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Zimný spánok v Botanickej záhrade UK? 



Poznámka k titulnej strane: 
Ako vyzerá zimný spánok v Botanickej záhrade UK?  

A môže si čosi také záhrada vôbec dovoliť? O tom, ako trávi zimu,  
sa dozviete viac na strane 12 v príspevku jej riaditeľa.  

Foto: Jaroslav Bella. 

 

 

 
Tvorte svoj časopis 

Editoriál  
Organizujete podujatie?  

Deje sa na vašom pracovisku niečo zaujímavé?  
Chcete na niečo upozorniť aj svojich kolegov  

z iných pracovísk?  
 

Zaklínadlo. Päťsto. Zaklínadlo „500“. Čo tie slovenské vysoké 
školy vlastne stále chcú, keď sú také zlé, že žiadna nie je medzi 
prvými 500 v rebríčkoch vysokých škôl sveta? Rôzne povolaní aj 
úplne neznalí, ale o to dôležitejšie sa tváriaci, stále častejšie ako 
argument o stave vysokoškolského vzdelávania na Slovensku 
používajú ich postavenie v poradovníkoch sveta.  Dajte nám o tom vedieť na 

nasa.univerzita@rec.uniba.sk. Zaklínadlo je zaklínadlom preto, lebo sa tvári, že má uhrančivú 
moc. Odňať mu ju môže len poznanie skutočnosti. Pravda víťazí 
(hoci niekedy na to potrebuje viac času, než dokážeme pochopiť).  

 
Naša univerzita.  

Časopis, ktorý tvoríte aj vy. Nevedomosť. Hlúposť. Neprajníctvo. Prospechárstvo. Závisť. 
Zloba. Zášť. Všetko toto mi prichádza na um, keď chcem pocho-
piť, ako sa z päťstovky stalo zaklínadlo očierňujúce slovenské vy-
soké školy. Prečo neuvažujem aj o pozitívnych vysvetleniach typu 
„je za tým snaha stimulovať a pomôcť rozvoju“? Nuž preto, lebo 
slová bývajú vyslovované aj s neverbálnou informačnou hodnotou 
a ja si pamätám tie päťstovkové intonácie a tváre. Preto v tomto 
texte uvažujem jednostranne.  

Spravodajstvo 

Prezident vymenoval  
pätnásť nových profesorov z UK 

Pri otvorení tohto akademického roka náš rektor uviedol, že 
v tom čase bola Univerzita Komenského (UK) v jednom takomto 
rebríčku na 508. mieste. Čo je zjavne viac ako 500. Čo však zá-
roveň znamená, že sme boli medzi 4 percentami najúspešnejších 
univerzít sveta. Zároveň zdôraznil, že naša efektivita je oveľa, oveľa 
vyššia, lebo ani zďaleka nemáme na našu prácu 508-my najvyšší  
finančný príjem na svete.  

 
Akademický titul profesor patrí od 25. januára 2010 ďalším 49-tim 

kandidátom. Hlava štátu dekréty odovzdala na odporúčanie ministra 
školstva Jána Mikolaja, ktorý profesorov odobril na základe návrhov 
vedeckých rád jednotlivých vysokých škôl. Z Univerzity Komenského 
ho získalo 15 pedagógov zo siedmich fakúlt: 

Skúsme sa pozrieť bližšie, ako je to s tým vraj zabrýzganým ša-
tom UK. Jej sa totiž pri „zaklínaní päťstovkou“ ujde vždy najviac, 
lebo je najstaršia a najväčšia na Slovensku (len pre metodickú 
komplexnosť a cnosť skromnosti nezvykne zároveň uvádzať, že aj 
najlepšia).  

− doc. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc. (geológia), PriF UK 
− doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. (športová edukológia), FTVŠ UK 

Vo vysokoškolských rebríčkoch sa obvykle hodnotí najmä vedec-
ká produktivita školy. Kvalita či uplatnenie absolventov v nich len 
paberkujú. Zrejme preto, že sa ľahšie spočítajú nositelia Nobelo-
vých cien, „faktory vplyvu“, počty „karentov“ či citácií, ako by sa 
prácne objektivizovala kvalita toho najdôležitejšieho „produktu“ 
vysokej školy – držiteľa jej diplomu. 

− doc. PhDr. Pavel Horňák, CSc. (masmediálne štúdiá), FiF UK 
− doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. (športová humanistika), FTVŠ UK 
− doc. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc. (zoológia), PriF UK 
− doc. MUDr. Karol Králinský, CSc. (verejné zdravotníctvo), LF UK 
− doc. MUDr. Viera Kristová, CSc. (farmakológia), LF UK 
− doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc. (slovenské dejiny), FiF UK 

Poslaním verejných univerzít na Slovensku nie je zarábať penia-
ze (ním je poskytovanie najvyšších stupňov vzdelania, vedeckým 
skúmaním vytvárané nové poznanie a šírenie všeľudských hodnôt). 
V zásade teda majú hospodáriť s tým, čo im poskytne spoločnosť  
a čo vysúťažia z grantov, ktoré sú k dispozícii na vedu.  

− 
−

doc. PhDr. Josef Oborný, PhD. (športová humanistika), FTVŠ UK 
 doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (obchodné a finančné právo), 

PraF UK 
− doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. (prekladateľstvo tlmočníctvo), 

FiF UK a FM UK 
Malé a neveľmi finančne bohaté Slovensko nenašlo odvahu, aby 

svoje zdroje na vedu sústredilo pre najlepších. Naopak, v našej 
verzii populizmu priehrštiami rozsieva školy s prívlastkom vysoké, 
kam len začiahne. Rovnako tak Slovensko nenašlo odvahu otvore-
ne povedať, koľko z peňazí „na vedu“ roky rokúce dáva mimo 
akademickej pôdy. Nemá ani dostatočne silných producentov, 
ktorí by mali záujem do špičkovej mentálnej činnosti investovať  
na Slovensku a nie v materskej krajine. O skutočných daňových 
stimuloch pri podpore vedy nechyrujeme. A tak podobne.  

− doc. PhDr. Danuša Serafínová, CSc. (teória a dejiny žurnalistiky), 
FiF UK 

− doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc. (regionálna geografia), PriF UK 
− doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD. (informatika), FMFI UK 
− doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (katolícka teológia), RKCMBF 

UK 
 

Hádam pri žiadnej inej činnosti sa už u nás neočakáva, že bez 
adekvátneho zdroja financií dosiahneme svetovú kvalitu. Len 
v prípade Univerzity Komenského sa mnohým máli, že je za dané 
peniaze medzi prvými 4 percentami sveta. Koľko ďalších takto 
svetovo konkurencieschopných činností sa vykonáva na Slovensku? 

Svedomie máme na UK čisté aj v tom, ako efektívne využívame 
zverené finančné zdroje.  

Iné odklínanie pravdou (po 5 rokoch a 6 týždňoch): „Verejné 
ospravedlnenie Univerzite Komenského odvysielala Jednotka  ... 
2. februára 2010. Urobila tak na základe právoplatného súdneho 
rozhodnutia krajského súdu ... zo dňa 7. októbra 2009. Slovenská 
televízia sa ospravedlnila za príspevok ... odvysielaný dňa 19. de-
cembra 2004 pod názvom „podozrivé praktiky Univerzity Komen-
ského pri predaji pozemku“.“ 

 
M. Dúbrava, prorektor UK 

Aj docentka Viera Kristová prebrala od prezidenta Ivana Gašparoviča 
rét. Zdroj: menovací dek www.prezident.sk 
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Spravodajstvo V skratke 

STV  
sa ospravedlnila univerzite 

 
Verejné ospravedlnenie Univerzite Komenského (UK) odvy-

sielala Jednotka, prvý program STV, pred hlavnými správami 
o 19.30 hod. dňa 2. februára 2010. Urobila tak na základe prá-
voplatného súdneho rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave 
zo dňa 7. októbra 2009.  

 
Slovenská televízia sa ospravedlnila za príspevok redaktora 

Jána Malocha odvysielaný dňa 19. decembra 2004 pod 
názvom „podozrivé praktiky Univerzity Komenského pri pre-
daji pozemku“. V príspevku bolo odvysielané tvrdenie, podľa 
ktorého Transparency International Slovensko hodnotila po-
stup UK ako „podozrivé praktiky“. Rovnako odvysielala tvrde-
nie: „vzniká tam samozrejme podozrenie z toho, že mohlo 
dôjsť k manipulácii so súťažnými podkladmi“. Z odvysielaného 
nebolo zrejmé, že predaj pozemku UK sa uskutočňoval podľa 
zákona o vysokých školách, podľa ktorého záujemcovia o kú-
pu nemali právny nárok byť pri otváraní obálok s došlými po-
nukami, ani pri hodnotení ponúk vo vedení a takýto postup 
nebol ani obvyklý. Podľa rozsudku Krajského súdu v Bratis-
lave teda STV odvysielaním neúplných skutočností a vyslo-
vením podozrenia neoprávnene zasiahla do dobrej povesti 
UK. 

