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Som staromódny. Keì si preãítam, ako ‰tudentka na‰ej
‰koly napísala, Ïe „obrovská vìaka patrí... pani Kovaãiãovej 
z FM UK“, nedokáÏem sa zdrÏaÈ, nedokáÏem neodpísaÈ, 
Ïe hoci dne‰né ãasy velia inak – zdanlivo familiárne a falo‰ne
rovnostársky, tak pani Kovaãiãová z FM UK pre mÀa bola, 
je a bude prodekankou Kovaãiãovou. Vo v˘roku ‰tudentky 
je v‰ak aj pozitívum – ìal‰ia práca pani prodekanky bola znova
taká impresívna, Ïe stála jej konzumentom za verejné a do-
konca písomné poìakovanie. Veºa vecí rôzneho druhu by sme
na UK nemali, ak by na nej roky nepôsobili takí entuziasti, ako
je napríklad pani prodekanka a veºa vecí by bolo na svete inak,
ak by sa ºudia za dobrodenie dokázali ãastej‰ie poìakovaÈ. 

Z ìal‰ích nie úzko profesijn˘ch zvestí dne‰ného ãísla 
ma zaujala iná téma: predná‰ajúci z Leidenskej univerzity 
na pôde UK uvaÏoval o tom, ãi má byÈ sloboda prejavu úplne
neobmedzená. Poviete si – je tam toho, tak˘ch tu uÏ bolo. 
No – bolo a nebolo. Ak to pojmeme prísne profesionálne, tak
bolo. Ak to pojmeme ako ‰ir‰ie posolstvo, tak práve ‰piãková
diskusia o témach „v‰eobecn˘ch hodnôt“ ponúkaná ‰irokému
poslucháãstvu by mala nachádzaÈ pôdu na tradiãnej a seba-
vedomej univerzite, ktorej „hodnotov˘m základom sú idey
pravdy, dobra a spravodlivosti“. 

Referujeme aj o tom, Ïe na medzinárodnom poli sme 
sa presadili netradiãne: „turnaj EUROMILÁNO sa postupne
v Európe stáva najpoprednej‰ím ‰portov˘m turnajom uni-
verzít. ... UK reprezentovaná ‰tudentmi FMFI, FTV·, FM, PriF
vybojovala celkové prvenstvo“. Skvelé. Priznám sa, Ïe mÀa
v ãlánku e‰te viac pote‰il dovetok: „·tudenti UK vytvorili po-
ãas turnaja súdrÏn˘ kolektív, ktor˘ zanechal veºmi dobr˘ do-
jem“.

MoÏno niektorí z t˘chto ‰tudentov budú na budúci rok oce-
není rektorom. V tomto roku bola medzi vyznamenan˘mi 
k 17. novembru aj poslucháãka, ktorá „‰esÈ rokov ‰tuduje 
so ‰tudijn˘m priemerom 1,00“. KeìÏe to nie je na tej najjed-
noduch‰ej fakulte, tak uÏ toto samo o sebe môÏe vzbudiÈ
otázky typu „Ako sa to dá?“. Odpoveì bola okúzºujúco, priam
vianoãne prostá: „Myslím si, Ïe to nie je také ÈaÏké. ... Vybrala
som si ‰kolu, ktorá ma baví, a preto to ide nejako samo“.

V ìal‰om vám uÏ ponúknem záÏitok z jedineãného rozprá-
vania múdreho: „‰tudenti. Oni s nádejou prichádzajú na uni-
verzitu, aby zverili do jej rúk ãasÈ svojho Ïivota. ... Sú rôzni,
v˘nimoãní, originálni a neopakovateºní. Oãakávajú, Ïe sa uni-
verzita stane ich dobrou matkou, ktorá ich vhodne nasmeruje
k naplneniu ich túÏob a ambícií. Pastieri, keì sa poklonili
JeÏi‰ovi, následne v‰etk˘m rozprávali, ão videli a zaÏili. Bol 
to pre nich najväã‰í záÏitok v Ïivote. Prajme si, aby toto spô-
sobila v Ïivote ‰tudentov aj na‰a univerzita. Keì ju raz opus-
tia, aby mohli do smrti rozprávaÈ, Ïe Ïivot na nej bol pre nich
veºk˘m intelektuálnym a ºudsk˘m záÏitkom.

Podobná je aj cesta pedagógov na na‰ej univerzite. Aj oni
poãas Ïivota vynaloÏili veºké úsilie, aby jej priniesli svoje „dary“
skúsenosti, poznania a inteligencie. Oni jej robia dobré meno
po celom svete. Ich zásluhou nie je univerzita regionálnou
‰kolu, ale UNIVERZITOU.“

Dnes Na‰a hovorí i to, Ïe k „základn˘m znakom sviatoãného
ãasu patrí aj odli‰nosÈ od kaÏdodennosti“. „Nebojme sa pove-
daÈ, Ïe bez lásky by na‰a univerzita nemohla dôstojne existo-
vaÈ a napredovaÈ.“ Lásky a milosti plné sviatky i cel˘ nastáva-
júci rok vám.

M. Dúbrava, prorektor UK

Poznámka k titulnej strane:

SúÈaÏ o Novoroãn˘ grafick˘ list 2010 má svojich víÈazov. Prvé mies-
to, ktorého autorkou je ‰tudentka 2. roãníka Pedagogickej fakulty UK
Darina âernáková, tvorí titulnú stranu tohto ãísla. Viac na strane 7.
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Voºby kandidáta na rektora UK na funkãné
obdobie od 1. februára 2011 do 31. januára
2015 sa uskutoãnili 10. novembra 2010
a predstavili sa na nich ‰tyria kandidáti. 
âíslo jedna si vyÏreboval prof. RNDr. Vladimír
·ucha, DrSc., druh˘m v poradí bol 
doc. RNDr. Ján Boìa, CSc., ako tretí vystúpil
prof. RNDr. Karol Miãieta, PhD., a poslednou
predstavenou bola prof. RNDr. Marta
Kollárová, DrSc.

Profesor ·ucha z Prírodovedeckej fakulty UK 
pri predstavovaní svojich zámerov povedal, Ïe ‰tu-
denti potrebujú ‰ancu dnes a nie zajtra. Pre Bra-
tislavu podºa jeho slov zabezpeãil v˘nimku, aby
mohla ãerpaÈ zo ‰trukturálnych fondov. Pri smero-
vaní univerzity sa chcel in‰pirovaÈ Michiganskou

univerzitou, ktorá investovala do vedy a stala sa
‰piãkou. Vy‰‰ie platy, lep‰ie internáty, chutnej‰ie
jedlá v jedálni boli tieÏ v jeho pozornosti.

Docent Boìa, ktor˘ je dekanom Fakulty mate-
matiky, fyziky a informatiky UK, predstavil ako kºú-
ãové získaÈ najlep‰ích maturantov a mlad˘ch ºudí
zo vzdialenej‰ích regiónov a zahraniãia. Podºa ne-
ho, aby univerzita mohla bojovaÈ o ‰tudentov, musí
maÈ kvalitu najmä jej diplom. Jeho zámerom bolo
takisto zabrániÈ odchodu v˘born˘ch uãiteºov 
do zahraniãia.

Podºa profesora Miãietu, b˘valého predsedu
Akademického senátu UK (AS UK), je poslaním
univerzity uplatnenie absolventov. UK by podºa
neho mala byÈ centrom vzdelávania a v˘skumu 
na Slovensku. Poukázal na znaãné podfinancova-
nie UK. PozornosÈ by sa mala sústrediÈ na ‰piãko-
v˘ch pracovníkov a tieÏ na pritiahnutie talentova-
n˘ch ‰tudentov.

Profesorka Kollárová, prorektorka pre vedecko-
v˘skumnú ãinnosÈ a doktorandské ‰túdium UK,
mala záujem na inovácii a kreovaní nov˘ch ‰tudij-
n˘ch programov, podpore vedy a v˘skumu, priãom
poukázala na byrokratickú záÈaÏ pre rie‰iteºov. 
Na rekon‰trukciu budov ponúkla moÏnosÈ vyuÏitia
PPP projektov.

Voºby prebehli v troch kolách, keìÏe na zvolenie
bolo treba 3/5 hlasov z poãtu prítomn˘ch ãlenov
AS UK a v prv˘ch dvoch kolách Ïiaden z kandidá-
tov nedostal potrebn˘ poãet hlasov. V prvom kole
vypadol docent Boìa so ‰tyrmi hlasmi. Rovnako
po 15 hlasov získali profesorka Kollárová a profe-
sor ·ucha, 31 hlasov získal profesor Miãieta.
V druhom kole volieb vypadla profesorka Kol-
lárová, ktorá získala 17 hlasov. Do prvého kola
postúpil profesor Miãieta s 28 hlasmi a profesor
·ucha s 20 hlasmi. VíÈazom v treÈom kole volieb
a kandidátom na rektora sa napokon stal profesor
Miãieta so ziskom 39 hlasov. Jeho protikandidát
profesor ·ucha získal 26 hlasov. 

Profesor Miãieta nám krátko po zvolení povedal:
„Uvedomujem si, Ïe ma ãaká váÏna práca a zod-
povednosÈ. Dôvera, ktorú som dostal, ma prekva-
pila. Teraz bude, samozrejme, treba, aby sme 
tú dôveru pretavili do ÈaÏoby a práce, ktorá nás
ãaká. Musíme tieÏ nájsÈ kolektív ºudí, ktor˘ by sa 
na túto ÈaÏkú prácu odhodlal.“

Rozhovor o plánoch a zámeroch profesora
Miãietu nájdete na stranách 10 – 11.

„Okrúhly“ rok 2010 sa pomaliãky blíÏi 
ku koncu. Tento mesiac sme sa vás
preto sp˘tali: „âo pre vás znamená
koniec roka? Ako ho budete tráviÈ?“

Prof. JUDr. Jozef BeÀa, CSc., vedúci Ka-
tedry právnych dejín PraF UK:
Znamená pre mÀa vyd˘chnutie. Uvoºnenie 
zo stresov a tenzií termínov a dátumov. Poo-
hliadnutie sa, ak˘ rok to uplynul. Ako som 
v Àom ako uãiteº fakulty a univerzity obstál. 
V ãom som bol uÏitoãn˘m pre ‰tudentov,
kolegov. âi som nieão prospe‰né v ‰tudijnom
programe, vo vednom odbore v tomto roku
zanechal. A ão mi zostalo, ão môÏem, mám
urobiÈ v ìal‰om roku. Koniec roka budem trá-
viÈ s manÏelkou, so synmi a ich rodinami. Naj-
mä s na‰ím dvojroãn˘m vnúãikom Ondrej-
kom.
Prof. RNDr. Marek Fila, DrSc., vedúci Ka-
tedry aplikovanej matematiky a ‰tatistiky
FMFI UK:
Koniec roka sa od zvy‰ku roka lí‰i t˘m, Ïe je
vtedy na dlh‰í ãas zavretá fakulta. Istému
bilancovaniu uplynulého roka sa nevyhnem,
ale odloÏím to na január, keì bude treba po-
dávaÈ v˘roãné správy grantov˘m agentúram.
Koniec roka budem tráviÈ doma s rodinou 
a knihami.
PhDr. Emília Hru‰ovská, vedúca Oddele-
nia ‰tudijn˘ch vecí RUK:
Znamená nesmierne veºa administratívnej
práce na ‰tudijn˘ch oddeleniach vrátane
ná‰ho O·V Rektorátu UK. Te‰ím sa na lyÏo-
vaãku vo Vysok˘ch Tatrách.
Mgr. Peter Miazdra, riaditeº Centra infor-
maãn˘ch technológií UK:
Budem ho tráviÈ v rodinnom kruhu, pokojn˘
papuãov˘ Silvester spojen˘ so snahou dovy-
rozprávaÈ si v‰etko, na ão sa cez ru‰n˘ rok
nepodarilo nájsÈ ãasu... Koniec roka pre mÀa
znamená príleÏitosÈ si s odstupom a po po-
koji predo‰l˘ch sviatoãn˘ch dní uvedomiÈ, 
o ãom bol rok 2010. âi, prípadne nakoºko,
som sa venoval záleÏitostiam, ktoré sa nako-
niec ukázali byÈ dôleÏit˘mi alebo naopak ne-
dôleÏit˘mi. TotiÏto, snaÏím sa zlep‰ovaÈ si Ïi-
tie Ïivota pravidlom „80 na 20“, známym 
aj ako Parretovo pravidlo. Vraj 20 % udalostí
v Ïivote ãloveka má 80 %-n˘ dopad a nao-
pak. Na konci roka sa snaÏím spätne pozrieÈ,
ãi sa mi podarilo správne rozlí‰iÈ t˘ch dôleÏi-
t˘ch 20 % a ãi som im následne venoval 
80 % mojej energie, ãasu a schopností, aby
som sa s nimi vysporiadal.

Ako
budete 
tráviÈ

koniec 
roka? Akademická rankingová a ratingová 

agentúra (ARRA) zverejnila rebríãek 
slovensk˘ch fakúlt podºa zamerania.
Najväã‰í pokrok z na‰ich fakúlt, ale i fakúlt
na Slovensku vôbec, oproti minulému roku
zaznamenala Fakulta telesnej v˘chovy
a ‰portu UK (FTV·). Hoci fakulta 

si dlhodobo udrÏiava status najlep‰ej 
pedagogickej fakulty, poskoãila medzi 
v‰etk˘mi fakultami vìaka nárastu 
bodovému zisku.

Najlep‰ou slovenskou teologickou fakultou 
je Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Rím-
skokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fa-
kulta UK je siedma. Na prvom mieste z fakúlt
právnického zamerania sa nachádza Právnická
fakulta UK. V odbore pedagogick˘ch vied vedie
FTV·, Pedagogická fakulta UK je piata. Filo-
zofická fakulta UK sa spomedzi rovnako zame-
ran˘ch fakúlt umiestnila ako druhá najlep‰ia 
za Fakultou humanitn˘ch a prírodn˘ch vied Pre-
‰ovskej univerzity. Fakulta managementu UK 
je v ekonomickom zameraní siedmou fakultou
na Slovensku. Najlep‰ou prírodovednou fakul-
tou je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
UK, Prírodovedecká fakulta UK je tretia.
V medicínskych vedách na‰e fakulty obsadili
prvé tri miesta: najlep‰ou je Jesseniova lekárska
fakulta UK, druhou v poradí je Farmaceutická
fakulta UK a treÈou najlep‰ou je Lekárska fakul-
ta UK. Lídra máme aj v kategórii „ostatné spolo-
ãenské vedy“ a je ním Fakulta sociálnych a eko-
nomick˘ch vied UK.
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UÏ patrí k tradícií na na‰ej univerzite, 
Ïe v jej aule sa kaÏdoroãne uskutoãÀuje 
vianoãn˘ koncert. Nevnímam ho len ako
jeden z príspevkov k vianoãnej atmosfére,
ale aj ako kaÏdoroãné posolstvo univerzity
okolitému svetu, Ïe posolstvo Vianoc patrí
bytostne k jej poslaniu. MôÏeme 
to ilustrovaÈ pohºadom na „personálne“
obsadenie, ktoré sa pred vy‰e dvetisíc
rokmi stretlo v Betleheme. 

Na‰ím „betlehemom“ je Bratislava. Univerzita
v nej existuje uÏ vy‰e deväÈdesiat rokov a je pre
Bratislavu nenahraditeºn˘m darom. Kto nav‰tívi
skutoãn˘ Betlehem v Izraeli, tak vidí, Ïe JeÏi‰ovo
narodenie prinieslo tomuto malému mestu zápis
medzi v˘znamné mestá na‰ej planéty. Podobne
aj na‰a univerzita priná‰a hlavnému mestu zápis
medzi svetové univerzitné mestá a centra. 
Do Betlehema prichádza veºké mnoÏstvo turis-
tov, ktorí robia mesto Ïiv˘m a príÈaÏliv˘m. Po-
dobne tisíce ‰tudentov na‰ej fakulty priná‰ajú
stále novú vitalitu ná‰mu hlavnému mestu.
Napokon si pútnici odná‰ajú zo Svätej zeme
„betlehem“ vo svojom srdci. Aj na‰i ‰tudenti, keì
sa rozlúãia s univerzitou, si Bratislavu navÏdy
odná‰ajú vo svojich srdciach. 

Hlavnou osobou v betlehemskej ma‰taºke 
je dieÈa JeÏi‰. Bolo v tej chvíli pre kaÏdého ne-
predstaviteºné, Ïe dieÈa, ktoré sa narodilo
v tak˘ch nedôstojn˘ch podmienkach, radikálne
ovplyvní dejiny sveta, a aj dejiny poznania
a vzdelávania. Keì vyrástlo, tak ohlásilo boÏie
posolstvo svetu, ktoré sa stalo súãasÈou v‰et-
k˘ch vzdelávacích in‰titúcií. Tí, ktorí prijali evan-
jelium si zaãali postupne uvedomovaÈ, Ïe ne-
môÏe byÈ súãasÈou len privátneho Ïivota, ale Ïe
má ambície priniesÈ novú kvalitu do v‰etk˘ch
ºudsk˘ch ãinností, teda aj do univerzitného
sveta. JeÏi‰ovo posolstvo bude maÈ vÏdy ão po-

núknuÈ univerzite, lebo
môÏe ponúknuÈ to, ão ne-
ponúkne Ïiadna veda
a filozofia. 

Vedºa JeÏi‰a je jeho
matka Mária a pestún
Jozef. Obidvaja ho prijali
s veºkou láskou. Je to 
aj ich vianoãné posol-
stvo pre na‰u univerzi-
tu. VzÈah k niekomu
a k nieãomu sa nedá
nanútiÈ. Ak sa v‰ak uni-
verzita stala súãasÈou Ïivota veºkého mnoÏstva
pedagógov, ‰tudentov a nepedagogick˘ch za-
mestnancov, tak oãakáva, Ïe ju budú maÈ radi
a budú jej pomáhaÈ. JeÏi‰ bol Boh a predsa pri-
jal ºudskú lásku. Nebojme sa povedaÈ, Ïe bez
lásky by na‰a univerzita nemohla dôstojne exis-
tovaÈ a napredovaÈ. 

V evanjeliu ãítame, Ïe anjel oznámil pastierom
radostnú správu, Ïe sa im v meste Betleheme
narodil Spasiteº, Kristus Pán. Anjel je pre univer-
zitu symbolom „nov˘ch správ,“ ktor˘mi sú nové
poznatky zo v‰etk˘ch oblastí Ïivota. TrinásÈ fa-
kúlt na‰ej univerzity by malo byÈ t˘mi „anjelmi,“
ktorí jej oznamujú nové poznatky z oblastí, v kto-
r˘ch pracujú, ‰tudujú a bádajú. 

Pastieri sa ako prví prichádzajú pokloniÈ
JeÏi‰ovi. Na‰imi „pastiermi“ sú ‰tudenti. Oni
s nádejou prichádzajú na univerzitu, aby zverili
do jej rúk ãasÈ svojho Ïivota. Prichádzajú z mno-
h˘ch miest zo Slovenska, ale aj zo zahraniãia. 
Sú rôzni, v˘nimoãní, originálni a neopakovateºní.
Oãakávajú, Ïe sa univerzita stane ich dobrou
matkou, ktorá ich vhodne nasmeruje k naplneniu
ich túÏob a ambícií. Pastieri, keì sa poklonili
JeÏi‰ovi, tak následne v‰etk˘m rozprávali, ão vi-
deli a zaÏili. Bol to pre nich najväã‰í záÏitok
v Ïivote. Prajme si, aby toto spôsobila v Ïivote

‰tudentov aj na‰a
univerzita. Keì ju raz
opustia, aby mohli 
do smrti rozprávaÈ, 
Ïe Ïivot na nej bol pre
nich veºk˘m intelek-
tuálnym a ºudsk˘m
záÏitkom. 
JeÏi‰ovi sa pri‰li po-
kloniÈ aj mudrci 
od v˘chodu, alebo,
podºa tradície, traja
králi. Priniesli mu da-
ry: zlato, kadidlo
a myrhu. Pre‰li dlhou
a namáhavou cestu,
aby sa mu poklonili.
Podobná je aj cesta
pedagógov na na‰ej
univerzite. Aj oni po-
ãas Ïivota vynaloÏili
veºké úsilie, aby jej
priniesli svoje „dary“
skúsenosti, poznania
a inteligencie. Oni jej
robia dobré meno po

celom svete. Ich zásluhou nie je univerzita regio-
nálnou ‰kolu, ale UNIVERZITOU. 

Je e‰te jedna osoba, ktorá síce nie je prítom-
ná pri JeÏi‰ovom narodení, ale rozhodla sa zabiÈ
malého JeÏi‰a. Je Àou kráº Herodes. Naºakal 
sa „konkurencie“, a tak vyslal do Betlehema vo-
jakov, aby zabili v‰etky malé deti. Univerzity vÏdy
mali a budú maÈ aj nepriateºov. Niekedy sú ob-
leãení v „‰atách“ nejakej ideológie a politiky,
alebo v ‰atách ekonomickej moci, alebo v ‰a-
tách financií, ktoré univerzita dostane, keì 
sa bude „klaÀaÈ“ jej vlastníkom. Jozef a Mária zo-
brali JeÏi‰a a u‰li pred Herodesom do Egypta.
Niekedy aj univerzita musí „ujsÈ“ pred svojimi
nepriateºmi, aby ostala Ïivou a slobodnou. 

Nie je ºahké písaÈ v t˘chto dÀoch komentár
k Vianociam. Veì rok ão rok sa opakuje to isté.
Trocha „nálady“, niekoºko náboÏn˘ch a humanit-
n˘ch fráz, zopár darov a potom v‰etko ide ìalej
ako predt˘m. Napriek v‰etkej vianoãnej g˘ão-
vosti, ktorú spôsobil svet biznisu a médií, mali by
sme maÈ odvahu veriÈ, Ïe Vianoce majú stále
nielen emoãné ale aj racionálne posolstvo. Ono
chce obohatiÈ ná‰ osobn˘ Ïivota a Ïivot na na‰ej
univerzite. 

Marian ·uráb, dekan RKCMBF UK
Ilustrácia: Tatiana Vavrová
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Myslím si, Ïe osobnosÈou tohtoroãn˘ch
Vianoc bude Dede. Poznáte ho. DieÈa, 
chlapec, ktor˘ pri‰iel z cudzej krajiny 
do slovenskej rodiny. Je zjavne in .̆ 

S námahou sa pokú‰a hovoriÈ na‰ím 
jazykom. ZároveÀ nás uãí ten svoj. 
Je cudzinec. Na náv‰teve. A predsa 
je to milé dieÈa. Získava si nás úsmevom, 
priateºstvom, jednoduchosÈou. 
A my ho prijímame – ako svojho!

DieÈa, ktoré mení ná‰ Ïivot – to sú Vianoce.
Preto sa mi Dede páãi. Pripomína mi to, ão má
byÈ obsahom Vianoc. Zmena Ïivota, po ktorej tú-
Ïime. Viac spravodlivosti na svete, viac ãestnos-
ti medzi ºuìmi, viac lásky, viac porozumenia, viac
zdravia, viac vzájomnej pomoci. Tieto túÏby 
sú odvek˘mi túÏbami ºudstva. VÏdy odu‰evÀovali
ºudí. Biblick˘ prorok Izaiá‰ ich veºmi pregnantne
vystihol, keì napísal: „ªud, ktor˘ chodí vo tme,
uzrie veºké svetlo...“ Dodnes jeho slová odu‰ev-
Àujú mnoh˘ch. To je to, po ãom túÏime. To je na-
‰e vianoãné prianie – aby sa pominula tma, ktorá
zahaºuje na‰e vzÈahy a zavládlo svetlo lásky a po-
rozumenia. 

A práve to sa môÏe udiaÈ na Vianoce. V betle-
hemskom dieÈati JeÏi‰, v jeho posolstve prichá-
dza svetlo na zem. Pre koho a ako?

Pre ºud, ktor˘ chodí v tme. Pre t˘ch, ktorí strá-
cajú nádej, lebo nedokáÏu vo svojom Ïivote
vidieÈ svetlo. 

Sú ºudia, ktor˘m sa zrútil Ïivotn˘ sen pre cho-
robu alebo tragédiu. Sú pripútaní na lôÏko.
V kaÏdej maliãkosti sú odkázaní na in˘ch. Stratili
nádej na uzdravenie. Ich myseº napæÀajú uÏ len
my‰lienky na smrÈ. Ich Ïivot je peklom na zemi. 

Sú ºudia, ktorí zaãínali svoje manÏelstvo s veº-
kou láskou. Dnes je pre nich manÏelské spoluÏi-
tie peklom. Sú si navzájom cudzí, chladní, jeden
pre druhého nemajú dobrého slova. Najrad‰ej 
by so v‰etk˘m skoncovali. 

Sú ºudia, ktorí preÏili veºké sklamania. Ich
dôveru a ochotu pomôcÈ niekto drzo zneuÏil.
Nevedia sa uÏ preto s dôverou obrátiÈ na in˘ch.
Sú sami, uzavretí do seba. 

V‰etci na Vianoce túÏime po svetle, ktoré oÏia-

Betlehem
a univerzita

Dede
a moje

Vianoce



Existencia sviatkov je univerzálnym 
a stálym javom ºudskej kultúry. Nepoznáme
spoloãnosÈ, ktorá by nemala Ïiadne sviatky.
Trvajú od predhistorick˘ch ãias aÏ podnes –
potreba sviatku je teda stará ako ãlovek.

Popri tejto ich stálosti sa v priebehu historic-
kého v˘voja v‰ak aj v nich vplyvom rôznych fak-
torov udiali zmeny, i keì pomal‰ie ako v in˘ch
zloÏkách kultúry (napr. v odeve, b˘vaní, strave
a pod.).

V spektre sviatkov európskeho kultúrneho
dediãstva, základ ktorého tvoria agrárne, antické
a kresÈanské tradície, patria Vianoce k najv˘z-
namnej‰ím, najobºúbenej‰ím a dodnes v‰eobec-
ne roz‰íren˘m a dodrÏiavan˘m sviatkom. Aj pri
snahe zachovávaÈ tradície t˘chto sviatkov, ne-
vyhli sa ani ony zmenám. Zmeny v sviatkoch 
(v ich forme, obsahu, funkciách) povaÏujú vedci
(etnológovia / kultúrni antropológovia) za dôleÏi-
t˘ indikátor zmien daného spoloãenstva.

âo nám tieto zmeny zaznamenané v období
po roku 1989 (oznaãovanom ako postsocialistic-
ké, tranzitívne, globalizaãné, ãi postmoderné) vy-
povedajú o na‰ej spoloãnosti? Je dne‰n˘ via-
noãn˘ ãas ãasom sviatoãn˘m? V ãom sa preja-
vuje jeho sviatoãnosÈ?

Pri odpovedi na tieto otázky je moÏné vychá-
dzaÈ zo základn˘ch znakov sviatoãného ãasu,
medzi ktoré patrí: odli‰nosÈ od kaÏdodennosti,
ba aÏ „svet naopak“ a ideov˘ obsah a v˘znam
sviatku.

Odli‰nosÈ od kaÏdodennosti sa prejavuje:
• v absencii, ba aÏ zákaze práce,
• v odeve,
• v strave,

• vo v˘skyte symbolick˘ch pred-
metov – znakov sviatku,

• v in˘ch normách správania.

1. Zákaz/absencia práce v ãase
sviatkov sa dnes uÏ striktne
nedodrÏiava (platí to pre nedele,
ale aj iné sviatky). Azda jedinou
v˘nimkou sú práve Vianoce
(najmä ·tedr˘ veãer), kedy ne-
pracujú uÏ ani najväã‰í worko-
holici.

2. K Vianociam nikdy nepatril oso-
bitn˘ vianoãn˘ odev, ale vÏdy
slávnostn ,̆ sviatoãn ,̆ kedysi
naz˘van˘ aj „kostoln˘“ odev. 
Aj dnes platí, Ïe sa nepatrí
(najmä na ·tedrú veãeru) prísÈ
obleãen˘ v texaskách a triãku.

3. Strava, na rozdiel od odevu,
v‰ak b˘vala ‰pecificky vianoã-
ná. Charakterizovala ju hojnosÈ rôznych jedál
(polievky, strukoviny, cestoviny, koláãe a pod.)
Dnes, keì hojnosti v strave máme po cel˘
rok, dôleÏitá je najmä jej inakosÈ, zvlá‰tnosÈ.
To uÏ celkom neplatí pre vypráÏaného kapra
a zemiakov˘ ‰alát, keìÏe ich jedávame 
aj beÏne cez rok. SviatoãnosÈ ‰tedrej veãere
tak spoãíva najmä v oblátkach s medom
a cesnakom, prípadne v exotick˘ch jedlách
a ovocí. Najv˘raznej‰ie je to v‰ak v slávnost-
nom spôsobe stolovania a záväznej úãasti
v‰etk˘ch ãlenov rodiny. V˘znam sviatoãnosti
t˘chto prejavov vzrástol aj preto, Ïe v kaÏdo-
dennom i v nedeºnom stolovaní rodiny sa ta-
k˘to spôsob stolovania vytráca.

