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Zvolebnievanie má aj neãakané efekty. Najvy‰‰ie vzdelávacie
in‰titúcie sa znova na chvíºu dostali do „svetla reflektorov“. Keby
toto nasvietenie bolo spojené s kladnou konotáciou, iste by sme
boli radi. Problém (pre niektor˘ch) nastáva vo chvíli, keì si uve-
domíme, Ïe jagot sveta sa na na‰e vysoké ‰koly znova zvrtol
preto, aby obãanom „odváÏne a v mene veci odhalil ich Ïalostn˘
stav“. Preão Ïe to, preão, ãi t˘m politikom univerzity zavinili
nieão? 

âo si predstavujem pod férovou prezentáciou vysok˘ch ‰kôl?
Podºa mÀa by mala vychádzaÈ z jednoduch˘ch princípov, ktoré
v in˘ch oblastiach bez problémov akceptujeme. Inde odmietame
princíp kolektívnej viny a oãakávame úprimné vyznanie ch˘b. Tie
princípy by mali uznaÈ obe strany – ‰koly aj spoloãnosÈ, v tomto
prípade primárne zastúpená politikmi. 

O ãom to hovorím? Dnes priná‰ame aj správu o tom, ako
predstaviteº politickej strany v rámci korte‰aãky oznámil, Ïe (aj)
doktorandské tituly zo slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl „neuznáva“
Spolková republika Nemecko (reprezentovaná svojou ‰pecializo-
vanou in‰titúciou, zriadenou na uznávanie dokladov o ‰túdiu ab-
solvovanom v zahraniãí). 

Nechajme teraz bokom politika, ktor˘ pouÏil nepresn˘ preklad
z nemãiny. Veºkoryso si odpustime úvahy o tom, preão politici
ponúkajú ‰kolstvu tak málo zmyslupln˘ch rie‰ení a nechajme ich
volebnému osudu. Nep˘tajme sa, kto, kedy a ako sa v tejto veci
zastal neprávom spochybnen˘ch (na ãele s Univerzitou Ko-
menského, pretoÏe tá je najväã‰ím poskytovateºom doktorand-
ského vzdelávania na Slovensku). Sústreìme sa na chvíºu na na-
‰u stranu mince – vyznajme chyby. 

Známa to vec – ºudia nie sú ideálni. DokáÏu teda na kaÏdej
‰kole, fakulte a katedre odolaÈ poku‰eniu získaÈ na ‰tátnej dotá-
cii viac za doktorandského ‰tudenta, aj keì preÀ okrem neraz
formálneho ‰koliteºa nie sú schopní vytvoriÈ podmienky na zmys-
luplné ‰túdium? MôÏe to fungovaÈ inak, môÏe to nebyÈ bezúte‰-
n˘ boj s vetern˘mi mlynmi? Áno, ‰lo by to. âo má napæÀaÈ ten
kondicionál? Zmysluplná práca akreditaãnej komisie. Ak by akre-
ditaãná komisia nedovolila devalváciu kvality v slovenskom vyso-
ko‰kolskom priestore, vrátane doktorandsk˘ch ‰túdií. 

Ako by to akreditaãná komisia mohla urobiÈ u doktorandov?
Napríklad tak, Ïe by vopred povedala: kritériom akreditácie dok-
torandského ‰túdia nie je „len profesor do 65 rokov“, ale aj kvali-
ta meraná na v˘stupe – kvalita dizertaãnej práce. Îe by to bola
neúnosná záÈaÏ pre akreditaãnú komisiu alebo vysokú ‰kolu?
Som si ist ,̆ Ïe by to tak byÈ nemuselo: na zaãiatok by iste staãi-
lo oznámiÈ, Ïe akreditaãná komisia náhodne vyberie tucet prác
úspe‰ne obhájen˘ch na danej vysokej ‰kole v uplynulom roku
a ak dvoma tretinami hlasov (aby nebolo poch˘b, Ïe to je skuto-
ãne lokálne nebiasovan˘ v˘rok) oznaãí dve ãi tri z nich za kvalita-
tívne nedostatoãné, pozastaví ‰kole práva na v‰etky doktorand-
ské ‰túdiá na jeden rok. Ak niekto zverené práva zneuÏíva,
nemôÏe byÈ bonifikovan˘ a e‰te k tomu kaziÈ meno in˘m.
Jednoduché, r˘chle, transparentné, úãinné.

Kto sa to bojí kvality (doktorandského) ‰túdia? Politici, ktorí
priamo ãi nepriamo porozkladali in‰titúcie nazvané vysok˘mi ‰ko-
lami ãi ich filiálkami po mnoh˘ch slovensk˘ch mesteãkách? Lebo
tie univerzity, fakulty a katedry, kde je doktorandské ‰túdium,
neraz roky rokúce, skutoãn˘m smerovaním k vedeck˘m zruãnos-
tiam a poznaniu, by sa nielenÏe nebáli, ale priam by sa pote‰ili.
Nedajme sa hádzaÈ do jedného vreca spochybÀovania a nízkej
nivelizácie. Aj preto, aby sme sa nemuseli ãudovaÈ, ão si o nás
obãas myslia v re‰pektovanom zahraniãí (i keì sme si pre dne-
‰ok povedali, Ïe tu citovan ,̆ politikom pouÏit˘ preklad nebol pre-
sn˘). 

Vitajte vo farebnom svete. 

M. Dúbrava, prorektor UK 

Organizujete podujatie? 
Deje sa na va‰om pracovisku nieão zaujímavé? 
Chcete na nieão upozorniÈ aj svojich kolegov 

z in˘ch pracovísk? 
Dajte nám o tom vedieÈ na 

nasa.univerzita@rec.uniba.sk.

Na‰a univerzita. âasopis, ktor˘ tvoríte aj vy.

Vedcom roka SR za rok 2009 sa stal prof. RNDr. Jozef Masarik,
DrSc., z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK. Ocenenie mu dÀa 18. marca 2010 udelili za vytvo-
renie doteraz najúplnej‰ieho modelu interakcií kozmického Ïiarenia 
s látkou. Je ‰iroko pouÏívan˘ v jadrovej fyzike, v geovedách, v arche-
ológii a v ìal‰ích vedn˘ch disciplínach. 

NUNU

Na Prírodovedeckej fakulte UK sa dÀa 9. apríla 2010 konal seminár
MinulosÈ, prítomnosÈ a budúcnosÈ fyziológie Ïivoãíchov a etológie pri
príleÏitosti 20. v˘roãia zaloÏenia Katedry Ïivoãí‰nej fyziológie a etoló-
gie, 65. v˘roãia zaãatia v˘uãby Ïivoãí‰nej fyziológie a 70. v˘roãia Prí-
rodovedeckej fakulty UK.