Žalobu proti Slovenskej televízii „na ochranu proti neopráv-
neným zásahom do dobrej povesti UK“ podala univerzita v ro-
ku 2005 po tom, čo sa STV odmietla ospravedlniť a neumož-
nila UK uviesť skreslené informácie na pravú mieru. 

Rozsudok Okresného súdu Bratislava IV bol po odvolaní sa 
STV potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Bratislave. 
Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňom doručenia všet-
kým účastníkom konania, pričom na UK bol doručený dňa 
18. januára 2010. 

LM 
 

● ● ● ● ● 
 

 

Filozofi  
mali deň otvorených dverí 

 
V priestoroch svojich katedier na Šafárikovom námestí, 

Gondovej a Štúrovej ulici zorganizovala Filozofická fakulta 
UK dňa 23. januára 2010 deň otvorených dverí. Na podujatie 
prišlo 800 až 900 záujemcov nielen z Bratislavy a okolia ale 
z celého Slovenska.  

Od 10.00 do 15.00 hod. boli verejnosti ale najmä potenciál-
nym študentom k dispozícii pracovníci katedier s informá-
ciami o možnostiach a podmienkach štúdia a v Moyzesovej 
sieni sa dokonca mohli stretnúť s vedením fakulty. 

Fakulta v nasledujúcom akademickom roku otvorí 54 štu-
dijných programov bakalárskeho štúdia a celkovo plánuje 
prijať viac ako 1 200 uchádzačov. Prihlášky si môžu podať do 
konca februára 

Návštevníci sa vyjadrili, že by uvítali dni otvorených dverí aj 
na iných fakultách UK.  

 
LM 

Otestovať si svoje IT znalosti môžete od 2. do 28. februára 
2010 online testom na webstránke www.eskills.sk. Celoná-
rodný test vytvoril tím pracovníkov Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK (FMFI). Hlavným cieľom tohto testovania je 
zistiť úroveň základných IT vedomostí a zručností Slovákov  
a Sloveniek, pričom cieľovou skupinou sú mladí ľudia a štu-
denti stredných a vysokých škôl. Na základe výsledkov sa 
vypracujú odporúčania pre Ministerstvo školstva SR pre vy-
učovanie na stredných a vysokých školách. 

SITA 
 

Zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
pri UK na čele s predsedom doc. Jozefom Hoššom a zástup-
covia Vedenia UK dňa 20. januára 2010 podpísali kolektívnu 
zmluvu na rok 2010. Oproti minuloročnej prináša nárast miezd 
zamestnancov UK o 1 %. 

LM 
 
Slovenský syndikát novinárov (SSN) vyhlásil výsledky No-

vinárskej súťaže SSN za minulý rok dňa 18. januára 2010 pri 
príležitosti 20. výročia vzniku organizácie. Cenu za celoživot-
né dielo v oblasti žurnalistiky udelil aj in memoriam Jurajovi 
Verešovi za pedagogickú prácu na Katedre žurnalistiky FiF 
UK, za nekompromisný postoj v roku 1968, za znovuoživenie 
Národnej obrody v roku 1990 a aktívnu dobrovoľnú činnosť  
v SSN do konca svojho tvorivého života.  

TASR 
 
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI získa finan-
čnú podporu Nadácie Tatra banky prostredníctvom grantu 
Kvalita vzdelávania. Peniaze použije na letnú školu Modely 
modernej fyziky pre poslucháčov doktorandského štúdia prog-
ramu všeobecná fyzika a matematická fyzika a magisterského 
štúdia programu teoretická fyzika. 

SITA 
 
Podľa Ústavu informácií a prognóz školstva je všeobecne 

na Slovensku najväčší záujem maturantov o štúdium na filo-
zofických, lekárskych a pedagogických fakultách vysokých 
škôl. Nedostatočný záujem vzhľadom na počet miest je o teo-
logické a technické fakulty. 

SME 
 
V Česku chce ministerstvo školstva podať do vlády návrh 

na zavedenie študentských pôžičiek. Podľa prieskumu by  
o ne malo záujem 40 % opýtaných študentov. Dôvodom ná-
vrhu je fakt, že štúdium v Českej republike za uplynulých päť 
rokov výrazne zdraželo. 

Mladá fronta DNES 
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Rozhovor

Hudobný pedagóg vychovávateľom? 
 
„Pedagóg by mal najprv poznať psychiku svojho žiaka a potom sa ho snažiť postaviť na vlastné nohy,“ tvrdí prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., 

ktorý pedagogicky pôsobil aj na Katedre vied o umení FiF UK. Zaoberal sa prácou hudobného vedca, skladateľa a hudobno-teoretického 
pedagóga. Okrem iného ho zaujímala problematika hudobnej výchovy a hudobnej pedagogiky detí a mládeže. Čo si myslí o prístupe 
pedagóga k študentom a o pripravenosti pedagógov na svoje povolanie? 

 
● Ako sa dá podľa vás zamedziť izolova-

nosti vedomostí v jednotlivých odboroch 
a nedostatočnej aplikácii výsledkov 
výskumu v praxi? 
Tomu sa dá ťažko zabrániť. Počínajúc de-

vätnástym storočím, keď sa začali vytvárať 
jednotlivé vedné disciplíny so svojimi sys-
tematikami, napr. rastlinopis, živočíchopis, 
podľa taxonomického poradia, aj vzdelá-
vanie v jednotlivých umeniach sa už vlastne 
diferencovalo. Barokový štýl bol aj vo vý-
tvarnom umení, aj v hudbe, literatúre, ale 
my sa to učíme ako „predmety“. Takto je 
rozsekané to, čo historicky tvorilo synchrón-
nu jednotu. Zamedziť izolovanosť sa dá len 
rozširovaním kulturologického aspektu pri 
výchove a vzdelávaní a pri komparácii jed-
notlivých umení v synchrónnom a diachrón-
nom rozmere. Zatiaľ sme v tomto smere 
ďaleko nepokročili. 

 
● Mal by sa podľa Vás pojem „pedagóg“ 

prekrývať s pojmami „didaktik“ alebo 
„metodik“? Alebo by sa mal spájať len 
s úplným obsahom funkcie „vychová-
vateľ – učiteľ“? 
To je práve dualizmus vedomostí, schop-

ností a zdokonaľovanie ľudských a mentál-
nych kvalít. Tieto dve oblasti by sa mali 
spájať. Tam sa začína majstrovstvo učiteľa. 
Ale ja som pesimista, pretože učitelia dnes 
na túto úlohu nie sú dosť pripravení, alebo 
sú znechutení. Nejedna hodina hudobnej 
výchovy začína tým, že: „Ale pani učiteľka, 
nás to nezaujíma.“ Takže, vychovávajte  
a učte… Myslím si, že štatistický model sú-
časných detí sa dosť zmenil oproti predchá-
dzajúcemu štvrťstoročiu. Deti sa stali seba-
vedomejšie, drzejšie, arogantnejšie, a to 
bezdôvodne, pretože nie sú schopnejšie. 
Doma je televízia, video, DVD, CD-čka  
a v škole ani poriadny prehrávač nie je.  
A učiteľ sa vzdáva možnosti udržať krok  
s tým, čo majú deti doma k dispozícii. 

 
● Sú súčasní pedagógovia hudby dosta-

točne pripravení na stredných a vyso-
kých školách z oblasti psychológie? 
Sú tak psychologicky zdatní, aby mohli 
pochopiť povahu a problematiku žiaka 
a byť mu aj oporou? 
Pedagógovia sú obyčajne nadšencami 

interpretačného výkonu. Psychologický mo-
ment vidím v tom, že pedagóg by mal 
najprv poznať psychiku svojho žiaka a potom 
sa ho snažiť postaviť na vlastné nohy a byť 
mu pomocníkom aj v psychickej oblasti, 
nielen racionálnej a technickej. Pri štúdiu 
kompozície som zažil u môjho pedagóga, 
že mi ukazoval, ako komponuje on. Pre-

robil skladbu tak, že z toho vznikla jeho 
skladba a nie moja. To psychicky človeka 
zraňuje. Keď sme spolu s Ivanom Hru-
šovským doštudovali, povedali sme si, že 
sme vlastne „vyvlastnení“. Ovládame kom-
pozičnú techniku svojho učiteľa. Pedagógo-
via, ktorí sú zacielení na dril, výkon, vedľa 
hrania zveľaďujú technickú stránku, ktorá 
však ide do neznáma, ak nie je ovládaná 
suverenitou žiaka. Pedagóg môže buď po-
máhať alebo ubíjať. Preto sa stáva, že žiaci 
utekajú od jedného pedagóga k druhému, 
alebo zaniknú v šedom priemere. 

 
● V čom vidíte najväčšie problémy, rezer-

vy a možnosti vylepšovania v oblasti 
systematiky pedagogického úsilia? 
Pedagogické úsilie v oblasti hudby má 

niekoľko základných foriem. Prvé sú výsled-
ky všeobecnej pedagogiky, metodiky a di-
daktiky, ktorá sa rodí ako nadstavbová dis-
ciplína a ktorá sa netýka iba hudby. Ďalším 
prameňom je vývoj umenia, vývoj hudob-
ného myslenia, ktoré vplýva na adaptáciu 
hudobnoedukačných postupov. V nepo-
slednom rade je tu očividná tendencia po 
racionálnej disciplíne a logickom vylepšo-
vaní cieľov, metód a postupov v hudobno-
pedagogickej praxi. 

