a Different
Language
The Department of Logopaedics of the Faculty of Education of CU
researches the literacy in European languages. The project supports the generation of job positions for young students, PhD students and post-PhD students coming from foreign countries. The
attendants learn to communicate and work in their science field in
one of seven European universities. Pg 15
Academic Championship of Slovakia in Frisbee
The Slovak Association of University Sports and the Slovak
Association of Frisbee organized a championship in frisbee for university and high school students. The winner was the home team
from the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU.
Pg 24
Lafranconi Hour of Running
The Lafranconi Hour of Running took place at the Faculty of
Physical Education and Sports on 22 September 2010. It is the
only “hour of running” in Bratislava nowadays. The longest distance 15.819 km was ran by Peter Deão. Pg 24
High School Students to Compete in Our University
The Prize of the Dean of the Faculty of Physical Education and
Sports of CU was arranged for high school student as it is every
year. Ten schools took part. The students competed in running,
height jumping, distance jumping, shot put and a relay race. Pg 24
LM
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Tím FMFI UK víÈazom
Akademick˘ch majstrovstiev Slovenska vo frisbee
V Mlynskej doline sa dÀa 9. 10. 2010 konal
prv˘ roãník Akademick˘ch majstrovstiev
Slovenska v hre ultimate frisbee.
Toto podujatie pripravila Slovenská
asociácia univerzitného ‰portu spolu
so Slovenskou asociáciou Frisbee
a s usporiadajúcou Katedrou telesnej
v˘chovy a ‰portu FMFI UK.

VíÈazn˘ tím FMFI UK: Beata Hergelová, Michal Hojãka,
Michal Kováã, Martin Kravec, Ondrej Mikulá‰, Michal
Prusák, Marián Rusnák, Viktor Tomkoviã

SúÈaÏili vysoko‰koláci a maturanti v tímoch
V˘chod, Stred a Západ a dvoch bratislavsk˘ch
tímov (FMFI UK a Strojnícka fakulta STU).
Medzi hráãmi boli najmä ‰tudenti Univerzity
Komenského spolu so ‰tudentmi STU
Bratislava, EU Bratislava, UCM Trnava, UPJ·
Ko‰ice, TU Ko‰ice a TU Zvolen. Mimoriadnym

hosÈom turnaja bol tím VUT Brno. VíÈazom turnaja sa po napínavom finále stal domáci tím
FMFI UK, druhé miesto obsadil tím Západu,
v zápase o tretie miesto vyhralo Brno nad
tímom Stred a v boji o piate miesto vyhrali bratislavskí strojári nad TU Ko‰ice.
Ultimate Frisbee je bezkontaktn˘ ‰port, ktorého popularita na Slovensku v˘razne rastie
najmä medzi ‰tudentmi na‰ej univerzity. Na
FMFI a na FTV· (pod vedením Mgr. Gustáva
Argaja, PhD.) si ho môÏu zapísaÈ aj v‰etci ‰tudenti v rámci telesnej v˘chovy.
V‰eobecn˘ m˘tus, Ïe frisbee sa hádÏe do
kruhu, alebo sa hrá so psom a je to nenároãná
aktivita na voºné letné popoludnia, je myln˘. Na
súÈaÏnej úrovni je to totiÏ dynamick˘ tímov˘
‰port, v ktorom sú potrebné zároveÀ r˘chlosÈ,
vytrvalosÈ aj zruãnosÈ. Hrajú proti sebe dva
typicky sedemãlenné tímy a ich cieºom je skórovaÈ tak, Ïe chytia lietajúci disk v koncovej
zóne ihriska, ako v americkom futbale. Hráã s
lietajúcim diskom v ruke nesmie behaÈ, navy‰e
má iba 10 sekúnd na jeho odhodenie. Frisbee
sa od ostatn˘ch ‰portov odli‰uje najmä t˘m, Ïe
sa hrá bez rozhodcu. Hráãi sa v prípade faulov
sami dohodnú, ako sa situácia spravodlivo
vyrie‰i. Hlavn˘m pravidlom hry je dodrÏiavanie
takzvaného „spirit of the game“, teda férového
správania.
Richard Kollár a Katarína Boìová, FMFI UK