NUNU

Katedra pastorálnej teológie Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK, nezisková organizácia Áno pre Ïivot a ob-
ãianske zdruÏenia Fórum Ïivota zorganizovali 12. roãník medzinárod-
nej konferencie Vyber si Ïivot, ktorá sa konala 26. a 27. marca 2010
v Rajeck˘ch Tepliciach. Konferencia bola zameraná na tému Îena a jej
slobodná voºba

NUNU

Univerzitu dÀa
25. marca 2010
nav‰tívila indická
veºvyslankyÀa v SR
Homai Saha (druhá
zºava). Dôvodom bol
jej záujem byÈ pri
podpísaní darovacej
zmluvy medzi pod-
nikateºom indického
pôvodu Ravinderom
Kumarom Rishim
(tretí zºava) a Univerzitou Komenského. Poãas piatich rokov bude
Ravinder Kumar Rishi podporovaÈ univerzitu darom 33 194 eur (milión
Sk) roãne z finanãn˘ch prostriedkov fondu „VECTRA“ firmy VECTRA
LIMITED, ktorej je konateºom. Spolu univerzite daruje 165 970 eur 
na podporu ‰tudentov a vedecké aktivity.

NUNU

Jano Harga‰ e‰te len druh˘ rok ‰tuduje Ïurnalistiku na UK a uÏ
dosahuje jeden úspech za druh˘m. Koncom marca vydal knihu Mám
v pätách mafiu, príbeh 14-roãného chlapca, ktor˘ musel spolupraco-
vaÈ s mafiou. Okrem toho moderuje televíznu reláciu L.O.V.E.

Zdroj: Pravda

Poznámka k titulnej strane:
Niekoºko t˘ÏdÀov na na‰ej univerzite strávili profesor Leonard Levy
a docentka Naushira Pandya z floridskej univerzity Nova Southeas-
tern University. Viac na stranách 8 a 9.

V  S K R A T K E
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Do medzinárodnej tímovej súÈaÏe 
v oblasti stratégie a riadenia firiem 
Global Management Challenge (GMC) 
sa tento rok prihlásilo vy‰e 200 ‰tudent-
sk˘ch, zamestnaneck˘ch a zmie‰an˘ch
tímov. 157 tímov postúpilo do prvého kola
súÈaÏe. Najzastúpenej‰ou univerzitou 
sa aj v tomto roku stala Univerzita
Komenského s Fakultou managementu
(FM) – 142 ‰tudentov a Fakultou 
matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) –
60 ‰tudentov. 

Osem tímov, ktoré od novembra 2009 
do marca 2010 najlep‰ie obstáli v konkurencii
ìal‰ích 149 tímov, sa stretlo vo finále. Národné
finále 8. edície GMC sa uskutoãnilo v Bra-
tislave dÀa 16. marca 2010 v priestoroch ge-
nerálneho partnera projektu spoloãnosti De-
loitte.

Na súÈaÏiacich ãakalo päÈ strategick˘ch
rozhodnutí poãas jediného dÀa. Ich úlohou
bolo riadiÈ modelovú v˘robnú firmu. Usku-
toãnili vy‰e 300 ãiastkov˘ch rozhodnutí
v oblasti v˘roby, marketingu, riadenia ºudsk˘ch
zdrojov a financií. Neustále zohºadÀovali kroky

konkurencie a vplyv krízy svetov˘ch trhov 
na fungovanie ich firmy.

Slávnostné vyhlásenie víÈazov sa uskutoãni-
lo veãer v Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá-
ca v Bratislave. Finalistom sa prihovorili Silvia
Kotúãová, organizátorka súÈaÏe v SR, âR

a Maìarsku, a Michal Ivan z Informaãnej kan-
celárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

V tomto roku prekvapili nováãikovia súÈaÏe.
VíÈazom sa stal tím ‰tudentov práva z Bra-
tislavskej vysokej ‰koly práva a Univerzity
Komenského a absolventa business ‰koly 
vo ·vajãiarsku pod vedením Juraja Privrela.
Na druhom mieste sa umiestnil zmie‰an˘ tím
absolventov a ‰tudentov FM. Bronz v súÈaÏi
tento rok získali absolventi FM. 

Na‰im ‰tudentom blahoÏeláme a te‰íme sa
na nich v deviatom roãníku súÈaÏe opäÈ o rok.
Tohtoroãn˘m víÈazom srdeãne gratulujeme
a budeme im drÏaÈ palce v medzinárodnom fi-
nále v ruskom Khanty – Mansiysku.

Lucia Bacigálová, absolventka FM UK,
projektová manaÏérka GMC
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O aktuálnej situácii Grécka hovoril 
veºvyslanec Gréckej republiky 
na Slovensku Nicolaos Kanellos 
na Univerzite Komenského 
dÀa 25. marca 2010.

Veºvyslanca privítal prorektor pre medzi-
národné vzÈahy Peter Osusk˘ slovami: „Vá-
Ïim si, Ïe veºvyslanec prijal pozvanie napriek
tomu, Ïe krajina, ktorú reprezentuje, je dnes
v problémoch.“

Kanellos o zlej ekonomickej situácii svojej
krajiny povedal: „Grécko si od EÚ poÏiãalo
peniaze a následne sa zadlÏovalo nad svoje
pomery. Vybralo si cestu, ktorú mu ne‰etrne
ponúkal medzinárodn˘ finanãn˘ systém,
ktor˘ sa zakladá na raste zisku, ale vôbec
sa nezaujímal o rast a rozvoj zadlÏenej kraji-

ny.“ ZodpovednosÈ Grécka vidí v tom, Ïe
poÏiãané peniaze neboli vyuÏité efektívne.
In‰titucionálne a ‰trukturálne zmeny sa 
podºa Kanellosa dlhé roky odkladali a krajina

sa dostala do bezv˘chodiskového stavu.
Zahraniãn˘ dlh Grécka sa odhaduje na 300
miliárd eur.

Veºvyslanec si myslí, Ïe men‰ie krajiny
ako Grécko alebo Slovensko budú skôr ãi
neskôr potrebovaÈ solidaritu in˘ch krajín,
aby mohli uskutoãniÈ svoju politiku. Dnes je
v tejto situácii Grécka republika. Kanellosa
te‰í, Ïe aj Slovensko krajinu podporuje
a vyjadruje solidaritu.

„Dne‰ná kríza odhalila potrebu zaviesÈ
obmedzenia regulácií bezuzdn˘ch ‰pekulá-
cií, ktor˘ch obete budú koniec koncov beÏní
obãania a ÈaÏko vydobyté hodnoty,“ uviedol
veºvyslanec.