 
● Prečo sú špecializované postgraduál-

ne štúdiá hudby dôležité? 
Záleží na tom, o aký druh špecializácie 

ide. Je to najvyšší stupeň školského hudob-

ného vzdelania. Človek o hudbe musí ve-
dieť vo všeobecnosti všetko, ale v jemu blíz-
kej a zvolenej disciplíne musí dosiahnuť 
maximum, ktoré sa dá dosiahnuť práve 
detailným a hĺbkovým štúdiom. 

 
 
 
 
 
  
 ● Aké špecifické vychovávateľsko-vyu-

čovacie schopnosti by mal mať každý 
hudobný pedagóg? 

 
 
 Predovšetkým schopnosť vedieť si vytvo-

riť dobrý vzťah k žiakovi. Západné univerzi-
ty, ktoré poznám a patria k tým najlepším, 
nepripúšťajú spôsob výučby, kde pedagóg 
číta svoje naštylizované texty, ako tomu 
bolo kedysi. Dnes je dôležité, aby mal pe-
dagóg kontakt so žiakmi, sledoval ich reak-
cie, provokoval ich k spolupráci, nastoľoval 
problémy a kládol otázky. Je teda dôležitá 
permanentná komunikácia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ● V prípade, ak má hudobný pedagóg 

slabší pedagogický talent a schopnosti, 
čím sa dá tento nedostatok v pedago-
gickej praxi vyvážiť? 

 
 
 
Foto: Vladimír Šmihula, SAV Mal by prevládať priaznivý vzťah ku žia-

kom. Rôzne pocity neistoty alebo nepripra-
venosti vyvolávajú nechuť žiakov. Najdô-
ležitejšie je udržiavanie pozornosti žiakov, 
a to by mal aj menej schopný pedagóg 
vedieť. Treba však konštatovať určité, pre 
pedagógov nepriaznivé, skutočnosti. Mlá-
dež, najmä v pubertálnom veku, sa stáva 
čoraz bezočivejšou a zvládnuť väčšiu sku-
pinu žiakov je veľmi ťažké. 

 
● Dá sa podľa vás talent každej činnosti, 

a teda aj hudobnej a pedagogickej, kva-
litatívne odstupňovať? 
Každý pedagóg ako každý človek je ori-

ginál. Každý má svoj individuálny vývoj. 
Niekto môže mať problémy na strednom 
stupni vzdelávania a na vysokej škole je 
vynikajúci, alebo sa nájde až v životnej 
praxi – koncertnej činnosti, pedagogickej 
práci. Je to veľmi individuálne. Spôsob, 
akým sa niekto javí na škole, sa v praxi mô-
že prudko zmeniť. V škole veľmi talentovaní 
žiaci môžu v praxi úplne zaniknúť, ale aj 
naopak. 

 
● Čo by malo byť podľa vás charakteris-

tické pre inštitúciu školy ako najúčin-
nejšieho pedagogicky adaptovaného 
prostredia? 
Je dôležité, aby sa v škole permanentne 

niečo dialo. Niečo, čo žiakov zaujme. Vý-
nimočnosť, atraktivita, dobrá atmosféra, 
iniciatíva. Nie je to len vec peňazí, ale aj 
pedagógov. Dobrá spolupráca so žiakmi  
a pozitívna atmosféra. 
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● Ako by ste charakterizovali „vyhorenosť 
pedagóga“? Je tento jav v súčasnosti 
častý? Ako by sa dalo vyhorenosti pe-
dagógov predchádzať? 
Po mnohoročnej pedagogickej práci môžu 

mať pedagógovia dojem, že učia stále to 
isté a po desiatkach rokov sa to javí ako 
nezaujímavé. Vyhorenosti sa dá predchá-
dzať napríklad aj tým, že si pedagóg pred-
nášané učivo neustále obnovuje informá-
ciami z novej literatúry. Pedagóg by mal 
napredovať, sledovať nové trendy vo svojom 
odbore, ktoré doba prináša. Mal by sa za-

ujímať o to, ako vylepšovať súčasný stav. 
Ja sám sa týždeň dopredu pripravujem na 
to, čo budem prednášať a každý rok mám 
inovovanú látku. 

 
● Akú úlohu má v oblasti manažmentu 

hudobných podujatí pedagóg? Kedy 
by sa mal žiak zaujímať o organizáciu 
vlastných koncertov? 
Manažment ako špeciálna súčasť hudob-

ných aktivít by sa mal prednášať. Žiaci by 
sa o tom mali dozvedieť od odborníkov. Keď 
skladateľ napíše nové dielo, jeho výtvor 

môže ostať v „šuflíku“, ak nemá manažéra, 
alebo sa sám nechopí iniciatívy. Dielo tre-
ba vydať, propagovať, hľadať odbyt doma 
a v zahraničí. Potrebné je tiež poznať autor-
ský zákon, právo, získať financie. Celkovo 
s manažmentom súvisí množstvo iných 
prvkov a faktorov, ako napríklad sociológia, 
právo, psychológia, recipient, organizáto-
ri… Manažment je dôležitou súčasťou exis-
tencie umeleckého sveta. 

 
Mgr. art. Lillian Puťorová,  

doktorandka PdF UK 
 

Lekárska fakulta zorganizovala podujatie o zdraví  
pre deti 

 
Dňa 21. januára 2010 Lekárska fakulta UK (LF) a Ústav lekárskej fyziky, biofyziky a informatiky LF zorganizovali ďalšie pokračovanie 

náučno-vzdelávacieho podujatia pre deti vo veku od 12 do 13 rokov ako súčasť otvorenia 17. ročníka veľtrhu Danubius Gastro, ktoré 
nieslo názov „Vedecká „kaviareň“ @ vedecká „cukráreň““. 

 
Toto veľmi zaujímavé podujatie, už druhé 

v poradí, vzniklo s láskavým dovolením 
generálneho riaditeľa Incheba Expo. Hlav-
nou gestorkou bola prof. MUDr. E. Kuku-
rová, CSc. Vo vedeckej „kaviarni“ @ vedec-
kej „cukrárni“ sa stretli deti z troch bratislav-
ských škôl: Spojená škola na Tilgnerovej 
ulici, Základná škola na Jelenej a Jesen-
ského ulici.  

Vedecký program otvoril dekan LF prof. 
Labaš. Prvú časť programu tvoril blok od-
borných prednášok, ktoré boli venované 
správnej výžive a životospráve, dentálnej 
hygiene a starostlivosti o zuby, prevencii 
chorôb detí v súvislosti s cestovným ruchom 
a poskytovaniu prvej pomoci.  

V druhej časti programu si deti svoje ve-
domosti mohli overiť. Každý účastník podu-
jatia vyplnil test o zásadách poskytovania 
prvej pomoci. Po ňom nasledovala vedo-

mostná súťaž, ktorá overila, čo si deti zapa-
mätali z odborných prednášok a z predchá-
dzajúcej prvej časti. Súčasťou vedomostnej 
súťaže boli nielen teoretické, ale aj praktic-
ké zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.  

Celým podujatím sa niesla výborná atmo-
sféra, zdravá súťaživosť a napätie do posled-
nej chvíle kto zvíťazí. Pred poslednou sú-
ťažnou otázkou napätie vrcholilo. „Tilgner-
ci“ od pani riaditeľky PhDr. A. Turčanovej 
vedení triednou učiteľkou RNDr. I. Pirše-
lovou živo povzbudzovali svoje družstvá: 
„Secunda do toho, nebojte sa ničoho!“ Diev-
čatá z „Tilgnerky“ v zložení: Janka, Sáška, 
Maťa a Monika sa „nebáli“ a nakoniec sa 
stali absolútnym víťazom súťaže. Ocenení 
boli všetci a získali krásne ceny. 

Správne návyky získané v detstve, upev-
ňované počas celého života môžu pomôcť 
pri ochrane nášho zdravia, zabezpečia or-

ganizmu vitalitu a dodajú mu dostatok ener-
gie. Táto myšlienka sa niesla celým podu-
jatím. Hoci publikum a atmosféra boli veľmi 
živé, celú situáciu mali pod kontrolou mo-
derátorky. Myšlienka zaradiť odborné po-
dujatie pre deti ako súčasť 17. veľtrhu 
Danubius Gastro bola veľmi dobrá. Bolo 
na škodu veci, že akcia sa konala v rovna-
kom čase ako slávnostné otvorenie veľtrhu, 
pretože išlo o milé, poučné a veľmi vyda-
rené podujatie, ktoré by zaujalo aj mnohých 
návštevníkov veľtrhu.  

Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie 
celému organizačnému výboru, ktorý v tom-
to uponáhľanom svete organizovaním uve-
deného podujatia prispel k rozšíreniu vedo-
mostí detí a obohatil výchovno-vzdelávací 
proces pre dospievajúcu mládež . 

doc. MUDr. I. Brucknerová, PhD.,  
I. detská klinika LF UK a DFNsP 

 Rozhovor  

Aktivity našich pracovísk

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Víťazné družstvo. Foto: PhDr. Katarína Žifčáková Deti si svoje teoretické vedomosti o poskytovaní prvej pomoci
vyskúšali aj na figuríne. Foto: PhDr. Katarína Žifčáková 
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Aktivity našich pracovísk

Katedra geochémie vychováva absolventov  
už štyridsať rokov 

 
Keď profesor Cambel v decembri roku 1969 zakladal na Prírodovedeckej fakulte UK samostatnú katedru geochémie, nemohol tušiť, že to 

bude až do dnešných dní jediná geochemická katedra na Slovensku i v Česku. Po štyridsiatich rokoch katedra pokračuje vo výskumoch  
a vzdelávaní. 

 

Vznik jedinej slovenskej katedry 
geochémie 

 
 

Hoci v Česku boli na systematický rozvoj 
geochémie lepšie predpoklady ako na Slo-
vensku, prvý raz sa termín geochémia ob-
javil v názve katedry na Prírodovedeckej 
fakulte UK (PriF) v Bratislave v roku 1963. 
Vtedy pre významný podiel geochémie  
v pedagogickej a vedeckej činnosti katedry 
nerastných surovín, toto pracovisko preme-
novali na Katedru nerastných surovín a geo-
chémie PriF. Prof. B. Cambel sa stal profe-
sorom geochémie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vďaka jeho iniciatíve a diplomacii bola 
dňa 1. decembra 1969 založená samostat-
ná Katedra geochémie PriF, ktorá okrem 
obdobia 1981 – 1985, keď ju spojili s Kated-
rou mineralógie a kryštalografie PriF, bola 
a doteraz je jedinou samostatnou geoche-
mickou katedrou na Slovensku. Pri vzniku 
katedry tvorili základ prof. Cambel, RNDr. 
Mecháček a RNDr. Veselský. 

 
 
 
 
V oblasti ropnej geochémie katedra skúma organické látky v sedimentoch rôznych oblastí. Štu-
denti sa vybrali na exkurziu aj ku Korňanskému ropnému prameňu. 

Keďže išlo o nový odbor, katedra sa rých-
lo rozrastala a v roku 1975 na nej pôsobi-
lo už štrnásť vysokoškolsky vzdelaných 
pracovníkov. Vedúcimi katedry sa postup-
ne stali prof. Cambel, prof. Babčan, doc. Ve-
selský, RNDr. Vilinovič, doc. Khun a doc. 
Ďurža. 

 
Pedagogická činnosť katedry 
Katedra zastrešuje dve študijné špecia-

lizácie. Geochémia sa zameriava predovšet-
kým na štúdium neživej prírody. Skúma che-
mické prvky v pôdach, zvetralinách, vodách, 
atmosfére i horninách. Sleduje pohyblivosť 
prvkov v rôznych prostrediach a ich hroma-
denie alebo rozptyl, či už z prirodzených 
príčin alebo spôsobené človekom. Environ-
mentálna geochémia sa zameriava na vše-
obecnejšie problémy vzťahu živej a neživej 
prírody ako i spoločenské dôsledky tohto 
vzťahu. Poslucháči okrem znalostí z geo-
logických, získavajú aj rozšírené znalosti  
z biologických, chemických, geografických, 
právnych a ekonomických odborov. 

Do roku 2005 absolvovalo štúdium 229 ab-
solventov (traja s cenou ministra). Odvtedy 
bakalársky stupeň úspešne ukončilo 59 štu-
dentov a magisterský 34 študentov. Štúdium 
absolvovalo aj päť zahraničných študentov 
(z Maďarska, Kuby a Etiópie). Titul RNDr. 
celkove získalo 147 uchádzačov a katedra 
vychovala 23 kandidátov vied. Štyria členo-
via obhájili doktorské dizertačné práce. 
Mnohí z absolventov sa osvedčili pri zahra-
ničných expertízach, plnili a plnia význam-
né úlohy v riadiacich funkciách v štátnych 
a súkromných inštitúciách. Cieľom katedry 
je vychovať komplexne pripravených a v pra-
xi adaptabilných absolventov. 

Na zabezpečenie výučby geochémie ako 
nového odboru bolo treba učebnú literatú-

ru. Nový progresívny odbor nemal tradíciu 
a okrem vysokoškolskej učebnice geoché-
mie od A. A. Saukova ani študijnú literatúru. 
Učebnice aj v angličtine sa začali objavovať 
až v 70. rokoch a pre potreby študentov  
a ašpirantov ich do slovenčiny prekladali 
členovia katedry. Do súčasnosti členovia 
katedry preložili alebo napísali 34 skrípt, 
resp. učebníc. 

 
Výskum sme robili na Slovensku  
i v zahraničí 
Katedra sa od svojho vzniku orientovala 

na niekoľko základných otázok. Pracovní-
ci veľmi úspešne rozvinuli geochemický 
výskum kryštalických hornín, rúd a akceso-
rických minerálov, ako i hypergénnych pro-
cesov a geochemických metód vyhľadáva-
nia rudných ložísk predovšetkým v oblasti 
Malých Karpát, ale aj v iných západokar-
patských regiónoch. V súvislosti s týmto 
výskumom vznikli rôzne práce vrátane dip-
lomových. Mnohé priniesli údaje, ktoré sú 
významným prínosom do poznania geoló-
gie Malých, ale aj celých Západných Kar-
pát.  

V oblasti ropnej geochémie sme skúmali 
organické látky v sedimentoch Podunaj-
skej nížiny a iných perspektívnych oblastí 
(napr. viedenskej panvy, flyšového pásma). 
Ďalšou rozsiahlou témou bol geochemic-
ko-petrologický výskum slovenských neo-
vulkanitov a s nimi spätých metalogenetic-
kých procesov. 

Výskumné úlohy sa riešili často v úzkej 
spolupráci s Geologickým ústavom SAV. 
Aj vďaka tomu, že prof. Cambel bol záro-
veň vedúcim katedry aj riaditeľom ústavu, 
sa katedra zapojila do medzinárodnej spo-
lupráce. 

Mnohé výskumné úlohy sa plnili v nad-
väznosti na prax, čím sa zvýšila komplex-
nosť výskumu a zlepšili ekonomické výsled-

ky. Výrobné podniky zas katedre pomáhali 
spájať štúdium s praxou. Medzi najvýznam-
nejšie výsledky patrí monografia Rudnian-
ske rudné pole – geochemicko-mineralo-
gická charakteristika. Výborné výsledky sa 
dosiahli i pri riešení geochemických úloh 
na ložiskách Novoveská Huta, Slovinky, 
Nižná Slaná a Pezinok.  

Súčasným cieľom katedry je geochemic-
ký výskum abiotického prírodne a antropo-
génne ovplyvneného prostredia, a to z as-
pektu geochémie endogénnych a najmä 
exogénnych procesov alebo environmen-
tálnej geochémie. Výsledky výskumu kated-
ra za svojej existencie zúročila vo viac ako 
980 pôvodných vedeckých prácach a prá-
cach zborníkového typu ako aj v 29 prá-
cach monografického charakteru.  

V súčasnosti sa na katedre rieši šesť pro-
jektov: jeden projekt KEGA, tri projekty 
VEGA, a dva projekty APVV. Participujeme 
aj na ďalších dvoch APVV projektoch, sú-
časťou ktorých boli aj dve expedície do 
Venezuely. 

 
Spolupracujeme s vedeckými ústavmi 
a univerzitami 
Pri plnení environmentálno-geochemic-

kých úloh katedra spolupracuje s pracovis-
kami z Bratislavy, Spišskej Novej Vsi, Ban-
skej Bystrice, Brna a ďalšími. Spolupráca 
zvyšuje komplexnosť výskumu a využíva-
nie modernej prístrojovej techniky, pomá-
hala pri výchove študentov odbornými 
terénnymi cvičeniami a prácami.  

Medzinárodná spolupráca katedry bola  
a je orientovaná hlavne na geochemické 
pracoviská a katedry univerzít a vedeckých 
ústavov. Ide najmä o univerzity vo Francúz-
sku, Moskve, Petrohrade, Česku alebo ústa-
vy na Ukrajine či v Arménsku. 

doc. RNDr. Ondrej Ďurža, CSc.,  
PriF UK 
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Aktivity našich pracovísk

Naša účasť na najväčšom a najsledovanejšom experimente 
 

Koncom novembra 2009 bol znovu spustený najväčší a najzložitejší 
stroj na svete – urýchľovač LHC (The Large Hadron Collider – Veľký 
hadrónový urýchľovač častíc) v CERNe. Dva zväzky protónov v ňom 
cirkulovali a zrážali sa už po pár hodinách práce. Zhruba po troch 
dňoch dosiahli rekordnú zrážkovú energiu na Zemi – 2,36 TeV. Všetky 
štyri veľké experimenty zaregistrovali a spracovali hneď prvé zrážky na 
LHC. Za tri týždne práce ich zaregistrovali viac ako milión. 