4. âo sa t˘ka v˘skytu obradn˘ch symbolick˘ch
predmetov, dominuje im vianoãn˘ stromãek.
Pritom je to jav nie dávny a cudzieho pôvodu
(vznikol v Nemecku v 18. storoãí). U nás 
sa postupne v priebehu 19. aÏ 20. storoãia
roz‰íril v‰ade. Jeho prijatiu napomohlo aj to,
Ïe uÏ predt˘m u nás existoval podobn˘ prejav
– ozdobovanie príbytkov zelen˘mi vetvami.
V ãom a ako sa zmenil vianoãn˘ stromãek
v ostatnom období? Popri tom, Ïe ãoraz viac
sú Ïivé stromãeky nahrádzané umel˘mi, zme-
nili sa aj jeho funkcie. Spoãiatku mal také isté,
ako mali spomínané zelené vetvy – t. j. funk-
ciu magického zabezpeãenia Ïivota, rastu,
prosperity. Neskôr popri hlavnej symbolickej
funkcii Vianoc pribudli aj jeho funkcie estetic-
ké a prestíÏne (rôzne ozdoby so snahou maÈ
väã‰í a kraj‰í stromãek ako iní). PrestíÏnu
funkciu dokladá aj umiestÀovanie stromãeka
v blízkosti okna (aby bol viditeºn˘ zvonku).
ëal‰ím súãasn˘m trendom t˘kajúcim sa via-
noãn˘ch stromãekov je ich „rozmnoÏenie“.
Popri centrálnom vianoãnom strome mesta,

ãi dediny, máme stromãeky v jednotliv˘ch
‰tvrtiach, obchodn˘ch centrách i obchodí-
koch, ako aj takmer vo v‰etk˘ch in‰titúciách
(úrady, ‰koly, nemocnice a pod.). Podobne 
to platí aj pre rodinné prostredie. Okrem hlav-
ného stromãeka rodiny v ob˘vaãke máme
men‰ie stromãeky aj v detskej izbe, kuchyni
a v rodinn˘ch domoch je vyzdoben˘ a vysvie-
ten˘ stromãek aj v predzáhradke.

5. âo sa t˘ka správania – sviatoãn˘ ãas bol
v znamení mnoÏstva zvykov, magick˘ch prak-
tík, vin‰ov a spevu kolied. Keì tieto prejavy
postupne zanikali, potreba ozvlá‰tnenia svia-
toãného ãasu sa napæÀala hlavne materiálnymi
prejavmi. Popri jedlách, nápojoch a v˘zdobe
najmä darãekmi. Vianoãné darãeky tieÏ nie sú
na‰ou dávnou tradíciou – zauÏívali sa v prie-
behu 20. storoãia. Dnes ale patria k domi-
nantn˘m znakom Vianoc.

K ozvlá‰tneniu oddávna patrili aj rôzne druhy
umenia (hudobno-spevného, divadelného, v˘t-
varného). To do veºkej miery platí aj dnes s roz-
dielom, Ïe umelecké aktivity sami nerobíme, len
ich konzumujeme. Dominantnou je konzumácia
TV programov, ale aj CD a DVD nosiãov, hudob-
n˘ch koncertov, divadeln˘ch predstavení a pod.

Aj preto má opodstatnenie prívlastok prisudzo-
van˘ súãasn˘m Vianociam, Ïe sa z nich stali
sviatky konzumu. Táto úvaha o súãasnom cha-
raktere Vianoc by mohla byÈ podnetom na za-
myslenie, ãi sú na‰e dne‰né Vianoce ãasom
sviatoãn˘m

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.,
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie

FiF UK
Ilustrácia: Tatiana Vavrová

5V I A N O C E

ri tmu ná‰ho Ïivota. Obklopujeme sa svetlami. 
Dávame si ich na vianoãné stromãeky.

Zdobíme nimi mestá a dediny. Tmu, ktorá vládne
nad väã‰inou dÀa chceme aspoÀ takto preko-
naÈ. 

Ako prichádza to vnútorné svetlo Vianoc,
ktoré mení ná‰ Ïivot? Celkom inak, neÏ si to
predstavujeme. Vzdialen˘ a vyv˘‰en˘ Boh pri-
chádza poníÏen˘ do bezprostrednej blízkosti ãlo-
veka. Mlãiaci Boh hovorí reãou lásky. Tak spieva-
me vo vianoãnej piesni: „V JeÏi‰ku, dieÈatku Boh
sa láskavo usmieva nám, anjel zvestuje: buì
pokoj vám. Spasiteº dnes dan˘ vám, pri‰iel Kris-
tus Pán.“ 

Vo vianoãnom biblickom proroctve Izaiá‰ ho-

vorí: „DieÈa sa nám narodilo, syn nám je dan .̆ 
Na jeho pleciach spoãinie knieÏatstvo. Jeho me-
no bude: Predivn˘ radca, Mocn˘ Boh, Otec veã-
nosti, KnieÏa pokoja“. KresÈania splnenie tohto
proroctva vidia v narodení JeÏi‰a Krista. Prijímajú
ho ako svoje dieÈa. 

Narodilo sa nám dieÈa! – to je vÏdy úÏasná
správa. Kto preÏil narodenie svojho dieÈaÈa vie,
ako táto skutoãnosÈ zmenila jeho Ïivot. Naro-
denému dieÈaÈu podriaìujeme svoj Ïivot. Na‰e
dieÈa je zosobnením na‰ej túÏby po budúcnosti.
Do neho vkladáme svoje nádeje. PreÀ Ïijeme,
pracujeme, namáhame sa. 

DieÈa Vianoc, JeÏi‰, je na‰e dieÈa, hoc je cu-
dzie. Je na‰e, aj keì sa musíme uãiÈ, ako mu po-

rozumieÈ. Je na‰e, aj keì jeho spôsoby sa nepo-
dobajú t˘m na‰im. Je uprostred nás, aj keì 
je cudzincom. Vstupuje do ná‰ho Ïivota, aby 
ho zmenilo. Radikálne. S ním sa nám otvára
nová budúcnosÈ. Ono nás svojou úprimnosÈou
núti byÈ úprimn˘mi. Svojou bezbrannosÈou nás
núti odloÏiÈ na‰e zbrane a hºadaÈ zmier s na‰imi
nepriateºmi. Svojou ãistotou nás núti vzdaÈ 
sa v‰etk˘ch neãist˘ch spôsobov, ktoré dominujú
v na‰ich vzÈahoch. Svojou dôverou nás núti dô-
verovaÈ in˘m. Svojim úsmevom vie vyãariÈ úsmev
na na‰ej sklamanej a zachmúrenej tvári. 

PoÏehnané Vianoce 2010!

Ondrej Prostredník, dekan EBF UK

Sú
súãasné

Vianoce
ãasom

sviatoãn˘m?
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DÀa 19. novembra 2010 usporiadal
Anatomick˘ ústav LF UK po niekoºkoroãnej
prestávke IV. Ladzianskeho deÀ, ktor˘ 
sa niesol v duchu odkazu Ladzianskeho 
pre budúce generácie. Toto slávnostné 
popoludnie bolo venované nestorovi 
slovenskej anatómie a prvému slovenskému
prednostovi Anatomického ústavu LF UK
prof. Júliusovi Ledényi-Ladzianskemu.

Pri tejto príleÏitosti bola odhalená pamätná
tabuºa a fotografia prof. Ladzianskeho v poslu-
chárni star˘ch teoretick˘ch ústavov, ktorá nesie
jeho meno uÏ niekoºko rokov. Pamätnou tabuºou
vyjadruje Anatomick˘ ústav úctu a vìaku lekárovi
a uãiteºovi, ktor˘ sa nepochybne napriek svojmu
krátkemu Ïivotu veºkou mierou zapísal do dejín
slovenskej anatómie. Na „Topografick˘ch cviãe-
niach z anatómie“ (dnes uÏ v upravenej forme)
vyrastajú ìal‰ie generácie budúcich slovensk˘ch
lekárov.

Dekan LF UK prof. MUDr. Peter Laba‰, CSc.,
udelil Anatomickému ústavu pamätnú medailu
90. v˘roãia LF UK a 85. v˘roãia vzniku Ana-
tomického ústavu. Medailu odovzdala prodekan-
ka doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 

Históriou vzniku Anatomického ústavu, Ïivo-
tom a dielom prof. Ladzianskeho nás previedol
netradiãnou formou, jemu vlastnou, prof. MUDr.
Peter Mráz, DrSc. Odzneli aj vybrané predná‰ky
kolegov z Kliniky detskej chirurgie DFN v Bra-
tislave na tému anatomick˘ch variácií. Pri tejto
príleÏitosti vy‰la kniÏná publikácia, ktorej obsa-
hom okrem anatomick˘ch prác boli aj klinické prí-
spevky.

Medzi úãastníkmi boli aj hostia z Anatomic-
kého ústavu a Ústavu histológie a embryológie
UPJ· v Ko‰iciach. Popoludnie prebehlo vo veºmi
priateºskom duchu. Bolo pracovné, slávnostné
i spomienkové. Dovoºte, váÏení kolegovia, milí
ãitatelia, aby som vás uÏ teraz pozvala na V. jubi-
lejn˘ Ladzianskeho deÀ, ktor˘ sa bude konaÈ
o rok 18. novembra 2011.

doc. MUDr. Eli‰ka Kubíková , PhD., 
prednostka Anatomického ústavu LF UK

Medzinárodn˘ turnaj EUROMILÁNO sa postupne
v Európe stáva najpoprednej‰ím ‰portov˘m turnajom
univerzít. V jubilejnom 10. roãníku tohto turnaja, ktor˘

sa konal od 17. do 21. novembra 2010, UK repre-
zentovaná ‰tudentmi FMFI, FTV·, FM, PriF vybojova-
la celkové prvenstvo a získala na rok Challenge cup.

Na Euromiláne 2010 sa zúãastnilo 23 ‰tátov
Európy a Libanon, ktoré súÈaÏili v ôsmich ‰portov˘ch
disciplínach. ·tudenti UK zvíÈazili vo futsale – Ïeny,
keì svoje súperky porazili vo v‰etk˘ch zápasoch.
VíÈazstvo cheerleaders bolo vyvrcholením celého
podujatia. ëalej sa o body zaslúÏili tenisti, volejbalist-
ky, basketbalisti a futsalisti. 

·tudenti UK vytvorili poãas turnaja súdrÏn˘ kolek-
tív, ktor˘ zanechal veºmi dobr˘ dojem. So zástupcami
úspe‰n˘ch reprezentantov UK sa 1. decembra 2010
stretol rektor UK a Vedenie UK.

Ondrej Podkonick ,̆ FMFI UK

V dÀoch 12. – 14. novembra 2010 sa uskutoãnil
tradiãn˘ v˘stup prírodovedcov na ëumbier, organizo-
van˘ pri príleÏitosti Medzinárodného dÀa ‰tudentstva
a udalostí zo 17. novembra 1989. Akcia pod patroná-

tom Katedry telesnej v˘chovy PriF UK sa uÏ tri desaÈ-
roãia te‰í stabilnému záujmu ‰tudentov. Tohto roku 
sa jej zúãastnilo 35 záujemcov. Okrem v˘stupu 
na ëumbier a prechodu ãasti hlavného hrebeÀa ëum-
bierskych Tatier sa uskutoãÀujú aj besedy a predná‰-
ky pre ‰tudentov ale aj náv‰tevníkov a zamestnancov
Chaty M. R. ·tefánika, kde je uÏ tradiãne „základn˘
tábor“. Akcia sa snaÏí skæbiÈ telov˘chovné, kultúrne 
i odborné aspekty. Tento krát zaznela predná‰ka 
na tému Geografia Nízkych Tatier so zameraním na fy-
zickogeografické pomery a osobitosti tohto územia. 

V. ·Èastn ,̆ B. Bleha, PriF UK
Foto: Bleha

Podveãer dÀa 25. novembra 2010 
sa v Rektorskej sieni na Univerzite
Komenského konala zaujímavá predná‰ka 
Dr. Arie-Jana Kwaka z Leidenskej univerzity
v Holandsku o tom, ãi má byÈ sloboda 
prejavu úplne neobmedzená. Na univerzitnej
pôde holandského doktora privítal prorektor
pre zahraniãné vzÈahy UK Peter Osusk˘.

Predná‰ka s názvom „Politika skú‰aná, politika
súdená; ão nás môÏe Wilders nauãiÈ o politike
a práve v liberálnej demokracii“ bola súãasÈou tzv.
Cleveringa Lecture. Jej excelencia Daphné Berg-
sma, veºvyslankyÀa Holandského kráºovstva v SR,
vysvetlila, Ïe „Cleveringove predná‰ky“ sa na uni-
verzitách konajú na poãesÈ profesora Rudolpha
Pabusa Cleveringa, ktor˘ sa poãas druhej svetovej
vojny zastal Îidov. Tento ãin je dodnes ukáÏkou slo-
body prejavy.

Doktor Kwak sa v predná‰ke venoval súdnemu
procesu s holandsk˘m politikom Geertom Wilder-
som, predsedom Strany slobody (Party for Free-
dom – PVV). Wilders ako predstaviteº strany posta-
vil svoju popularitu na nenávistn˘ch prejavoch voãi
islamsk˘m prisÈahovalcom do Holandska. V mé-
diách vyhlásil islamskú vieru za zaostalú, prirovnal 

ju k fa‰izmu a Korán k Hilterovej knihe Mein Kampf.
Za tieto vyhlásenia sa Wilders dostal na súd.

Súd mal v‰ak podºa doktora Kwaka neºahkú
úlohu, pretoÏe Wilders sa po kaÏdom pojednávaní
v médiách oháÀal slobodou prejavu. Ak by ho teda
uznal vinn˘m, verejnosÈ by mohla tvrdiÈ, Ïe súd ne-
re‰pektuje toto základné ºudské právo. Uznanie 
za nevinného by zasa mohlo vzbudzovaÈ dojem, 
Ïe jeho tvrdenia schvaºuje a Ïe nik nie je pred útok-
mi chránen .̆

Fatálnou chybou sudcov v‰ak bolo, Ïe po tom,
ão Wilders vyuÏil právo nevypovedaÈ, ho provokoval
vyhláseniami, Ïe je politikom, ktor˘ len udrie
a uteãie. Toho sa chytil advokát Moszkowicz, ktor˘
namietol, Ïe sudca nere‰pektuje jeho právo nevy-
povedaÈ. Moszkowicz nakoniec dosiahol odvolanie
sudcov a vymenovanie nov˘ch sudcov, ktorí si pro-
blematiku musia na‰tudovaÈ, ãím sa vyrie‰enie ce-
lého prípadu e‰te predæÏi. 

Podºa Dr. Kwaka mali sudcovia reagovaÈ inak.
Mali sa odvolávaÈ len na zákony, ktoré schválili ºudia
s tvrdením, Ïe v právnom ‰táte vládne zákon a nie
ºudia. Oni sú len poslami zákonov. Hoci zákon ho-
vorí, Ïe nik nesmie podnecovaÈ k nenávisti a byÈ
netolerantn˘ voãi osobám inej viery, farby pleti, ná-
rodnosti a pod., Dr. Kwak si myslí, Ïe Wilders mal
byÈ prepusten .̆ Jeho vyhlásenia zostali totiÏ len
v rovine slov. A teda sloboda prejavu by mala byÈ
zachovaná.

Téma predná‰ky zaujala nielen zamestnancov
a ‰tudentov UK, ale aj sudcov ‰peciálneho súdu,
veºvyslancov a pracovníkov centra pre ºudské prá-
va. Predná‰ku zorganizovalo Oddelenie medziná-
rodn˘ch vzÈahov RUK v spolupráci s Veºvyslanec-
tvom Holandského kráºovstva v Bratislave.              

LM

Má byÈ
sloboda prejavu
neobmedzená?

Jesenn˘ v˘stup
prírodovedcov
na ëumbier

Odkaz
Júliusa

Ledényi-Ladzianskeho
pre budúce generácie

Challenge cup
EUROMILÁNO

je na rok
vo vlastníctve UK

Úãastníci slávnostného podujatia po odhalení
pamätnej tabule a fotografie prof. Ladzianskeho
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Pochod ‰tudentov bratislavsk˘ch ‰kôl 
zo 16. novembra 1989 si pri pamätnej tabuli 
na prieãelí Univerzity Komenského 
dÀa 15. novembra 2010 pripomenula UK, 
Ústav pamäti národa, úãastníci pamätného
pochodu a ìal‰í. T˘mto podujatím sme si tieÏ
pripomenuli 21. v˘roãie „neÏnej revolúcie“.

Pochod, ktor˘ bol manifestáciou za ‰tudentské
a obãianske práva, predstavoval symbolick˘ zaãia-
tok revoluãn˘ch dní konca roka 1989, ktor˘ch v˘s-

ledkom bol
koniec 40-
roãnej vlády
t o t a l i t n e j
komunistic-
kej moci
v âeskoslo-
v e n s k u .
„Boli to prá-
ve ‰tudenti,
ktorí sa ne-
báli nahlas
ÏiadaÈ slo-
bodu v ne-
s l obodne j
krajine. A aj keì 16. november 1989 zostal v tieni
toho nasledujúceho novembrového dÀa, pravdou
zostáva, Ïe na jeho veºkosÈ a v˘znam nezabudneme
nikdy,“ reagoval rektor UK Franti‰ek Gahér.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Ivan Petransk˘ povedal, Ïe sprievodom ‰tudentov
sa prejavila nespokojnosÈ mlad˘ch ºudí so spoloãen-
sk˘mi pomermi a túÏba po ich zmene. Obdivuhodná
je podºa neho najmä osobná odvaha jednotlivcov.
„UdalosÈ sa s odstupom ãasu stávala menej zná-
mou, ale v rámci Slovenska je v˘znamnou súãasÈou
procesu v príchode demokracie a slobody,“ dodal.

Jednou zo zúãastnen˘ch na pochode bola aj sú-
ãasná zamestnankyÀa na Katedre Ïurnalistiky FiF
UK PhDr. Viera Lehoczká, PhD., ktorá si takto spo-
mína na osudné novembrové dni: „Musím povedaÈ,
Ïe som to preÏívala dvojnásobne dramaticky, preto-
Ïe v tom ãase som ãakala dieÈa. O to viac som 
si uvedomovala v˘znam moÏn˘ch zmien, ktoré 
sa ukazovali. KeìÏe som obdobie svojho detstva,
dospievania a ‰túdií preÏívala e‰te v ãase totalitného
reÏimu, myslím si, Ïe ma to zasiahlo veºmi osobne.“
Z toho, ako sa realizovali, resp. nerealizovali niekto-
ré zásadné súvislosti, o ktor˘ch sa hovorilo na v‰et-
k˘ch fórach a zhromaÏdeniach, bola sklamaná.
Napriek tomu si myslí, Ïe je dôleÏité, Ïe Slovensko
pre‰lo touto v˘znamnou etapou.

Podºa prorektora UK Petra Osuského je dôleÏité
pripomínaÈ si udalosti z roku 1989 preto, aby sme 
si uvedomili, Ïe niã nie je zadarmo. „Bolo potrebné
preukázaÈ istú dávku odvahy, v ãase keì vás sledo-
vali „e‰tebáci“ a keì za sprievodom i‰li policajti
s kamerami, pretoÏe nikto nevedel presne, ako 
to dopadne. Bolo by dobre, aby tí, ktorí dnes chcú,
aby sa veci pohli vpred k lep‰iemu, nemávli rukou
a nepovedali si, Ïe sa niã nedá robiÈ. Preto je tá h⁄st-
ka ‰tudentov natrvalo in‰piráciou pre t˘ch, ktorí pri‰li
po nich,“ uzavrel prorektor.

Foto: M. Kukan a archív M. Novotného

V˘tvarnú súÈaÏ o Novoroãn˘ grafick˘ list 2010,
ktorú pre ‰tudentov Univerzity Komenského vypí-
sal rektor Franti‰ek Gahér, má svojich víÈazov.
VíÈazná grafika tvorí prílohu pozvánky na Vianoãn˘
koncert UK. Do súÈaÏe sa prihlásilo 140 grafic-
k˘ch návrhov, z ktor˘ch najviac poslali ‰tudenti
Pedagogickej fakulty UK, ale zapojili sa aj ‰tuden-
ti filozofickej, prírodovedeckej, právnickej, farma-
ceutickej, rímskokatolíckej, Jesseniovej lekárskej
fakulty a fakulty matematiky, fyziky a informatiky.
Komisia dÀa 15. novembra 2010 rozhodla o víÈa-
zoch, ktorí získali aj finanãné odmeny. Na titulnej
strane Na‰ej univerzity je víÈazné 1. miesto: Darina
âernáková (2. roãník, Pedagogická fakulta UK).

Literárny fond udelil opäÈ ceny a prémie 
za rok 2009. Medzi ocenen˘mi boli 
aj títo zamestnanci Univerzity Komenského
v Bratislave.

V˘bor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatú-
ru a poãítaãové programy udelil Cenu za vedec-
kú a odbornú literatúru za rok 2009 v kategórii
prírodné a technické vedy prof. RNDr. Milanovi
Mi‰íkovi, DrSc., a prof. RNDr. Daniele Rehá-
kovej, DrSc., za publikáciu Vápence Slovenska,
I. ãasÈ. 

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru 
za rok 2009 udelil v kategórii biologické a lekár-
ske vedy doc. RNDr. Jánovi Patoãkovi, DrSc., 
in memoriam a RNDr. Jánovi Kulfanovi, CSc., 
za publikáciu Lepidoptera of Slovakia – Bio-
nomics and Ecology (Mot˘le Slovenska – bionó-
mia a ekológia). V kategórii prírodné a technické
vedy získali prémiu doc. RNDr. Rudolf Holzer,
PhD.; RNDr. Marek Laho, PhD.; doc. RNDr.
Peter Wagner, PhD.; a RNDr. Martin Bednarik,
PhD., za publikáciu InÏinierskogeologick˘ atlas
hornín Slovenska. Prémiu získal tieÏ RNDr.
Vladimír Ko‰el, CSc., za publikáciu Subteránna
fauna Západn˘ch Karpát.

Prémiu za v˘nimoãn˘ vedeck˘ ohlas na jedno
dielo v kategórii prírodné a lekárske vedy získal
druh˘m miestom prof. RNDr. Jozef Noga,
DrSc., za publikáciu Jozef Noga a Rodney 
J. Barlett: The full CCSDT model for molecular
electronic structure, publikovanú v Journal
Chemical Physics 86.

Ceny
Literárneho 

fondu
aj pre 

zamestnancov 
UK

Pripomenuli sme si 

bratislavsk˘
16. november

Poznáme
víÈazov 
súÈaÏe

o novoroãn˘
grafick˘ 

list

3. miesto:
Monika

Jureãková
(Filozofická
fakulta UK)

2. miesto:
Michaela

Králová 
(2. roãník,
Pedago-

gická
fakulta UK)

„Aj vìaka ‰tudentom najstar‰ej slo-
venskej univerzity sa dnes môÏeme

cítiÈ slobodne na akademickej pôde.
Akademické práva a slobody povaÏu-

jem za to najdôleÏitej‰ie pre vysoké
‰koly na Slovensku, ão priniesol

november ‘89,“ povedal rektor UK.

Rektor Gahér s úãastníkmi pochodu z novembra 1989
– (zºava) Du‰an Magdolen, Vladimír Petroviã, Milan
Novotn ,̆ Miroslav Kováãik, Michal ·trpka, Katarína

·trpková, rektor Gahér, Eduard Pallay.
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Konferencia s názvom „Ako úspe‰ne ‰tudovaÈ
na vysokej ‰kole 2“ zameranej na potenciálnych
‰tudentov UK so ‰pecifick˘mi potrebami 
sa uskutoãnila dÀa 11. novembra 2010 
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Predchádzalo jej sústredenie v Modre – Harmónii
v dÀoch 7. – 11. novembra pre ‰tudentov 3. a 4.
roãníkov beÏn˘ch i ‰peciálnych stredn˘ch ‰kôl, za-
bezpeãené Centrom podpory ‰tudentov so ‰pecific-
k˘mi potrebami UK. Konalo sa ako súãasÈ projektu
„Úspech ãaká na pripraven˘ch 2“, podporeného Ac-
centure nadaãn˘m fondom v Nadácii Pontis. Záme-
rom bolo získaÈ najlep‰ích ‰tudentov a pripraviÈ ich
na ‰pecifiká a podmienky ‰túdia na vysokej ‰kole.
„Najväã‰í záujem ‰tudentov so zdravotn˘m postih-
nutím je tradiãne o ‰túdium práce v oblasti zdravot-
ného postihnutia, ‰peciálnu pedagogiku, sociálnu
prácu, psychológiu. Zvy‰uje sa tieÏ záujem o infor-
matiku,“ informovala riaditeºka Centra podpory ‰tu-
dentov so ‰pecifick˘mi potrebami UK doktorka Ele-
na Mendelová.

Stredo‰koláci sa dozvedeli napríklad o moÏnos-
tiach technickej, akademickej a humánnej podpory,
formách kompenzácií a pomoci v rámci legislatívy.
Pracovníci centra, organizácií pre obãanov so zdra-
votn˘m postihnutím a ãlenovia akademickej obce
UK im tieÏ poradili, ako sa zodpovedne pripraviÈ nie-
len na prijímacie skú‰ky, ale najmä na ‰túdium. 

„Dozvedela som sa viac o kreditovom systéme,
ale aj o tom, ako sa rie‰i bariérovosÈ na jednotliv˘ch
vysok˘ch ‰kolách a aké podmienky majú ‰tudenti
s telesn˘m postihnutím,“ povedala tretiaãka Mária,
ktorá po maturite rozm˘‰ºa o ‰túdiu angliãtiny a tl-
moãníctva na FiF UK.

O informatike alebo matematike uvaÏuje tretiak
Peter: „KeìÏe nie som z Bratislavy, dôleÏité boli 
pre mÀa otázky ohºadom ubytovania. Pomohli mi 
aj rozhovory so ‰tudentmi alebo absolventmi univer-
zity. P˘tal som sa hlavne na prechod zo strednej
‰koly na vysokú z hºadiska nároãnosti ‰túdia.“

Podºa riaditeºky Mendelovej by mali ‰tudenti 
so zdravotn˘m postihnutím konzultovaÈ svoje záme-
ry ‰tudovaÈ na vysokej ‰kole dávno pred podaním
prihlá‰ky, aby dokázali manaÏovaÈ svoje limity tak,
aby im neprekáÏali pri ‰túdiu. 

Prorektor pre ‰tudijné veci UK Ján Pekár na kon-
ferencii vyhlásil, Ïe UK si povaÏuje za povinnosÈ
v˘born˘m ‰tudentom umoÏniÈ ‰túdium. „Cez beÏné
a ‰peciálne ‰koly sa UK snaÏí informovaÈ potenciál-
nych ‰tudentov o moÏnostiach a podmienkach ‰tu-
dovaÈ na univerzite a o oãakávaniach univerzity,“
vysvetlil. Dodal, Ïe univerzita sa programovo snaÏí

u m o Ï n i È
bezbariérov˘
vstup na jej
pôdu. V sta-
r˘ch budo-
vách je prí-
s t u p n o s È
hor‰ie rie‰i-
teºná. Úplne
bezbariéro-
vé sú budo-
vy PriF
a FMFI, tak-
isto nová
b u d o v a
FSEV UK.
â i a s t o ã n é
r i e ‰ e n i a  
je vidieÈ 
na PraF
a FiF, ktorá
v blízkej do-

be otvorí bezbariérov˘ vchod z dvora. 
Univerzita tieÏ zavádza dve nové sluÏby pre ‰tu-

dentov so ‰pecifick˘mi potrebami. Ide o prepravnú
a tlmoãnícku sluÏbu pre nepoãujúcich, na ktoré
Centrum podpory ‰tudentov so ‰pecifick˘mi potre-
bami UK poÏiadalo financie Ministerstvo ‰kolstva,
vedy, v˘skumu a ‰portu SR.

„Dnes ‰tudenti musia pouÏívaÈ elektrické vozíky,
ale do MHD sa nedostanú. Vtedy musia pouÏívaÈ
mechanické, ale zasa sú odkázaní na niekoho, 
kto ich tlaãí po budove fakulty,“ vysvetºuje riaditeºka
Mendelová. ·peciálne vozidlo so zdvíhacou plo‰inou
by mala teraz zabezpeãiÈ univerzita práve na tieto
úãely. Dovtedy by sa tieÏ mohli pouÏívaÈ beÏné alebo

‰peciálne taxíky. Na niektor˘ch európskych univerzi-
tách je to ‰tandardná sluÏba.

„Pri tlmoãníckej sluÏbe je dosÈ problematické
nájsÈ tlmoãníkov pre nepoãujúcich kvôli problémom
s odbornou terminológiou. Buì si ‰tudenti zavolajú
tlmoãníkov, ktor˘ch uÏ pouÏívajú. Takisto ich nie 
je aÏ toºko a väã‰inou majú aj iné zamestnanie, lebo
tlmoãníctvo ich neuÏiví,“ hovorí riaditeºka Mende-
lová. SluÏbu zatiaº e‰te nikto nevyuÏil, je to úplná
novinka.