Priznal tieÏ, Ïe Grécko sa dlho pozeralo
do histórie, na ktorú je veºmi hrdé, ale za-
budlo ÏiÈ v prítomnosti. Dotkol sa aj proble-
matického vzÈahu s Tureckom. V diskusii sa
otvorila okrem iného aj citlivá téma vzÈa-
hov Grécka s Macedónskom. Jeden z dis-
kutujúcich Grékov tieÏ odporuãil naz˘vaÈ
svoju krajinu po novom Helénska republika.

Lenka Mlynãeková

Veºvyslanec
o Grécku v kríze

Na‰i ‰tudenti opäÈ uspeli v súÈaÏi

Tím z druhého miesta: Matej Sabol, Peter KrajÀák,
Vladislav ·tefanec, Juraj Gre‰ko a Matej Tunega.

·tvrté miesto obsadili: Zuzana ·aturová, Martin Bu-
benik, Lenka Mäkká, Alena Nemcová a Peter Bajãi.

Bronzov˘ tím: Vladimír Kundrák, Du‰an Leitner,
Martin Hvizdo‰ a Michal Nerad.

Na piatom mieste sa umiestnili: Ladislav Stankovits,
Andrej S˘kora, Peter Karkalík a Juraj PreÈo.

Oznam
SúÈaÏ o Najlep‰í ‰tudentsk˘ biznis plán pre ‰tudentov 2. a 3. roãníka vybran˘ch fakúlt, medzi nimi
aj Fakulty managementu Univerzity Komenského, pripravila Nadácia Tatra banky. Jednotlivci alebo
maximálne trojãlenné skupiny ‰tudentov môÏu do 15. mája 2010 predloÏiÈ návrh spracovaného
biznis plánu a uchádzaÈ sa o hlavnú v˘hru, ktorou je aj tento rok letná ‰kola manaÏmentu v slovin-
skom Blede. Viac informácií na www.nadaciatatrabanky.sk.                                           NUNU

v stratégii a riadení firiem



Predná‰ka Konanie pred Európskym
súdom pre ºudské práva JUDr. Jána ·iku-
tu, sudcu Európskeho súdu pre ºudské
práva, sa konala dÀa 5. marca 2010 
na Právnickej fakulte UK.

NUNU

PrispieÈ k odstráneniu digitálnej negra-
motnosti uÏ v pred‰kolskom veku bolo cie-
ºom celoslovenskej konferencie v Prievidzi,
ktorá sa uskutoãnila koncom februára
2010. Garantom podujatia bol prof. Ivan
Kala‰ z Univerzity Komenského, ktor˘ po-
vedal: „SúãasÈou tohto národného projektu
je rozvoj digitálnej gramotnosti uãiteliek, ão
sa mi zdá byÈ veºmi dôleÏité.“ Modern˘m
vzdelávaním v matersk˘ch ‰kolách sa
zaoberalo takmer 400 uãiteºov, ktorí nov˘
program uvádzajú do Ïivota.

NUNU

Najväã‰í záujem o ‰túdium na Univerzite
Komenského v budúcom akademickom

roku je o v‰eobecné lekárstvo, právo,
manaÏment, psychológiu, Ïurnalistiku ãi tl-
moãníctvo. „Poãet podan˘ch prihlá‰ok 
je niekde päÈ aÏ desaÈnásobne vy‰‰í ako
poãet ponúkan˘ch miest,“ povedal prorek-
tor pre ‰tudijné veci UK Ján Pekár. Z anke-
ty medzi vysok˘mi ‰kolami vyplynulo, 
Ïe najmenej uchádzaãov sa hlási na tech-
nické smery, kde poãet voºn˘ch miest ne-
zriedka prevy‰uje záujem.

NUNU

Golf ako samostatn˘ povinne voliteºn˘
predmet zaãne od septembra 2010 vyuão-
vaÈ Fakulta telesnej v˘chovy a ‰portu UK.
Fakulta má schválenú plnú akreditáciu 
a momentálne vytvára k tomuto predmetu
materiálne a priestorové podmienky. Pôjde
o indoorovú formu v˘uãby s vyuÏitím simu-
látora a in˘ch cviãn˘ch plôch. Od ìal‰ieho
akademického roku bude golf súãasÈou
‰portovej ‰pecializácie, resp. trénerstva.

Projekt bude hraden˘ formou finanãnej
podpory z ministerstva ‰kolstva. 

NUNU

Slováci vedia vyuÏívaÈ informaãné tech-
nológie na priemernej aÏ podpriemernej
úrovni a poznajú len základné funkcie poãí-
taãov. Vypl˘va to z prieskumu, ktor˘ vypra-
covalo zdruÏenie Digital Europe z pro-
striedkov Európskej komisie. Respondenti
podºa sondy síce poãítaãe pouÏívaÈ vedia,
v˘razné medzery v‰ak majú vo vedomos-
tiach o informaãnej bezpeãnosti pri chato-
vaní a vyuÏívaní bezpeãnostn˘ch hesiel.
Spoluautorka testu Beáta Brestenská, pro-
dekanka Prírodovedeckej fakulty UK,
povedala: „Najnov‰í fenomén, ktor˘ nás
prekvapil, je 89 percent zapojen˘ch res-
pondentov do sociálnych sietí. A to je
v˘zva pre reformu ‰kolstva.“ Najlep‰ie
v˘sledky dosiahla veková skupina od 21
do 35 rokov.

Zdroj: Rádio FM

Tri jednotky na tabuli nositeºov titulu
doctor honoris causa Univerzity
Komenského sa budú odteraz spájaÈ 
s prof. Dr. Amandom Fässlerom 
z nemeckej Karls – Eberhard Univerzity
v Tübingene. Profesor Fässler sa totiÏ
dÀa 10. marca 2010 stal v poradí 
stojedenástym nositeºom ãestného
doktorátu. Jeho vedeck˘ v˘skum sa
sústreìuje na oblasti jadrovej fyziky,
fyziky elementárnych ãastíc 
a astrofyziky. Profesor patrí medzi 
najcitovanej‰ích vedcov v súãasnosti.

Prvé pracovné kontakty s Fakultou
matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI)
nadviazal na konferencii v roku 1991. Pred-
metom záujmu bol pro-
ces dvojitého beta roz-
padu jadier, ktorého de-
tekciou sa zaoberala
experimentálna skupina
prof. Pavla Povinca,
DrSc.

Odvtedy profesor
Fässler aktívne pomá-
hal slovensk˘m ved-
com z FMFI zapojiÈ sa
do ‰piãkového v˘sku-
mu, nadviazaÈ medzi-
národnú spoluprácu 
a etablovaÈ sa v oblasti
jadrovej fyziky a fyziky
podzemn˘ch laboratórií

v Európe. Viacero uãiteºov, vedeck˘ch pra-
covníkov, doktorandov a diplomantov 
z FMFI nav‰tívilo Tübingenskú univerzitu.