Veľmi nás teší, že výborne pracujú experimenty ATLAS a ALICE, do 
ktorých významne prispeli pracovníci Fakulty matematiky, fyziky a in-
formatiky UK (FMFI). Už po troch dňoch od spustenia LHC výsledky 
experimentu ALICE umožnili poslať do tlače významnú publikáciu, týka-
júcu sa porovnania niektorch vlastností hmoty a antihmoty.  

Počas experimentu sa vynikajúco osvedčilo 26 IROC komôr (Inner 
Readout Chamber – Vnútorná vyčitovacia komora) vyrobených v detek-
torovom laboratóriu FMFI. Trojrozmerná rekonštrukcia interakcií urobe-
ná pomocou TPC ALICE má vysokú kvalitu a identifikácia častíc v TPC 

(časovo projekčnej komore) je najkvalitnejšia zo všetkých detektorov 
na LHC. Bolo to vidieť na prezentácii výsledkov LHC v CERNe za účasti 
1000 pracovníkov CERNu. Vládlo tam obrovské nadšenie z prvých 
výsledkov LHC.  

Veľmi zaujímavý bol aj seminár ALICE v CERNe, kde sa podrobne 
hovorilo o prvých výsledkoch z protón-protónových interakcií na LHC. 
Z piatich hlavných referátov predniesli dva naši absolventi FMFI Karel 
Šafarík a Marian Ivanov. Máme byť na čo hrdí.  

Urýchľovač bude odstavený do polovice februára. Aby sa odstránilo 
akékoľvek riziko havárie, je potrebné vymeniť niekoľkotisíc vysoko-
napäťových konektorov a ďalšie drobnosti. Potom sa plánuje pracovať 
na novej rekordnej energii 7 TeV, čo by malo priniesť veľmi zaujímavé 
fyzikálne výsledky. Veríme, že rok 2010 bude v CERNe plný nových 
objavov. Pracovníci FMFI budú pri tom.  

prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.,  
FMFI UK 

 

Môj podiel na experimentoch  
v Grenobli 

 
V minulom čísle Našej sme Vám priniesli rozhovor s riaditeľom Inštitútu 

Laue – Langevin (ILL) v Grenobli s najintenzívnejším neutrónovým zdro-
jom na svete – prof. Richardom Wagnerom. Do kontaktu s výskumom 
v inštitúte prišla aj doktorandka FMFI UK Mgr. Mária Klacsová. O svojich 
skúsenostiach nám napísala. 

 
Za uplynulé tri roky som sa zúčastnila niekoľkých experimentov vo 

veľkých európskych centrách, ako HASYLAB DESY v Hamburgu, Ne-
mecko (difrakcia synchrotrónového žiarenia) a LLB CNN Saclay, Fran-
cúzsko (rozptyl neutrónov). Po pripojení Slovenska k iniciatíve CENI 
(Central European Neutron Initiative) sa nám rozšírili možnosti o ex-
perimenty na najúčinnejšom reaktore na svete – v ILL a synchrotróne 
ESRF (The European Synchrotron Radiation Facility) v Grenobli, Fran-
cúzsko.  

V lete 2008 som sa preto prihlásila na špecializovaný kurz HERCULES, 
zameraný na využitie synchrotrónového a neutrónového žiarenia pri 
rozptylových a zobrazovacích technikách, organizovaný ILL/ESRF. Na 
kurz si mohli podať prihlášky študenti doktorandského štúdia z člen-
ských štátov CENI. Na základe zaslaných materiálov bolo vybraných 
dvadsať uchádzačov, medzi ktorými som bola aj ja. Kurz HERCULES 
sa konal v novembri 2008 a bol vynikajúco zorganizovaný z hľadiska 
odborného a spoločenského programu ako aj sociálneho zabezpe-
čenia. Odborný program zahŕňal prednášky, krátke experimentálne 
úlohy priamo na meracích staniciach ILL a ESRF a prezentáciu prác 
účastníkov formou posterovej sekcie. Môjmu posteru udelila odborná 
komisia prvé miesto. 

 
Merania v najlepšie vybavenom európskom výskumnom centre 
Prvú žiadosť o udelenie meracieho času na reaktore v ILL sme podali 

v spolupráci s Chemickou fakultou Utrechtskej univerzity v Holandsku. 
Experiment bol zameraný na štúdium vplyvu rôznych syntetických 
peptidov na hrúbku lipidovej dvojvrstvy v modelových membránach.  

Merania sme uskutočnili v Grenobli v novembri 2009. Na experimente 
sa priamo zúčastnili PhD. študent z Utrechtu Jacques Doux, zodpovedný 
za prípravu vzoriek, náš „local contact“ Phil Callow a ja som zodpove-

dala za samotné meranie. Úlohou local contactu je pomôcť užívate-
ľom pri administratíve projektu, inštruovať ich o štandardných a bez-
pečnostných postupoch v areáli výskumného centra a oboznámiť ich 
s obsluhou meracieho zariadenia a príslušného počítačového softvéru.  

Počas prvých dvoch dní nášho pobytu v ILL sme pripravili vzorky 
na meranie. Za 24 hodín meracieho času sme zmerali spolu 38 vzoriek 
pri troch pozíciách detektora. Pre porovnanie, rovnaké množstvo vzo-
riek sme schopní zmerať na reaktore v LLB v priebehu cca 5 dní. Celé 
meranie je plne automatizované, technické nastavenia (pozícia detek-
tora, teplota, dĺžka merania…) sa zadávajú cez pripojený počítač. Po 
skončení samotného merania sú dáta znormalizované a okalibrované 
pomocou softvéru dostupného v ILL. Tieto potom ďalej vyhodnocuje-
me doma s využitím rôznych matematikých modelov. 

Na základe mojich skúseností môžem povedať, že ILL/ESRF je naj-
lepšie vybavené európske výskumné centrum. Laboratóriá pre užíva-
teľov sú na vysokej úrovni, mali sme možnosť využívať všetky potrebné 
laboratórne pomôcky, spotrebný materiál a chemikálie. V neposled-
nom rade sme sa stretli s veľmi milým prístupom miestnych vedeckých 
a administratívnych pracovníkov. Motivujúco pôsobí najmä citeľná 
podpora mladých vedeckých pracovníkov. 

Mgr. Mária Klacsová, doktorandka FMFI UK 

Dívame sa po svete

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na meraniach v Grenobli sa podieľali (zľava) „local contact“ – Phil Callow, 
doktorandka UK Mgr. Mária Klacsová a doktorand z Utrechtu Jacques Doux. 
V pozadí meracia stanica D22 (malouhlový rozptyl neutrónov). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhD. študent FMFI UK Martin Šiška počas inštalá-
cie komôr do časovo projekčnej komory (TPC –
Time Projection Chamber) ALICE v CERNe. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rektor UK Gahér diskutuje so šéfom detektora 
ATLAS profesorom Jenni. 

Prezidentský výbor Rady CERNu: vpravo prof. 
Sitár, viceprezident rady, vedľa prezident rady 
prof. Åkesson.
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Anketa

Ste spokojní s informačným systémom  
AIS 2? 

 
Jednou z noviniek na univerzite, ktorá sa dotkla všetkých členov akademickej obce, je Akademický informačný systém 2. Od 

septembra 2009 už systém administratívne zvládol zápisy študentov a v priebehu januára a februára hodnotenie študentov. Chceli 
sme vedieť, ako sa vám s ním pracuje a niektorých z vás sme sa opýtali na názor a skúsenosti. 

 
Mgr. Zuzana Mrvová, PhD.,  
Katedra kulturológie FiF UK 
 
Skúsenosti: zatiaľ nič dobré. V mnohých 

veciach systém život oboch zaintereso-
vaných strán skôr komplikuje než uľah-
čuje. Nezatracujem ho celkom, len potre-
buje doladiť tak, aby bol naozaj šitý na 
potreby všetkých pracovísk univerzity 
a priateľský k užívateľom. 