LM
Ilustrácia: Luká‰ Pifka

Najlep‰ím ‰tudentom Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK udelil generálny biskup Evanjelickej cirk-
vi augsburského vyznania na Slovensku Milo‰ Klá-
tik dÀa 16. novembra 2010 ‰tipendiá zo ·tudijného
finanãného fondu Samuela a Îofie Peressényi. 
Sú urãené na podporu záujmu o duchovnú sluÏbu.

Mlad˘ vedec z CEU v Budape‰ti profesor Péter
Kondor vystúpil dÀa 10. novembra 2010 na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky UK. Hovoril
na tému „Vplyv nárastu delegovaného kapitálu 
na stratégie obchodovania a rovnováÏne ceny”, 
v ktorej sa venoval dôsledkom pozorovanému
nárastu podielu kapitálu, ktor˘ investori zverujú
profesionálnym manaÏérom fondov. Fakulta pred-
ná‰ku pripravila v spolupráci s Nadáciou Tatra
banky.

Na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslovec-
kej fakulte UK (RKCMBF) bola dÀa 10. novembra
2010 odovzdaná cena Ústavu dejín kresÈanstva 

na Slovensku za najv˘znamnej‰ie dielo historickej
literatúry vydané v uplynulom roku. Ocenenou pub-
likáciou je Katalóg patrocínií na Slovensku z pera
nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a ·tefana Po-
láãika. Dielo vydala RKCMBF v roku 2009.

Gustáv Murín, biológ z Prírodovedeckej fakulty UK,
sa v handlovskej mestskej kniÏnici zaãiatkom
novembra stretol so ‰tudentmi na besede. Hovoril
príhody z viacer˘ch zahraniãn˘ch ciest v irackom
Bagdade, ·panielsku ãi v USA. Doteraz napísal
vy‰e dvadsaÈ kníh, z toho päÈ v ãe‰tine a po jednej
vo francúz‰tine a jazyku hindi. Preslávil sa ako au-
tor pí‰uci o mafii titulom Boss v‰etk˘ch bossov –
Mikulá‰ âernák, ale aj Mafia na Slovensku.

Nov˘m rektorom Ekonomickej univerzity v Brati-
slave bude aj v ìal‰om funkãnom období ‰tyroch
rokov prof. Rudolf Sivák. Zvolil ho senát univerzity
dÀa 8. novembra 2010. 

LM

V  S K R A T K E

Senát sa na svojom zasadnutí t˘ÏdeÀ pred
voºbami kandidáta na rektora dÀa 3. novembra
2010 zaoberal posledn˘mi prípravami na voºby.
Schválil spresnen˘ ãasov˘ harmonogram volieb,
dodatok k dokumentu „Voºby kandidáta na fun-
kciu rektora UK v Bratislave na funkãné obdobie
od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015“ a uznesenie, 
Ïe na diskusii s kandidátmi majú prednostné
právo ãlenovia akademickej obce UK a z nich
ãlenovia AS UK; o poradí kladenia otázok mal
rozhodovaÈ predseda volebnej komisie.

Senát schválil aj vnútorn˘ predpis 
ã. 16/2010 – dodatok ã. 1 k ·tatútu UK 
a 17 Ïiadostí o prenájom nehnuteºností.             

LM

V t˘chto
ÈaÏk˘ch ãa-
soch kaÏd˘
z nás hºadá
niekde svet-
lo, nádej.
V‰etci ju hºa-
dáme v nie-
ãom inom,
v priateºoch, v rodine, iní u toho Najvy‰‰ieho.
A práve taká skupinka asi dvadsiatich mlad˘ch
‰tudentov, ubytovan˘ch na VI DruÏba sa dÀa
22. 11. 2010 stretla na posviacke Univerzitnej
modlitebnej miestnosti (UMM), ktorá sa nachá-
dza v priestoroch DruÏby. Na‰u UMM nám
posvätil správca Univerzitného pastoraãného
centra páter Ján ·tefanec, SVD, ktor˘ sa bude
so svojím spolubratom pátrom Andrejom
Lojanom, SVD, staraÈ o na‰e duchovné potre-
by. UÏ ãoskoro sa chystáme rozbehnúÈ 
aj „stretká“ a taktieÏ spoloãné modlitby. V‰etko
v‰ak ukáÏe ãas. T̆ mto by sme sa chceli poìa-
kovaÈ aj vedeniu VI DruÏba za umoÏnenie vyuÏí-
vaÈ UMM. Veºmi si to ceníme a dúfame, Ïe ich
ochota nevyjde nazmar. 

·tefan Lukáã, 
ãlen ·tudentskej samosprávy VI DruÏba

Senát
t˘ÏdeÀ 

pred voºbami

DruÏba
otvorila

modlitebnú 
miestnosÈ

Stredo‰kolskí 
‰tudenti

so ‰pecifick˘mi
potrebami

sa pripravovali 
na vysokú ‰kolu
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Podveãer dÀa 4. novembra 2010 si piate 
v˘roãie smrti ‰tudenta Filozofickej fakulty UK
Daniela Tupého pripomenuli Univerzita
Komenského v Bratislave, minister vnútra
Daniel Lip‰ic, Danielovi rodiãia, spisovateº 
a uãiteº Daniel Hevier a ìal‰í, ktorí si pri‰li
uctiÈ jeho pamiatku.

Kvety a svieãky k pamätníku na Tyr‰ovom náb-
reÏí pri‰iel poloÏiÈ aj rektor UK Franti‰ek Gahér,
ktor˘ povedal: „To, ão sa na tomto mieste stalo 
4. novembra 2005, je nielen obrovskou osobnou
tragédiou, ale aj zmarením nádejí a umeleckého
potenciálu mladého ãloveka, ktor˘ chcel ÏiÈ a te‰iÈ
sa zo Ïivota.“ Vyjadril tieÏ znepokojenie nad t˘m,
Ïe ani po piatich rokoch nie sú známi páchatelia. 

Otec Daniela Tupého, ktor˘ sa po cel˘ ãas ak-
tívne zapájal do prípadu, viní z jeho nevyrie‰enia
legislatívu a zákony, ktoré v niektor˘ch prípadoch
neumoÏÀujú efektívne vypátraÈ a odsúdiÈ pácha-
teºov. Podobne ako rektor UK aj Daniel Tup˘ star‰í
vyzval na vy‰etrenie prípadu: „Aj z tohto miesta 
by som chcel vyzvaÈ pána ministra, aby aj so svo-
jimi spolupracovníkmi, aj s rezortom ministerstva
spravodlivosti hºadali úãinné páky na to, aby sa
prijali také zákony, ktoré pomôÏu úãinne vypátraÈ
a odsudzovaÈ páchateºov.“

Na spomienke si na svojho ‰tudenta zaspomí-
nal aj Daniel Hevier, ktor˘ prispel básÀou na Da-
nielovu poãesÈ: „Na‰li ho ãierne noÏe, na‰li ho bieli
supy. Ó, pozri na zem, BoÏe, tam leÏí Daniel
Tup .̆..“

LM
Foto: NU

Na pietnej spomienke sa zúãastnili rodiãia Daniela
Tupého, minister vnútra Daniel Lip‰ic, ‰tudenti

a zamestnanci UK 

Nedávno sme si pripome-
nuli, pre nás veºmi bolestné,
piate v˘roãie vraÏdy ná‰ho
syna Daniela. Pre‰lo uÏ päÈ
rokov a vrahovia ná‰ho syna
a ostatní páchatelia, ktorí 
4. 11. 2005 prepadli skupinu
mlad˘ch ºudí na Tyr‰ovom
nábreÏí, sú stále na slobode.
Preão je tomu tak? Po päÈroã-
n˘ch skúsenostiach, ktoré
sme nadobudli ako „po‰ko-
dení“, je moÏné iba sucho, ale
so slzami v oãiach skon‰tato-
vaÈ: „lebo máme také záko-
ny“.

Pred touto udalosÈou sme
patrili do ‰tandardnej skupiny
„obyãajn˘ch“ obãanov a tak
ako väã‰ina, sme obãas vnímali, ãi uÏ s kysl˘m
úsmevom alebo pohor‰ením, rôzne nedokona-
losti, ãi skôr nezmysly v zákonoch, vyhlá‰kach
alebo nariadeniach, s ktor˘mi sme sa stretávali
v beÏnom Ïivote. 

AÏ vtedy, keì sa ãlovek priamo stretne 
s problémom súvisiacim s úradom alebo usta-
novizÀou zriadenou ‰tátom, zaãne do väã‰ej
hæbky a oveºa intenzívnej‰ie vnímaÈ nedokonalos-
ti a nezrovnalosti v zákonoch, vyhlá‰kach alebo
nariadeniach, ktoré súvisia s konkrétnym problé-
mom. Vo väã‰ine prípadov je beÏn˘ obãan pos-
taven˘ do role obãana – prosebníka alebo ob-
ãana – trpiteºa. V oboch prípadoch, bohuÏiaº pre
obãana, ide o rolu obãana druhej – niÏ‰ej kate-
górie, teda takého, ktor˘ akoby ani nemal Ïiad-
ne práva.

Takéto problémy tvoria v podstate ãasÈ kaÏ-
dodenného Ïivota obãanov, sme na ne zvyknutí
a obãas sa nieão podarí zlep‰iÈ ãi vyrie‰iÈ. Exis-
tujú v‰ak aj iné skupiny obãanov, ktor˘ch prob-
lémy sú oveºa závaÏnej‰ie. Napríklad hendikepo-
vaní obãania, obãania so závaÏn˘m ochorením
alebo aj obãania – obete závaÏn˘ch trestn˘ch
ãinov a po‰kodení.

Pred piatimi rokmi sme sa aj my nedobrovoº-
ne dostali do skupiny, ktorú tvoria obete a po‰-
kodení. Tu sa zaãalo na‰e poznávanie reality,
ktorú detailne poznajú iba „ãlenovia tejto skupi-
ny“. Mohol by som popísaÈ desiatky strán o na-
dobudnut˘ch skúsenostiach s políciou, prokura-
túrou a súdmi. Za v‰etky aspoÀ jeden príklad.
Pri pojednávaní pred súdom do‰lo k v˘raznému
zlomu. Obvinení poÏiadali súd o moÏnosÈ vypo-
vedaÈ na polygrafe – tzv. detektore lÏi. Sudca
túto moÏnosÈ zamietol. Ako po‰kodení sme súd
poÏiadali druh˘ raz, aby bolo umoÏnené obvine-
n˘m ale aj svedkom vypovedaÈ na detektore.
Sudca aj na‰u ÏiadosÈ zamietol a rozhodol tak,
ako rozhodol. V súlade so zákonom. Mohol v‰ak
rozhodnúÈ inak a tieÏ v súlade so zákonom.
Neurobil tak. Iba on vie preão. My sme v‰ak pre-
svedãení, Ïe tieÏ vieme preão. NemôÏeme to
v‰ak dokázaÈ. Aj toto je realita ná‰ho súdnictva.

V snahe pomôcÈ vy‰etrovaniu sme úzko spo-
lupracovali s vy‰etrovacím tímom. Mnohé nedo-

statky v zákonoch a z nich vypl˘vajúce problémy
a obmedzenia pre vy‰etrovanie som po konzul-
táciách s vy‰etrovateºmi konzultoval aj s príslu‰-
n˘mi ministrami, Ïiadal rie‰enie a hlavne takú
úpravu, ktorá by mohla prospieÈ jednak pri vy-
‰etrovaní, ako aj pri prejednávaní pred súdom
tak˘ch prípadov, v ktor˘ch je tzv. dôkazná nú-
dza.

Odpovede: ºudské práva; prezumpcia neviny;
právo obvineného nevypovedaÈ; jurisdikcia EÚ;
takéto procesné prvky nie sú v na‰om právnom
systéme zavedené; nie je moÏné obvineného
zákonom nútiÈ na v˘poveì na detektore lÏi, pre-
toÏe by sa poru‰ilo právo obvineného nevypo-
vedaÈ, ak by si v˘poveìou mohol po‰kodiÈ; 
ak by bol zaveden˘ povinn˘ odber vzoriek pre
zistenie DNA aj pre t˘ch, ktorí vypovedajú ako
svedkovia, mohlo by dôjsÈ k ich zneuÏitiu; obvi-
nen˘ – teda potenciálny páchateº, má právo...,
nesmie byÈ poru‰ené jeho právo..., atì.

Takéto a podobné odpovede som dostával
na moje pripomienky a podnety, ktor˘mi som 
sa snaÏil poukázaÈ na rôzne nedostatky, ktoré
objektívne neumoÏÀovali r˘chlej‰í a pruÏnej‰í
postup pri vy‰etrovaní, ale aj pri prejednávaní
pred súdom.

ªudské práva! Kde sú ºudské práva obetí 
a po‰koden˘ch? Kto sa zaujíma o ich práva?
Îijeme v právnom ‰táte? Kto vyuÏíva ºudské
práva a poÏíva zákonnú ochranu? Obvinen˘
alebo obeÈ – po‰koden˘? 

Preão je na prvom mieste ochrana ºudsk˘ch
práv obvinen˘ch (páchateºov) a po‰kodení sú 
v tak˘chto prípadoch postavení do pozície ob-
ãanov druhej kategórie? Koho má spoloãnosÈ 
a teda aj zákony chrániÈ? Kto je pre spoloãnosÈ
dôleÏitej‰í?

Kto a pre koho vytvára takéto zákony? Komu
tak˘to stav vyhovuje? Obãanom alebo páchate-
ºom?

Dokedy? Dokedy bude u nás trvaÈ taká situá-
cia, keì beÏn˘ obãan je obãan druhej kategórie
a kriminálnici, páchatelia t˘ch najÈaÏ‰ích zloãi-
nov, sú „chránenou zverou“?

Ing. Daniel Tup˘

Od smrti 
‰tudenta
Daniela
Tupého
uplynulo 
päÈ rokov

Právo a ºudské práva 

– pre koho?



Profesor Karol Miãieta 
sa 1. februára 2011 stane v poradí 
43. rektorom Univerzity Komenského. 
Do funkcie ho vymenuje prezident SR. 
Za kandidáta na rektora ho zvolil
Akademick˘ senát UK 
dÀa 10. novembra 2010. 
Profesor Miãieta pôsobí na Univerzite
Komenského a najmä na jej
Prírodovedeckej fakulte 
uÏ takmer ‰tyridsaÈ rokov.

• Chceli by ste podporiÈ diskusiu na aka-
demickej pôde. Kde, na ak˘ch fórach 
by mali zamestnanci moÏnosÈ diskuto-
vaÈ a vymieÀaÈ si názory? S t˘m súvisí 
aj va‰a predstava Klubu profesorov,
ktor˘ by mal posudzovaÈ zámery UK.
Vychádzam z toho, Ïe doteraj‰í v˘voj doka-

zuje a reálna súãasnosÈ potvrdzuje, Ïe skuto-
ãn˘ rozvoj akéhokoºvek zámeru, disciplíny,
odboru ako celku alebo ãiastkovej teorémy
existuje len vtedy, ak sa spoja rovnako zm˘‰-
ºajúci a veci naozaj oddaní, zanietení a najmä
erudovaní ºudia. V na‰ich podmienkach je to
nevyhnutne potrebná stimulujúca akademic-
ká atmosféra. Je prítomná v takom intelek-
tuálnom prostredí, kde sa dajú prezentovaÈ
a konfrontovaÈ rozmanité názory pracovníkov
humanitn˘ch odborov s pracovníkmi prírod-
n˘ch a exaktn˘ch vied a je moÏné diskutovaÈ

o podstatn˘ch otázkach. Na pracoviskách 
je v˘znamn˘m faktorom napredovania univer-
zity. Îiada si to ‰iroké moÏnosti diskusií v aka-
demickom prostredí. Okrem moÏností disku-
sie v senátoch alebo na uÏ existujúcich profe-
sorsk˘ch predná‰kach, inauguraãn˘ch a rôz-
nych verejn˘ch predná‰kach, chcem iniciovaÈ
aj zriadenie Univerzitného klubu ako spolo-
ãenského konceptu univerzity. Chcem pod-
poriÈ tieÏ vznik Klubu profesorov, ãestného
dobrovoºného zdruÏenia, bez právnej subjek-
tivity, ktoré by pôsobilo ako intelektuálna
a spoloãenská autorita v prostredí univerzity.
• UK by podºa vás mala byÈ referenãn˘m

centrom vzdelávania, v˘skumu a kultúry
Slovenska. My na univerzite to tak vní-
mame. âo by sme mali robiÈ pre to, aby
aj ‰ir‰ia verejnosÈ prirodzene uznávala,
Ïe UK má majoritné postavenie na Slo-
vensku?
Je to jednoznaãne prítomná tvorivosÈ, akti-

vita a zvy‰ovanie kvality v t˘chto kºúãov˘ch
oblastiach a t˘m neustále posilÀovaÈ majorit-
né postavenie v budovaní znalostnej spoloã-
nosti na Slovensku. Musíme jednoznaãne
presadzovaÈ strategickú úlohu poznania, tvo-
rivosti a vzdelania v spoloãnosti. Musíme sa
neustále zam˘‰ºaÈ nad aktuálnym stavom
a následn˘mi zámermi rozvoja, musíme 
sa zbavovaÈ mechanistického chápania vzde-
lávania, rutiny, schematizmu, priemernosti,

uzavretosti, samoúãelného scientometrizmu,
ºahostajnosti i dobou poÏadovan˘ch konven-
cií.
• Vo va‰ej reãi pri predstavovaní kandidá-

tov ste povedali, Ïe univerzita nemá 
byÈ len slovenská ale svetová. V akom
ãasovom horizonte by to podºa vás bolo
reálne?
Hovoril som presne o majoritnom postavení

v budovaní znalostnej spoloãnosti na Slo-
vensku a o jej zaradení medzi v˘znamné eu-
rópske univerzity. V univerzitnom priestore sa
medzinárodná konkurencia neustále zvy‰uje.
Jedn˘m z v˘chodísk pre dôstojné ãi v˘znam-
né miesto UK v európskom priestore je pod-
pora jedineãnosti univerzity. Vychádza z ne-
predvídateºnej a nezmeniteºnej jedineãnosti
osobností, ktoré ju tvoria. Na‰e napredovanie
by malo spoãívaÈ v odhaºovaní a anal˘ze tvo-
rivého potenciálu univerzity, v objavovaní ori-
ginálnych my‰lienok ãi vo vytváraní priestoru
pre ich maximálne rozvinutie. To je na‰a kaÏ-
dodenné úloha. Potom sú aj horizonty 
na dosah.
• Patrili ste ku kritikom metodiky delenia

‰tátnej dotácie a v˘‰ky ‰tátnej dotácie
vôbec. V˘chodisko vidíte v získavaní fi-
nanãn˘ch zdrojov zvonka. Odkiaº by ste
ich chceli získavaÈ a na ão by boli pouÏi-
té?
Finanãné a materiálne zabezpeãenie univer-
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Musíme 
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zity povaÏujem za veºmi dôleÏité pre jej exis-
tenciu a fungovanie. TieÏ si uvedomujem, 
Ïe to nie je jedinou podmienkou rozvoja
a cesty k excelentnosti. Zdôraznil som kon‰-
tatovanie Akademického senátu UK, Ïe v˘‰-
ka ‰tátnej dotácie UK bola opakovane, viac
rokov, kriticky nedostatoãná. Nedovoºuje po-
Ïadované plnenie základn˘ch úloh fakúlt 
a súãastí UK, nepostaãuje na ich základnú
prevádzku a uÏ vôbec nie na vzdelávací pro-
ces a rozvoj vedy a v˘skumu na UK. Mnohé
fakulty a súãasti UK sa nachádzajú v kritic-
kom stave financovania a aj napriek v˘znam-
nej racionalizácii nákladov, aktivite v projekto-
vej a publikaãnej ãinnosti, majú v˘razne
nedostatoãné finanãné prostriedky na reÏijné
náklady prevádzky a mzdy zamestnancov.
Z tohto vypl˘va dôrazná aktivita ovplyvÀova-
nia v˘‰ky finanãn˘ch zdrojov venovan˘ch ‰tá-
tom na vzdelávanie a vedu. Ich objem priamo
súvisí s postavením a chápaním vedy v spo-
loãnosti. V súãasnosti je v‰ak evidentné, 
Ïe ìal‰í rozvoj vyÏaduje efektívnu a dôslednú
diverzifikáciu zdrojov. Mám predov‰etk˘m 
na mysli projektové finanãné zdroje, podnika-
teºskú ãinnosÈ, ìalej rôzne platené vzdeláva-
cie aktivity, sponzorské aktivity, dary ãi nefi-
nanãné v˘hody. Som presvedãen ,̆ Ïe v pr-
vom rade by mali byÈ tieto prostriedky smero-
vané na zabezpeãenie priestorov˘ch podmie-
nok a opravy objektov jednotliv˘ch súãastí,
aby ich mohli v súlade s predpismi, bezpeã-
ne, efektívne a na primeranej úrovni súãas-
n˘ch poÏiadaviek vyuÏívaÈ. 
• V súãasnosti sa veºa hovorí o debarie-

rizácii. Veºa v tejto oblasti sa uÏ urobilo
na PriF UK a FMFI UK, ktoré sú úplne
bezbariérové. Takisto nová budova
FSEV UK je bezbariérová. ëal‰ie fakulty
a internáty robia ãiastoãné úpravy. 
Aké máte zámery v tejto oblasti?
Jednoznaãne napæÀaÈ poÏiadavku doby,

pokraãovaÈ v nastúpenej ceste. Pri v‰etk˘ch
rekon‰trukciách, opravách priestorov, novej
v˘stavbe budem vyÏadovaÈ realizáciu bezba-
riérovosti.
• Keì uÏ hovoríme o internátoch, vo svo-

jom predstavení volebn˘ch téz, ste na-
ãrtli problematiku ubytovania v Bratis-
lave a moÏnú spoluprácu s developermi.
Súãasné vedenie UK uÏ má vypracovan˘

zámer a rokuje o realizácii v˘stavby. Po tom,
ão sa analyzuje stav ubytovacích zariadení
UK, bude aj nasledujúce vedenie urãite
pokraãovaÈ v nastúpenej ceste rekon‰trukcie
ubytovacích zariadení. Naãrtnutú spoluprácu
povaÏujem za veºmi reálnu, samozrejme
s kvalifikovan˘m prístupom a postupom.
• Vo volebn˘ch tézach ste mali aj presa-

dzovanie cieºov Lisabonskej stratégie.
âo máte na mysli a aké kroky by ste
v tejto oblasti chceli urobiÈ?
Lisabonská stratégia je programom radikál-

nej obnovy Európskej únie v ekonomickej 
a sociálnej oblasti. Podºa tohto programu má
EÚ vybudovaÈ konkurenãne schopnú dyna-
mickú znalostnú ekonomiku, ale s udrÏateº-
n˘m rastom, aby vytvárala viac kvalitnej‰ích
pracovn˘ch miest a opierala sa o sociálnu
súdrÏnosÈ. V roku 2005 Európska únia Li-
sabonskú stratégiu znaãne zúÏila a rozhodla

sa zameriavaÈ iba na podporu ekonomického
rastu a zamestnanosti podºa moÏností kaÏdej
ãlenskej krajiny. Slovenská republika sa ako
nov˘ ãlen EÚ stala neoddeliteºnou súãasÈou
tohto procesu. Ak v‰ak EÚ vo v‰eobecnosti
zaostáva za najvyspelej‰ími krajinami sveta
v investíciách do v˘skumu a v˘voja, pre Slo-
vensko to platí dvojnásobne. V tejto súvislos-
ti treba presadzovaÈ a iniciovaÈ vytvorenie
reálnych podmienok a legislatívneho prostre-
dia na financovanie vedy a v˘skumu, ako 
aj financovanie vedy a v˘skumu zo súkrom-
ného sektora. V spolupráci s cel˘m akade-
mick˘m sektorom sa musí presadzovaÈ, aby
sa na Slovensku investovali do vysokého
‰kolstva dve percentá hrubého domáceho
produktu. Slovensko je totiÏ v rámci EÚ 
na konci rebríãka v investovaní finanãn˘ch
prostriedkov na jedného ‰tudenta.
• V úmysle máte aj rozvíjanie v˘skumného

charakteru univerzity. UK sa ale skladá
z rôznorod˘ch fakúlt. K˘m na niektor˘ch
je veda a v˘skum takpovediac nutnos-
Èou, na in˘ch je to v men‰ej miere, 
ão vypl˘va z ich zamerania.
Univerzita je intelektuálna komunita a jej zá-

kladn˘m poslaním je celoÏivotné vzdelávanie,
v˘skum. Orientuje sa na kultúrne a vedecké
informácie, medzinárodnú spoluprácu, parti-
cipuje na v˘stavbe európskeho vysoko‰kol-
ského vzdelávacieho a v˘skumného priesto-
ru. Univerzitn˘ v˘skum, bádateºská ãinnosÈ
zlep‰uje nielen konkurencieschopnosÈ národ-
nej ekonomiky ale zvy‰uje a v˘znamne pri-
spieva kultúrnosti celej spoloãnosti. Preto len
tvorivé bádanie v kaÏdom odbore a ‰tudijnom
programe bude upevÀovaÈ postavenie uni-
verzity v celoslovenskej aj svetovej vedeckej
komunite. Mojím cieºom a zámerom je rozvoj
v˘skumného charakteru univerzity a pokraão-
vanie vo vytváraní centier excelencie a vyso-
ko‰pecializovan˘ch servisn˘ch pracovísk.
Treba vyuÏiÈ, ale aj zachovaÈ spoluprácu pra-
covísk UK vo vzdelávacej a vedecko-
v˘skumnej ãinnosti a tieÏ zv˘‰iÈ efektivitu
uchádzania sa o väã‰ie a veºké medzinárod-
né v˘skumné programy.
• Od roku 2002 ste boli predsedom 

AS UK. Je preto asi prirodzené, Ïe mie-
nite posilniÈ vplyv senátov fakúlt a uni-
verzity. Ako by sa to malo udiaÈ? V ak˘ch
oblastiach by mali maÈ väã‰í vplyv?
Rozsah pôsobnosti senátov fakúlt a univer-

zity urãuje zákon. Vplyv je moÏné posilniÈ roz-
sahom ãinností a podielom na ‰irokom spek-
tre aktivít univerzity. Osobitosti i záujmy jed-
notliv˘ch fakúlt sa dajú vyuÏiÈ nielen na prí-
prave a schvaºovaní vnútorn˘ch prepisov, 
ale aj v diskusii a pri pripomienkovaní smer-
níc, zámerov, cieºov. Je to vec vzájomnej in-
formovanosti a kolegiality. Takisto sa t˘m zre-
álni bolonsk˘ proces, ãiÏe zapojenie ‰tuden-
tov aj prostredníctvom nimi volen˘ch zástup-
cov do riadiaceho procesu univerzity. Sila
vplyvu senátov je najmä na ich aktivite i miere
zodpovednosti za svoju ãinnosÈ.
• Ako by sa mali v budúcnosti vyvíjaÈ mo-

bility do zahraniãia a zo zahraniãia?
Jednoznaãne podporujem mobility ‰tuden-

tov, uãiteºov i v˘skumn˘ch pracovníkov. Mo-
bilita je nástrojom i cieºom pri nadobúdaní

vedomostí a zruãností. V tomto smere bude
potrebne neustále zvy‰ovaÈ atraktívnosÈ UK
ako destinácie mobilít pre zahraniãn˘ch uãi-
teºov, vedcov a ‰tudentov. Musíme sa pos-
tupne pribliÏovaÈ k cieºu, aby kaÏd˘ ‰tudent
absolvoval pobyt na inej univerzite.
• Akú máte predstavu o organizaãnej

‰truktúre univerzity a o autonómii fakúlt?
Vychádzam z dlhodobého zámeru UK. Sme

treÈou najväã‰ou zamestnávateºskou orga-
nizáciou v Bratislave a pribliÏne pätnástou 
na Slovensku. Z toho evidentne vypl˘va, 
Ïe si jej organizácia, riadenie a logistika vyÏa-
duje vysokú pozornosÈ. Vìaka rozvoju v tejto
oblasti môÏeme podstatne zv˘‰iÈ efektívnosÈ
práce celej univerzity a lep‰ie vyuÏiÈ ºudsk˘ 
a technick˘ potenciál. Stratégia je preto v sú-
ãasnosti orientovaná na vytvorenie a fungo-
vanie integrovanej, vnútorne otvorenej univer-
zity, efektívne vyuÏívajúcej svoj potenciál.
Univerzita sa chce staÈ integrovanou in‰titú
ciou s príslu‰n˘m stupÀom subsidiarity a roz-
hodovacími právomocami na úrovni fakúlt.
Vnútorná organizaãná ‰truktúra univerzity
vychádza z vysoko‰kolského zákona a urãu-
je ju ‰tatút univerzity a ìal‰ie vlastné vnútorné
normy. Na základe legislatívy i existujúcej
vnútornej ‰truktúry moÏno univerzitu i pre bu-
dúcnosÈ charakterizovaÈ ako decentralizova-
nú in‰titúciu. Preto mienim posilÀovaÈ reálne
kompetencie a tieÏ autonómiu fakúlt napriek
tomu, Ïe stratili právnu subjektivitu. PrispieÈ
by k tomu malo aj zracionalizovanie adminis-
tratívy fakúlt a univerzity.
• V minulosti sa zaãal projekt Infor-

maãného a poradenského centra UK pre
záujemcov o ‰túdium. Aké sú va‰e zá-
mery v oblasti propagácie univerzity na-
vonok?
V súãasnom dlhodobom zámere je uÏ za-

kotvená podpora pre aktívne a pravidelné
kontakty s verejnosÈou. Cieºom je tieÏ roz‰iro-
vaÈ informaãné materiály pre ‰irokú verejnosÈ,
najmä z oblasti vzdelávania, pravidelne aktív-
ne poskytovaÈ aktuálne informácie o dianí 
na univerzite masmédiám a taktieÏ uvedenie
Informaãného a poradenského centra UK 
do efektívnej prevádzky. Je nevyhnutné tieto
zámery realizovaÈ v kaÏdodennej ãinnosti UK.
Komunikácia s verejnosÈou sa musí staÈ
neoddeliteºnou súãasÈou kaÏdej aktivity 
univerzity. KaÏdá v˘znamnej‰ia akcia ãi pro-
jekt musí maÈ svoj komunikaãn˘ zámer a roz-
mer.
• Dnes má univerzita trinásÈ fakúlt. Myslíte

si, Ïe je to uÏ dostatoãná základÀa pre
vzdelávanie, alebo by sa diapazón vzde-
lávania e‰te mohol roz‰irovaÈ?
Mám zámer podporovaÈ aj tie ‰tudijné prog-

ramy, ktoré sú síce z hºadiska spoloãenského
uplatnenia neatraktívne, ale nutné z hºadiska
rozvoja vedy a kultúry na Slovensku. Ide o tzv.
malé ‰tudijné programy. KreovaÈ tieÏ treba
nové ‰tudijné programy, ktoré budú pruÏne
reagovaÈ na dynamické zmeny pracovného
trhu. Myslím si v‰ak, Ïe súãasná vzdelávacia
základÀa je dostatoãná.