Odovzdávanie titulu sa uskutoãnilo 
v aule tradiãnou formou a jeho súãasÈou
bola aj prísaha v latinãine. Profesor Fässler
sa nám neskôr priznal, Ïe sa latinãinu uãil
deväÈ rokov. „Nieão z prísahy som rozumel.
Dokonca som po latinsky aj odpovedal,
ale, bohuÏiaº, nebolo to v sále poãuÈ,“ po-
vedal.

Hoci je profesor nositeºom ãestného
doktorátu uÏ z viacer˘ch univerzít vo svete,
titul z UK si veºmi váÏi. „S UK spolupracu-
jem veºmi úzko uÏ roky. Myslím si, Ïe obe
univerzity majú v˘hody zo spolupráce.
VÏdy je dobré, keì sú obe strany spokojné.

Va‰a univerzita má veºmi dobrú reputáciu 
v odbore „fyzika za ‰tandardn˘m mode-
lom“. Máte tu veºmi dobr˘ch vedcov,“ vyja-
dril sa na adresu spolupráce. A dodal:
„Som veºmi pocten˘ t˘mto titulom.“

Lenka Mlynãeková

V marci sa Kolégium rektora stretlo aÏ
dvakrát. Najv˘znamnej‰ím bodom oboch
rokovaní bola Metodika rozpisu dotácie 
zo ‰tátneho rozpoãtu fakultám a ìal‰ím sú-
ãastiam UK. Na prvom zasadnutí dÀa 
8. marca 2010 kolégium väã‰inou hlasov
fakúlt schválilo návrh metodiky na rok
2010, ktor˘ delí finanãné prostriedky 
v pomere 51 % podºa v˘konu vo vzdeláva-
ní a 49 % podºa v˘konu vo vede.

Na rokovaní dÀa 22. marca 2010 schvá-
lilo kolégium aktualizovan˘ návrh metodiky,
ktor˘ oproti pôvodne schválenému návrhu
poãíta s garantovaním 98%-ného minima
finanãn˘ch prostriedkov v podprograme na
mzdy a poistné z predchádzajúceho roka. 

LM
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ìal‰ím ãestn˘m doktoromNemeck˘ fyzik

Metodika 
delenia rozpoãtu 
súãastiam UK 
schválená kolégiom

V  S K R A T K E
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Novelu zákona o vysok˘ch ‰kolách,
ktorú 9. marca 2010 poslancovi
Mojmírovi Mamojkovi odhlasoval 
parlament, prezident 29. marca
nepodpísal a vrátil do Národnej rady
SR. UÏ skôr sa rektori ‰trnástich 
univerzít a vysok˘ch ‰kôl 
v otvorenom liste poslancom NR SR
vyjadrili, Ïe nie je pravda, 
Ïe novelou ide o záchranu a pomoc
verejn˘m ‰kolám. Okrem toho 
uviedli, Ïe politickou cestou 
by sa tak znehodnotili oãakávané
efekty komplexnej akreditácie. 
Rektor UK Franti‰ek Gahér 
je presvedãen˘, ako uviedol 
pre SME, Ïe novela je úãelov˘m
návrhom v prospech vysok˘ch 
‰kôl z niÏ‰ej kategórie.

• Aká bola va‰a reakcia na to, keì
prezident nepodpísal Mamojkovu
novelu vysoko‰kolského zákona?
Bol som veºmi rád, Ïe pán prezident

nepodpísal túto novelu, pretoÏe spomí-
naní rektori sme ho o to Ïiadali. Osobne
som mu napísal aj sprievodn˘ list, v kto-
rom som ho vyzval k tomu, aby túto no-

velu, ktorá ohrozuje kvalitu vysok˘ch
‰kôl, nepodpísal.

• âo bude teraz nasledovaÈ?
Poslanci NR SR zverejnili, Ïe o novele

budú znova hlasovaÈ na mimoriadnej
aprílovej schôdzi.

• Viete odhadnúÈ, ako to dopadne?
Tieto veci neviem odhadnúÈ. Viem to,

Ïe záujem sto dvanástich poslancov
schváliÈ túto novelu sa asi nestratí. Ak
nepristúpia aj iné faktory, viem si pred-
staviÈ, Ïe sa vedia dohodnúÈ aj na mimo-
riadnej schôdzi len kvôli tomuto.

• Ako bude univerzita postupovaÈ 
po tom, ak sa novela schváli?
Na Vedeckej rade UK sme sa dohodli,

Ïe moÏnosÈ podávaÈ návrhy na akredito-
vanie ‰tudijn˘ch programov, kde by boli
aj garanti star‰í ako 65 rokov, ktorú by
novela otvorila, nebudeme vyuÏívaÈ.
Samozrejme, muselo by sa e‰te zmeniÈ
nariadenie vlády, lebo tam sa hovorí
o garantoch, nie priamo v zákone.

Lenka Mlynãeková

Na‰a najmlad‰ia fakulta sa plánuje 
sÈahovaÈ do nov˘ch priestorov. Dnes
totiÏ sídli spolu s Farmaceutickou
fakultou UK, Fakultou managementu
UK a Centrom ìal‰ieho vzdelávania
UK na jednej adrese. Budova nového
sídla fakulty sa v súãasnosti obnovuje
a prispôsobuje súãasn˘m 
poÏiadavkám. Dekan FSEV Teodor
Kollárik nám o nov˘ch priestoroch
povedal viac.

• Kde sa budú nachádzaÈ nové priesto-
ry pre va‰u fakultu?
Budú na Mlynsk˘ch Luhoch v Prievoze

v ãasti, kde bola kedysi Pedagogická
fakulta UK. Budova bola v nepouÏívateº-
nom stave a fakulta sa odsÈahovala. Me-
dzit˘m sa zaãali robiÈ úpravy a dnes to vy-
zerá celkom sympaticky.

• âo sa v‰etko rekon‰truuje?
Rekon‰truuje sa celá budova. Robia sa

veºké zásahy aj do dvora, pretoÏe mesto
malo poÏiadavky na parkovacie miesta,
ktoré sa museli vybudovaÈ. MôÏeme pove-
daÈ, Ïe to bude nová budova.

• âo sa bude na budove okrem uãeb-
n˘ch miestností a auly e‰te nachá-
dzaÈ?
Bude tam v‰etko v miere, ako taká malá

fakulta potrebuje. Asi pre ‰esÈdesiat ºudí
sa vytvoria pracovne. Uãebne postaãia
pre na‰ich 1100 poslucháãov, samozrej-
me, nachádzaÈ sa tu budú aj poãítaãové
miestnosti. Aula bude maÈ kapacitu 140
sedadiel. Okrem väã‰ích uãební pre ‰esÈ-
desiat ‰tudentov máme aj men‰ie pre
malé tímy. MôÏem povedaÈ, Ïe je to pre
takúto fakultu ideálne.