 
Mgr. Ľubor Tománek, PhD., 
prodekan FTVŠ 
 
Spokojnosť s AIS 2 môžem vnímať 

v dvoch rovinách. Áno, som spokojný, 
že už je na UK nový systém a zavádza 
sa do praxe. No určite nemôžem byť 
spokojný so spôsobom, akým sa usku-
točnili niektoré kroky transformácie, pri 
ktorej mnohé špeciálne pripravované 
dáta zo starého systému neboli korektne 
preklopené do nového systému. Taktiež 
začiatok akademického roka nebol šťast-

ný pre naštartovanie takéhoto systému, 
čo sa ukázalo pri zápisoch. Mnohé pod-
porné aktivity – školenia, usmernenia, ra-
dy – zodpovedných členov riadiaceho 
tímu však výrazne napomáhajú odstra-
ňovať vzniknuté problémy. V súčasnej 
dobe mnohé moduly fungujú pomerne 
spoľahlivo, občas sa objaví drobná ne-
funkčnosť. Na našej fakulte sme sa roz-
hodli pre sériu postupných krokov a zvo-
lili sme podľa možnosti čo najkorektnejší 
štart systému s „vyčistenými“ dátami. Za-
meriavame sa predovšetkým na kontrol-
nú činnosť a dôslednú prípravu, čo spô-
sobuje oneskorené zavádzanie niekto-
rých modulov. I keď sa v budúcnosti 
predpokladá vďaka AIS 2 určité zefek-
tívnenie práce, v súčasnosti predstavuje 
značnú záťaž, ktorú sa nám darí zvládať 
pri nezmenenom stave pracovníkov veľ-
mi ťažko. Jednoznačnú spokojnosť, resp. 
nespokojnosť budem môcť hodnotiť až 
po dlhšom fungovaní systému. Pred-
pokladám, že to bude najskôr až po 

absolvovaní druhého akademického roka 
s AIS 2. Pevne verím, že bude prínosom 
a naplní naše očakávania. 

 
doc. RNDr. Marián Žabka, CSc., 
Katedra galenickej farmácie FaF UK 
 
So systémom som spokojný. Funguje 

bez vážnejších problémov. Myslím si, že 
školenie pracovníkov pred jeho uvede-
ním bolo výborné a predišlo potenciál-
nym problémom. 

 
odb. as. Mgr. František Ábel, PhD., 
Katedra Novej Zmluvy EBF UK 
 
Ja osobne som so systémom AIS 2 

spokojný. Aj keď, čo je pri danom druhu 
databázy bežné, program ešte treba 
dolaďovať. Niektoré drobnosti pôsobia 
rušivo. Napríklad občasné vytváranie 
duplicity rovnakých predmetov semes-
tra, ktorá sa objavuje v ponuke elektro-
nickej nástenky, i keď v časti ponuky 
predmetov pre zápisné listy je to v poriad-
ku. Alebo absencia niektorých nástrojov 
(priamo v lište ikon), ako sú kopírovanie 
do schránky, či vkladanie zo schránky 
(dá sa to však urobiť manuálne). Ďalej 
by som tu uvítal možnosť pripojenia (tzv. 
zavesenia) dokumentov, akými sú syla-
by, či iné dôležité dokumenty, ktorých 
obsah v súčasnosti musíme vkladať ma-
nuálne do jednotlivých položiek. Na dru-
hej strane mi veľmi vyhovujú nástroje 
ako napríklad „Elektronická nástenka 
predmetov“, rovnako aj samotný elek-
tronický systém zápisu, prihlasovania sa 
na skúškové termíny, odhlasovania sa, 
možnosť elektronického zápisu hodno-
tení, vytvorenia prezenčnej listiny a pod. 
Samozrejme, ja osobne využívam predo-
všetkým nástroje, ktoré potrebujem ako 
pedagóg, systém však dokáže spraco-
vať aj štatistické údaje, ktoré potrebuje-
me. Ako pedagóg systém využívam v čo 
najväčšom rozsahu a týmto spôsobom 
k tomu nútim aj študentov, ktorí si už 
zvykli a tiež začínajú oceňovať výhody 
programu. So systémom AIS 2 som te-
da spokojný, a to aj napriek uvedeným 
drobným nedostatkom, ktoré, ako verím, 
sa budú dať odstrániť. 

 
Jazykové okienko

 
Slovo, ktoré na prvé počutie ani nebudete považovať za nespisovné kvôli frek-

ventovanému použitiu v médiách i v bežnej reči, je slovo „častokrát“. Spisovná 
slovenčina túto príslovku nepozná. Je zbytočné ju používať, pretože v slovenčine 
máme množstvo správnych výrazov, ktorými ju môžeme nahradiť. Významovo 
sa jej vyrovnajú: „často“, „veľakrát“, „veľa ráz“, „mnohokrát“ atď. 
Ďalej sa môžeme stretnúť s tým, že politici vedú alebo vyzývajú na „diskúziu“ 

alebo „diskuziu“. Prídavné meno je potom vo forme „diskúzny“ krúžok, príspe-
vok a pod. Pravda je však taká, že správna forma je „diskusia“ a „diskusný“. 

Výraz „otravný“ síce nie je nespisovný, ale stretli sme sa s jeho nesprávnym 
použitím. Otravný môže byť človek, hmyz alebo činnosť, ktorú neradi robíme. 
Znamená „dotieravý“ alebo „nudný“. Slovo však nemôžeme použiť v spojeniach 
typu „otravný plyn“. Od podstatného mena „otrava“ sa utvorí prídavné meno 
„otrávený“. V súvislosti s plynom môžeme použiť výraz toxický či jedovatý. 
Ďalšie výrazy, ktoré sú spisovné, avšak v určitom kontexte môžu vystupovať 

ako nesprávne, sú „napadne vám“ a „napadne vás“. Sloveso „napadnúť“ ako 
také má viacero významov, preto je vždy dôležité, ako s ním v texte naložíte. 
Napadnúť môže sneh, niekto vás môže napadnúť, môže vám napadnúť myš-
lienka… Najčastejšie chyby sa robia v posledne uvedenom príklade. Ak hovo-
ríme o myšlienke, nápade, idei, vždy „vám napadnú“ a nie „vás napadnú“. Preto 
nepoužívajme „napadla ma myšlienka“, „napadla ich ďalšia možnosť“, „napadla 
ma taká vec“ (iba v prípade, že na vás niečo neidentifikovateľné zaútočilo ☺). 
Správne sa povie „napadla mi myšlienka“, „napadla im ďalšia možnosť“, „napadla 
mi taká vec“. 

 

LM 
Pripravila Lenka Mlynčeková 
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Vo Švajčiarsku bol Dr. Cibuľa vyhľadávaným
lekárom. Zdroj: pravda.sk

Prezradil i  ste nám o sebe

Prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.,  
vedúci Katedry marketingovej komunikácie,  

FiF UK 
 

 
● Miesto narodenia: Bratislava 
 
● Vek: 56 rokov 

 
● Čím ste chceli byť ako dieťa?  

Samozrejme kovbojom, to mi v ideali-
zovanej predstave dodnes aj zostalo. 
Čestnosť, zmysel pre spravodlivosť, od-
vaha a nezávislosť sa stali mojim kré-
dom práve podľa „mužov zo širokých 
plání“. Neskôr v pätnástich som chcel 
byť „nesmierne slávny“ spisovateľ.  

 
● Čo ste študovali a prečo práve tento 

odbor? 
Žurnalistiku, bolo to najbližšie mojej 

predstave o písaní a na dramaturgiu, či 
réžiu nebola v tom čase šanca. Pre ne-
dostatok „politických bodov“ som sa na 
vysokú školu dostal aj tak až na štvrtý-
krát. 

● Aké cudzie jazyky ovládate? 
Nemčinu, slabšie ruštinu a najslabšie, 

žiaľ, angličtinu. Ale pracujem na zlepše-
ní. Asi ako hovoril Lasica a Satinský – 
snaha maximum a výsledok – minimum. 

 
● Čo vám napadne, keď sa povie 
„práca“? 

Učím reklamu a v podstate je reklama 
aj moje hoby. Práca je pre mňa často 
zábavou, do ktorej sa možno treba nie-
kedy aj donútiť. Ale písať nové reklamné 
texty, slogany, ale aj odborné texty je 
často dobrodružstvom. 

 
● Ako rád trávite voľný čas? 

Myslím si, že veľmi nerozlišujem voľný 
a „nevoľný“ čas. Ale keď neučím, či ne-
píšem (občas spácham aj nejakú takmer 
beletriu – napr. knižky Lexikón nadpri-
rodzených bytostí či Od cigary k whis-
ky), tak sa rád potúlam po zahraničí, ki-
nách, divadlách, kníhkupectvách. Na 
ryby či vysnenú tvorbu indiánskych ozdôb 
a symbolov, žiaľ, už čas nezostáva. Aha, 
a ešte so synmi cvičíme kondičnú kultu-
ristiku.  

 
● Uprednostňujete televíziu alebo 

knihy? Prečo? 
Milujem filmy na DVD i v TV (HBO), ale 

knihy kupujem stále. Aj keď na čítanie je 
tiež stále menej času. 

 
●Prezradíte niečo o svojej rodine? 

Skvelí synovia: starší (ukončený ma-
tematik) je úspešný vedúci oddelenia 

IKT na ministerstve, mladší – verím, že  
o chvíľu ukončený sochár bakalár. No  
a manželka – zememeračka, projektant-
ka, ktorá sa o nás (vrátane anglického 
buldoga Benyho) musí starať. 

 
● Čo vás dokáže zarmútiť? 

Nešťastie, starosti, problémy tých, ktorí 
si za ne nemôžu. Nespravodlivosť, byro-
kracia, faloš, násilie… Ale končím, lebo 
by sa vám to nezmestilo do novín… 

 
● Čo vás dokáže rozosmiať? 