Lenka Mlynãeková
Foto: Marian Kukan

R O Z H O V O R
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Dekanom Filozofickej fakulty UK 
sa od 1. februára 2011 stane 
doc. PhDr. Jaroslav ·u‰ol, PhD., 
ktorého do funkcie zvolil Akademick˘ senát
FiF UK dÀa 15. novembra 2010.
Predstavujeme jeho volebné tézy.

(redakcia)

Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave (FiF) si v roku 2011 pripomenie 
90. v˘roãie zaãiatku svojho pôsobenia v oblasti
vysoko‰kolského vzdelávania ako ustanovizeÀ pri-
pravujúca slovenskú inteligenciu vo sfére spolo-
ãenskovedn˘ch a humanitn˘ch disciplín. Fakulta
si dlhodobo udrÏiava postavenie akademickej in‰-
titúcie celoslovenského v˘znamu, ãi uÏ berieme
do úvahy také faktory, ako je záujem uchádzaãov
o ‰túdium na fakulte alebo rozsah akreditovan˘ch
‰tudijn˘ch programov. Pravdou v‰ak je, Ïe v nie-
ktor˘ch oblastiach a v niektor˘ch odboroch (naprí-
klad pokiaº ide o regionálnu ‰truktúru ‰tudentov, 
ãi podiel vedeck˘ch grantov na celoslovenskom
objeme) nie je pozícia fakulty v posledn˘ch rokoch
aÏ taká dominantná. Pod túto skutoãnosÈ sa v mi-
nulosti podpísali viaceré vonkaj‰ie i vnútorné fak-
tory, ak˘mi sú masifikácia vysoko‰kolského ‰túdia
na Slovensku, postavenie fakulty v rámci UK 
ako univerzity „siln˘ch“ fakúlt, ãi prevaÏne kvanti-
tatívne parametre v˘konového rozdeºovania finan-
cií vo vysokom ‰kolstve. 

Z hºadiska smerovania fakulty v najbliÏ‰ích
rokoch povaÏujem za dôleÏité nadviazaÈ na uve-
dené tradície a zároveÀ, cestou inovácií, moder-
nizácie a zdravého pragmatizmu podniknúÈ také
kroky, aby fakulta upevnila svoju líderskú pozíciu
v priestore humanitného a spoloãenskovedného
vzdelávania na Slovensku. Za kºúãové oblasti
v tejto súvislosti pokladám:

1. PokraãovaÈ v skvalitÀovaní materiálnych 
a kultúrnych podmienok realizácie pedagogického
a v˘skumného procesu inovovaním infra‰truktúry
a informaãn˘ch technológií, ako aj renováciou
pracovn˘ch a uãebn˘ch priestorov fakulty. Sú-
ãasÈou tohto procesu musí byÈ aj kultivovanie
medziºudsk˘ch vzÈahov, vrátane kultúry komuniká-
cie. 

2. OtvoriÈ diskusiu o organizaãnej ‰truktúre
fakulty a hºadaní jej efektívnych modelov, najmä 
s ohºadom na potrebu integrovanej‰ieho prístupu
k rie‰eniu vedecko-v˘skumn˘ch úloh. Popri tom
pokraãovaÈ v presadzovaní princípov v˘konového
prideºovania mzdov˘ch prostriedkov na jednotlivé
pracoviská fakulty a podporovaÈ zvy‰ovanie kvali-
fikaãnej ‰truktúry, najmä s dôrazom na kvalifikaã-
né postupy (habilitácie, inaugurácie) mlad‰ích pra-
covníkov fakulty.

3. OtvoriÈ diskusiu o ‰truktúre ‰tudijn˘ch prog-
ramov realizovan˘ch na fakulte, v súvislosti s dvoj-
stupÀovou organizáciou vysoko‰kolského ‰túdia,
deklarovanou potrebou väã‰ej otvorenosti, verti-
kálnej mobility nielen medzi vysok˘mi ‰kolami, 
ale aj medzi rôznymi ‰tudijn˘mi programami. 
Pri manaÏovaní systému ‰tudijn˘ch programov
bude treba pruÏnej‰ie reagovaÈ na poÏiadavky
pracovného trhu, ale aj profilu absolventov stred-
n˘ch ‰kôl, stabilizovaÈ poãty prijíman˘ch ‰tuden-
tov na úrovni vyhovujúcej moÏnostiam fakulty
a orientovaÈ sa v˘raznej‰ie na kvalitu ‰túdia –
okrem iného aj prostredníctvom efektívneho sys-
tému prideºovania mimoriadnych ‰tipendií z pro-
striedkov fakultného ‰tipendijného fondu, ako
formy finanãnej podpory nadan˘ch a talentova-
n˘ch ‰tudentov. Vo sfére hodnotenia kvality ‰túdia
bude vhodné presadzovaÈ najmä model zaloÏen˘
na spätnej väzbe od ‰tudentov, absolventov
a zamestnávateºov.

4. MotivovaÈ katedry k aktívnemu zapájaniu 
sa do v˘ziev na podávanie domácich a zahraniã-
n˘ch vedecko-v˘skumn˘ch projektov, okrem
iného aj posilnením in‰titucionálnej asistencie
katedrám pri ich tvorbe a realizácii. V rámci zlep-
‰ovania v˘konov˘ch parametrov vytváraÈ pod-
mienky na medzinárodné publikovanie v˘sledkov
vedeckého v˘skumu v spolupráci s partnersk˘mi
fakultami v zahraniãí. Konkrétnym technick˘m
krokom by malo byÈ spustenie digitálneho repozi-
tára publikovan˘ch prác pracovníkov fakulty.

5. Naìalej rozvíjaÈ medzinárodnú dimenziu
fakultn˘ch aktivít v podobe mobility ‰tudentov
a pedagógov, na základe princípu reciprocity
poskytnúÈ zahraniãn˘m ‰tudentom moÏnosÈ ‰tu-
dovaÈ na fakulte roz‰irujúcu sa ponuku cudzoja-

zyãn˘ch kurzov, resp. programov, vrátane medzi-
národn˘ch spoloãn˘ch programov stredoeuróp-
skych (slavistick˘ch) ‰túdií v kooperácii s filozofic-
k˘mi fakultami regiónu. Naìalej roz‰irovaÈ ponuku
a stabilizovaÈ status lektorátov/programov zame-
ran˘ch na európske i mimoeurópske jazyky a kul-
túry, ktoré predstavujú v˘znamné ‰pecifikum fa-
kulty.

6. Zlep‰iÈ kvalitu vnútrofakultnej komunikácie
oboma smermi, zhora nadol i zdola nahor – na zá-
klade existujúcich riadiacich, samosprávnych 
a komunikaãn˘ch ‰truktúr a nástrojov, ale tieÏ 
s vyuÏitím moÏností elektronick˘ch technológií.
ZároveÀ definovaÈ princípy aktívnej mediálnej poli-
tiky, ktorá by bola základom v˘raznej‰ej propagá-
cie a prezentácie fakulty ako v˘znamného hráãa
na poli vzdelávania v oblasti humanitn˘ch a spolo-
ãenskovedn˘ch disciplín.

Vizitka

4. 11. 1963 – narodil sa v Bojniciach
1986 – ukonãil ‰túdium na Filozofickej fakul-

te UK
1992 – ukonãil ‰túdium na Université Libre

de Bruxelles
1987 – dodnes – intern˘ a‰pirant, vedecko-

v˘skumn˘ pracovník, odborn˘ asis-
tent, resp. docent na Filozofickej
fakulte UK

2003 – 2010 – prodekan Filozofickej fakulty
UK

Odborne sa zameriava na informaãné systé-
my, elektronickú komunikáciu, informaãné
správanie v elektronickom prostredí a publi-
kaãné správanie vo vede. V súãasnosti je ãle-
nom Bolonského laboratória medzinárodnej
univerzitnej siete UNICA, V˘konného v˘boru
medzinárodnej Univerzitnej siete Stredo-
európskej iniciatívy CEI a Vedeckej rady Fa-
kulty informatiky a informaãn˘ch technológií
STU Bratislava.

Filozofická 
fakulta
sa zameria
na inováciu 
‰túdia 
a podporu 
v˘skumu
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Dekanom Prírodovedeckej fakulty UK bude 
od 1. februára 2011 jej teraj‰í prodekan 
pre bakalárske a magisterské ‰túdium 
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
Na post ho zvolil Akademick˘ senát PriF UK
dÀa 12. novembra 2010. 
Predstavujeme jeho programové tézy 
pre funkãné obdobie 2011 – 2015.

(redakcia)

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (PriF) 
je najlep‰ou fakultou zo v‰etk˘ch vysok˘ch ‰kôl 
na Slovensku. K tomuto, na prv˘ pohºad „neskrom-
nému“ vyhláseniu, dospeje kaÏd ,̆ kto si komplex-
ne zhodnotí v˘sledky vedeckov˘skumnej ãinnosti
pracovníkov na‰ej fakulty v celej ‰írke zabezpeão-
van˘ch vedn˘ch odborov pri aplikovaní ak˘chkoº-
vek kritérií (publikácie, granty, Centrá excelentnosti
a pod.). Aj keì v niektor˘ch parametroch v prepoã-
te na jedného tvorivého pracovníka na‰a fakulta
mierne zaostáva za Fakultou matematiky, fyziky
a informatiky UK, resp. Fakultou chemickej a potra-
vinárskej technológie STU, ani jedna z t˘chto fakúlt
nemá k dne‰nému dÀu 3690 ‰tudentov v‰etk˘ch
stupÀov ‰túdia v takmer 100 ‰tudijn˘ch progra-
moch, ão jednoznaãne potvrdzuje na‰u pozíciu.

Na vytváraní podmienok pre dosiahnutie tohto
stavu som sa od roku 2003 podieºal ako ‰tudijn˘
prodekan fakulty a budem v tom pokraãovaÈ aj ako
dekan fakulty.

Personálne zabezpeãenie
PriF patrí poãtom pedagogick˘ch a vedeck˘ch

pracovníkov medzi najväã‰ie fakulty na Slovensku.
Napriek tomu, Ïe tento fakt je relativizovan˘ rozde-
lením na pracoviská (katedry a ústavy), má fakulta
v súãasnosti dobrú v˘chodiskovú pozíciu na konti-
nuálne zabezpeãovanie takej personálnej ‰truktúry
pracovísk, ktorá jej umoÏní zvládnuÈ v‰etky z toho
vypl˘vajúce úlohy, najmä zabezpeãenie garantova-
nia ‰tudijn˘ch programov a garantovania habilitaã-
ného a vymenúvacieho konania v jednotliv˘ch ved-
n˘ch odboroch. 

V súãasnosti fakulta vo viacer˘ch odboroch pre-
chádza pomerne intenzívnou generaãnou v˘me-
nou. Som zástancom „postupného odovzdávania
moci“ za jednoznaãne stanoven˘ch podmienok.
Situácia na fakulte sa v‰ak v˘razne diferencuje 
v rámci odborn˘ch sekcií a dokonca aj v rámci pra-
covísk jednej sekcie. Z toho pre mÀa vypl˘va potre-
ba individuálnej‰ieho rie‰enia, ako tomu bolo dote-
raz. Rozhodujúcim by mal byÈ reálny prínos „senio-
ra“ pre vedn˘ odbor, vedeckov˘skumnú ãi peda-
gogickú prácu na pracovisku.

Vedeckov˘skumná oblasÈ
Pre rozvoj fakulty bude v nasledujúcom období

vedeckov˘skumná oblasÈ kºúãová. De-
mografick˘ v˘voj a z toho vypl˘vajúci po-
kles poãtu maturantov, pretrvávajúci po-
kles záujmu maturantov o niektoré ‰tu-
dijné programy, existujúca sieÈ vysok˘ch
‰kôl na Slovensku spôsobí v˘razn˘ po-
kles objemu finanãn˘ch prostriedkov 
zo zdroja „pedagogika“. Kompenzácia
tohto v˘padku bude moÏná len prostred-
níctvom zv˘‰eného v˘konu vo vedecko-
v˘skumnej oblasti. 

KaÏdému z nás je zrejmé, Ïe fakulta môÏe len
vytváraÈ podmienky a reálna snaha o získanie kaÏ-
dého projektu musí vychádzaÈ z men‰ích ãi väã‰ích
kolektívov v rámci jedného alebo aj viacer˘ch pra-
covísk fakulty. Domnievam sa, Ïe v nasledujúcom
období bude dominovaÈ najmä tlak na medzika-
tedrálnu spoluprácu. 

KaÏd˘ projekt je nástrojom vedeckej práce.
Reálnymi produktmi – v˘stupmi sú v na‰ich pod-
mienkach najmä vedecké publikácie. Fakulta pred
niekoºk˘mi rokmi jasne deklarovala podporu kvalit-
n˘m publikaãn˘m v˘stupom s dôrazom na ãasopi-
sy registrované v medzinárodn˘ch databázach. 

Pedagogická oblasÈ
Vìaka personálnemu zabezpeãeniu je pedago-

gická ãinnosÈ na PriF na vysokej úrovni vo v‰etk˘ch
‰tudijn˘ch programoch, ktoré fakulta zabezpeãuje.
V procese komplexnej akreditácie boli na fakulte 
aÏ na malé v˘nimky potvrdené v‰etky ‰tudijné pro-
gramy bakalárskeho, magisterského a doktorand-
ského stupÀa ‰túdia. Táto stabilita je v súãasnosti
dôleÏit˘m faktorom úspechu v konkurencii vyso-
k˘ch ‰kôl a „boji“ o ‰tudenta. ·tudenti na fakulte
majú garantovanú nielen vysokú kvalitu v˘uãby, ale
fakulta im garantuje to najdôleÏitej‰ie – moÏnosÈ
ukonãiÈ ‰túdium a získaÈ vysoko‰kolsk˘ diplom bez
problémov s akreditáciou.

PriF má extenzívne obdobie nárastu poãtu ‰tu-
dentov uÏ za sebou. Ak berieme fakultu ako celok,
poãet ‰tudentov bakalárskeho a magisterského
stupÀa ‰túdia sa udrÏiava na úrovni, ktorá zabez-
peãuje fakulte primeranú finanãnú dotáciu vyãleÀo-
vanú na tento úãel. Pri pohºade dovnútra fakulty 
sa v‰ak zaãína v˘raznej‰ie prejavovaÈ asymetrické
prerozdeºovanie ‰tudentov medzi jednotlivé odbor-
né sekcie. Je reálne predpokladaÈ, Ïe tento proces
bude pokraãovaÈ a bude navy‰e modifikovan˘
demografick˘m v˘vojom poãtu maturantov v jed-
notliv˘ch nasledujúcich rokoch. 

Ukazuje sa, Ïe fakulta sa v najbliÏ‰om období
musí sústrediÈ na „svoju“ propagáciu. Rozumiem
t˘m nielen prená‰anie informácií o moÏnostiach
‰túdia na fakulte medzi ‰tudentov stredn˘ch ‰kôl,
ale aj propagáciu fakulty vo v‰etk˘ch jej ãinnos-
tiach, propagáciu fakulty ako celku. Ak chceme

skutoãne realizovaÈ dlho deklarovanú orientáciu 
na magisterské a doktorandské ‰túdium, tak musí-
me hºadaÈ v‰etky spôsoby, ako osloviÈ bakalárov
a magistrov z in˘ch prírodovedne zameran˘ch fa-
kúlt na Slovensku. 

·tudenti fakulty
·tudentov fakulty môÏem ubezpeãiÈ, Ïe naìalej

sa budem usilovaÈ o zabezpeãenie maximálnej
kvality v˘uãby vo v‰etk˘ch ‰tudijn˘ch programoch.
Fakulta bude naìalej garantovaÈ, Ïe ‰tudenti, ktorí
nastúpia na ‰túdium na fakulte a splnia v‰etky pod-
mienky definované zákonom a ‰tudijn˘m poriad-
kom, ‰túdium aj ukonãia vydaním diplomu. Fakulta
zabezpeãí, aby akreditácia ‰tudijn˘ch programov
bola procesom, o ktorom sa nikdy nedoãítajú 
na stránkach bulvárnej tlaãe. Tieto zdanlivo nepod-
statné informácie v‰ak robia na‰u fakultu serióznou
in‰titúciou nielen v oãiach na‰ich súãasn˘ch ‰tu-
dentov a ich rodiãov, ale sme povinní to zabezpeãiÈ
aj pre tisícky absolventov na‰ej fakulty, ktorí majú
na vysoko‰kolsk˘ch diplomoch vytlaãené jej meno.

Vedeckov˘skumná
oblasÈ
bude v nasledujúcom
období 
kºúãová

Vizitka

narodil sa 21. 5. 1965
1988 – ukonãil ‰túdium geografie a kartografie

na PriF UK
1988 – dodnes – pôsobí na PriF UK
1989 – obhájil titul RNDr.
1998 – obhájil titul PhD.
2001 – habilitoval sa na docenta
2002 – 2003 – vedúci Katedry fyzickej geo-

grafie a geoekológie PriF UK
2003 – 2011 – prodekan PriF UK

V súãasnosti je ãlenom Vedeckej rady PriF UK,
Vûdecké rady Pfiírodovûdecké fakulty Ostrav-
ské Univerzity, Slovenskej geografickej spoloã-
nosti, âeskej geografickej spoloãnosti, predse-
dom redakãnej rady Acta Geographica Univer-
sitatis Comenianae a ãlenom redakãnej rady
Moravian Geographical Report.
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Do prvého roãníka Univerzitnej kvapky krvi
2010 (UKK), ktor˘ v novembri zorganizovala
Univerzita Komenského pre v‰etky svoje
fakulty, sa na ‰tyroch odbern˘ch miestach
zapojilo spolu 320 ‰tudentov, 
zamestnancov i priaznivcov UK. 
Najväã‰í záujem o darcovstvo krvi prejavili
‰tudenti prv˘ch roãníkov, ktorí tvorili 
viac ako tretinu v‰etk˘ch darcov. 
Podujatie organizovala UK 
v spolupráci s Národnou transfúznou 
sluÏbou SR (NTS).

Odbery krvi sa zaãali 8. novembra v historickej
budove UK na ·afárikovom námestí vo veºkom
‰t˘le. Na prv˘ termín pri‰lo 101 darcov, medzi nimi
aj na‰i absolventi – moderátorka Jarmila Laj-
ãáková-Harga‰ová a olympionik Marcel Lopu-
chovsk˘ – a tieÏ viaceré médiá. „Krv som teraz,
samozrejme, nedarovala prv˘krát a keìÏe som
absolventka tejto univerzity, pochopiteºne som
vôbec neváhala,“ povedala Jarka po odbere.
Prvodarcom bol v‰ak Marcel, ktor˘ sa darovania
krvi chcel zúãastniÈ uÏ viackrát, ale aÏ teraz sa mu
to podarilo. Ako ‰portovec vidí aj negatívne vyuÏi-
tie krvi: „Niektorí ‰portovci pouÏívajú krv ako do-
ping a rozhodne by sa to tak nemalo robiÈ.
Poslaním krvi je v prvom rade záchrana Ïivota.“

Krv má svoje vyuÏitie v rôznych oblastiach
medicíny. „Dnes sa uÏ nepodáva celá krv ako ta-
ká, ale iba jednotlivé krvné lieky, to znamená kon-
centrát ãerven˘ch krviniek, krvn˘ch do‰tiãiek
alebo plazma. KaÏdá jednotka krvi má v˘znam 
pre konkrétneho pacienta,“ hovorí vedúca lekárka
NTS Bratislava – RuÏinov MUDr. Klára Sviteková.
Plazma sa napríklad vyuÏíva v popáleninov˘ch
centrách v prípade porúch zráÏania krvi. âervené
krvinky sa dávajú po úrazoch alebo poãas operá-
cií srdca ãi ciev. Pri onkologick˘ch ochoreniach sa
okrem ãerven˘ch krviniek prijímajú aj krvné do‰tiã-
ky.

Podºa MUDr. Svitekovej sú poãas roka fázy,
kedy je krvi k dispozícii viac a kedy menej. „V no-
vembri sme aj vìaka ·tudentskej kvapke krvi 

na tom lep‰ie. Takisto obdobie Valentínskej kvap-
ky krvi je pre nás priaznivé. Smerom k letu sa 
to zlep‰uje, ale vo vrchole leta sme na tom vÏdy
veºmi biedne, takisto v ãase Vianoc,“ hovorí.

Organizovanie darovania krvi pre zamestnan-
cov veºk˘ch in‰titúcií, akou je aj Univerzita Ko-
menského, je podºa MUDr. Svitekovej dôleÏité
preto, Ïe darcov je ºah‰ie dostaÈ k odberu. „âasto
by na ,transfúzku’ nepri‰li. Keì prídete za nimi 
na ‰kolu alebo do obce, tro‰ku medzi sebou
súperia. Niekedy sa odváÏia aj takí, od ktor˘ch 
by ste to neãakali. Stáva sa nám, Ïe rodiãia prive-
dú svoje deti alebo aj naopak.“

To bol aj prípad ‰tudentky Lekárskej fakulty UK,
ktorá na darovanie priviedla svojho otca. „Dcéra
zaãala na tejto fakulte ‰tudovaÈ medicínu a pove-
dala mi, Ïe sa tu budú robiÈ odbery krvi. KeìÏe
som uÏ viackrát daroval krv, povedal som si, Ïe sa
zapojím aj tu,“ hovorí otec na‰ej ‰tudentky. 
Po mojej otázke, koºkokrát sa zapojil, leÏérne
odpovedá: „Asi 30 – 40-krát...“ (!!!) âo motivuje
jeho dcéru? „Tatino. A tieÏ na‰a suseda ide teraz
na operáciu a má takú istú krvnú skupinu ako ja,
tak som si povedala, Ïe pomôÏem aspoÀ tak˘m-
to spôsobom. Pred pár rokmi, keì i‰la na operá-
ciu stará mama, tieÏ sme i‰li darovaÈ krv.“

Na Lekársku fakultu UK pri‰li mobilné odbery
NTS 9. novembra a do UKK sa tam zapojilo 
40 záujemcov. Tretím termínom bol 15. november
na Farmaceutickej fakulte UK, kde pri‰lo darovaÈ

krv 39 ºudí. Posledn˘m odbern˘m miestom bola
dÀa 22. novembra Prírodovedecká fakulta UK
(PriF), kde úãasÈ dosiahla rekordn˘ch 140 záujem-
cov. KeìÏe optimálny poãet odberov na jeden deÀ
vzhºadom na kapacitu lekárov NTS, ktorí sú k dis-
pozícii, je sto, viacerí zo ‰tudentov prijali ponuku
transfúznej sluÏby odvozu do Nemocnice Kra-
máre. 

Na PriF nám s propagáciou veºmi pomohli 
aj ãlenovia ‰tudentskej ãasti Akademického sená-
tu PriF UK a svoje urobilo aj dekanské voºno v deÀ

odberu. ·tudentov v‰ak motivovali aj iné veci.
Danka, ‰tudentka 4. roãníka, si chcela vyskú‰aÈ,
aké je to darovaÈ krv a dodáva: „Podºa mÀa, 
keì ãlovek môÏe darovaÈ, mal by ísÈ.“ Jej spolu-
Ïiak Juraj, ktor˘ daroval krv uÏ tretíkrát, si myslí, 
Ïe je to dobrá vec. „Takisto ãlovek zistí, ãi má
zdravú krv. Potom má tieÏ dobr˘ pocit. Má to len
pozitíva. Niektorí ‰tudenti by privítali, aby sa daro-
vanie organizovalo kaÏdého polroka. Ohlas by bol
podºa mÀa obrovsk ,̆“ myslí si. 

Rektor UK Franti‰ek Gahér ocenil ochotu v‰et-
k˘ch zúãastnen˘ch ‰tudentov a zamestnancov
a tieÏ ìal‰ích darcov. „Na‰ou povinnosÈou je nie-
len vzdelávaÈ, ale aj vychovávaÈ k ist˘m hodno-
tám. Podujatia takéhoto druhu patria práve
k tomu ºudskému, humánnemu rozmeru. Te‰í ma,
Ïe Univerzitná kvapka krvi vzbudila záujem v ‰iro-
kej akademickej obci,“ uviedol. Poìakoval sa tieÏ
v‰etk˘m, ktorí sa podieºali na organizovaní 1. roã-
níka dobroãinného podujatia. Pre v‰etk˘ch darcov
dala UK vyrobiÈ triãká s logom. Medzi darãekmi
boli aj sladkosti od Nestlé, prv˘m 48-mim darcom
sa u‰lo Acidko od Raja a piati vyÏrebovaní ‰tu-
denti si odniesli balíãky od agentúry Duna. 

Tí, ktorí e‰te váhajú, lebo si nie sú istí kvalitou
svojej krvi, by mali vedieÈ, Ïe darovanie krvi je bez-
peãné ako pre darcu, tak aj pre prijímateºa.
BezpeãnosÈ krvi sa testuje pred odberom a tieÏ 
po odbere. MUDr. Sviteková vysvetºuje: „Vìa-
ka predodberovému vy‰etreniu sa snaÏíme získaÈ

len takú krv, ktorá je bezpeãná pre darcu. Darca
podpisuje súhlas, Ïe si je vedom ,̆ ak zatají urãité
skutoãnosti, môÏe byÈ aj právne zodpovedn .̆“ 
Ak je alergikom príjemca krvi, krv sa ‰peciálne
upraví. Prípadne ju prijíma pod clonou liekov (anti-
histaminík). Vedúca lekárka NTS vyz˘va, aby 
sa my‰lienka darovania krvi odovzdávala ìalej.
My budeme v tradícii Univerzitnej kvapky krvi po-
kraãovaÈ aj v ìal‰ích rokoch.

Lenka Mlynãeková

Do
Univerzitnej

kvapky 
krvi 

sa zapojilo

320
záujemcov

Darcovia z Lekárskej fakulty UK po odbere a medzi nimi aj otec
jednej na‰ej ‰tudentky (druhá zºava)

Podujatie podporila svojou „kvapkou“ 
aj absolventka UK 

Jarmila Lajãáková-Harga‰ová

Na
Prírodove-
deckej 
fakulte UK
bola úãasÈ
rekordná



Tradiãné oceÀovanie najlep‰ích ‰tudentov a pedagógov 
pri príleÏitosti Medzinárodného dÀa ‰tudentstva sa uskutoãnilo 
dÀa 15. novembra 2010 v Rektorskej sieni na Univerzite
Komenského. OceÀovanie sa udeºuje ‰tudentom za vynikajúce 
‰tudijné v˘sledky a vtedy, ak sa svojimi v˘nimoãn˘mi znalosÈami,
schopnosÈami a talentom stali známymi nielen doma, ale aj
v zahraniãí. Pedagógovia sú oceÀovaní za vedecké, umelecké
a odborné úspechy svojich ‰tudentov. Na oceÀovaní sa zúãastnilo
vedenie univerzity a fakúlt. 
Za ‰tudentov sa poìakoval Michal Benedik a toto sú jeho slová:
„Tak ako ‰tudenti, ktor˘ch snahu o zmenu spoloãenského systému
si dnes pri tejto slávnosti pripomíname, aj my, ocenení ‰tudenti
a v neposlednom rade samozrejme aj pedagógovia, sme sa snaÏili
nebyÈ iba pasívnymi prijímateºmi informácií, ktoré univerzitné 
‰túdium ponúka. Nestaãilo nám iba sedieÈ na predná‰kach, 
ãi cviãeniach. Mali sme potrebu urobiÈ e‰te o krôãik ãi krok navy‰e
na ceste za poznaním. Písali sme odborné ãlánky, zúãastÀovali 
sa odborn˘ch súÈaÏí, reprezentovali na‰u alma mater doma
i v zahraniãí na konferenciách, ãi víÈazili vo vedomostn˘ch 
ãi ‰portov˘ch súÈaÏiach.“

Zuzana Borecká
sa zaoberala kontamináciou 

detsk˘ch kefiek

• Ocenená ste boli za spoluautorstvo práce o kontaminácii zubn˘ch
kefiek bakteriálnou flórou. âím vás táto téma zaujala a preão 
ste sa rozhodli ju spracovaÈ?
Je v‰eobecne známe, Ïe kefky sú ideálnou Ïivnou pôdou pre baktérie.