• Dnes sa veºa hovorí o bezbariérovos-
ti. Bude táto budova prispôsobená aj
zdravotne postihnut˘m?
Áno, v plnom rozsahu. Poãíta sa s t˘m.

Pôvodná budova bola úplne prepracova-
ná pre súãasné potreby.

• MôÏete teda povedaÈ, Ïe ste spokoj-
n˘? Idete do lep‰ieho?
Sme maximálne spokojní. Urãite ideme

do lep‰ieho. Hoci ani teraz si nesÈaÏujeme.
Ale nové priestory budú na‰e a je tu pries-
tor pre vybudovanie aj ‰peciálneho praco-
viska. Te‰íme sa na to.

Lenka Mlynãeková

Rektori Univerzity Komenského, Slo-
venskej technickej univerzity, Univerzity
Pavla Jozefa ·afárika, Technickej univerzity
Ko‰ice, Univerzity veterinárskeho lekárstva,
Technickej univerzity Zvolen, Ekonomickej
univerzity, Îilinskej univerzity, Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity, Univerzity
Kon‰tantína Filozofa a Univerzity Mateja
Bela sa dohodli na spolupráci vo vede 
so Slovenskou akadémiou vied. „Kon‰tato-
vali, Ïe financovanie vedy a v˘skumu je ne-
dostatoãné a pre budovanie znalostnej
spoloãnosti je nevyhnutné jeho v˘razné
posilnenie,“ uviedol tlaãov˘ tajomník SAV
Vladimír ·mihula. Dohodli sa na spoloã-
nom postupe pre skvalitnenie vedy, v˘sku-
mu a vzdelávania na Slovensku.

Zdroj: SITA
Politik Richard Sulík tvrdí, Ïe Nemecko

prestalo uznávaÈ slovenské doktorandské
tituly. Predseda Rady vysok˘ch ‰kôl Viktor
Smie‰ko v‰ak upozorÀuje: „Uznávanie titu-
lov je viazané na medzi‰tátnu dohodu

medzi Slovenskom a Nemeckom.“ Navy‰e
hovorí, Ïe na to, aby jedna krajina prestala
uznávaÈ tituly z inej krajiny, urãite nestaãí
oznam na internete. Kto si chce nechaÈ
nostrifikovaÈ svoj titul v zahraniãí, môÏe
dostaÈ informácie na vysokej ‰kole, alebo
sa môÏe obrátiÈ na Ministerstvo ‰kolstva
SR alebo na ministerstvo krajiny, kam
odchádza. Na‰a vysoká ‰kola dá absol-
ventovi základnú informáciu o tom, ão vy‰-
tudovali a tá platí v rámci celej Európskej
únie.

Zdroj: webnoviny.sk

Budúci uãitelia v âesku budú moÏno
robiÈ psychotesty pri prijímacích skú‰kach
na ‰túdium. UvaÏuje o tom âeské minister-
stvo ‰kolstva, ktoré sa snaÏí nájsÈ rie‰enie
ako prilákaÈ na pedagogické fakulty viac
nad‰en˘ch uãiteºov a v odbore ich aj udr-
ÏaÈ. V ‰kolách totiÏ zostáva len pribliÏne
polovica vy‰kolen˘ch pedagógov. Odchá-
dzajú najmä kvôli nízkym platom. 

Zdroj: STV Jednotka

S rektorom Fakulta sociálnych 
a ekonomick˘ch vied
sa bude
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Ak je marec mesiacom knihy a kniha
je zdrojom vzdelania, je celkom 
symbolické, Ïe jeden z posledn˘ch
marcov˘ch dní je venovan˘ v‰etk˘m
uãiteºom, ‰íriteºom vzdelania a neraz
i v˘chovy a mravov. Je ním 
28. marec, deÀ, kedy sa pred viac
ako ‰tyrmi storoãiami narodil veºk˘
uãiteº národov Jan Amos Komensk˘. 
MoÏno viete, moÏno nie, ale 
uãiteºom pripadá e‰te jeden deÀ 
v roku. Organizácia spojen˘ch 
národov vyhlásila za Medzinárodn˘
deÀ uãiteºov 5. október, kedy boli
v roku 1993 podpísané odporúãania 
o pracovn˘ch podmienkach 
vyuãujúcich.
Ak˘ to luxus! Dva dni v roku 
na oslavu uãiteºov... A teraz váÏne.
Vzdá na‰a spoloãnosÈ uãiteºom hold 
dvakrát do roka? Alebo aspoÀ raz?
Tohtoroãn˘ 28. marec uplynul
neobyãajne ticho. Naproti tomu deÀ
‰tudentstva – 17. november – 
si pripomíname s oveºa väã‰ím 
nasadením.
Chceli sme poznaÈ, ako to vidia
zamestnanci na‰ej univerzity. 
Preto sme sa niekoºk˘ch z vás sp˘-
tali: „Myslíte si, Ïe sa dÀu uãiteºov
venuje dostatoãná pozornosÈ? 
âo by ste zaÏelali svojim 
kolegom?“

Doc. RNDr. Kováã Vladimír, CSc.,
Katedra ekológie PriF UK:
Nie, nemyslím si to. Na druhej strane v‰ak
musím dodaÈ, Ïe väã‰mi mi vadí, Ïe uãi-
teºom sa nevenuje dostatoãná pozornosÈ
ani v ostatn˘ch 364 dÀoch roka. Na prvom
mieste Ïelám kolegom veºa zdravia a tvori-
v˘ch síl, ako aj úspechov v práci, ale aj viac
otvorenosti a odvahy poukazovaÈ na svo-
jich pracoviskách i verejne na v‰etky prob-
lémy spojené s ich prácou, viac otvorenos-
ti a odvahy pri presadzovaní kvality (a nie
kvantity), viac odvahy pri vzdorovaní nez-
myseln˘m rozhodnutiam a menej toleran-
cie pre politiku hrub˘ch ãiar za minulosÈou,
z ktorej sa, Ïiaº, stáva beÏn˘ manaÏérsky
nástroj uÏ aj na vysok˘ch ‰kolách...