Toho je tiež veľmi veľa. Nemyslím len 
pasívne prijímanie „veselých vecí“. Ide  
o uhol pohľadu na veci okolo nás. A tak 
sa dá často zasmiať aj nad problémami. 

 
● Máte obľúbenú osobnosť? 

Z hercov kedysi Paul Newman, dnes 
ešte stále Clint Eastwood, ale aj Jean 
Reno, Bruce Willis... So spisovateľov ma 
svojím životom, imidžom i literárnym 
štýlom oslovili London, Hemingway, ale 
aj Bradbury, poviedkári O´Henry, Zoš-
čenko a more našich i svetových humo-
ristov. 

 
● Máte nejaký skrytý talent? 

Možno aj mám, ale je tak skrytý, že ho 
radšej ani neodokryjem. 

 
●Aké hodnoty sú pre vás v živote 
najdôležitejšie? 

Zvláštne, v prvej otázke som odpove-
dal už aj na poslednú. No nie je to ta-
lent? 

 
Zaujalo nás

Rómska osobnosť,  
ktorá vyštudovala u nás 

 
Keď Dr. Ján Cibuľa vyštudoval v roku 

1957 Lekársku fakultu UK, bol jediným 
Rómom v Československu, ktorý skon-
čil medicínu. Pochádzal síce z rodiny 
chudobného hudobníka, rodičia však 
štyri z piatich detí dali študovať na vyso-
ké školy. 

Kanaďania navrhli v roku 2001 Cibuľu 
na Nobelovu cenu za mier a k návrhu 
uviedli: „Je nesporne najvýznamnejšou 
rómskou osobnosťou 20. storočia.“ 

Prvý Zväz Cigánov – Rómov na Slo-
vensku pomáhal Cibuľa zakladať v roku 
1968. Po augustovej invázii sa rozho-
dol emigrovať. V emigrácii sa pustil do 

zakladania Medzinárodnej rómskej únie 
– IRU. O sedem rokov neskôr na že-
nevskom kongrese zvolili Cibuľu za pre-
zidenta únie. V roku 1985 sa Ján Cibuľa 
stal laureátom prestížnej Kultúrnej ceny 
kantónu Bern. Cudzincovi ju Švajčiari 
udelili druhý raz v histórii. Prvý raz Alber-
tovi Einsteinovi. 

V súčasnosti žije vo švajčiarskom Ber-
ne a je po ťažkej mozgovej príhode. Ne-
dávno mu Rómske kultúrne stredisko  
v Nitre udelilo cenu Róm roka.  

 
LM 

Zdroj: Vladimír Jancura, Pravda 

 9



Ulice s príbehmi osobností, ktorí písali naše dejiny 
 
Slovenské ulice nielen v Bratislave nesú mená osôb, ktoré sa zapísali do histórie nášho národa väčšími literami ako ostatní. Budovy 

Univerzity Komenského (UK) tiež stoja na takých uliciach. Šafárikovo námestie, Sasinkova, Gondova, Šoltésovej, Nábrežie armádneho 
generála Ludvíka Svobodu, Záborského a Bartókova. Niektorí z nich boli význačnejší, iní menej. Pripomeňme si, kto bol kto. (Ostatné 
ulice, na ktorých sídlia fakulty, nie sú pomenované podľa osobností.) 

 
Pavel Jozef Šafárik: Nielen námestie, 

na ktorom sídli samotná univerzita a jej 
právnická a čiastočne aj filozofická fakulta, 
ale aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 
ktorú pomáhali zakladať zamestnanci UK, 
nesú rovnaké meno. Tento slovenský bás-
nik, historik, etnograf, slavista a univerzitný 
profesor 19. storočia položil vedecké zákla-
dy slavistiky a bol predstaviteľom úzkych 
vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. Počas 
života bol riaditeľom gymnázia v Novom 
Sade, kde sám vyučoval matematiku, fyzi-
ku, logiku, rétoriku, poéziu, štylistiku a vy-
kladal i klasikov. Tu sa spolupodieľal na 
zbieraní, príprave do tlače a vydávaní slo-
venských ľudových piesní. Po presťahovaní 
do Prahy sprvu pôsobil ako redaktor. Ne-
skôr sa stal riaditeľom Univerzitnej knižnice 
v Prahe a súčasne mimoriadnym profeso-
rom slovanskej filológie na univerzite. Popri 
vedeckej práci sa zaoberal aj otázkami 
vzdelania a školstva.  

 
Fraňo Víťazoslav Sasinek: Ústavy Lekár-

skej fakulty UK v Bratislave stoja na Sasin-
kovej ulici. Rodák zo Skalice si svojim die-
lom vyslúžil aj prívlastky otec vlasti, slo-
venský Palacký, najplodnejší editor v čase 
národnostného útlaku u nás. Sasinek bol 
tiež najvýznamnejším slovenským histori-
kom 19. storočia. Na poli slovenskej kultúry 
sa angažoval ako tajomník Matice sloven-
skej, redaktor Letopisu Matice slovenskej  
a významnú úlohu zohral aj pri Spolku Svä-
tého Vojtecha. Mladý Sasinek sa pokúsil 
dať odpoveď na základnú historickú otázku 
nášho národa – odkiaľ sa vzali Slováci, ako 
a kedy obsadili svoju dnešnú vlasť. Dokázal, 
maďarskej vede zvlášť, že Slováci sú starý 
kultúrny národ. Napísal okolo 2500 štúdii  
a článkov, z toho asi 250 venovaných his-
torickej problematike.  

 
Daniel Gonda: Pomenovanie ulice s filo-

zofickou fakultou je venované pamiatke ve-
liteľa povstalcov na Dolnom Liptove počas 
Slovenského národného povstania. Okrem 
iného bol poverený likvidovať skupinu Nem-
cov umiestnenú v Ľubochni. O dva týždne 
dňa 14. septembra 1944 bol postrelený  
v Rojkove a na následky v ten deň zomrel. 
Obetiam povstania vrátane Daniela Gondu 
je venovaná pamätná tabuľa na obecnom 
dome v Ľubochni. Historik Martin Lacko 
však poukazuje na to, že Gonda nebol ta-
kým hrdinom, akého z neho spravil nastupu-
júci komunistický režim: Medzi miestnym 
obyvateľstvom si počas svojho účinkovania 
nezískal obľubu, na jeho konte je aj podo-
zrenie zo zastrelenia vojakov, ktorí sa ne-
chceli zapojiť do povstania; svoju kľúčovú 
úlohu – vybudovanie obrany v zverenom 
úseku – nesplnil, no napriek tomu do dejín 
vstúpil ako hrdina. 

 
Elena Maróthy-Šoltésová: Pedagogická 

fakulta stojí na ulici Šoltésovej, ktorá bola 
priekopníčkou v rôznych smeroch, no naj-
mä uznávanou vedúcou osobnosťou slo-
venského ženského hnutia. Po sobáši sa 

v Martine venovala literárnej, kultúrnej a spo-
ločenskej činnosti. Stala sa členkou výboru 
Živeny, neskôr podpredsedníčkou a napo-
kon predsedníčkou. V roku 1910 sa zaslú-
žila o založenie výrobného spolku Lipa, 
ktorý zabezpečoval prácu pre slovenské 
ľudové vyšívačky a predaj ich umeleckých 
výrobkov. Pod vedením Šoltésovej zriadila 
Živena niekoľko rodinných škôl a kurzov pre 
dievčatá. Výrazne sa jej darilo v rozsiahlej 
edičnej činnosti venovanej najmä ženám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ludvík Svoboda: Na nábreží arm. gen. 

L. Svobodu, tiahnucom sa pozdĺž Dunaja, 
stojí aj Fakulta telesnej výchovy a športu 
UK. Svoboda bol česko-slovenský generál 
a prezident, nositeľ titulov hrdina ČSSR  
a ZSSR. Počas druhej svetovej vojny orga-
nizoval česko-slovenskú jednotku z emig-
rácie. Stal sa veliteľom 1. československého 
samostatného práporu v ZSSR. Po vojne sa 
stal „nestranným“ ministrom národnej obra-
ny. V období pražskej jari bol zvolený za pre-
zidenta. Do marca 1968 bol známy svojou 
miernou a nezáväznou podporou reformá-
torov. Získal aureolu človeka, ktorý odmie-
tol vytvorenie kolaborantskej robotnícko-roľ-
níckej vlády a zachránil životy reformných 
vodcov unesených do ZSSR. Mal podiel na 
odstránení Dubčeka a presadení Husáka 
do funkcie 1. tajomníka ÚV KSČ. Po tom, čo 
sa odmietal vzdať funkcie prezidenta na-
priek chorobe, jej bol zbavený zákonom.  