Zaujímalo nás, aké mikroorganizmy a v akom zastúpení sa na kefkách na-
chádzajú.
• Aké závery práca priniesla?

Zistili sme, Ïe na zubn˘ch kefkách 12-roãn˘ch detí sa nachádzali skoro
v polovici prípadov fekálne baktérie nezávisle od dæÏky pouÏívania kefky.
MôÏe to byÈ nebezpeãné z hºadiska prenosu rôznych infekcií, a preto by
mali byÈ ºudia pouãení nielen o efektívnom um˘vaní zubov, ale aj o správ-
nom zaobchádzaní so zubnou kefkou.
• ·esÈ rokov ‰tudujete so ‰tudijn˘m priemerom 1,00. Ako sa to dá?

Myslím si, Ïe to nie je také ÈaÏké. âlovek si len musí dobre vedieÈ zade-
liÈ svoj ãas medzi ‰túdium a voºn˘ ãas. Vybrala som si ‰kolu, ktorá ma ba-
ví, a preto to ide nejako samo.
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

Keì som sa to dozvedela, bola som veºmi prekvapená, nieão také som
vôbec neãakala. Samozrejme, ma ocenenie veºmi pote‰ilo a váÏim si ho.

Michal Benedik
pôsobí ako extern˘ stredo‰kolsk˘ uãiteº

• Ste úãastníkom medzinárodn˘ch ‰tudentsk˘ch odborn˘ch podu-
jatí. Na UNICA Student Conference 2010 v Ríme ste zvíÈazili s ese-
jou na tému ‰tudentsk˘ch mobilít. O ãom bola táto práca?
Ako ãlen univerzitnej delegácie som pracoval v skupine zaoberajúcej 

sa problematikou formálneho, neformálneho, inovatívneho vzdelávania 
a implementáciou rôznych nástrojov podporujúcich kreativitu u ‰tudentov.
Esej, ktorú som vypracoval v rámci konferencie, opisovala moje skúse-
nosti so ‰tudentskou mobilitou, priãom upozorÀovala na dôleÏitosÈ mobi-
lít. Domnievam sa, Ïe moja esej komisiu zaujala preto, Ïe nehovorila o tra-
diãnej mobilite, keìÏe môj pobyt v Mníchove nebol mobilitou v pravom
slova zmysle. I‰lo skôr o ‰tudijno-jazykovo-pracovn˘ pobyt, ktor˘ trval iba
2 mesiace a mal som teda men‰ie moÏnosti medzikultúrnych stretov. 
V eseji som rozoberal, ako som sa vysporiadal s inakosÈou a ako som
rozvíjal medzikultúrny dialóg.
• Popri ‰túdiu pôsobíte ako extern˘ stredo‰kolsk˘ uãiteº dejín ume-

nia a kultúry. âo vás motivuje k tejto ãinnosti?
Vìaka môjmu ‰túdiu na katedre kulturológie som sa oboznámil s kul-

túrnymi zmenami a posunom v nazeraní na kultúru. Vidím zásadné zmeny
vo vnímaní kultúry a v celkovom chápaní dôleÏitosti kultúry pre Ïivot.
Nemyslím t˘m len náv‰tevu divadiel ãi galérii. OblasÈ umenia je len par-
ciálnou súãasÈou kultúry. Kultúru treba chápaÈ ako celok, ako stre‰n˘
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Medzi ocenen˘mi ‰tudentmi boli:

Zuzana Borecká, 6. rok ‰túdia, LF UK
Katarína Galliková, 5. rok ‰túdia, LF UK
Boris Kollárik, 4. rok ‰túdia, LF UK
Bc. Michal Miku‰, 2. rok magisterského ‰túdia, PraF UK 
Bc. Vladimír Novák, 2. rok magisterského ‰túdia, PraF UK
Bc. Michal Benedik, 2. rok magisterského ‰túdia, FiF UK
Mgr. Judit Lovisek, 3. rok doktorandského ‰túdia, FiF UK 
Mgr. Lucia Mattová, 3. rok doktorandského ‰túdia, FiF UK 
Mgr. Helena Ondria‰ová, 3. rok doktorandského ‰túdia, FiF UK
Lucia Kafková, Kornélia Katonová a Klaudia ·armírová, 3. rok ‰túdia,
PriF UK
Mgr. Andrej âerÀansk ,̆ 2. rok doktorandského ‰túdia, PriF UK 
Mgr. Michal Jankulár, 3. rok doktorandského ‰túdia, PriF UK 
Bc. Zuzana Mandíková, 2. rok magisterského ‰túdia, PdF UK 
Bc. Martin Smrek, 2. rok magisterského ‰túdia, PdF UK
Mgr. Monika Szimethová, 2. rok doktorandského ‰túdia, PdF UK 
Lenka Piváãková, 3. rok ‰túdia, FaF UK
Filip Dikant, 3. rok ‰túdia, FaF UK 
Bc. Michal Horn ,̆ 2. rok magisterského ‰túdia, FTV· UK
Mgr. Marek HardoÀ, 1. rok doktorandského ‰túdia, FTV· UK 
Martina Mi‰ániková, 6. rok ‰túdia, JLF UK
Matej Samo‰, 6. rok ‰túdia, JLF UK
Bc. Ondrej Budáã, 2. rok magisterského ‰túdia, FMFI UK
Mgr. Peter Maták, 2. rok doktorandského ‰túdia, FMFI UK
Vladimír Václavík, 5. rok ‰túdia, RKCMBF UK
Ondrej ·oltés, 5. rok ‰túdia, EBF UK
Bc. Petra Moravcová, 2. rok magisterského ‰túdia, FM UK
Bc. Ladislav Stankovits, 2. rok magisterského ‰túdia, FM UK 
Mgr. Îivka Deleva, 3. rok doktorandského ‰túdia, FSEV UK

boli opäÈ ocenení
a·tudenti

pedagógovia
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pojem. Stretávam sa so ‰tudentmi vo veku od 15 do 19 rokov. Teda v ãa-
se, kedy sú asi najvnímavej‰í a najcitlivej‰í na rôzne podnety. Preto po-
vaÏujem svoje pôsobenie na Gymnáziu Matky Alexie za skvelú moÏnosÈ,
ako priblíÏiÈ ‰tudentom v˘znam umenia a kultúry a nauãiÈ ich kultúru vní-
maÈ, ako neoddeliteºnú súãasÈ ich Ïivota. Vìaka tomu, Ïe som im veko-
vo pomerne blízky, majú ku mne dôveru, prídu sa so mnou poradiÈ,
porozprávaÈ ãi pochváliÈ. V pedagogickej ãinnosti vidím veºk˘ zmysel
práve vìaka tomu, Ïe môÏem vpl˘vaÈ na ìal‰ie generácie a v˘sledky svo-
jej práce vidím pomerne r˘chlo.
• âomu ste sa venovali v relácii „Poetologick˘ slovník” v Sloven-

skom rozhlase?
Poetologick˘ slovník je vzdelávacím projektom urãen˘m pre stredo‰kol-

ské, ale i univerzitné prostredie. Kladie si za cieº oboznámiÈ poslucháãov
s problémami z oblasti teórie literatúry ãi teórie kultúry. Ja som sa ako kul-
turológ doteraz venoval problematike kultúry, kulturológie, masovej kultú-
ry a populárnej kultúry. V reláciách som predstavil históriu pojmov, zá-
kladné definície a pohºady na konkrétne problémy. 
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

Ocenenie som naozaj vôbec neãakal. ·túdium kulturológie ma vÏdy
veºmi bavilo a aj preto som sa zapájal do rôznych aktivít, ktoré vytvárali
neformálne ‰tudijné prostredie a svojou tro‰kou prispievali ku kvalite
v˘uãby na katedre. To, Ïe som toto ocenenie dostal povaÏujem za znak
toho, Ïe som sa vybral správnou cestou a Ïe vo svojej „práci“ môÏem 
a mám pokraãovaÈ.

Zuzana Mandíková
sa zaujímala, ãi treba zru‰iÈ 

monarchiu v Británii

• Vydali ste publikáciu, v ktorej ste sa venovali téme „Nastal ãas
zru‰iÈ monarchiu v Británii?“ Preão ste sa zaãali zaoberaÈ práve
touto problematikou?

Bolo to v ponuke bakalárskych prác, takÏe som k tomu pri‰la ako slepé
kura k zrnu. Veºmi ma to ale zaujalo, pretoÏe som dva roky v Anglicku Ïila.
S ºuìmi, s ktor˘mi som sa tam zoznámila, som mohla spolupracovaÈ 
na samotnom v˘skume. V rámci témy som robila aj prieskum verejnej
mienky, ktorého v˘sledky sa mi, ão je zaujímavé, zhodli s celonárodn˘m
prieskumom. Dozvedela som sa to, ão som oãakávala, Ïe konzervatívni
Briti by boli za zachovanie monarchie.
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

Je to ocenenie môjho úspechu ale najmä ocenenie spolupráce s dok-
torkou Blightovou, vìaka ktorej sa mi to podarilo.

Monika Szimethová
rie‰i medzinárodn˘ 

projekt o zaãínajúcich uãiteºoch

• Zúãastnili ste sa na Medzinárodnej letnej ‰kole doktorandov 
vo ·védsku, kde ste získali kreditovú dotáciu za profesionálny prí-
stup k príprave doktorandskej práce. O ãom bola táto letná ‰kola?
V júni sa vo ·védsku v gothenburgskej univerzite na Katedre pedago-

giky konala t˘Ïdenná letná medzinárodná ‰kola urãená predov‰etk˘m 
pre doktorandov z Európy. Poãas celého t˘ÏdÀa sa uskutoãÀovali
workshopy, práce v skupinách, individuálne práce i predná‰ky vedené 
v anglickom jazyku. Zameriavali sa na písanie odborn˘ch ãlánkov, ako 
sa majú jednotlivé ãasti správne písaÈ, ako sa majú texty upravovaÈ, uvá-
dzali sa rady a tipy, ako postupovaÈ pri publikovaní jednotliv˘ch ãlánkov 
a mnoho ìal‰ích uÏitoãn˘ch rád. ·tudentom sa venovali v˘znamní i od-
borne zdatní supervízori z rôznych krajín. Po osobnej i po odbornej strán-
ke ma tento pobyt posunul do znaãnej miery vpred.
• Podieºate sa tieÏ na rie‰ení medzinárodného projektu INNOTE.

âomu sa projekt venuje?
Medzinárodn˘ projekt INNOTE (Induction for Novice Teachers) je zame-

ran˘ na rozvoj zaãínajúcich uãiteºov. Do projektu je zapojen˘ch 12 part-
nersk˘ch in‰titúcií zo 7 krajín. Za Univerzitu Komenského sú rie‰iteºmi
doc. Wiegerová, doc. Zelinová, Mgr. Klaãko, Mgr. Lampertová a ja, v‰et-
ci sme z Katedry pred‰kolskej a elementárnej pedagogiky PdF. S univer-
zitou spolupracuje Základná ‰kola Milana HodÏu v Bratislave. Na‰ím cie-
ºom je zistiÈ, aká je realita zaãínajúcich uãiteºov na Slovensku v praxi 
i v zákonoch.
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

Bola som poctená uÏ samotn˘m návrhom, takÏe ocenenie pánom rek-
torom si nesmierne váÏim. Osobne som rada, Ïe sa mi podarilo dosiah-
nuÈ nieão takéto e‰te ako ‰tudentke doktorandského ‰túdia. Ocenenie
nie je pre mÀa vrcholom, ale cestou, ktorá ma posúva vpred a predo-
v‰etk˘m motivuje k zdokonaºovaniu sa po odbornej stránke.

Marek HardoÀ
pomáhal pri rie‰ení problémov ‰tudentov

• Ocenen˘ ste boli aj za prácu „ZávislosÈ v˘konu vo vrhu guºou 
od vybran˘ch kinematick˘ch parametrov techniky“. âo vás moti-
vovalo k tejto téme a k ãomu ste v práci dospeli?
Túto prácu som vypracoval v podstate ako podkapitolu mojej dizertaã-

nej práce, na ktorej priebeÏne pracujem. Cieºovou kategóriou príspevku
bolo pomocou korelaãnej anal˘zy zadefinovaÈ závislosÈ medzi dosiahnu-
t˘m v˘konom a vybran˘mi kinematick˘mi parametrami techniky vrcholo-
v˘ch pretekárov vo vrhu guºou. Prispeli sme k moÏnostiam kvalitatívne
a kvantitatívne zadefinovaÈ vplyv celého komplexu biomechanick˘ch
parametrov na v˘kon v tejto disciplíne, no treba podotknúÈ, Ïe práca 
sa zaoberá iba vybran˘mi v˘konmi a parametrami, a tak nie je moÏ-
né v˘sledky priveºmi generalizovaÈ a podaÈ tak komplexné odporúãania
do nasledujúceho tréningu a ‰portovej praxe.
• Boli ste predsedom ‰tudentskej ãasti akademického senátu a par-

ticipovali ste na projektoch skvalitÀovania podmienok ‰túdia. 
O ão presnej‰ie i‰lo?
I‰lo o spoluprácu a vzájomné stretnutia Vedenia FTV· UK so ‰tudent-

mi, kde sa priamo rie‰ili problémy ‰tudentov v rôznych oblastiach ich ‰tú-
dia. Vysoko oceÀujem prístup Vedenia FTV·. Momentálne uÏ predsedom
‰tudentskej ãasti AS FTV· UK nie som, ale aktívne e‰te participujem
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v ·tudentskej samospráve ·D Lafranconi.
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

V prvom rade je to pre mÀa veºká motivácia, na druhej strane záväzok
do ìal‰ej práce. Veºmi ma pote‰ilo a váÏim si ho. 

Ondrej ·oltés
pôsobí v speváckom zbore a v rádiu

• Pôsobíte vo fakultnom speváckom zbore ICHTHYS, ktorému 
ste pomohli vydaÈ aj prvé CD. Ak˘mi aktivitami zbor reprezentuje
Univerzitu Komenského?
Ná‰ spevácky zbor ICHTHYS reprezentuje UK ako aj Evanjelickú boho-

sloveckú fakultu UK na rôznych podujatiach. Napríklad sme mali moÏ-
nosÈ spievaÈ na otvorení tohtoroãného akademického roka v aule na‰ej
alma mater. A taktieÏ sme spolu s komorn˘m orchestrom pod vedením
pána Ewalda Danela minul˘ rok spievali pri príleÏitosti troch v˘roãí fakul-
ty. KeìÏe pracujeme pod Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK zna-
mená to, Ïe pripravujeme aj rôzne podujatia v Bratislavskom cirkevnom
zbore. A dalo by sa spomenúÈ aj mnoho in˘ch akcií, na ktor˘ch ná‰ spe-
vácky zbor vystupoval.
• Piaty rok vediete tím ‰tudentov v internátnom rozhlasovom ‰túdiu

LOGOS. MôÏete nám viac priblíÏiÈ va‰u prácu v Àom?
V na‰om internátnom rádiu LOGOS pracujem uÏ od prvého roãníka,

najskôr ako technik, neskôr ako riaditeº tohto rádia. Spolu so ‰tudentmi,
ktorí chcú slúÏiÈ pre druh˘ch aj takouto formou, vysielame ráno a veãer
pre ‰tudentov. Rann˘mi vysielaniami chceme ‰tudentov zobudiÈ 
do nového dÀa, a naladiÈ ich pozitívnou energiou pre cel˘ deÀ. Veãerné
relácie sú rôzne: Spoznaj prvákov, Lavína (kresÈanská hitparáda), Piesne
na Ïelanie, Kam do mesta... Myslím si, Ïe na‰a práca je poÏehnaním pre
v‰etk˘ch, nielen pre t˘ch, ktorí v rádiu pracujú, ale aj pre t˘ch, ktorí 

ho poãúvajú. Okrem toho sme v nedávnej minulosti ãiastoãne zrekon‰-
truovali techniku.
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

Ocenenie rektorom UK má pre mÀa veºk˘ v˘znam. Aby som to trochu
vysvetlil, je to preto, Ïe toto ocenenie je pre mÀa prekvapenie a to preto,
Ïe nikdy som nepomyslel, Ïe moju prácu niekedy niekto aÏ na takúto úro-
veÀ ohodnotí. Nikdy som to nerobil preto, aby som dostal ocenenie a tieÏ
musím povedaÈ, Ïe som ani nevedel, Ïe nieão také existuje. Preto 
ma prekvapilo, Ïe práve moja práca na na‰ej fakulte bola pov‰imnutá 
a aj ocenená. ëakujem Pánu Bohu a tieÏ mojim rodiãom za to, Ïe môÏem
‰tudovaÈ za tak˘ch podmienok, aké v dne‰nej dobe mám. A tieÏ za to,
Ïe okrem ‰túdia tu máme aj iné moÏnosti, ako sa vzdelávaÈ alebo 
ako získavaÈ nové a nové skúsenosti.

Îivka Deleva
sa zaoberá migraãnou politikou v Európe

• Rie‰ite medzinárodn˘ projekt zameran˘ na postavenie a ochranu
men‰ín v európskych krajinách. âím presnej‰ie sa zaoberá?
Moja doktorandská práce je o migráciách, a teda rie‰i podobn˘ prob-

lém. Za posledn˘ch dvadsaÈ rokov nemala európska migraãná politika
vytvoren˘ veºmi dobr˘ systém. Preto je migraãná politika neudrÏateºná
a nemôÏe vyrie‰iÈ Ïiadne problémy, ktoré má Európa s migrantmi.
Rozhodla som sa teda pouÏiÈ teórie, pomocou ktor˘ch by sa vyhotovil
nov˘ európsky systém migrácie. Verím, Ïe tento projekt prinesie nieão
dôleÏité. Ide o veºmi aktuálnu tému. KeìÏe som z Macedónska, som
sama veºmi dobr˘ príklad a môÏem pouÏiÈ moje vlastné nazeranie na fun-
govanie niektor˘ch vecí.
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

Je to pekné uznanie mojej oddanosti práci na fakulte, na dizertaãnej
práci a administratíve, ktorej sa venujem. Je tieÏ dobré vedieÈ, Ïe ma oce-
nili za to, Ïe som dobrá ‰tudentka.

Docentka Vanda Repiská
je Slovenkou roka

• Tento rok ste získali cenu Slovenka roka v kategórii Veda a vzdela-
nie. âomu podºa vás vìaãíte za tento titul?
UÏ samotná nominácia bola pre mÀa obrovsk˘m prekvapením. Pote‰ila

ma podpora ‰tudentov Lekárskej fakulty UK a mnoÏstvo získan˘ch hla-
sov. Za t˘mto ocenením sa v‰ak ukr˘va práca celého ná‰ho kolektívu
Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB.
• Va‰ou zásluhou sa na Lekárskej fakulte UK zaãala vyuãovaÈ mole-

kulová biológia aj v anglickom jazyku. Aké sú na to odozvy od ‰tu-
dentov?
Mám pocit, Ïe ‰tudentov zaujíma problematika molekulovej biológie,

pretoÏe Ïijeme v období revolúcie v biológii. Ani ned˘chajú, keì sa obo-
znamujú s metódou urãovania otcovstva alebo moÏnosÈou identifikácie
zloãinca na úrovni DNA. Zahraniãní ‰tudenti oceÀujú najmä praktické
cviãenia, na ktor˘ch si môÏu vyizolovaÈ DNA. Keì si uvedomíme, 
Ïe do roku 1953 sa o ‰truktúre DNA nevedelo niã, pochopíme r˘chlosÈ,

Medzi ocenen˘mi ‰tudentmi boli:

doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., LF UK
MUDr. Anna Tomandlová, CSc., LF UK
doc. RNDr. Vanda Repiská, PhD., LF UK
prof. JUDr. Jozef BeÀa, CSc., PraF UK
Mgr. Petra Uliãná, PhD., PraF UK
prof. PhDr. Danu‰a Serafínová, CSc., FiF UK
prof. PhDr. Darina Malová, PhD., FiF UK
prof. PhDr. Leon Sokolovsk ,̆ CSc., FiF UK
Mgr. Bohdan Ula‰in, PhD., FiF UK
prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc., PriF UK
prof. RNDr. Du‰an Pla‰ienka, DrSc., PriF UK
doc. RNDr. Ján Buãek, CSc., PriF UK
doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc., PdF UK
doc. PhDr. Anna Buta‰ová, CSc., mim. prof., PdF UK
doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc., PdF UK
doc. RNDr. Îelmíra Bezáková, CSc., FaF UK
prof. Pavol Balgav ,̆ CSc., FaF UK
doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD., FTV· UK
doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD., FTV· UK
prof. MUDr. Ján Danko, CSc., JLF UK
prof. MUDr. Milo‰ Tatár, CSc., JLF UK
prof. RNDr. Pavol Zlato‰, PhD., FMFI UK
doc. RNDr. Franti‰ek Kundracik, CSc., FMFI UK
ThDr. Vojtech Nep‰insk ,̆ PhD., RKCMBF UK
Mgr. Milan Jurík, PhD., EBF UK
Ing. Jaroslav Huºvej, PhD., FM UK
Ing. Ján Papula, PhD., FM UK
doc. PhDr. Du‰an Le‰ka, PhD., FSEV UK
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akou sa vyvíja súãasná biológia. Dnes si bez problémov pomocou PCR
za dve hodiny môÏeme namnoÏiÈ ºubovoºn˘ úsek DNA z kvapky krvi, 
z jedinej bunky ãi jedinej spermie. MládeÏ zároveÀ fascinuje ºudsk˘
genóm a v‰etko, ão v sebe ukr˘vajú gény. Len málokto pred pár rokmi
veril, Ïe tak˘ zloÏit˘ projekt, ako je projekt ºudského genómu, bude tak
r˘chlo dokonãen .̆ Poznatky získané vìaka nemu sa vyuÏívajú nielen 
v diagnostike nádorov˘ch a nenádorov˘ch chorôb, ale aj v kriminalistike
pri urãovaní osôb ãi v paternitn˘ch sporoch, detekcii geneticky modifiko-
van˘ch organizmov a rovnako aj pri pátraní po predchodcoch ãloveka. 
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

Za toto ocenenie by som sa chcela poìakovaÈ predov‰etk˘m vedeniu
LF UK. Je to príjemn˘ pocit, keì si niekto v‰imne a ocení va‰u prácu.
Toto ocenenie je pre mÀa zároveÀ v˘zvou do budúceho obdobia. Chcela
by som sa zároveÀ poìakovaÈ za veºmi príjemnú a slávnostnú atmosféru
pri odovzdávaní cien.

Doktorka Petra Uliãná
je najlep‰ia pedagogiãka roka na práve

• V ankete hodnotenia pedagógov vás ‰tudenti oznaãili za najlep‰iu
pedagogiãku za uplynul˘ rok. Ak˘ je to pocit?
Predov‰etk˘m to bolo veºké prekvapenie, pretoÏe my sme na Práv-

nickej fakulte UK taká servisná katedra. Samozrejme, ma to veºmi pote‰i-
lo. Bol to asi najkraj‰í vianoãn˘ darãek tohto roku. A urãite je to aj závä-
zok do budúcnosti. Úspech na‰ich ‰tudentov na trhu práce závisí od ich
jazykov˘ch kompetencií, takÏe sa im budeme snaÏiÈ vstup do Ïivota uºah-
ãiÈ.
• Aké je to pre ‰tudentov maÈ predmety v angliãtine, prípadne pra-

covaÈ s anglick˘mi textami?
Pripravujeme ich najmä na to, aby mohli absolvovaÈ odborné predme-

ty. Uvádzame ich do cudzojazyãnej terminológie, aby v budúcnosti 
po zvládnutí cudzieho jazyka na odbornej úrovni, boli schopní hlb‰ie pre-
niknúÈ do tajov odborn˘ch predmetov. Ako jazykoví pedagógovia nemá-
me ambíciu rie‰iÈ právne problémy, ale na zjednodu‰en˘ch situáciách
v ãlánkoch ich chceme oboznámiÈ s terminológiou tak, aby potom mohli
ísÈ ìalej.
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

Je to ocenenie na‰ej práce, ktorú moÏno my nevnímame, ako meritór-
nu na tejto ‰kole. Je to rozhodne veºká pocta.

Docent Ján Buãek
participoval na projekte 

hospodársko-sociálneho rozvoja Bratislavy

• ·tudenti vás dlhodobo zaraìujú medzi najkvalitnej‰ích a najobºú-
benej‰ích pedagógov fakulty. Preão je to podºa vás tak?
Prácu so ‰tudentmi povaÏujem za veºmi dôleÏitú, hoci je nároãná. Do-

brá univerzita musí maÈ dobr˘ch uãiteºov. SnaÏím sa vhodne kombinovaÈ

kvalitu, nároãnosÈ a korektnosÈ. SnaÏím sa o kvalitu, najmä vysokú od-
bornosÈ, aktuálnosÈ a pripravenosÈ mojej práce s nimi, nároãnosÈ na sa-
motnú prácu ‰tudentov a korektnosÈ pri ich hodnotení. Toto povaÏujem
za prístup, ktor˘ prevaÏná ãasÈ zo ‰tudentov akceptuje. 
• Boli ste jedn˘m z partnerov pri spracúvaní a analyzovaní progra-

mu hospodársko-sociálneho rozvoja Bratislavy na desaÈ rokov. 
âo je jeho my‰lienkou?
Mestá v súãasnosti zdokonaºujú svoje riadiace ãinnosti, vrátane hºada-

nia najlep‰ích trajektórii budúceho rozvoja. U nás to má viditeºnú podobu
v spracovaní takto naz˘van˘ch programov, na príprave ktor˘ch sa geo-
grafi veºmi ãasto podieºajú. Tieto programy (tzv. PHSR) sú v˘sledkom
spolupráce mnoh˘ch aktérov aktívne pôsobiacich v meste. Na‰ím cieºom
bolo komplexne analyzovaÈ v˘voj mesta najmä z ekonomick˘ch, sociál-
nych, environmentálnych hºadísk, ale napr. aj z hºadiska vybavenosti, do-
pravy, moÏností v cestovnom ruchu, konãiac niektor˘mi aspektmi miest-
nej politiky. V˘sledky t˘chto anal˘z potom slúÏili na identifikovanie vhod-
n˘ch strategick˘ch smerov rozvoja mesta, vrátane vhodn˘ch nástrojov
a opatrení na ich dosiahnutie. S pote‰ením pozorujeme, Ïe mnohé poz-
natky a odporúãania akceptovali aj viacerí kandidáti na primátora mesta
v t˘chto komunálnych voºbách. 
• Boli ste zvolen˘ za predsedu Commission on Geography of Go-

vernance. V ãom spoãíva práca predsedu v tejto komisii?
Táto komisia je jednou z vy‰e tridsiatich pracovn˘ch komisií Medzi-

národnej geografickej únie. Bolo pre mÀa, ale aj pre celú slovenskú geo-
grafiu, veºk˘m uznaním, Ïe som bol po 15 rokoch aktívneho ãlenstva zvo-
len˘ na svetovom kongrese v roku 2008 do tejto pozície. Je to práca
v globálnej dimenzii, pretoÏe okolo 400 kore‰pondujúcich ãlenov komisie
a s t˘m súvisiace aktivity sú rozpt˘lené naozaj po celom svete. V praktic-
kej rovine to je predov‰etk˘m práca zaloÏená na komunikácii s ãlenmi
(vrátane vydávania „Newslettra“ a prevádzkovania „web stránky“), najmä
s riadiacim v˘borom komisie, iniciácia nov˘ch v˘skumn˘ch projektov, prí-
prava publikaãn˘ch aktivít. Je to aj snaha o pritiahnutie nov˘ch ãlenov
najmä z radov doktorandov, ãi podpora takto zameraného v˘skumu
v krajinách, kde sa e‰te dostatoãne nerozvinul. V˘znamná ãasÈ spoãíva
v spoluorganizovaní a podpore organizácie konferencií a workshopov. 
Je to aj „dobrá ‰kola“ nieãoho, ão by sa dalo oznaãiÈ ako diplomacia 
„vo vede“, keìÏe z ãasti ide aj o potrebu zladiÈ a koordinovaÈ mnohé záuj-
my, ãi smery v˘skumu v medzinárodnom kontexte. Bez podpory zo stra-
ny katedry a kolegov, ktorí majú blízko k tejto problematike, by sa mi v‰ak
táto práca darila len ÈaÏko.
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

Najprv to bolo prekvapenie, potom urãité zadosÈuãinenie, Ïe moju dlho-
roãnú snahu o poctivú prácu okolo mÀa pozorne vnímajú, hodnotia a aj
re‰pektujú. Veºmi si váÏim toto ocenenie aj ako motiváciu do ìal‰ej práce.