Doc. PaedDr. Adriana Wiegerová,
PhD., Katedra pred‰kolskej a ele-
mentárnej pedagogiky PdF UK:
Vzhºadom na to, Ïe na Slovensku je uÏ
ãastá veta „uãiÈ môÏe kaÏd˘“, myslím si, Ïe
má v˘znam pripomenúÈ si nároãnosÈ uãiteº-

skej profesie. KaÏd ,̆ kto má dieÈa, nemá
„patent“ na to, aby mohol byÈ aj uãiteºom.
Uãiteºom sa podºa mÀa ãlovek musí narodiÈ
a ak talent tohto typu má, potom nastupu-
je tvrdá práca na jeho ìal‰om profilovaní.
Uãiteº je jedn˘m zo základn˘ch ãiniteºov
vzdelávacieho procesu a zároveÀ nosite-
ºom nov˘ch my‰lienok, ideí smerom k Ïia-
kovi. Bez tejto v˘meny skúseností v edu-

kaãnom procese by ‰kola neexistovala.
V‰etk˘m uãiteºom na Slovensku by som
chcela zaÏelaÈ predov‰etk˘m veºa entu-
ziazmu. V tejto dobe reformn˘ch zmien 
je potrebn .̆ Sama v‰ak viem, Ïe najkraj‰ím
darom pre kaÏdého uãiteºa je dobr˘ Ïiak.
A ak to prenesiem na univerzitu, tak dobr˘
‰tudent. Dobr˘ uãiteº je v‰ak ten, kto dovolí
svojmu Ïiakovi, aby ho predbehol. Îelám
si, aby boli okolo nás samí lep‰í ‰tudenti,
ktorí nás predbehnú, a t˘m posunú koleso
dejín opäÈ modernej‰ou cestou vpred. 
Ja v‰ak viem, Ïe na t˘ch, ktorí nás nieão
nauãili, sa nikdy nezabúda. Preto nie je dô-
vod báÈ sa toho, Ïe by sme niekedy v pra-
chu dejín ostali úplne zabudnutí. I v tomto
je ãaro uãiteºskej profesie.

Mgr. Milo‰ Klátik, PhD., Katedra
systematickej teológie EBF UK:

Mám dojem, Ïe v poslednom ãase sa DÀu
uãiteºov venuje men‰ia pozornosÈ, ako to-
mu bolo v minulosti. Ktosi namiesto tradiã-
ného sviatku uãiteºov v deÀ narodenia uãi-
teºa národov Jana Amosa Komenského
zaãal uprednostÀovaÈ in˘ termín, u nás ne-
zauÏívan˘ 5. október. Ale vtedy sa 
na sviatok uãiteºov väã‰inou zabudne. My-
slím si v‰ak, Ïe dôleÏit˘ nie je dátum. Po-

zornosÈ a úcta na‰im uãiteºom by mala byÈ
venovaná poãas celého roka, lebo oni sa
cel˘ rok venujú na‰ej mladej generácii 
a potrebujú maÈ na to v dne‰nej nie jedno-
duchej situácii vytvorené primerané pod-
mienky. Dnes, e‰te viac ako v minulosti, leÏí
na uãiteºovi aj nutnosÈ suplovaÈ úlohu rodi-
ny, ktorá je v súãasnosti, Ïiaº, v kríze 
a mnohé deti nenachádzajú doma to kla-
sické rodinné zázemie. Mojim kolegom uãi-
teºom – nielen k tomuto sviatku, ale neustá-
le – vyprosujem hojnosÈ BoÏieho poÏehna-
nia, aby mali dostatok síl, múdrosti a trpez-
livosti v svojej zodpovednej a nároãnej
práci. Îelám na‰im uãiteºom, aby ich práca
bola primerane spoloãensky ohodnotená.
A prajem i na‰im Ïiakom a ‰tudentom, aby
mali len sam˘ch dobr˘ch uãiteºov, ktorí ich
budú privádzaÈ k studnici múdrosti.

Lenka Mlynãeková
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Slovenskí uãitelia si z ãasu na ãas 
zvyknú povzdychnúÈ, Ïe s ich povolaním 
(a hlavne platmi) to ide dolu vodou
a keby si mohli vybraÈ e‰te raz, 

na dráhu pedagóga by sa zrejme 
nevydali. To v‰ak pravdepodobne 
neplatí o súãasn˘ch ‰tudentoch, veì 
na Pedagogickú fakultu UK sa rok 
ão rok hlási mnoÏstvo uchádzaãov. 
V ankete nás zaujímalo, preão sa budúci
uãitelia rozhodli pre túto profesiu 
a tieÏ, ãi mali v zálohe aj prihlá‰ky 
na iné odbory.

Preão si sa rozhodol/la ‰tudovaÈ 
na Pedagogickej fakulte UK?
Silvia (22): Aby som pozdvihla úroveÀ sloven-
ského ‰kolstva (smiech). Na strednej ‰kole
nám pedagógovia hovorili, Ïe byÈ uãiteºom nie
je ºahké. Ja som v‰ak o tom nebola presve-
dãená, a tak som sa rozhodla, Ïe to skúsim.
Ako som v‰ak zistila, mali pravdu, ale nemie-
nim sa vzdaÈ.
Peter (21): VÏdy som rád komunikoval 

s deÈmi, resp. mlad˘mi ºuìmi, takÏe pre mÀa
v˘ber vysokej ‰koly nebol ÈaÏk .̆ Myslím si, Ïe
som sa rozhodol správne.
Jana (22): Ja som chcela byÈ uãiteºkou uÏ od-
mala. Hrávala som sa s bábikami na ‰kolu,
zrejme ako kaÏdé dievãatko, ale ako sledujem
moje známe, mÀa jedinú tento sen nepre‰iel.
Zuzana (20): Uãiteºstvo nebolo pre mÀa jedi-
nou alternatívou, ale nakoniec som sa preÀ
rozhodla. Presvedãilo ma najmä to, Ïe peda-
góg, ktor˘ zvolí vhodn˘ prístup, dokáÏe mla-
d˘m odovzdaÈ veºa uÏitoãn˘ch informácií.
Dúfam, Ïe sa to podarí aj mne.

Podal/a si si prihlá‰ku aj na inú fakul-
tu UK, resp. na neuãiteºské odbory 
vo v‰eobecnosti?
Silvia (22): Áno, prihlá‰ku som poslala aj na
Filozofickú fakultu UK, konkrétne na tlmoãníc-
tvo.
Peter (21): Nie. Mal som síce odoslan˘ch via-
cero prihlá‰ok na vysoké ‰koly, ale vÏdy 
na pedagogické fakulty.
Jana (22): Ako som spomínala, vÏdy som ve-

dela, Ïe zo mÀa bude uãiteºka, a preto som si
nepodala prihlá‰ku na Ïiadny neuãiteºsk˘
program.
Zuzana (20): Mala som vyplnen˘ch päÈ pri-
hlá‰ok, tri z nich na uãiteºstvo, jednu 
na sociálnu prácu a tieÏ kulturológiu.

Petronela Sveãnjaková, ‰tudentka 
1. roka Bc. ‰túdia Ïurnalistiky FiF UK

• Miesto narodenia: Nové Zámky
• Vek: 46
• âím ste chceli byÈ ako dieÈa?