Cena dekana FTV·T UK

Lafranconská
hodinovka
DÀa 22. septembra 2010 sa konal
4. roãník Lafranconskej hodinovky, teda
pretekov, ktoré sa v atletickej sezóne
neorganizujú ãasto. V súãasnosti je to
jediná hodinovka v Bratislave. O tom,
Ïe absolvovaÈ takéto zaÈaÏenie nie je
jednoduché svedãí aj fakt, Ïe na ‰tarte
sa objavilo 15 muÏov a len dve, namiesto
‰tyroch prihlásen˘ch Ïien.
Preteky usporiadala Katedra atletiky FTV·
UK Bratislava v spolupráci s atletick˘m
oddielom Slávia UK Bratislava na Atletickom
‰tadióne prof. Kuchena a otvoril ich vedúci
katedry T. Kampmiller. Bez pomoci doktorandov katedry by v‰ak nebolo moÏné kon‰tatovaÈ spokojnosÈ s tohtoroãn˘m dielom
pretekov. Pomerne teplé poãasie zv˘‰ilo
nároky na beÏcov a asi aj to bola jedna
z príãin, Ïe iba traja pretekári prekonali hranicu 15 km. Novinkou tohto roãníka bola veºká
ãasomiera v priestore ‰tartu, ktorá pomohla
lep‰ej orientácii beÏcov poãas pretekov.
Najviac zabehli Peter Deão (15 819 m),
Peter Garaj (15 460 m) a Bohu‰ Mi‰koviã
(15 110 m). Osobitnú pozornosÈ si zaslúÏi
v˘kon Karola Petöcza (12 480 m), ãoskoro
sedemdesiatnika, ktor˘ sa svojím v˘konom
umiestnil v strede poradia. V‰etci pretekári
dostali od FTV· UK mal˘ suvenír a prví traja
aj poháre.
doc. PaedDr. Anton Lednick˘, PhD.,
FTV· UK

v atletike
Ako tradiãne v septembri, aj tento rok
sa Atletick˘ ‰tadión prof. Kuchena
na Lafranconi rozozvuãal smiechom
i napätím v Ïiackych pretekoch
47. roãníka Ceny dekana Fakulty telesnej
v˘chovy a ‰portu UK (FTV·) v atletike.
Preteky, ktoré sú pokraãovaním
Ceny Veãerníka, majú stabilné miesto
v kalendári a te‰ia sa popularite

Dekan M. Holienka s víÈazn˘m druÏstvom
zo ·portového gymnázia Ostredková. Foto: A. Lednick˘

na ‰kolách. Na súÈaÏi sa zúãastnilo desaÈ
základn˘ch ‰kôl, medzi nimi aj ‰portová
trieda z Malaciek.
Chlapci aj dievãatá pretekali v ‰iestich disciplínach (beh na 60 m, beh na 600 m, skok do v˘‰ky,
skok do diaºky, vrh guºou a ‰tafetov˘ beh 4 x 60
m). Za pozornosÈ stoja v˘kony v skoku do v˘‰ky:
S. Butkovská (Spojená ‰kola Tilgnerova) dosiahla
143 cm a medzi chlapcami ª. Zeman (·portové
gymnázium Ostredková) skoãil 185 cm.
Za umiestnenie v jednotliv˘ch disciplínach pretekári získali body pre svoju ‰kolu. V súÈaÏi dievãat sa na prv˘ch troch miestach umiestnili
Základná ‰kola Záhorácka Malacky (51 bodov),
·portové gymnázium Ostredková (51) a Spojená
‰kola Tilgnerova (43). V súÈaÏi chlapcov zvíÈazilo
·portové gymnázium Ostredková (49), druhá
bola Spojená ‰kola Tilgnerova (37) a tretia
Základná ‰kola Záhorácka Malacky (34). VíÈazi
jednotliv˘ch kategórií boli odmenení vecn˘mi
cenami a celkov˘ víÈaz si odniesol aj putovn˘

Na Lafranconskej hodinovke sa tento rok
zúãastnilo 17 beÏcov. Foto: A. Lednick˘

pohár. Ceny odovzdával dekan fakulty doc. M.
Holienka v prítomnosti vedúceho katedry atletiky
prof. T. Kampmillera. Poìakovanie a pohár na
pamiatku si prevzal aj zakladateº Ceny Veãerníka,
doc. B. Rusina.
Pre organizátorov z Katedry atletiky FTV· UK
(L. DoleÏajová, A. Lednick˘, A. Barineková) i atletického oddielu Slávia UK Bratislava (J. Ko‰tial, I.
Ozorák, E. ·antavá) bola odmenou skvelá nálada
i pohoda medzi súÈaÏiacimi.
doc. PaedDr. Anton Lednick˘, PhD., FTV· UK
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