 
 
 
 
 
 

Vedec, pedagóg i básnik Šafárik by sa iste
tešil, že jeho meno nesie námestie, ktoré je 
sídlom najstaršej slovenskej univerzity. Zdroj:
www.stur.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Jonáš Záborský: Martinská ulica Zábor-

ského s Jesseniovou lekárskou fakultou UK 
je pomenovaná po slovenskom básnikovi, 
prozaikovi, dramatikovi, historikovi, noviná-
rovi, kňazovi i teológovi. Dostal sa do sporu 
s Ľudovítom Štúrom a jeho kodifikáciou spi-
sovnej slovenčiny, odmietol tiež jeho národ-
ný program ako nerealistický. V roku 1848 
ho uväznili za prechovávanie Žiadostí slo-
venského národa. Neskôr získal miesto pro-
fesora gréčtiny na právnickej fakulte v Ko-
šiciach a pôsobil tiež ako redaktor vládnych 
Slovenských novín vo Viedni. Po konfliktoch 
s bachovskou cenzúrou sa stal farárom  
v Župčanoch. Napokon prijal novú podobu 
slovenčiny a venoval sa hlavne literárnej 
činnosti. Posledné roky prežil osamotený. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Otec vlasti“ Sasinek má dnes ulicu, na ktorej
stojí LF UK. Zdroj: sk.wikipedia.org 

 
 
 
  
 Béla Bartók: Meno ulice, na ktorej sídli 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, patri-
lo svetovo známemu maďarskému hudob-
nému skladateľovi, ktorý bol jedným z naj-
originálnejších a najprínosnejších predsta-
viteľov hudby 20. storočia. Svetový význam 
získal nielen ako skladateľ, ale zároveň ako 
výborný klavirista a uznávaný hudobný ve-
dec – etnomuzikológ. Od roku 1940 žil v exi-
le v USA. Spoločne s Leošom Janáčkom  
a Zoltánom Kodálym patria ku skladateľom, 
ktorých výrazným zdrojom inšpirácie bola 
ľudová hudba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila Lenka Mlynčeková 
Pedagogická fakulta stojí na ulici s menom 
vedúcej osobnosti slovenského ženského 
hnutia Šoltésovej. Zdroj: sk.wikipedia.org 

Zdroje: 
sk.wikipedia.org, www.archiv.zahorak.sk, 

www.kulturnecentrum.sk, mozaika.sme.sk  
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK 
(november – december 2009) 

 
 

Študijná literatúra 
Ábel, F.: Úvod do Novej zmluvy 
Argaj, G.: Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu 
Danášová, O.: Kompozično-aranžérske základy hudobnej skladby I.   
Gavendová, O.: Základy všeobecnej etiky 
Gnoth, M. – Haláková, Z. –  Štubňa, J.: Antológia niektorých prác Jana Amosa Komenského 
Jurko, A. a kol.: Pediatria a ošetrovateľská starostlivosť 
Kabát, P. –  Šubr, Z.: Vírusy rastlín 
Leško, M.: Biomechanika – semináre 
Pázman, A.: Bayesovská štatistika 
 

Monografia 
Bujalková, M.: Lekárska terminológia v súčasnom a historickom kontexte 
Jánošková, V. – Országh, I.: Synchronizácia ontogenézy bzučiviek rodu Protocalliphora  

s ontogenézou vtáčích mláďat v NPR Šúr 
Kalaš, A.: Raný pyrrhónizmus alebo blažený život bez hodnôt ? 
Kubatka, P. a kol.: Chemoprevencia experimentálnej mamárnej karcinogenézy inhibítormi aromatázy 
 

Zborníky 
Acta Didactica UC, Mathematics 2009, Issue 9 
Acta Facultatis Pharmaceuticae UC – Supplementum V/2007 
Acta Facultatis Pharmaceuticae UC – Tomus LVI/2009 
Acta Mathematica UC, Autumn 2009, Volume LXXVIII, Number 2 
Cambelove dni 2009 
Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK 
Chemický experiment – nástroj popularizácie chémie a nenahraditeľný motivačný prostriedok  

na prehĺbenie záujmu o štúdium chémie 
Index Seminum 
Knižničná a informačná veda XXII 
K problemtike vyučovania materinského jazyka a literatúry IV 
Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike IV 
Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2009 
Skilled, Qualified and Business 
The 4th Workshop on Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry 
Vedecká konferencia študentov lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky 
Výzvy znalostnej a učiacej sa society pre edukologickú koncepciu  

a implementáciu inovačných zmien v slovenskom školstve III 
 

Vyšlo na CD 
Fülőpová, E. – Pukančík, M.: Sociálnopedagogická štúdie 2009 
Haraksin, D. – Slavík, V.: Exkurzia Benelux 2009 
Masár, O.: Základy urgentnej medicíny 
Lintnerová, O.: Geológia kaustobiolitov. Uhlie a uhľovodíky 
Proceedings of the Information Day on the EU Funded iWebCare Project and Workshop On e-Europe 
Šefara, J. – Bielik, M.: Geofyzikálny obraz západných Karpát a ich okolia 
Študentská vedecká konferencia 22. apríl 2009 – Prírodovedecká fakulta UK 
The 3rd Japan-Czech-Slovak Symposium on Theoretical/Computional Chemistry 
Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí 
Zborník: 48. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti  

a IV. vedecká konferencia doktorandov LF UK 
3. Študentské liečebnopedagogické dni, marec 2009 
4. Študentské liečebnopedagogické dni, apríl 2009 
Žilková, K.: Potenciál prostredia IKT v školskej matematike I. diel 
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ZZiimmnnýý  ssppáánnookk  vv  BBoottaanniicckkeejj  zzááhhrraaddee  UUKK??
 

  
 
Ten určite nehrozí. Botanická záhrada v Bra-

tislave (BZ) neočakáva príchod jari len tak ne-
činne. Aj napriek silným mrazom a snehu sa  
v nej intenzívne pracuje po celú zimu. Tak, 
aby, ako každoročne, mohla opäť niečím no-
vým zaujať jej návštevníkov. Skleníky podstúpili 
zimnú údržbu a revitalizáciu v podobe vybu-
dovania zvýšených oporných múrikov vo vý-
stavných skleníkoch so subtropickou vegetá-
ciou a ich obloženie prírodným obkladom  
v nich vytvorilo prirodzenejší vzhľad. Vymenili 
sme substrát na záhonoch a dosadili sme nové 
druhy tropických rastlín a rekonštrukciou prešli 
aj epifytické kmene a akváriá.  

Vynovený šat dostali aj lavičky, na ktorých 
sa vymenili zubom času napadnuté drevené 
časti a rekonštrukciu podstupujú aj dva altán-
ky, na ktorých šindle nevydržali intenzívne šty-
ridsaťročné pôsobenie počasia. 

Vysoké mrazy preverili aj funkčnosť kotolne, 
ktorá sa chystá na radikálnu rekonštrukciu. Roz-
vody nevydržali nízke teploty, ale havarijnú 
situáciu opravy na hlavnom rozvode kúrenia 

rastliny vydržali pri zníženej teplote 7° C sta-
točne. 

Všetky rastliny sa už ale určite tešia na ná-
stup jari. V tomto období plánuje BZ viaceré 
akcie pre svojich návštevníkov. Svoje vedo-
mosti a schopnosti sa opäť chystá BZ predviesť 
na tradičnej výstave Flóra Bratislava v priesto-
roch Incheby od 22. do 25. apríla 2010. Pri prí-
ležitosti 7. ročníka akcie Bratislava pre všet-
kých otvorí svoje brány pre verejnosť v sobotu 
24. apríla bezplatne. Odborníci poradia náv-
števníkom s pestovaním rôznych druhov rast-
lín. V priestoroch BZ si od 30. apríla do 2. má-
ja na svoje prídu aj milovníci skalničiek na 
tradičnej výstave Klubu skalničkárov, pra-
cujúceho pri BZ. Aj Klub kaktusárov v čase od 
28. do 30. mája na svojom 16. ročníku Sym-
pózia kaktusárska jar spojenom s výstavou 
kaktusov iste zaujme milovníkov pichľavej krá-
sy. V tom istom čase súbežne organizuje bo-
tanická záhrada v spolupráci so Zväzom ar-

boristov Slovenska akciu Dni stromov. Je 
zameraná na výchovu k ochrane stromov, 
ich využitie pri výchove a vzdelávaní na ško-
lách, hravou formou predviesť zlaňovanie, 
preliezky, lanovky a mnohé ďalšie atrakcie pre 
deti a mládež. Najväčšiemu záujmu sa na tejto 
akcii každoročne teší aj výstava bonsai a sui-
seki s vyše 200 exponátmi.  

Botanická záhrada otvorí svoje brány verej-
nosti od 1. apríla až do 31. októbra denne od 
9.00 h do 18.00 h. Je očarujúca v každom 
ročnom období, a preto ju nestačí navštíviť 
len raz do roka. Zamestnanci záhrady vytvá-
rajú všetko preto, aby ste sa do nej vrátili  
a popri získaní nových vedomostí a inšpirácií 
z oblasti flóry a záhradnej architektúry z nej 
odchádzali spokojní a oddýchnutí. Želám vám 
príjemné chvíle oddychu a načerpanie nových 
síl a inšpirácií v prostredí upokojujúcej ze-
lene. 

RNDr. Jaroslav Bella,  
riaditeľ Botanickej záhrady UK 

Foto: Jaroslav Bella 
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