Ako dieÈa som chcela byÈ architektkou,
moÏno preto obãas relaxujem pri interiérovej
architektúre, v mysli prestavujem zariadenia
miestností. No a niekedy tie predstavy pre-
ná‰am aj do reálneho Ïivota, preto manÏel
pre istotu nespája nábytok napevno...
• âo ste ‰tudovali a preão práve tento

odbor?
Na gymnáziu ma profesori oslovovali „advo-
kát chudobn˘ch“. Ak by ma neboli prijali 
na právo, ‰tudovala by som ochranu Ïivot-
ného prostredia, preto som aj maturovala
z dejepisu a chémie, ão bola celkom neob-
vyklá kombinácia.

• Aké cudzie jazyky ovládate?
Maìarsk ,̆ rusk ,̆ anglick˘ jazyk. 

• âo vám napadne, keì sa povie „práca“?
Napadne mi administratíva spojená s ãinno-

sÈou vysoko‰kolského uãiteºa. ·túdium no-
v˘ch vecí, písanie, konzultovanie so ‰tudent-
mi, príprava nov˘ch predná‰ok a prípadov˘ch
‰túdií. To je uÏ práca v inom, tvorivom zmys-
le.
• Ako rada trávite voºn˘ ãas?

V prírode, obdivovaním rozmanitosti a súla-
du druhov, farieb a ticha. Ak poãasie dovolí
prechádzkami, plávaním, bicyklovaním, v zi-
me beÏkovaním.
• UprednostÀujete televíziu alebo knihy?

Preão?
UprednostÀujem knihy, sú vÏdy poruke, aj

v dámskej kabelke. Ich druh najmä v závislos-
ti od toho, koºko mám voºného ãasu. Ak sa
zaãítam do knihy, ktorá ma zaujme, potom ju
musím doãítaÈ do konca podºa moÏnosti v ten
ist˘ deÀ, ão niekedy komplikuje Ïivot. V televí-
zii sú to historické, prírodopisné a cestopisné
programy. 
• Prezradíte nieão o svojej rodine?

Rodina je ruka, ão ma drÏí nad vodou. Syn

a dcéra vyrástli na zdatn˘ch oponentov, kto-
r˘ch re‰pekt si musím vybojovaÈ, a preto si ho
váÏim. ManÏel je mojou oporou, kotvou v roz-
búren˘ch vodách pracovného Ïivota.
• âo vás dokáÏe zarmútiÈ?

Stohy popísaného papiera o dôleÏit˘ch
veciach, ktoré sa stávajú len odpadom bez
toho, aby ovplyvnili ná‰ Ïivot. Vypovedané
slová, ktoré majú len ubliÏovaÈ.
• âo vás dokáÏe rozosmiaÈ?

Pohºad na ná‰ho psa, ktor˘ sa tvári, Ïe ne-
existuje, ak mu vydan˘ pokyn nevyhovuje.
• Máte obºúbenú osobnosÈ?

Robert Redford, Sully Prudhomme, Ingemar
Stenmark...
• Máte nejak˘ skryt˘ talent?

No, tie skutoãne skryté som e‰te neobjavi-
la. Na základnej umeleckej ‰kole (v tom ãase
ºudovej ‰kole umenia) som absolvovala hru 
na klavíri a v˘tvarn˘ odbor. Uãitelia mi odpo-
rúãali pokraãovaÈ, ale pre mÀa hra na klavíri
a maºovanie zostali záºubami, ku ktor˘m sa
rada vraciam.
• Aké hodnoty sú pre vás v Ïivote naj-

dôleÏitej‰ie?
VernosÈ dobr˘m citom vo mne.

‰tudovaÈ pedagogiku?

P R E Z R A D I L I  S T E  N Á M  O  S E B E

âo mlad˘ch ºudí láka
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prodekanka pre zahraniãné styky a grantovú politiku PraF UK
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Dvaja pedagógovia a lekári z USA

Profesor Leonard Levy a docentka
Naushira Pandya z Nova Southeastern
University, College of Osteopathic
Medicine (NSU – COM) vo Fort
Lauderdale, Florida sú dvaja zo ‰tyristo
odborníkov, ktorí v roku 2009 cestovali
do zahraniãia cez Fulbright Specialists
Program, financovan˘ americk˘m 
‰tátnym úradom pre vzdelávanie 
a kultúrne záleÏitosti. 

Program vytvoren˘ v roku 2000 podpo-
ruje vzÈahy medzi americk˘mi akademikmi
a odborn˘mi pracovníkmi a ich partnermi
na univerzitách v zahraniãí. Je urãen˘ 
pre udeºovanie grantov kvalifikovan˘m
americk˘m odborníkom
vo vybran˘ch disciplí-
nach na zapojenie sa 
do krátkodobej spolu-
práce v dvoch aÏ ‰esÈ-
t˘ÏdÀov˘ch projektoch 
na vysok˘ch ‰kolách 
vo viac ako sto krajinách
sveta.

Dr. Levy, profesor
pediatrie a rodinného
lekárstva a prodekan 
pre vzdelávanie, plánova-
nie a v˘skum na NSU –
COM a Dr. Pandya, do-
centka, vedúca lekárka
geriatrickej kliniky a záro-
veÀ projektová riaditeºka
Fakultného geriatrického
edukaãného centra mali
moÏnosÈ poãas pobytu
na Slovensku rozvíjaÈ
spoluprácu s Lekárskou
fakultou UK v Bratislave
(LF), ktorá je prínosom
pre Univerzitu Komen-
ského (UK) ako aj pre Nova
Southeastern University.
Sp˘tali sme sa ich na doj-
my z pobytu v na‰ej kra-
jine.

Preão ste si pre odborn˘ pobyt vybra-
li práve Slovensko a Lekársku fakultu
UK?

Doc. Pandya: Túto v˘nimoãnú Ïivotnú
skúsenosÈ som mohla uskutoãniÈ predo-
v‰etk˘m vìaka úsiliu Cecilie Rokusek, Ed.
D., RD, slovenskej honorárnej konzulky na
Floride. VÏdy som o tom poãula ako o nád-
hernej príleÏitosti, ale nikdy som o tom reál-
ne neuvaÏovala, aÏ pok˘m to nenavrhla Dr.
Rokusek.

Prof. Levy: Keby ste sa ma pre rokom
op˘tali, ãi mám v úmysle ísÈ na Slovensko 
a zapojiÈ sa do ktorejkoºvek z odborn˘ch
ãinností, je pravdepodobné, Ïe by som
povedal, Ïe to nie je pre mÀa tá správna
destinácia. Koniec koncov nevedel som ani
slovo po slovensky, moje vedomosti 
o v˘chodnej Európe boli základné a navy-
‰e, ão by som tam robil? Nakoniec som
v‰ak moÏnosÈ ísÈ na Slovensko ako odbor-
n˘ senior ‰tipendista Fulbright programu
pre LF prijal. Zaujalo ma, Ïe oslavuje 90.
v˘roãie svojho pôsobenia. Táto Ïivotná
skúsenosÈ sa ukázala byÈ jednou z najlep-
‰ích v mojom Ïivote, keìÏe som bol 
v kontakte nielen s mnoh˘mi ‰tudentmi

a skúsen˘mi administratívnymi pracovník-
mi, ale vyvinuli sa aj priateºstvo a kolegiálne
vzÈahy, ktoré pretrvajú do konca mojej
kariéry.