Docentka Milota Zelinová
je spoluautorkou tvorivej v˘chovy detí

• Stáli ste pri vzniku Katedry pred‰kolskej a elementárnej pedago-
giky PdF UK a tvorili ste jej koncepciu a cieºové zameranie. 
Ako vnímate v˘voj katedry po 15 rokoch?
Katedra si za t˘ch 15 rokov na‰la svoje miesto v slovenskom aj medzi-
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národnom kontexte, vychovali sme mnoÏstvo úspe‰n˘ch uãiteºov, dokto-
randov, doktorov pedagogiky. Na katedre pôsobia aj niektorí na‰i absol-
venti. Uãitelia z katedry pri v˘uãbe vyuÏívajú najmodernej‰ie poznatky
z na‰ich a zahraniãn˘ch v˘skumov, v˘sledky v˘skumov publikujú v mono-
grafiách a v na‰ich a zahraniãn˘ch ãasopisoch. 
• Na seminári v ·kótsku ste prezentovali v˘sledky v˘skumu na‰ich

odborníkov v oblasti pedagogiky. O ão i‰lo a ak˘ ste mali ohlas?
V ·kótsku sa stretla skupina odborníkov z Holandska, Maìarska,

âeska, Nemecka, Anglicka, Fínska a Slovenska, ktorí participujú na me-

dzinárodnom projekte INNOTE. Na seminároch, ktoré sa robia v jednotli-
v˘ch zúãastnen˘ch krajinách sa pripravuje koncepcia starostlivosti o zaãí-
najúcich uãiteºov, workshopy a medzinárodné konferencie zamerané
na túto problematiku. My sme prezentovali doteraj‰ie skúsenosti z práce
so zaãínajúcimi uãiteºmi na Slovensku a v˘sledky, ktoré sme spracovali 
na základe poÏiadaviek z predchádzajúcich stretnutí. 
• Ste spoluautorkou koncepcie, ktorá sa stala základom pre vypra-

covanie Národného programu v˘chovy a vzdelávania na Sloven-
sku. V ãom spoãíva?
Je to koncepcia, ktorá je známa pod názvom Tvorivo-humanistická

v˘chova, spoluautorom je prof. M. Zelina, DrSc. Ako uÏ z názvu vypl˘va
je alternatívou k tradiãnej v˘chove a vzdelávaniu, dôraz sa kladie nie 
na encyklopedické vedomosti, ale na rozvoj najvy‰‰ích poznávacích funk-
cií, teda na hodnotiace a tvorivé myslenie. To znamená, Ïe sa deti uãia
myslieÈ a vyuÏívaÈ poznatky v Ïivote. Okrem kognitívnej stránky je dôleÏi-
t˘ aj rozvoj osobnosti kaÏdého dieÈaÈa. Cieºom je, aby bolo samotné dieÈa
motivované, aby sa chcelo uãiÈ a poznávaÈ, aby uãiteº rozvíjal emocionál-
nu a sociálnu inteligenciu detí, hodnotovú orientáciu, aby sledoval, ako sa
dieÈa cíti a vytváral na vyuãovaní tvorivú klímu a nauãil deti spolupracovaÈ. 
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

Je veºmi príjemné dostaÈ ocenenie za to, ão robí ãlovek s láskou.

Docent Franti‰ek Kundracik
sa venuje mlad˘m vedcom

• Venujete sa popularizácii prírodovedn˘ch predmetov medzi mla-
d˘mi ºuìmi. Napríklad kaÏdoroãne organizujete Turnaj mlad˘ch
fyzikov a tieÏ ste zakladateºom Olympiády mlad˘ch vedcov. Ok-
rem toho ste dvakrát predná‰ali na Detskej univerzite Komen-
ského. âo vás k t˘mto aktivitám motivuje? Akí sú podºa vás mladí
vedci?
Jedn˘m z prejavov súãasnej doby je, Ïiaºbohu, aj neustále klesajúci

záujem o ‰túdium prírodovedn˘ch a technick˘ch odborov. Je to ‰koda,
lebo bez odborníkov v t˘chto oblastiach si moÏno iba ÈaÏko predstaviÈ
ìal‰í rozvoj spoloãnosti. Som presvedãen ,̆ Ïe moÏnosÈ zapojiÈ sa do prí-
rodovedne orientovan˘ch súÈaÏí alebo zúãastniÈ sa na zaujímav˘ch pred-
ná‰kach a podobn˘ch aktivitách môÏe prispieÈ aj k neskor‰iemu rozhod-
nutiu ‰tudovaÈ tieto odbory. SúÈaÏe sú navy‰e v˘znamn˘m kanálom 
na vyhºadávanie a rozvoj talentov. Îiadna spoloãnosÈ si nemôÏe dovoliÈ
nechaÈ talenty nepov‰imnuté, pretoÏe práve z talentovan˘ch Ïiakov môÏu
vyrásÈ ‰piãkoví odborníci. V súãasnosti sa venujem najmä organizovaniu

Olympiády mlad˘ch vedcov a Turnaja mlad˘ch fyzikov. Olympiáda 
je interdisciplinárna súÈaÏ z fyziky, chémie a biológie urãená pre Ïiakov 
do 16 rokov. SúÈaÏ vrcholí kaÏdoroãne v decembri medzinárodn˘m ko-
lom, ktoré sa v roku 2011 bude konaÈ v Juhoafrickej republike. Turnaj
mlad˘ch fyzikov je súÈaÏ pre stredo‰kolákov a je osobitá v tom, Ïe vycho-
váva k vedeckej práci. Rie‰enie zloÏit˘ch experimentálnych úloh vyÏadu-
je od Ïiakov vyhºadávanie literatúry, formulovanie a experimentálne ove-
rovanie hypotéz a na samotnej súÈaÏi aj struãné a zrozumiteºné prezen-
tovanie v˘sledkov a obhajovanie rie‰enia pred oponentom. Slovensko 
sa svojou populáciou nemôÏe rovnaÈ s krajinami ako Nemecko, USA
alebo Rusko. Napriek tomu sa aj u nás rodí dosÈ talentovan˘ch detí, ktoré
dokáÏu úspe‰ne konkurovaÈ v medzinárodn˘ch súÈaÏiach, o ãom svedãí
aj mnoÏstvo medailí, ktoré priná‰ajú z medzinárodn˘ch kôl. Ich vedo-
mosti a schopnosti rie‰iÈ úlohy ma neustále prekvapujú a utvrdzujú v tom,
Ïe energia venovaná rozvoju talentovan˘ch Ïiakov stojí za to. 
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom? 

Ocenenie rektorom je pre mÀa povzbudením do ìal‰ej práce. Je prí-
jemné vedieÈ, Ïe moju prácu povaÏuje vedenie fakulty a univerzity za uÏi-
toãnú. Ocenenie je zároveÀ záväzkom do budúcnosti, v ktorej sa rozvo-
ju talentovan˘ch Ïiakov chcem naìalej venovaÈ.

Doktor Milan Jurík
sa zaoberá religiozitou Rómov

• ·pecializujete sa na oblasÈ vplyvu religiozity na integráciu margi-
nalizovan˘ch rómskych komunít. Podieºali ste sa na ‰túdii Reli-
giozita Rómov a aktivity cirkví vo vzÈahu k Rómom. K ak˘m záve-
rom ste dospeli?
Zapojenie Rómov do duchovného Ïivota organizovaného registrovan˘-

mi cirkvami, kresÈansk˘mi, ãi in˘mi náboÏensk˘mi spoloãenstvami 
sa prejavuje jednoznaãne pozitívne na zmene Ïivota a návykov ãasti róm-
skej populácie. 

• Akú úlohu má religiozita v tejto oblasti?
Osvojenie si nového zmyslu Ïivota sa postupne prejavuje zmenou vzÈa-

hu k vzdelaniu, práci, zlep‰ujú sa vzÈahy v rodinách ãi k in˘m ºuìom.
Spoloãná úãasÈ na bohosluÏbách a misijn˘ch aktivitách v dlhodobom
horizonte prispieva k obojstrannému zmierÀovaniu napätia medzi príslu-
‰níkmi rómskych komunít a majoritného obyvateºstva. Hoci sa v súvise
s pôsobením cirkví väã‰inou hovorí o v˘zname religiozity vo vzÈahu k in-
tegrácii marginalizovan˘ch rómskych komunít, cirkvi sú povolané
i k zmierÀovaniu a odstraÀovaniu predsudkov predstaviteºov majoritnej
spoloãnosti voãi ºuìom vylúãen˘m na okraj spoloãnosti. 
• âo pre vás znamená ocenenie rektorom?

KeìÏe patrím medzi mlad‰ích ocenen˘ch pedagógov na‰ej univerzity,
ocenenie pánom rektorom vnímam predov‰etk˘m ako záväzok k po-
kraãovaniu vo vedeckej a pedagogickej práci, a t˘m k upevÀovaniu pos-
tavenia a dobrého mena na‰ej fakulty a s Àou i celej UK v oblasti teolo-
gického bádania a vzdelávania.

Tému pripravila Lenka Mlynãeková
Foto: Marian Kukan

Pozn. red.: PouÏité fotografie ilustrujú podujatie, 
nie konkrétne rozhovory.



A K T I V I T Y N A Š I C H P R A C O V Í S K20

Ústav jazykovej a odbornej prípravy
zahraniãn˘ch ‰tudentov Centra ìal‰ieho
vzdelávania UK (ÚJOP) si v novembri 
pripomenul 50. v˘roãie jazykovej a odbornej
prípravy cudzincov 
na Slovensku. Poãas svojej existencie
pripravil na ‰túdium na slovenské vysoké
‰koly takmer 10 000 ‰tudentov zo 128 krajín
sveta, z ktor˘ch mnohí sú dnes 
ako vysokokvalifikovaní odborníci 
na v˘znamn˘ch pracovn˘ch pozíciách 
vo svojich rodn˘ch krajinách a ìalej
rozvíjajú spoluprácu so Slovenskom. 

Od roku 2004 zaznamenal ÚJOP najviac ‰tu-
dentov (‰tipendistov vlády SR) zo Sudánu,
Mongolska, Palestíny,
Macedónska a Ukrajiny.
Aj z t˘chto krajín pochá-
dzali ‰tudenti, ktorí 18.
novembra 2010 pri‰li do
kongresového centra
Vysoko‰kolského interná-
tu DruÏba v Bratislave na
slávnostnú ãasÈ medziná-
rodnej konferencie „Teória
a prax v˘uãby sloven-
ského jazyka pre cudzin-
cov“, ktorá sa konala pod
zá‰titou prorektora UK
doc. RNDr. Jána Pekára,
PhD.

Po slávnostnom otvo-
rení podujatia riaditeºom
CëV UK, PhDr. Liborom
Lubelcom, CSc., a po
príhovore prorektora
pozdravil ‰tudentov, súãasn˘ch i b˘val˘ch
zamestnancov in‰titúcie a vzácnych hostí riadi-
teº Ústavu jazykovej a odbornej prípravy Uni-
verzity Karlovej v Prahe, Mgr. Jan PodrouÏek.
Zdôraznil v˘znam prepojenosti oboch in‰titúcií
uÏ od poãiatku, keì po dohode s Vysokou ‰ko-
lou ekonomickou v Prahe sa otvoril v Senci Kurz
pre zahraniãn˘ch ‰tudentov, ãím sa poloÏili
základy jedineãnej in‰titúcie, ‰pecializujúcej sa
na jazykovú a odbornú prípravu cudzincov na

‰túdium na vysok˘ch ‰kolách. Veºmi milé
a srdeãné slová adresovala v‰etk˘m prítomn˘m
riaditeºka Slovenskej ‰koly M. R. ·tefánika
Zuzana Medvegyová, ktorá sa jubilujúcej ‰kole
zároveÀ poìakovala za spoluprácu v Programe
celoÏivotného vzdelávania krajansk˘ch uãiteºov.
Po krátkom pohºade do histórie divízie ÚJOP
slovami jej riaditeºky Mgr. ªudmily Ábelovej sa za
lektorky slovenského jazyka podelila o spomien-
ky na prvé ‰kolské roky PhDr. Mária Vrábelová a
za uãiteºov odborn˘ch predmetov vystúpila
s príhovorom garantka v˘uãby odborn˘ch pred-
metov RNDr. Klára Kosárová. Veºk˘m aplauzom
bol ocenen˘ spontánny prejav b˘valého absol-
venta ÚJOP Ing. Miguela Ángela Méndeza.
V závere slávnostnej ãasti boli odovzdané uni-
verzitné ocenenia Mgr. Janovi PodrouÏkovi,
PhDr. Márii Vrábelovej a RNDr. Kláre Kosárovej. 

Odbornú ãasÈ konferencie otvorila PhDr.
Sibyla Misloviãová z Jazykovedného ústavu ª.
·túra SAV v Bratislave, ktorá pútavo informova-
la o niektor˘ch problémov˘ch javoch pri pouÏí-
vaní spisovnej slovenãiny nielen v prejave
cudzincov. S ãerstv˘mi skúsenosÈami z v˘uãby
slovenského jazyka na lektoráte v Maìarsku sa
s prítomn˘m publikom podelila Mgr. Marta
Záhradníková, PhD. Do bloku zameraného na
inovatívne metódy vo vzdelávacom procese pri-
spela Mgr. Viera Wambach z In‰titútu slavistiky

na Viedenskej univerzite a po nej i súãasné lek-
torky slovenského jazyka v ÚJOP-e. Îivé disku-
sie po odborn˘ch príspevkoch rozprúdili debatu
v duchu hºadania impulzov pre inováciu
a modernizáciu v˘uãby slovenského jazyka ako
cudzieho jazyka v kontexte skúseností prítom-
n˘ch odborníkov. 

Mgr. Klaudia Báãkaiová, CëV UK
Foto: Li Yao

50-roãná tradícia
a hºadanie nov˘ch impulzov

pre inováciu jazykovej prípravy 
cudzincov na Slovensku DÀa 11. 11. 2010 sa na Farmaceutickej

fakulte UK (FaF) uskutoãnil 15. roãník
memoriálu prof. MUDr. Franti‰ka ·veca,
DrSc., ktor˘ v podtitule nesie oznaãenie
„DeÀ mlad˘ch farmakológov SR“. 
Toto vedecky zamerané podujatie uÏ
tradiãne organizuje Katedra farmakológie
a toxikológie FaF UK v spolupráci
s Farmakologickou spoloãnosÈou SLS
a jeho cieºom je vytvoriÈ priestor 
pre mlad˘ch vedeck˘ch pracovníkov
pracujúcich v oblasti farmakológie, 
klinickej farmakológie a klinickej 
farmácie na prezentáciu v˘sledkov
vlastnej vedeckej práce.

Podujatie je venované zakladateºovi
experimentálnej a klinickej farmakológie na
Slovensku profesorovi ·vecovi, ktor˘ patril
do prvej generácie slovensk˘ch profesorov,
ktorí absolvovali Univerzitu Komenského.
Ako prednosta Ústavu pre farmakológiu
a farmakognóziu LF UK (neskôr prodekan
a dekan LF UK) bol poveren˘ organizova-
ním ‰túdia farmácie na Slovensku, ktoré sa
zaãalo v roku 1940, a tak memoriál bol aj
skromn˘m príspevkom organizátorov k 70.
jubileu vysoko‰kolského vzdelávania vo far-
mácii na Slovensku.

Na memoriáli popri plenárnej predná‰ke
doc. I. Tumovej, prednostke Katedry farma-
kológie a toxikológie FaF UK, odznelo 24
príspevkov, ktoré boli rozdelené vzhºadom
na ich poãet do dvoch sekcií – sekcie expe-
rimentálnej farmakológie (predseda prof. P.
·vec) a klinickej farmakológie a farmácie
(predsedníãka doc. M. KuÏelová). Je
pote‰iteºné, Ïe na memoriáli boli prezento-
vané práce zo v‰etk˘ch v˘znamn˘ch slo-
vensk˘ch, na farmakológiu orientovan˘ch
pracovísk, a tak viac ako 60 úãastníkov
malo moÏnosÈ zoznámiÈ sa s ãiastkov˘m
prierezom problematík rie‰en˘ch na t˘chto
pracoviskách. Záujem o podujatie narastá
aj úspe‰nou realizáciou aktivity organizáto-
rov, ktorí s podporou vedenia FaF UK z pre-
zentovan˘ch prác, upraven˘ch do formy
vedeckej publikácie vydávajú recenzovan˘
zborník s názvom „Pokroky vo farmakológii
v SR“.

Je pote‰iteºné, Ïe podujatie vytvára nie-
len priestor pre mlad˘ch adeptov farmako-
lógie, ale te‰í najmä jeho z roka na rok stú-
pajúca odborná úroveÀ. Toto kon‰tatovanie
je popri záveroch predsedajúcich doku-
mentované aj v recenzovan˘ch zborníkoch.
V budúcom roku sa bude podujatie konaÈ
opäÈ v druh˘ novembrov˘ ‰tvrtok dÀa 10.
11. 2011.

prof. MUDr. Pavel ·vec, DrSc., 
doc. RNDr. Magdaléna KuÏelová, CSc., 

FaF UK

Mladí
farmakológovia
prezentovali svoju

vedeckú prácu

Jednou z ocenen˘ch uãiteliek bola aj PhDr. Vrábelová. 
Na snímke so svojimi ‰tudentmi.



V dÀoch 21. aÏ 23. októbra 2010 sa 
na Právnickej fakulte UK (PraF) uskutoãnila
medzinárodná vedecká konferencia 
k 90. v˘roãiu právnej vedy a právnického
vzdelávania na Slovensku „Právo ako
zjednocovateº Európy – veda a prax“,
ktorou právnická fakulta zaãala oslavy 
90. v˘roãia svojej ãinnosti. Konferencia,
ktorá sa uskutoãnila pod zá‰titou
prezidenta SR Ivana Ga‰paroviãa, predsedu
Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka
a rektora UK Franti‰ka Gahéra, bola
organizovaná aj v spojitosti so 60. v˘roãím
vyhlásenia otca EÚ a v˘znamného právnika
Roberta Schumana o novom usporiadaní 
a zjednotení Európy a s 20-timi rokmi 
od demokratizaãn˘ch zmien a integraãn˘ch
snáh, ktoré od‰tartoval pád Ïeleznej opony.

KeìÏe tieto historické míºniky zaãali aj
v˘znamné zmeny v právnej oblasti, ambíciou
PraF bolo usporiadaÈ medzinárodnú vedeckú
konferenciu prístupnú ‰irokej odbornej verejnosti
tak, aby prepojila právnu vedu s právnou praxou
a bola impulzom pre rie‰enie aktuálnych práv-
nych otázok i problémov, pre odbornú diskusiu a
rozvoj právnej vedy a právnického vzdelávania.
Zámerom tohto odborného podujatia bolo reflek-
tovaÈ úlohu práva pri zbliÏovaní a zjednocovaní
Európy a akcentovaÈ v˘znam práva a právnej
vedy v tomto procese.

Podujatie bolo najväã‰ím v histórii fakulty,
keìÏe na svojej pôde poãas troch dní privítala
453 úãastníkov a 67 ‰peciálnych hostí, popred-
n˘ch predstaviteºov SR a EÚ, renomované osob-
nosti z oblasti právnej vedy i právnej praxe zo
Slovenska i zahraniãia. 

„Snáì niet lep‰ieho vzdania úcty na‰ej alma
mater, jej zakladateºom, podporovateºom, b˘va-
l˘m i súãasn˘m pedagógom a ‰tudentom, ako
sústrediÈ na akademickej pôde na‰ej univerzity
renomovan˘ch odborníkov zastupujúcich vedu
i právnu prax, ktorí svojou odbornou i priateºskou
diskusiou naplnia hlavné ciele tohto v˘nimoã-
ného podujatia, ktoré dúfajme obohatí nás v‰et-
k˘ch – teda ‰írenie nov˘ch poznatkov, polemika
v oblasti aplikácie práva v krajinách Európskej
únie i mimo nej, nastolenie nov˘ch trendov vo
vzdelávaní, vznik nov˘ch a zocelenie uÏ existujú-
cich kontaktov a hlavne vytvorenie kontinuity
medzi oblasÈou právnej vedy i praxe,“ odôvodnil
zámer konferencie dekan PraF a hlavn˘ garant
konferencie prof. Marián Vrabko. ëalej vyslovil aj
Ïelanie, aby fakulta dokázala vychovávaÈ absol-
ventov, ktorí budú vykonávaÈ právnické povola-
nie s právnickou etikou a noblesou, ktorí budú
ºuìom pomáhaÈ, radiÈ im a chrániÈ ich bez ohºa-
du na ich spoloãenské postavenie a zisk.

Rokovanie medzinárodnej konferencie bolo
rozdelené na slávnostné plenárne zasadnutie
dÀa 21. 10. a dvanásÈ odborn˘ch tematicky
zameran˘ch sekcií poãas 22. a 23. októbra. Na
plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutoãnilo
v plnej Aule UK, vystúpil s odborn˘m príspevkom
prezident SR Ivan Ga‰paroviã, ktor˘ najskôr pri-
pomenul historick˘ v˘znam PraF, na ktorej sám

dlhé roky pôsobil ako
pedagóg: „Právnická
fakulta UK, ako naj-
star‰ia slovenská
vzdelávacia a vedec-
ká ustanovizeÀ v
oblasti vied o ‰táte a
práve, podstatn˘m
spôsobom napo-
máhala poãas svojej
existencie zachovávaÈ
tradiãné hodnoty
právnickej vzdelanos-
ti.“ Prezident zdôraz-
nil, Ïe vÏdy podporo-
val my‰lienku silného
právneho sociálneho
‰tátu, ako nástroja
regulácie ochrany práv
a slobôd. Dotkol sa i
kvality slovenského súdnictva, ktorú podrobil kritike.

Program ìalej pokraãoval odborn˘m príspev-
kom predsedu Súdneho dvora EÚ Vassiliousa
Skourisa, ktor˘ zrealizoval zároveÀ prvú historic-
kú náv‰tevu predsedu Súdneho dvora EÚ na
Slovensku. Profesor Skouris patrí k popredn˘m
európskym právnikom, ktorí formujú európske
právo v zmysle základn˘ch demokratick˘ch prin-
cípov modernej Európy. Vo svojom príspevku na
plenárnom zasadnutí popísal úlohu zásady sub-
sidiarity na súde, priãom ich spája s Quadrage-
simo Anno a napokon sa venoval otázkam vo
fungovaní justície EÚ, ktoré súvisia s prijatím
Lisabonskej zmluvy. Za základnú úlohu svojho
úradu povaÏuje zabezpeãiÈ, aby sa právne pred-
pisy EÚ vykladali a uplatÀovali rovnak˘m spôso-
bom vo v‰etk˘ch krajinách EÚ, teda aby právo
platilo rovnako pre v‰etk˘ch. SúãasÈou zasadnu-
tia bolo aj odovzdanie Veºkej zlatej medaily UK
prezidentovi SR a predsedovi Súdneho dvora EÚ.

V úvodom bloku zasadnutia vystúpil s hod-
notn˘m odborn˘m príspevkom aj b˘val˘ predse-
da Európskeho parlamentu José-Mariá Gil-
Robles, minister spravodlivosti âeskej republiky
Jifií Pospí‰il, predsedníãka Ústavného súdu SR
Ivetta Macejková a prorektor Univerzity
Heidelberg Thomas Pfeiffer. Aj v poobednom
bloku plenárneho zasadnutia pokraãovali zaují-
mavé odborné vystúpenia v˘znamn˘ch osobno-
stí, spomeÀme napríklad podpredsedu Národnej
rady SR Pavla Hru‰ovského, dekanov a prode-
kanov právnick˘ch fakúlt z Viedne, Prahy,
Budape‰ti a LodÏe, predsedu Rady notárstiev
EÚ Roberta Baroneho, prorektora Univerzity
Florence Michele Papa a verejného ochrancu
práv SR Pavla Kandráãa. 

V ten ist˘ deÀ v poobedÀaj‰ích hodinách,
paralelne s plenárnym zasadnutím, od‰tartovala
konferenciu i hlavná sekcia právnické vzdeláva-
nie pod vedením prodekanky PraF prof. Márie
Patakyovej. Rokovanie sekcie otvorila prostred-
níctvom videoprenosu eurokomisárka pre vzde-
lávanie Androulla Vassiliou. Ukázalo sa, Ïe táto
téma bola vybratá a zaradená do programu
samostatnej sekcie celkom oprávnene, keìÏe
záujem o Àu bol oãividn .̆ Prezentované príspev-
ky boli divákmi a úãastníkmi vrelo prijaté a vytvo-

rili pôdu pre hodnotnú diskusiu o budúcnosti
právnického vzdelávania a aktuálnych trendoch
smerovania moderného právnického vzdelávania
v zjednotenej Európe a globalizovanej spoloãnos-
ti. Diskusné fórum vytvorili renomovaní zahraniãní
akademici a pedagógovia na‰ej fakulty. 

Druh˘ konferenãn˘ deÀ sa zaãal otvorením
jedenástich tematicky zameran˘ch sekcií: histo-
ricko-právna, teória práva a filozofie práva,
európske práva a právna komparatistika, medzi-
národné právo, obãianske právo, obchodné
právo a hospodárske právo, pracovné právo
a právo sociálneho zabezpeãenia, ústavné
právo, správne právo, finanãné právo a trestné
právo. Ani na rokovaní sekcií nebola núdza
o v˘znamn˘ch zahraniãn˘ch hostí, ktorí pred-
niesli ústredné príspevky. SpomeÀme napríklad
prezidenta Eurojustu – Aleda Williamsa, pod-
predsedníãku Európskeho parlamentu – Dianu
Wallisovú, predsedu ‰tudijnej skupiny pre tvorbu
európskeho obãianskeho zákonníka – Christiana
von Bara. Konferencia spojila právnu teóriu
s právnou praxou, keìÏe sa jej zúãastnili sudco-
via, advokáti, notári, exekútori i odborníci z verej-
nej správy. Zastúpení boli úãastníci z 27 ‰tátov
Európy i mimo nej. Publikum tvorili ‰tudenti
a zástupcovia v‰etk˘ch právnick˘ch povolaní. 

Odborn˘m v˘stupom z konferencie bude dva-
násÈ zväzkov zborníkov publikovan˘ch v angliãti-
ne a slovenãine. Podrobnej‰ie informácie sú zve-
rejnené aj na stránke konferencie www.lawcon-
ference.sk.

Zostáva nám poìakovaÈ sa sponzorom 
a partnerom za vynaloÏené prostriedky, orga-
nizátorom za viac neÏ rok tvrdej práce a zamest-
nancom i pracovníkom podieºajúcim sa na ply-
nulom zastre‰ení v‰etk˘ch stránok konferencie
za ich obetav˘ prístup, bez ktorého by konferen-
cie nezoÏala dan˘ úspech. Dúfame, Ïe konferen-
cia naplnila oãakávania a bude impulzom pre
pokraãovanie a roz‰irovanie vedeck˘ch aktivít
v oblasti práva, prepojenie právnej teórie s pra-
xou a intenzívnu spoluprácu so zahraniãím 
na pôde PraF UK.

Mgr. Katarína Lenhartová, 
JUDr. Vladislav Miãátek, PraF UK

Konferencia o práve
ako zjednocovateºovi Európy
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Archívy sú pamäÈov˘mi in‰titúciami 
a vo svojich depozitároch skr˘vajú neraz
jedineãné dokumenty. Aj my sa môÏeme
pochváliÈ tak˘mto unikátnym archívnym
dokumentom, hoci dnes uÏ, Ïiaº, nie je
moÏné zistiÈ, kto bol darcom tohto
vzácneho diplomu, ktor˘ zdobí zbierku
historick˘ch diplomov ná‰ho archívu
uloÏenú v ‰peciálnom trezore. 

Diplom magistra chirurgie bol vydan˘ na
Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity v roku
1775 Antonovi Augustínymu, narodenému dÀa
8. septembra 1749 v Horn˘ch Koãkovciach
(dnes ãasÈ Púchova) v Trenãianskej stolici, ktor˘
v dÀoch 5. a 6. apríla 1775 úspe‰ne vykonal
závereãné skú‰ky v prítomnosti profesorov
lekárskej fakulty. Ide o vzácny originál vyhotove-
n˘ na pergamene, podpísan˘ vtedaj‰ím deka-
nom lekárskej fakulty a speãaten˘ na bielo-ãer-
venej spletenej ‰núre privesenou ãervenou vos-
kovou univerzitnou peãaÈou v drevenom puzd-
re. Trnavská univerzita vznikla v roku 1635, jej
lekárska fakulta v roku 1769, no v Trnave pôso-
bila len do roku 1777, kedy sa presÈahovala do
Budína. Lekárska fakulta za svojej existencie
v Trnave vydala 32 doktorsk˘ch a 168 magis-
tersk˘ch diplomov. Z tohto mnoÏstva sú do
dne‰n˘ch ãias známe len dva zachované
magisterské diplomy v origináli – jeden úpln˘ (s
peãaÈou i podpisom dekana), vydan˘ v roku
1775, ktor˘ je uloÏen˘ v Archíve Univerzity
Komenského v Bratislave a druh˘ neúpln˘ (bez
peãate i bez podpisu dekana), vydan˘ v roku
1776, ktor˘ je uloÏen˘ v Archíve Semmel-
weisovej lekárskej univerzity v Budape‰ti. 

Koncom októbra 2009 sme na pôde archívu
privítali Vedenie UK, ktoré si prehliadlo nielen
na‰e pracovné priestory, depozitáre, ale ktoré
malo moÏnosÈ nazrieÈ aj „pod pokrievku“, ão-to
vidieÈ z moÏností i spôsobov ukladania a zalis-
tovaÈ si v nami uchovávan˘ch dokumentoch.
Práve poãas rozhovoru o problémoch trápia-
cich nás archivárov sa zrodila aj my‰lienka
nechaÈ na náklady univerzity re‰taurovaÈ origi-
nál spomínaného diplomu, ktor˘ to uÏ veºmi
potreboval a zároveÀ vyhotoviÈ jeho faksimile

s t˘m, Ïe toto sa vystaví. Re‰taurovania sa
zaãiatkom tohto roku ujal majster Ivan
Galambo‰ z re‰taurátorsk˘ch dielní
Slovenského národného archívu v Bratislave.
Roboty bolo „ako na kostole“ – v prvom rade
bolo treba fixovaÈ atrament na pergamene, aby
nedo‰lo k jeho po‰kodeniu ãi rozpitiu poãas
samotného re‰taurovania. Z povrchu písacej
látky sa odstránili nánosy prachu, ktoré sa na
nej usádzali rovn˘ch 225 rokov, potom pri‰li na
rad ‰peciálne roztoky, v ktor˘ch sa mali zabiÈ
plesne a huby, ktoré sa nevyhli v priebehu ply-
núceho ãasu ani tejto organickej látke. Potom
sa pergamen vytiahol, ãím sa ãiastoãne vyrov-
nali pôvodné zloÏenia diplomu. Nakoniec preÀ
vyrobili ‰peciálnu kazetu na ploché uloÏenie
s jemn˘m vhæbením na pergamen i hlb‰ím otvo-
rom pre puzdro s peãaÈou tak, aby v nej bola
fixovaná privesená peãaÈ a zároveÀ sa celá
kazeta zmestila do trezoru. Originál odborn˘m
re‰taurátorsk˘m zásahom nielen „opeknel“, ale
o‰etrením sa nateraz odstránili degradaãné fak-
tory, ktoré naÀ celé roky vpl˘vali, ãím sa mu, veºmi
zjednodu‰ene povedané, predæÏila ÏivotnosÈ.

Druh˘m krokom bolo vlastné vyhotovenie
faksimile tohto vzácneho diplomu, na ktor˘ sa
môÏe pozrieÈ kaÏd˘ náv‰tevník historickej
budovy univerzity na ·afárikovom námestí. Do
vitríny umiestnenej pred Rektorskou sieÀou sa
po namontovaní zabezpeãovacieho zariadenia
toto faksimile in‰talovalo dÀa 10. novembra
2010. Len ÈaÏko by sme hºadali vhodnej‰í
dátum – v ten deÀ sa na pôde Trnavskej uni-
verzity pri príleÏitosti 375. v˘roãia zaloÏenia his-
torickej Trnavskej univerzity Petrom PázmaÀom
krstila jej prvá vedecká monografia a v aule UK
bol zvolen˘ nov˘ rektor univerzity na ìal‰ie
‰tvorroãné funkãné obdobie. Veríme, Ïe aj uÀho
nájdeme pomyselnú kvapku pochopenia pre
potreby univerzitného archívu a vzácnych
archívnych dokumentov, ktoré uchovávame,
ãím by sa zabezpeãila istá kontinuita. 

Preão je tento diplom tak˘ vzácny a aká je
jeho vypovedacia hodnota? V prvom rade je to
jeho jedineãnosÈ – z dvoch zachovan˘ch
magistersk˘ch diplomov vydan˘ch na lekárskej
fakulte v období jej trnavskej periódy (1769 –
1777) je star‰í a úpln˘ (s peãaÈou a podpisom).
Archivár – historik má príleÏitosÈ skúmaÈ po for-
málnej i obsahovej stránke túto diplomatickú
kategóriu (diplomatika = náuka o listinách),
nachádzaÈ spoloãné znaky, ktor˘mi sa
vyznaãujú listiny i vnímaÈ vzájomné odli‰nosti,
v porovnaní s in˘mi diplomami z tohto obdobia
sledovaÈ úroveÀ kancelárskej praxe vtedaj‰ej
Trnavskej univerzity pri vydávaní tak˘chto
písomností a poÏiadaviek, ão sa t˘ka písom-
n˘ch náleÏitostí predkladan˘ch Ïiadateºom
o vydanie magisterského diplomu. Pre dejiny
in‰titúcie, resp. dejiny pedagogiky na
Slovensku je zaujímavé poznaÈ mená jednotli-
v˘ch profesorov a predmety, ktoré predná‰ali
i skú‰ali, priebeh vlastného skú‰ania pred
komisiou i následné uzavretie celej skú‰ky, ão
v tomto prípade znamenalo povolenie vykoná-

vaÈ chirurgickú prax v Uhorsku, Chorvátsku,
Slavónsku, Sedmohradsku a v ostatn˘ch
k Uhorsku pripojen˘ch krajinách a cisársko-
kráºovsk˘ch provinciách. Z ºudského hºadiska
by bolo iste zaujímavé poznaÈ aj ìal‰í osud
tohto absolventa: ãi po ukonãení ‰túdia odi‰iel
do inej ãasti Uhorska, alebo sa vrátil do rodnej
Trenãianskej stolice, aby tam ako stoliãn˘ lekár
zúroãil svoje vedomosti, prípadne sa venoval aj
inému vedeckému bádaniu súvisiacemu
s medicínou... Na zodpovedanie takto poloÏe-
nej otázky by staãilo ‰túdium zachovan˘ch
archívnych dokumentov vo fonde „Trenãianska
Ïupa“ uloÏen˘ch v ·tátnom archíve v Bytãi. 

Vo vitríne môÏu záujemcovia vidieÈ okrem
faksimile diplomu, ktoré priam láka skúsiÈ ãítaÈ
text, aj jeho prepis v jazyku prameÀa – v latinãi-
ne, jeho preklad do slovenského i anglického
jazyka a preãítaÈ si o Àom základnú informáciu.
MoÏno bude in‰pirovaÈ i pedagógov pred-
ná‰ajúcich pre poslucháãov archívnictva paleo-
grafiu, diplomatiku ãi latinãinu a seminár bude
naozaj prakticky zameran˘ na prameÀ súvisiaci
s ãinnosÈou (po Academii Istropolitane) druhej
najstar‰ej univerzity na území dne‰ného
Slovenska.

Mária Grófová, Archív UK
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Faksimile 235-roãného diplomu je vystavené 
pred Rektorskou sieÀou v historickej budove 
Univerzity Komenského od 10. novembra 2010.

Dr. László Molnár, riaditeº Archívu Semmelwissovej
lekárskej univerzity v Budape‰ti a PhDr. Viliam Csáder,
riaditeº AUK pri matrike absolventov Lekárskej fakulty

Trnavskej Univerzity od roku 1770, v ktorej je zapísan˘
aj magister chirurgie Antonius Augustíny

Súvisiace ãlánky:
CSÁDER, Viliam. Najstar‰í dokument vo fondoch
Archívu UK. In: Na‰a univerzita, september 2007, 
ã. 1, str. 13.
MACOUNOVÁ, Jana. Vedenie nav‰tívilo Archív UK
a zaujímalo sa o jeho situáciu. In: Na‰a univerzita,
november 2009, ã. 3, str. 4.

Faksimile raritného archívneho 

dokumentu koneãne vystavené



Katedra pred‰kolskej a elementárnej
pedagogiky PdF UK vznikla v roku 1995.
Jej úlohou bolo rozvíjaÈ teóriu
pred‰kolskej a elementárnej ‰kolskej
pedagogiky vlastn˘mi v˘skumn˘mi
projektmi a projektmi v spolupráci
s relevantn˘mi katedrami a vedeck˘mi
pracoviskami. Vedeck˘ v˘skum
zameriava na rozvoj psycho-didaktick˘ch
koncepcií a metód ich praktickej
realizácie. Koncepãne prispieva 
k transformácii in‰titucionálnej
pred‰kolskej a ‰kolskej v˘chovy.
Vypracúva profil absolventa, koncipuje
‰tudijn˘ program, integruje jednotlivé
zloÏky odbornej prípravy, kvalitne
pripravuje do praxe pred‰kolsk˘ch
pedagógov a uãiteºov prvého stupÀa
základnej ‰koly.

Za uplynulé roky katedra pripravila pre
prax tisícky uãiteliek a uãiteºov pre materské
‰koly a pre prv˘ stupeÀ základn˘ch ‰kôl. Od
zaloÏenia Pedagogickej fakulty UK (PdF) tvo-
rila príprava uãiteºov pre l. stupeÀ základnej
‰koly súãasÈ jej profilu. V súlade s vedeck˘mi
poznatkami a preto, aby sa posilnilo prepoje-
nie prípravy detí v materskej ‰kole na základ-
nú ‰kolu, sa v roku 1995 zaloÏila Katedra
pred‰kolskej a elementárnej pedagogiky.
Tento krok povaÏujeme za v˘znamn˘ z prak-
tického, aj odborného hºadiska.

Tvoríme uãebnice pre základné ‰koly
z rôznych predmetov

Za v˘razne kvalitatívny prvok v príprave
odborníkov pre pred‰kolskú a elementárnu
pedagogiku môÏeme povaÏovaÈ aj vytvorenie
kombinovaného ‰tudijného programu pod
názvom „uãiteºstvo pre prv˘ stupeÀ základ-
n˘ch ‰kôl – pred‰kolská pedagogika“. Tento
‰tudijn˘ program sa na fakulte zaãal rozvíjaÈ
od akademického roku 1997/1998. Jeho
absolventi patrili k najkvalitnej‰ie pripraven˘m
odborníkom, ão ocenila aj prax. Najviac
absolventov tohto ‰tudijného programu
pokraãovalo aj v doktorandskom ‰tudijnom
programe a dodnes tvoria personálne záze-

mie v podobe kvalitn˘ch fakultn˘ch uãiteºov,
ktor˘ch si fakulta vyberá a od akademického
roku 2009/2010 im udeºuje titul fakultného
uãiteºa a fakultnej ‰koly.

Katedra je jedin˘m pracoviskom na Slo-
vensku, ktoré sa najv˘raznej‰ie podieºa na
tvorbe uãebníc pre základné ‰koly, stredné
pedagogické ‰koly a sociálne akadémie. 
Na katedre pôsobí sedem autorov uãebníc,
priãom traja sú hlavn˘mi autormi tímov. 
Na katedre vznikli uãebnice prírodovedy,
vlastivedy, pracovného vyuãovania, doprav-
nej v˘chovy, slovenského jazyka pre základ-
né ‰koly, uãebnice pedagogiky a psychológie
pre stredné pedagogické ‰koly a sociálne
akadémie.

Vedeck˘ profil katedry sa odvíja od základ-
n˘ch vyuãovacích disciplín a od jej personál-
neho obsadenia. PozornosÈ katedry v oblasti
vedeckého v˘skumu sa venovala teoretick˘m
a koncepãn˘m otázkam in‰titucionálnej
v˘chovy a vzdelávania detí pred‰kolského
a mlad‰ieho ‰kolského veku, s ohºadom na
‰pecifické podmienky iniciaãnej fázy socia-
lizácie a akulturácie. V tejto línii sa na katedre
rie‰ia projekty s charakterom základného
aj aplikovaného v˘skumu. Posledné roky sú
úspe‰nej‰ie aj preto, Ïe od akademického
roku 2007/2008 bol na katedre otvoren˘
prv˘krát doktorandsk˘ ‰tudijn˘ program
„pred‰kolská a elementárna pedagogika“.

Organizujeme medzinárodné 
konferencie i vzdelávacie fórum 

pre ‰tudentov

Obraz o pôsobení katedry sa dá doplniÈ 
aj ìal‰ími aktivitami. Okrem doktorandského
‰túdia a rigorózneho konania pre absolven-
tov magisterského ‰túdia v gestorovan˘ch
‰tudijn˘ch odboroch katedra vnikla do pove-
domia pedagogickej verejnosti ako spoluor-
ganizátor a odborn˘ garant cyklu konferencií
Cesty demokracie vo v˘chove a vzdelávaní.
V súãasnosti sa uÏ pripravuje jeho 13. roãník.
Druhou aktivitou je podujatie, ktoré dostalo
názov ·tudentské fórum. Je to vzdelávacie
fórum, ktorého obsah si tvoria ‰tudenti podºa
vlastn˘ch zámerov a predstavujú tu svoje

prvotné v˘skumné aktivity. Z obidvoch podu-
jatí sa kaÏdoroãne vydávajú zborníky referá-
tov, ktoré slúÏia ako ‰tudijné materiály pre
rôzne druhy vzdelávania.

âinnosÈ je postavená na spolupráci 
s partnermi

Zásadná zmena v reforme ‰kolstva nasta-
la v roku 2008, keì sa ‰túdium rozdelilo na tri
stupne. Prijatie nového zákona o v˘chove
a vzdelávaní, ako aj zákona o pedagogick˘ch
a odborn˘ch zamestnancoch bolo ìal‰ou
v˘zvou, ktorá si vyÏaduje hºadanie nov˘ch
ciest prípravy budúcich uãiteºov. Katedra
v súãasnosti pripravuje nov˘ ‰tudijn˘ prog-
ram zameran˘ na v˘uãbu cudzích jazykov
v primárnej ‰kole. V tomto roku sa opätovne
pokúsi o akreditáciu magisterského ‰tudij-
ného programu pred‰kolská pedagogika. 

Celá ãinnosÈ katedry v minulosti, v súãas-
nosti i budúcnosti je postavená na úzkej spo-
lupráci s domácimi i zahraniãn˘mi partnermi
z vysok˘ch ‰kôl, z vedeckov˘skumn˘ch 
in‰titúcií, z odborn˘ch ‰kolsk˘ch pracovísk,
matersk˘ch a základn˘ch ‰kôl, obãianskych
zdruÏení, katedier pedagogick˘ch fakúlt
Karlovej univerzity v Prahe, Masarykovej 
univerzity v Brne, Ostravskej univerzity
v Ostrave, Univerzity Hradec Králové
a Univerzity Palackého v Olomouci. Okrem
toho za posledn˘ch päÈ rokov má katedra
v˘znamné kontakty s univerzitami v Poºsku 
ãi v Bulharsku. 

V nasledujúcom období by sa katedra
chcela pokúsiÈ vstúpiÈ aj do terminologickej
polemiky k oznaãovaniu primárne, predpri-
márne vzdelávanie v kontraste s pomenova-
ním pred‰kolská a elementárna pedagogika. 

Perspektívou a víziou katedry je príprava
uãiteºov, ktorí dajú uÏ v ranom veku svojim
Ïiakom také základy, aby to zodpovedalo
najnov‰ím trendom vo v˘chove a vzdelávaní,
aby boli deti dobre pripravené na Ïivot
v nároãnej, informaãnej a vedomostnej 
spoloãnosti.

doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc., PdF UK
(redakãne krátené)

Katedra pripravuje
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uãiteºov pred‰kolskej 
a elementárnej pedagogiky

pätnásÈ rokov



Katedra pred‰kolskej a elementárnej
pedagogiky Pedagogickej fakulty UK (PdF)
sa od roku 2009 podieºala 
na medzinárodnom projekte Participácia
‰tátu na v˘chove opusten˘ch
a handicapovan˘ch detí. Garantkou projektu
za Slovensko je doc. PaedDr. Adriana
Wiegerová, PhD.

V rámci projektu sme sa zúãastnili druhého
pracovného stretnutia, ktoré sa konalo 18. – 21.
októbra 2010 v Sofii. Projekt bol zameran˘ na
efektívnu prácu s opusten˘mi deÈmi ãi náhradn˘-
mi rodinami.

V Sofii ãakali na‰u skupinku (‰tyri ‰tudentky –
Anna Jandzíková, Linda Buãková, Erika
Sedláková, Mária Fábryová a ‰tyroch vyuãujú-
cich – doc. Wiegerová, Dr. Majerãíková, Dr.
Ficová a dr. BoÏik) zástupcovia sofijskej univerzi-
ty a kolegovia zo zariadení participujúcich na

projekte. O chvíºu sme sa ocitli v hoteli, kde nás
krátko po ubytovaní ãakala tradiãná bulharská
‰pecialita – Chopsk˘ ‰alát a Chuski byurek (pap-
riky plnené syrom a vajcami). 

Poobede sme sa zúãastnili úvodného stretnu-
tia na rektoráte Sofia University St. Kl. Ohridski.
Predstavili nám miestny sociálny systém, prácu
s deÈmi v detsk˘ch domovoch a krízov˘ch cen-
trách a napokon nasledovalo privítanie zástup-
cov jednotliv˘ch národností. Okrem Slovákov
sem zavítali i Rusi a Poliaci. Po vyãerpávajúcom

V rámci osláv 50. v˘roãia svojho
zaloÏenia privítala Fakulta telesnej
v˘chovy a ‰portu UK v dÀoch 28. 
aÏ 30. 10. 2010 viac ako 200 úãastníkov
z 36 krajín v‰etk˘ch kontinentov 
na 7. medzinárodnej konferencii
o silovom tréningu. História tohto 
úzko ‰pecializovaného podujatia sa
zaãala písaÈ pred 12 rokmi vo fínskom
Lahti, po ktorom v dvojroãn˘ch
intervaloch nasledovali konferencie
v Ipohu (Malajzia), Budape‰ti, 
Serese (Grécko), Odense (Dánsko) 
a Colorado Springs (USA). 

Konferencia sa organizuje ako alternatíva
veºk˘ch, tematicky ‰iroko zameran˘ch
vedeck˘ch podujatí venovan˘ch vedám
o ‰porte. Je urãená pre v‰etk˘ch, ktorí sa
zaujímajú o silové schopnosti a silov˘ tréning,
a to nielen z pohºadu ‰portového v˘konu, ale
aj ich vyuÏívania v prevencii a lieãbe ochore-
ní. Pravidelne sa na nej schádzajú vedci, telo-
v˘chovní pedagógovia a lekári, aby sa infor-
movali o najnov‰ích poznatkoch, ktoré sa
t˘kajú nielen metodiky tréningu ãi teoretic-
k˘ch mechanizmov adaptácie na silové
zaÈaÏenie, ale aj problematiky jeho praktic-
kého vyuÏívania na zvy‰ovanie ‰portového
v˘konu, podporu zdravia a zlep‰ovanie kvali-
ty Ïivota. 

Program pozostával z príspevkov 19
pozvan˘ch predná‰ateºov doplnen˘ o 12
pódiov˘ch vystúpení a 53 posterov˘ch pre-
zentácií prihlásen˘ch úãastníkov.

S hlavn˘mi predná‰kami vystúpili renomo-

vané osobnosti ako napr. zakladateº a ‰éfre-
daktor prestíÏneho ãasopisu „Journal of
Strength and Conditioning Research“ William
a jeden z najcitovanej‰ích autorov z proble-
matiky silového tréningu Kraemer (USA),
objaviteº mechanického rastového faktoru
Geoffrey Goldspink z Lond˘na, známy odbor-
ník na ‰portovú v˘Ïivu John Ivy (USA), osob-
nosÈ v oblasti metodiky ‰portového tréningu
Dietmar Schmidtbleicher (Nemecko), ‰pecia-
lista na satelitné bunky Michael Kjaer
(Dánsko), predseda Vedeckého v˘boru série
konferencií o silovom tréningu Keijo Häkkinen
(Fínsko) a iní. Z domácich úãastníkov vystúpil
ako hlavn˘ predná‰ateº prof. Hamar, s pódio-
vou prezentáciou Mgr. Sedliak a s postermi
10 autorov. 

Z predná‰ok zaujali najmä príspevky
o doplÀovaní bielkovín a sacharidov pri silo-
vom tréningu (Ivy), praktickej aplikácii poznat-
kov z fyziológie v trénin-
govej praxi (Kraemer),
elektrostimulácii denervo-
van˘ch svalov u paraple-
gick˘ch pacientov (Kern),
adaptaãn˘ch mechaniz-
moch pri silovom tréningu
vo vy‰‰om veku a objasne-
ní fenoménu svalovej
pamäte (Kjaer), aplikácii
silového tréningu u pacien-
tov postihnut˘ch choroba-
mi kostrovosvalového sys-
tému (Häkkinenová), vyuÏí-
vaní monitorovania v˘konu
v koncentrickej fáze v diag-
nostike a rozvoji silov˘ch

schopností (Hasegawa), silovom tréningu
poãas vesmírnych letov (Tschan a Bachl),
úãinkoch silov˘ch cviãení pri ãiastoãnej ciev-
nej oklúzii (Tricoli) a vyuÏívaní koncepcie séri-
ového streãingového zaÈaÏovania v silovom
tréningu (Hamar). 

Úãastníci ocenili nielen starostliv˘ v˘ber
predná‰ateºov, ale aj príjemné prostredie
vynovenej FTV·, v˘bornú organizáciu a tra-
diãnú slovenskú pohostinnosÈ. Viacerí úãast-
níci vyuÏili moÏnosÈ nav‰tíviÈ laboratóriá FTV·
a oboznámiÈ sa s cel˘m radom originálnych
diagnostick˘ch a tréningov˘ch zariadení,
ktoré sa vyuÏívajú jednak v oblasti v˘konu,
jednak v tréningovej praxi nielen na
Slovensku, ale aj v zahraniãí. Zapôsobila na
nich aj náv‰teva historického ka‰tieºa âerve-
n˘ KameÀ a mnoh˘ch príjemne prekvapila
vysoká kvalita slovensk˘ch vín z malokarpat-
skej oblasti, o ktorej sa mohli presvedãiÈ na
ochutnávke v Národnom salóne vín v Pezinku.

Ako to za v‰etk˘ch vyjadril na závereãnom
bankete prof. Häkkinen, úãastníci odchádzali
domov s dojmami, Ïe nav‰tívili civilizovanú
krajinu s priateºsk˘mi a ochotn˘mi ºuìmi, ktorí
sú schopní nielen zorganizovaÈ prestíÏne
vedecké podujatie, ale tieÏ v˘znamne prispieÈ
k obohateniu poznatkov v oblasti vied o ‰porte.

prof. MUDr. Du‰an Hamar, CSc., FTV· UK
(redakãne krátené)
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Konferencia
o silovom tréningu tentoraz

na Slovensku

Ako participuje
Bulharsko 

na v˘chove opusten˘ch 
a handikepovan˘ch detí

Poznatky z na‰ej náv‰tevy v Bulharsku sme prezentovali
na závereãnom stretnutí.



popoludní sme sa odobrali na prvú náv‰tevu
zariadenia „Complex for Social Services for
Children and Families“. Dozvedeli sme sa, Ïe
svoje deti tu vychovávajú opustené biologické
matky vo veku 13 – 45 rokov, ktoré pre‰li cez
v˘ber ministerstva. V súãasnosti tam b˘va 6 detí
a 3 matky.

Do rôznych sociálnych zariadení sme sa ‰li
pozrieÈ na druh˘ deÀ. Prvá zastávka bola 
v „Youth Hall SOS Children‘s Villages“. MládeÏ
od 14 do 19 rokov sem prichádza z SOS villages
(kde sa o nich starali náhradní rodiãia). Tu sa
o seba musia postaraÈ sami, aby sa po dov⁄‰ení
18/19 rokov vedeli samostatne zaãleniÈ do Ïivo-
ta. VÏdy je s nimi sociálny pracovník. Financuje
ich organizácia Kinderdorf. Dostali sa sem len tie
deti, ktoré sa o seba dokáÏu postaraÈ. Ostatné deti
z SOS villages, ktoré boli postihnuté ãi zdravotne
oslabené, prechádzali do ‰tátnych domovov.

Po krátkej exkurzii sme sa odviezli takmer sto
kilometrov do dedinky Dren, kde nás privítal ria-
diteº detského sirotinca „Orphanage in Village
Dren“ a niekoºko mal˘ch dievãatiek v tradiãnom
bulharskom kroji s piesÀami. Slneãn˘ deÀ sme
potom strávili prechádzkou po SOS village –
dedinke obklopenej lesmi s pätnástimi domãek-
mi urãen˘mi pre náhradné rodiny. Je tu postara-
né o deti do 14 rokov. Pozoruhodn˘m bolo, Ïe
na rozdiel od profesionálnych rodín na
Slovensku, náhradné rodiny v Bulharsku dostá-
vajú príspevky na deti od Kinderdorfu, priãom
otec aj pracuje a zarába. Má to údajne pre deti
slúÏiÈ k poznaniu patriarchálne fungujúcej spo-
loãnosti, kde otec zarába a matka sa stará
o deti. Jedna matka vychováva 6 detí v jednom
dome. KaÏd˘ deÀ im pomáha v domácnosti
pomocníãka a tieÏ majú zabezpeãené jedlo
v areáli SOS village. Otázkou ostáva, ão potom
robia s toºk˘mi peniazmi... ëal‰ou nezodpoveda-
nou otázkou pre nás ostáva téma vzdelávania
rodiãov. Na Slovensku musia maÈ profesionálni
rodiãia pedagogickému vzdelanie, zatiaº ão 
v Bulharsku im staãí stredná ‰kola a absolvovanie
dvojroãného kurzu.

Tretí deÀ ná‰ho pobytu v Bulharsku sme
zaãali náv‰tevou domova pre hendikepované
deti v meste Blagoevgrad. A náv‰tevou ‰tátneho
detského domova v Blagoevgrade. Nasledovala
práca v skupinách pre ‰tudentov, profesorov a
odborníkov. V‰etky poznatky a v˘sledky sa pre-
zentovali na závereãnom stretnutí skupín, priãom
sme urãili stratégiu ìal‰ieho postupu a pokraão-
vania v tomto projekte, a to prostredníctvom
komunikácie cez internet (‰tudenti) a zostavením
biografie v dvoch jazykoch (profesori). 

Hoci sa tejto oblasti v na‰om ‰túdiu primárne
nevenujeme, oceÀujeme hlb‰ie naãretie do danej
problematiky sociálnej práce, resp. sociálnej
pedagogiky, ako i moÏnosÈ ‰ir‰ieho rozhºadu
v sociálnych systémoch slovansk˘ch národov,
uÏitoãnú pre porovnanie s na‰ím systémom
a in‰piráciu v tejto oblasti.

Anna Jandzíková, ‰tudentka 3. roãníka PdF UK
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Nav‰tívili sme aj domov pre hendikepované deti
v Blagoevgrade.

V dÀoch 23. a 24. septembra 2010 
sa konalo kaÏdoroãné zasadnutie
Spoloãnosti archívov maìarsk˘ch
univerzít a vysok˘ch ‰kôl spojené
s konferenciou a exkurziou 
do najbliÏ‰ieho archívu. Hostiteºom
a organizátorom tohtoroãného
zasadnutia bola KniÏnica a Archív
Domokosa Kosáryho Univerzity sv.
·tefana v GödöllŒ. Mesteãko GödöllŒ
sa nachádza v˘chodne od Budape‰ti, 
je známe druh˘m najrozsiahlej‰ím
barokov˘m palácom a v ãase
panovanie Franti‰ka Jozefa I. bolo
obºúben˘m letn˘m sídlom cisárovnej
AlÏbety „Sisi“. 

Na konferencii sa zúãastnili predná‰ajúci
z archívov, kniÏníc ale aj vedúci katedier uni-
verzít a vysok˘ch ‰kôl z Maìarska
a Univerzity Komenského. Témou konferen-
cie boli „Premeny systému prijímacích poho-
vorov na univerzity v 20. storoãí“. Predná‰ky,
ktoré odzneli, neboli len o rôznych typoch
archívnych dokumentov vysoko‰kolsk˘ch
in‰titúcií vzdelávajúcich ‰tudentov v rôznych
vedn˘ch odboroch (filozofické, medicínske,
technické, ekonomické, umelecké) súvisia-
cich s prijímacím konaním. Predná‰ajúci
z Maìarska sa snaÏili aj o ist˘ uhol pohºadu
na prijímacie pohovory na univerzity i vysoké
‰koly a moÏnosti ‰túdia Ïidovsk˘ch ‰tuden-
tov v Maìarsku v 20-tych rokoch 20. storo-
ãia. Vtedy platil tzv. zákon „numerus clausus“
(uzavreté ãíslo), ktor˘ obmedzoval obãianske
práva na základe príslu‰nosti k rase a národ-
nosti a vyluãoval Îidov zo ‰túdia na vysok˘ch
‰kolách. Do platnosti vstúpil 26. septembra
1920. Zákon pripravil krajinu o tisíce nada-
n˘ch ‰tudentov, ktorí odi‰li ‰tudovaÈ do oko-
lit˘ch ‰tátov vrátane vtedaj‰ieho âeskoslo-
venska. Na X. ‰tudentskej schôdzi, konanej 
v dÀoch 9. a 10. marca 1929 predniesol rek-
tor Univerzity Komenského Albert PraÏák ‰tu-
dentom aj nasledovné slová: „Chcete rokovat
o numeru clausu. Jsem se v‰í rozhodností
proti tomu, aby byl u nás zaveden numerus
clausus, protoÏe jsem zásadním nepfiítelem
kaÏdého tarasení pfiístupu k akademickému
studiu a protoÏe pokládam numerus clausu
za nedemokratické a reakãní opatfiení.“ 

Za ná‰ archív odznel príspevok „Prijímacie
konanie na Univerzite Komenského
v Bratislave v 20. storoãí“. Informovali sme 
v Àom o moÏnostiach ‰túdia na na‰ej univer-
zite v prvej polovici 20. storoãia, spôsobe

zapisovania sa na ‰túdium, kancelárskej praxi
i v˘vine administratívy s t˘m spojenej. ëalej
sme sa venovali obmedzeniam ‰tudovaÈ
v období vojnovej Slovenskej republiky, ktoré
sa t˘kali nielen poslucháãov Ïidovského vie-
rovyznania ale aj poslucháãov pochádzajú-
cich z územia Protektorátu âiech a Moravy
a hovorili sme aj o zavedení prijímacích poho-
vorov na UK v druhej polovici 20. storoãia
a na príklade filozofickej fakulty aj o v˘vine ich
foriem pre urãité odbory.

V rámci exkurzie sme mali moÏnosÈ nav‰tí-
viÈ Archív mesta Vacov (Vác), ktor˘ vo svojich
depozitároch uchováva 1100 beÏn˘ch met-
rov archívnych dokumentov. Z piatich mest-
sk˘ch archívov v Maìarsku je najmen‰ím
a k jeho najvzácnej‰ím fondom patrí hospo-
dárska agenda vacovského biskupstva.
Mestsk˘ archív, dovtedy sídliaci v budove
b˘valého klá‰tora, sa z nej musel vysÈahovaÈ,
pretoÏe po ukonãení re‰tituãného konania sa
vrátila do vlastníctva biskupstva. Vìaka
mestu a dobrovoºníkom postavili pre potreby
archívu novú budovu a pre bádateºov bol
znova sprístupnen˘ v roku 2006.

Som veºmi rada, Ïe som mala moÏnosÈ
zúãastniÈ sa pre mÀa vôbec prvej zahraniãnej
konferencie, porovnaÈ prácu maìarsk˘ch
kolegov s na‰ou nielen v oblasti vybavovania
bádateºskej a správnej agendy ãi beÏn˘ch
archivárskych ãinností t˘kajúcich sa spraco-
vávania archívnych fondov, ale najmä v moÏ-
nostiach v˘skumu tém univerzitnej problema-
tiky. Verím, Ïe spolupráca univerzitn˘ch archí-
vov doma i v zahraniãí, ktorá sa v posledn˘ch
rokoch zaãala intenzívnej‰ie rozvíjaÈ, bude
pokraãovaÈ aj v t˘ch nasledujúcich. 

Jana Oãená‰ová, Archív UK

Prijímacie pohovory
v ãase Ïidovskej diskriminácie 

boli tieÏ témou

na konferencii v GödöllŒ

Mestsk˘ archív vo Vacove, v ktorom sa nachádzajú
pracovne archivárov a bádateºÀa. Depozitáre, 

konferenãná miestnosÈ a ateliér na digitalizáciu
archívnych dokumentov sú umiestnené v prístavbe.



Prastará, obrovská, mimoriadne napredujúca,
extrémne ºudnatá, jedineãná, s hlbokou kultúrou
prameniacou z taoizmu, konfucianizmu a bud-
hizmu – to v‰etko sú momenty defilujúce u mÀa
z nedávnej náv‰tevy âíny, s ktorou budeme pro-
stredníctvom ‰anghajskej Jiao Tong univerzity
na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF) kooperovaÈ
nastávajúce dva roky v oblasti v˘meny skúse-
nosti pri environmentálnom vyuÏívaní prírodn˘ch
zeolitov. âína je totiÏ lídrom v ÈaÏbe zeolitov vo
svete (60 % celosvetovej ÈaÏby), ale v prevaÏnej
miere pre stavebníctvo. 

Partnerská univerzita patrí v âíne medzi pre-
stíÏne stánky vzdelania a bola jednou z t˘ch,
ktoré vykonávali aj medzinárodn˘ rating kvality
ostatn˘ch univerzít vo svete. O vysokej úcte
k vzdelaniu sa moÏno presvedãiÈ v‰adeprítom-
n˘m kultúrnym udrÏiavaním a stvárnením pro-
stredia vysoko‰kolákov tak, aby sa mladej gene-
rácií pripomínal aj jedineãn˘ prínos ãínskej kultú-
ry pre svet. Historické ãajovne alebo novoposta-
vené pagody spríjemÀujú chvíle oddychu ãi rela-
xu aj v pomerne rozsiahlych územiach jednotli-
v˘ch univerzít, ktoré sú pre âínu charakteristic-
ké. Len v ·anghaji je ich údajne viac ako 20.

·anghaj bol vraj pred asi 1000 rokmi rybár-
skou osadou na podmáãan˘ch pozemkoch
a pri delte rieky Jang-c´-Èiang do V˘-
chodoãínskeho mora. âíÀania dnes niektoré
fragmenty zachoval˘ch biotopov a mokradí zre-
vitalizovali, a tak tieto nádherné zákutia prírodnej
scenérie v ·anghaji slúÏia obyvateºom ako rela-
xaãné centrá oddychu.

S nárastom obchodnej v˘meny v 17. a 18.
stor. sa úloha mesta ako prekladiska tovarov
znaãne posilnila. Aj keì sa âíÀania veºmi dlho
bránili ak˘mkoºvek vplyvom cudzincov, nakoniec
kapitulovali, keì k tzv. Rí‰i stredu priplávali brit-
ské vojnové lode. Ekonomick˘ tlak Západu sa
teda nedal zastaviÈ. Po prvej ópiovej vojne sa
·anghaj stal jedn˘m z piatich ãínskych prístavov,
ktor˘ mohli osídºovaÈ aj cudzinci, priãom mali

povolenú obchodnú ãinnosÈ. Cudzinci zaãali
vytváraÈ metropolu biznisu, priãom beÏní âíÀania
z blahobytu mocn˘ch nemali takmer niã. Preto
rozhorãení vlastnou nerovnoprávnosÈou a korupci-
ou tzv. spoloãenskej elity ºudové masy rozpútali
proti t˘mto parazitom revolúciu. V r. 1937 – 1945
bol ·anghaj obsaden˘ opäÈ Japonskom.

K˘m pred druhou svetovou vojnou a ºudovou
revolúciou, ktoré podobu ·anghaja v˘razne
zmenili, bolo mesto v rukách zahraniãn˘ch kapi-
tálov˘ch zlatokopov, bezohºadn˘ch karieristov
a mafiánov podsvetia, dnes patrí medzi najrozºa-
hlej‰ie a najkraj‰ie mestá sveta. Nová mestská
správa pod vedením komunistickej strany âíny
po roku 1949 mesto vyãistila od organizova-
ného zloãinu a znárodnila hospodárstvo krajiny.
Mimoriadne veºk˘ rozvoj nastal obzvlá‰È v 90.
rokoch 20. storoãia, odkedy sa ·anghaj radí
medzi najvyspelej‰ie aglomerácie sveta.
V súãasnosti je âína druhou najsilnej‰ou ekono-
mikou vo svete a právom sa hovorí, Ïe je dielÀou
sveta. Je úÏasné, Ïe pri takom hustom osídlení
obyvateºov, je ãistota a estetické stvárnenie
mestského prostredia na veºmi vysokej úrovni,
ktoré, Ïiaº, u nás v˘razne absentuje. Po návrate
domov, som sa pravdupovediac asi dva t˘Ïdne
musela ako-tak adaptovaÈ na predstavu, Ïe

u nás sú, Ïiaº, mnohé problémy stagnujúce
a akoby sa ani nerie‰ili.

Mestom preteká rieka Huaugpu, ktorá vytvá-
ra vo v˘chodnej ãasti mesta deltu s jej prítokom
riekou Wusong. VzdialenosÈ k oceánu je z tohto
miesta údajne e‰te asi 80 km. Táto ãasÈ, tzv.
Pudong, predstavuje nov˘ modern˘ ·anghaj
s viac ako 300 mrakodrapmi. Najväã‰í z nich je
88-poschodov ,̆ 427 m vysok˘ Jinmao Plaza.
Najvy‰‰ou stavbou âíny a Ázie je televízna veÏa
Perla V˘chodu vysoká 468 m, taktieÏ v mestskej
ãasti Pudong.

Pozoruhodne vysokú Ïivotnú úroveÀ ·ang-
hajãanov odráÏa Nankingsk˘ bulvár, ktor˘ je naj-
známej‰ou nákupnou tepnou mesta v euroame-
rickom ‰t˘le. Francúzska ‰tvrÈ, západne od
starého mesta, je zase najbohat‰ou oblasÈou na
klasickú európsku architektúru s mnoh˘mi vilami
v ‰t˘le art deco.

Najv˘znamnej‰ou typicky ãínskou záhradou
v ·anghaji je Jü-jüan, zaloÏená na príkaz jed-
ného mandarína z dynastie Ming. Ide o skutoã-
n˘ klenot krajinárskej úpravy s nádhern˘mi
romantick˘mi stavbami, jednoducho vyjadrené,
je to miesto pre kaÏdého, kto uprostred ru‰ného
veºkomesta hºadá trochu pokoja a intimity.

Snáì je e‰te vhodné spomenúÈ, Ïe ·anghaj
bol tohto roku organizátorom svetovej v˘stavy
EXPO 2010, ktorú zvládol vynikajúco a dôstojne.
Celá v˘stava sa niesla v symbolike trvalej udrÏa-
teºnosti, zdrav‰ieho mestského prostredia, eko-
logickej dopravy, ktorou âíÀania zabezpeãovali
aj lokálny transport na v˘stavisku.

prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc., PriF UK

Spolupráca
so Shanghai Jiao Tong

univerzitou v âíne
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Vo ‰tvrtok 4. novembra 2010 sa v Aule UK
uskutoãnila slávnostná imatrikulácia 
‰tudentov 1. roãníka Filozofickej fakulty
UK. Slávnostne vyobliekaní ‰tudenti stáli
nastúpení pred aulou a snahu ‰tudijn˘ch
referentiek systematicky ich usadiÈ veºmi
neuºahãovali. Op˘tali sme sa niekoºk˘ch
‰tudentov, ako sa im slávnostné prijatie
na ich novú alma mater páãilo. 

Hana Jakubíãková, pedagogika – slo-
vensk˘ jazyk a anglick˘ jazyk: Na imatriku-
láciách sa mi páãilo. Organizácia bola dobrá,
Ïiadne priveºké zmätky, v‰etci sme i‰li po rade,
tak, ako to bolo naplánované. Nemám Ïiadne
v˘hrady. Príhovor aj závereãné slová, ktoré
hovorila prorektorka aj prodekani mi prehovo-

rili do du‰e. A urãite nie len mne, ale aj väã‰ine
zúãastnen˘ch, ktorí poãúvali. Teraz uÏ len – spl-
niÈ to, Ïe sa opäÈ v tej sále stretneme o tri roky.

Miroslava âembová, Ïurnalistika: Imatri-
kulácie boli pre mÀa skôr takou povinnou ofi-
ciálnou jazdou. Ale bolo urãite príjemné vidieÈ

ºudí z in˘ch katedier, porovnávaÈ s na‰imi spo-
luÏiakmi. Bola to veºmi slávnostná udalosÈ, má
to predsa len svoju úroveÀ a nie je nikdy na
‰kodu dostaÈ nejak˘ ten diplom. Aj keì je to
vlastne uÏ len pro forma. 

Hana Hrancová, pedagogika – história
a slovensk˘ jazyk: NuÏ musím sa priznaÈ, Ïe
imatrikulácie boli pre mÀa len formalitou, ktorú
aÏ tak neuznávam. Nezdá sa mi to také
potrebné, ale musím uznaÈ, Ïe to bolo veºmi
pekne pripravené. Predsa len, je to zvykom na
univerzitách a má to nieão do seba. NuÏ
a aspoÀ sme zistili, kto v‰etko chodí na filozo-
fickú fakultu.

Frédérique Hazéová, 
‰tudentka 1. roãníka Ïurnalistiky FiF UK

A N K E T A

·tudenti School of Environmental Science 
and Engineering po spoloãnom seminári

Interiér v historick˘ch objektoch univerzitnej 
re‰taurácie (pohºad na v˘Èah)

Slávnostná
imatrikulácia
filozofov
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Ako ten ãas beÏíí! Aj vám to tak letí ako nám?
Len prednedávnom sme vás informovali o tom,
ako chystáme prvú ‰tartovaciu akciu a ani sme
si neuvedomili a uÏ máme po druhej iKnow
akcii – uÏ je po iChill-e.

iChill sa dá opísaÈ niekoºk˘mi slovami – bola
to akcia oddychová, relaxaãná, chillovacia,
zábavná, regeneraãná, hracia, technologická,
príjemná, tarantinovská a komorná. Len v
dvoch prepojen˘ch miestnostiach na Fakulte
managementu UK sa dalo 9. novembra 2010
od 13.00 do 20.00 hod. robiÈ mnoÏstvo aktivít,

na ktoré v ‰kolenie nie ste zvyknutí: pozeraÈ
filmy Quentina Tarantina (Dead Proof, Reservoir
Dogs a legendárne Pulp Fiction), vyjedaÈ
popcorn zadarmo, posedávaÈ na pohodln˘ch
vakoch Tuli, poãúvaÈ hudbu z filmov Quentina
Tarantina, ktorá hrala z Logitech dock-u pre
iPod, hraÈ sa hry na iMac27“, testovaÈ
MacBook Pro a najmä nov˘ MacBook Air, hraÈ
sa rôzne hry na Xbox-e, debatovaÈ a radiÈ sa s
ºuìmi z iKnow Clubu.

ªudia, ktorí sa zúãastnili, boli spokojní
a pochvaºovali si, o to väã‰ia ‰koda pre t˘ch,

ktorí si akciu nechali ujsÈ. Z ná‰ho pohºadu bol
iChill vydaren˘ a príjemne stráven˘ ãas. Samo-
zrejme, na‰a obrovská vìaka patrí v‰etk˘m,
ktorí iChill podporili a pomáhali nám – Traco Com-
puters, Tuli, Logitech a pani Kovaãiãová z FM UK.

Nezabudni kontrolovaÈ ná‰ web
www.iKnow.sk, kde okrem fotoreportáÏe iChill-u
nájde‰ aj program plánovan˘ch akcií, o ktoré
urãite nechce‰ prísÈ.

Dominika Gadu‰ová, ‰tudentka FiF UK, 
za tím iKnow Club SK

E N G L I S H  S U M M A R Y

iChill zhrnutie

•  We Have Leaders in Various Science Fields
Academic ranking and rating agency (ARRA) published the chart of
the Slovak faculties according to their field. Various Comenius
University (CU) faculties are leaders. The biggest progress was
made by the Faculty of Physical Education and Sports of CU that
is the best faculty in education field. The Faculty of Evangelical
Theology of CU is the best theological faculty. The best law faculty
is the Faculty of Law of CU. The best faculty of natural sciences is
the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU. The
Jessenius Faculty of Medicine of CU is the best medical faculty.
Leader in category “other social field” is the Faculty of Social and
Economic Sciences of CU. Some of the CU faculties are on the
second and third place also. Pg 3

•  Should the Freedom of Speech be Unlimited?
Dr. Arie-Jan Kwak from Leiden University in the Netherlands had the
lecture named “Politics on Trial; What Wilders Teaches Us about
Politics and Law in a Liberal Democracy” in the Rectors Hall on 25
November 2010. He dedicated the lecture to the trial with the Dutch
politician Geert Wilders whose politics was based on hate speech aga-
inst Islamic immigrants. He was sued for his public statements. Pg 6

•  Challenge Cup EUROMILAN for CU
Students of CU who represented university at international univer-
sity championship during 17 – 21 November 2010 won a touring
Challenge Cup EUROMILAN for this year. 23 European countries
and Lebanon attended in eight disciplines. The Rector of CU
accepted the visit of the winners on 1st December 2010. Pg 6

•  We Commemorated the Bratislavian 16 November
The student march for students’ and humans’ rights from 16
November 1989 was commemorated by CU, the Nation’s Memory
Institute and participants of the march on 15 November 2010 next
to the commemorative plaque at CU building. The march in
Bratislava was a symbolic start of revolutionary days of 1989. It was
followed by better known demonstrations on 17 November 1989 in
Prague. Pg 7

•  Competition of New Year’s Graphic Card
The competition of the best drawing or painting of New Year’s gra-
phic card has its winners. Three best drawings were created by
Darina âernáková, Michaela Králová and Monika Jureãková. The
best one is an attachment of rectors New Year’s greetings cards. It
is printed on the front page of this issue. Pg 7

•  Special Needs at Universities
The Centre of Support for Students with Specific Needs of CU was
preparing handicapped high school students for their university stu-
dies during 7 – 11 November 2010. The students were interested
in conditions of studies at universities or barrier conditions. The
high school students with specific needs apply mostly for studies of
work in a field of special needs, studies of social work, special
pedagogy or psychology. Pg 8

•  Daniel Tup˘’s Memorial
Five years went by since the student of the Faculty of Arts of CU,
Daniel Tup ,̆ has been killed. CU, his parents, students and media
commemorated his death on 4 November 2010 at Tyrsovo Square
in Bratislava. The murderers are still free. Pg 9

•  320 Attended the University Blood Drop
The University Blood Drop 2010, that took place during 8 – 22
November 2010, was attended by 320 students, employees and sup-
porters of CU. One third of them were students of the first term. The
event was also supported by well-known graduates of CU. Pg 14

•  Students and Teachers Were Honoured Again
CU traditionally honours its students and teachers on the occasion
of the International Day of Students. This year 30 students and 28
teachers received acknowledgement of the Rector of CU and a
bonus for their successful representation of the university or remar-
kable results on 15 November 2010. Pg 15

•  50 Years of Language Training of Foreigners
The Institute of Language and Academic Preparation for Foreign
Students of CU is 50 years old. During this time it prepared almost
10.000 students from 128 countries for their studies at Slovak uni-
versities. Pg 20

•  Young Pharmacists to Present Their Research
“The Day of Young Pharmacists of the Slovak Republic” that took
place on 11 November 2010 was dedicated to young students and
PhD students who work in the field of pharmaceutics and wanted to
present their research results. The event held 24 presentations from
experimental and clinical pharmacology and pharmaceutics. Pg 20

•  Law as a Unifying Factor of Europe
The international conference named “Law as a Unifying Factor of
Europe” took place in the Law Faculty of CU during 21 – 23
October 2010. It was attended by the Slovak President, the
Chairman of the European Parliament and more than 60 other spe-
cial guests and 453 attendants. The conference was a part of the
faculty’s 90th anniversary celebration. Pg 21

•  Conference on Strength Training in Slovakia
The Faculty of Physical Education and Sports of CU hosted the
international conference on strength training during 28 – 30
October 2010 that was attended by 200 people from 36 countries.
The conference that took place in Finland, Malaysia, Greece or USA
moved to Slovakia this year. It is specifically oriented conference for
those who are interested in strength abilities and strength training
during the sport or curing. Pg 24

•  Manageria – Organisation of Students for Students
The organisation Manageria founded by graduates of the Faculty of
Management of CU offers students of this faculty practical infor-
mation for their future job. The students had the opportunity to
meet the founder and the General Director of ESET Miroslav Trnka,
the General Director of JOJ TV or the founder of the organisation
“Good Angel”. Pg 28

LM



Mali ste poãas ‰túdia moÏnosÈ ísÈ na pivo
s generálnym riaditeºom ESETu alebo 
v úzkom kruhu osobne diskutovaÈ 
o Ïivote a práci s generálnym riaditeºom
JOJky? ·tudenti ‰peciálneho 
vzdelávacieho programu na Fakulte
managementu UK (FM UK) áno!

Takúto jedineãnú príleÏitosÈ poskytuje ‰tuden-
tom vzdelávací program obãianskeho zdruÏenia
Manageria. Toto zdruÏenie, zaloÏené pred troma
rokmi, vzniklo najprv ako nápad mlad˘ch
manaÏérov a podnikateºov, z ktor˘ch väã‰ina
vzi‰la práve „z lavíc“ FM UK. Základn˘m motí-
vom t˘chto ºudí bolo vrátiÈ ãasÈ zo svojho úspe-
chu v praxi späÈ „ich“ fakulte a t˘m aj celej spo-
loãnosti. Svoj cieº sa snaÏia napæÀaÈ rozvíjaním
potenciálu pre r˘chlej‰í odborn˘ a osobnostn˘
rast súãasn˘ch ‰tudentov a to najmä ich orientá-
ciou na kariérnej ceste, ãi pomáhaním osvojiÈ si
správne pracovné, osobnostné ãi spoloãenské
hodnoty.

Zá‰titu nad zdruÏením dnes drÏia: dekan FM
UK Jozef Papula; riaditeº German Marschall
Fund of the US Pavol Deme‰, zakladateº SAIA;
generálny riaditeº Po‰tovej banky Roman Feãík
a Country Managing Director Accenture Peter
·kodn .̆ NajdôleÏitej‰ími finanãn˘mi partnermi sú
Nadácia Tatrabanky a spoloãnosÈ Heineken
Slovensko. V pracovnom tíme Managerie sa
dnes angaÏuje uÏ viac ako 60 aktívnych dobro-
voºníkov – organizátorov, lektorov a mentorov.
V‰etci z nich venujú tejto práci svoj voºn˘ ãas bez
nároku na honorár. 

Tento tím ºudí priná‰a ‰tudentom a zamest-
nancom fakulty viaceré aktivity – medzi najzná-
mej‰ie patrí pravidelné stretávanie v˘znamn˘ch
osobností (napr. zakladateºa ESETu pána Trnku,
zakladateºa „Dobrého anjela“ pána Kisku a pod.),
ktorí cez svoje profesionálne a osobné úspechy
motivujú poãas väã‰ích ãi men‰ích predná‰ok
svojich poslucháãov.

1. Manageria Leadership Program (MLP)

Menej známou ale kºúãovou aktivitou
Managerie v dosahovaní jej hlavného cieºa je 
3-roãn˘ intenzívny vzdelávací program
(Manageria Leadership Program). MLP je urãen˘
vybran˘m ‰tudentom, ktorí chcú na sebe praco-
vaÈ nad rámec základného curricula. Pomocou
tohto programu sa môÏu nauãiÈ a zdokonaliÈ 
v potrebn˘ch a veºmi konkrétnych manaÏérskych
zruãnostiach vo forme pravideln˘ch intenzívnych
kurzov. V jednom takomto kurze nie je nikdy viac
neÏ 25 ºudí a sú vedené profesionálmi z praxe.
Medzi témy, ktor˘m sa venujú, sú napríklad:
efektívna práca v tíme, komunikaãné a prezen-
taãné zruãnosti, manaÏment ãasu, projektov˘
manaÏment, ale i mnohé ìal‰ie. 

Intenzívne kurzy sú dopæÀané menej formálny-
mi stretnutiami „bez kravaty“, poãas ktor˘ch je
moÏné dozvedieÈ sa mnoÏstvo zaujímav˘ch infor-
mácií z pestro vybrat˘ch pracovn˘ch oblastí, a to
opäÈ od ºudí, ktorí sa im v praxi s úspechom venujú. 

Pre ‰tudentov je tieÏ k dispozícii kariérne
poradenstvo, ktoré vìaka skúsen˘m kariérnym
mentorom pomáha lep‰ie sa zorientovaÈ v kariér-
nych moÏnostiach blízkej budúcnosti, ale i pravi-
delné teambuildingy a stretnutia s úspe‰n˘mi
manaÏérmi, ktorí sú do Managerie zapojení, a to
v podobe celoveãern˘ch „klubov˘ch“ aktivít.

Nástup do programu je moÏn˘ v 2. roãníku
‰túdia fakulty. Nábor nov˘ch ‰tudentov sa koná
v letnom semestri 1. roãníka a zaãiatkom zim-
ného semestra v 2. roãníku formou celodenného
a celkom sofistikovaného „assessment centra“.
ÚãasÈ v programe je symbolicky spoplatnená.
Viac o programe ale i samotnej Managerii sa
dozviete na: www.manageria.org.

2. FM UK Alumni

Obãianske zdruÏenie Manageria nezabúda ani
na kolegov absolventov. KaÏd˘ semester organi-
zuje tzv. Alumni stretnutie, na ktorom má kaÏd˘
absolvent FM UK príleÏitosÈ stretnúÈ svojich
b˘val˘ch spoluÏiakov, ale i zatiaº neznámych
kolegov absolventov. Tak môÏe prípadne nadvia-
zaÈ nové priateºstvá a kontakty, a to v‰etko pri
lákavom programe a chutnom obãerstvení. Viac
o klube FM UK Alumni sa dozviete na:
www.manageria.org/fmukalumni/.

3. Fórum in‰piratívnych my‰lienok (FIM)

Najmlad‰ia aktivita OZ Manageria vznikla
podºa vzoru amerického TEDu. Je to otvorené
fórum, ktorého základom je diskusia in‰piratív-

nych osobností na rôzne pálãivé témy, t˘kajúce
sa kaÏdého z nás. Prvé takého fórum sa konalo
v prvej polovici roka 2010 s názvom: „Preão si
nedôverujeme“. Druhé podujatie sa uskutoãnilo
v polovici decembra 2010. Zúãastnení diskuto-
vali na tému „Kritické myslenie“. 

Jednou z osobností, ktoré sa fóra aktívne
zúãastÀujú a podporujú ho, je aj medzinárodn˘
kouã lídrov a zakladateº Prague Leadership
Institute, Pepper de Callier. Svoju priazeÀ preja-
vuje Fóru in‰piratívnych my‰lienok aj Nadácia
Tatrabanky.

Viac o FIM sa môÏete dozvedieÈ na:
www.inspirativnemyslienky.sk.

Petra Hudáková
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Manageria
– keì absolventi pracujú zdarma 

pre svoju „alma mater“
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AIESEC, medzinárodná ‰tudentmi 
riadená organizácia s poboãkami
v 107 krajinách a s viac ako 50 000
ãlenmi, ponúka tisíckam ‰tudentov
neoceniteºné skúsenosti, rozvoj 
lídersk˘ch schopností a medzinárodné
stáÏe. V súãasnosti realizujeme 
kampaÀ o rozvojov˘ch stáÏach. 

Je zameraná na ‰tudentov, ktorí majú
chuÈ odcestovaÈ do zahraniãia na 6 t˘ÏdÀov
aÏ 3 mesiace. Ide o krajiny ako Turecko,
Rumunsko, Poºsko, Rusko, Bulharsko,
Macedónsko. V˘hodou oproti ostatn˘m
stáÏam, ktoré ponúkame (manaÏérske, IT,
vzdelávacie...) je, Ïe ‰tudent môÏe byÈ aj
z niÏ‰ích roãníkov a nemusí maÈ skúsenosti
na takej vysokej úrovni ako pri ostatn˘ch
typoch stáÏí. Viac informácií a moÏnosÈ vypl-
nenia prihlá‰ky záujemcovia nájdu na strán-
kach: www.aiesec.sk alebo na www.vez-
mem.sk.

Jednou z aktivít, ktoré uskutoãÀuje AIE-
SEC Comenius University je aj tzv. Christmas
event. Tí, ktorí chcú zaÏiÈ medzinárodnú
atmosféru a krásny 3-dÀov˘ v˘let po
Bratislave, Viedni a Budape‰ti od 17. – 19.
decembra 2010, sa dozvedia viac na strán-
ke: christmas-event.info. Nespoliehaj sa na
JeÏi‰ka a obdaruj sa vianoãn˘m darãekom!

AIESEC je predov‰etk˘m o skúsenosti
a jedineãn˘ch príleÏitostiach, a preto aj vy sa
môÏete staÈ jeho súãasÈou. Prv˘m krokom je
prihlásiÈ sa za ãlena po skú‰kovom období.
V prípade záujmu o ãlenstvo, stáÏ alebo len
informácie o na‰ich aktivitách nav‰tívte na‰u
webovú stránku: www.aiesec.org. S jedn˘m
z na‰ich ãlenov sa tieÏ môÏete porozprávaÈ
aj online na Facebooku (AIESEC CU) 
vo vybran˘ch termínoch. 

Jana Mareková, FM UK

Obdaruj sa

na Vianoce
stáÏou

Veºká predná‰ka so zakladateºom Dobrého anjela
Andrejom Kiskom dÀa 8. decembra 2009