âo bolo náplÀou vá‰ho pobytu na LF?
Doc. Pandya: Moja práca bola, samozrej-
me, zameraná na geriatriu. V úzkej spolu-
práci s doc. Ostatníkovou, prodekankou
pre medzinárodné vzÈahy LF, som sa stre-
tla s lekármi na oboch geriatrick˘ch klini-
kách LF a Fakultnej nemocnice s poliklini-
kou. Takisto som sa zúãastnila kaÏdoroãnej

slovenskej medzinárodnej geriatrickej kon-
ferencie na Táloch, kde som spoznala
mnoh˘ch geriatrov zo Slovenska aj z in˘ch
európskych krajín. Predniesla som tam
predná‰ku Voda a minerálne choroby 
u star‰ích osôb. Poãas pobytu na Slo-
vensku som tieÏ nav‰tívila fakultnú nemocni-
cu Kramáre, kde som predná‰ala pre medi-
kov a ‰tudentov logopédie ako aj pre re-
zidentov. Mala som tieÏ moÏnosÈ nav‰tíviÈ
viacero verejn˘ch a súkromn˘ch domovov
sociálnych sluÏieb a získaÈ cenn˘ náhºad 
na slovensk˘ systém starostlivosti o senio-
rov. Slovensko má v skutoãnosti veºmi
starú tradíciu v odbore geriatria, ktorá siaha
mnoho rokov do minulosti.

Prof. Levy: Bol som rovnako zaneprázd-
nen˘ ako moja kolegyÀa. Nadväzoval som
symbiotické väzby s rôznymi odborníkmi 
a prezentoval sériu predná‰ok PripravenosÈ
na riziká, Rozvoj v˘skumn˘ch projektov 
a Súãasná koncepcia vo vzdelávaní leká-
rov. Okrem toho som diskutoval s fakultnou
internou klinikou o príãinách akútnej
pakostnicovej artritídy postihujúcej kæbové
spojenie palca na nohe za uplatnenia prin-
cípov fyzikálnej chémie, biochémie, fyzioló-
gie a farmakológie a aj o dôleÏitosti komu-
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Leonard Levy a docentka Naushira Pandya. Na fotografii z prodekankou LF UK doc. Danielou Ostatníkovou.



nikácie ohºadom v˘sledkov v interakcii
pacient – lekár. Predná‰ky boli adresované
uãiteºom fakulty, ako aj ‰tudentom a vyústili
do veºmi zaujímav˘ch diskusií. Doc.
Pandya a ja sme sa tieÏ podieºali na v˘uã-
be doktorandov na tému metód v˘skumu,
anal˘zy lekárskej literatúry a tvorby vedec-
k˘ch prezentácií. ëal‰ou dôleÏitou súãa-
sÈou mojej náv‰tevy bolo rozbehnutie roko-
vaní s vedením fakulty, administratívnymi
pracovníkmi a ‰tudentmi o moÏnosti klinic-
k˘ch stáÏí ‰tudentov z NSU – COM 
a UK na jeden alebo dva mesiace. Okrem
toho ma regionálna kancelária Svetovej
zdravotníckej organizácie pozvala na dis-
kusiu o t˘chto plánoch. Cítil som záujem
UK o potenciálnu dostupnosÈ na‰ich on-
line akreditovan˘ch programov v oblasti
verejného zdravia a biomedicínskej infor-
matiky. Dekani na‰ich lekárskych fakúlt
podpísali dohody o vzájomnej spolupráci.
Verím, Ïe sa bude rozvíjaÈ aj v t˘chto oblas-
tiach.

V ãom vás cesta na Slovensko obo-
hatila?

Doc. Pandya: Z vlastn˘ch skúseností
som sa nauãila, Ïe napriek kultúrnym roz-
dielom slovenskí geriatri zdieºajú veºa 
spoloãného s na‰imi americk˘mi. Bola 
som ohromená úÏasn˘mi vedomosÈami 

a skromnosÈou profesorov, s ktor˘mi 
som pracovala. Bolo pre mÀa veºmi cenné
a tieÏ príjemné vedieÈ, Ïe v‰etci sme rovna-
ko zanietení pre ná‰ odbor. Slovenskí
geriatri majú veºmi praktick˘ prístup k sta-
rostlivosti o pacientov. Myslím si, Ïe domo-
vy s opatrovateºskou sluÏbou boli viac
zamerané na udrÏanie mobility pacientov
v porovnaní s pacientmi v Spojen˘ch ‰tá-
toch americk˘ch. Napríklad kreslá boli
umiestnené na chodbách, takÏe pacienti si
mohli vÏdy sadnúÈ. Dôsledkom toho bolo,
Ïe star‰í pacienti boli oveºa viac mobilní 
a oveºa menej závislí od invalidného vozíka.
Navy‰e, hoci mal zdravotnícky personál
prístup k rovnakému druhu zobrazovacích
vy‰etrovacích metód ako máme v USA,
zdalo sa, Ïe si ich objednávajú viac uváÏli-
vo a do veºkej miery sa spoliehajú na svoj
klinick˘ úsudok. Poãas náv‰tev rôznych
nemocníc a opatrovateºsk˘ch ústavov ma
skutoãne ohromilo, aké tenké boli choro-
bopisy a zdravotné karty pacientov. Bolo
tam menej vedºaj‰ích informácií a objedna-
n˘ch bolo menej testov. Náv‰teva Slo-
venska bola skvelou príleÏitosÈou zaãaÈ
spolupracovaÈ s mojimi rovesníkmi na zau-
jímav˘ch projektoch. Odi‰la som s poci-
tom, Ïe som získala niekoºko dobr˘ch pria-
teºov. Dúfam, Ïe skutoãne zachováme

spoluprácu na mnoho ìal‰ích rokov.
Prof. Levy: Spätn˘m zhodnotením ãasu

stráveného na Slovensku som vìaãn˘ 
za príleÏitosÈ roz‰íriÈ si svoje vzdelanostné 
a kultúrne obzory, nadviazaÈ priateºstvo
s rovnako mysliacimi profesionálmi a pod-
poriÈ budúcu spoluprácu, z ktorej majú
potenciálny benefit obe univerzity. Termín
mojej náv‰tevy poãas osláv 90. v˘roãia
zaloÏenia LF som zvolil veºmi priaznivo. Bol
som pozvan˘ na slávnostn˘ ceremoniál, na
ktorom sa zúãastnil aj prezident SR. 
Pre mÀa bola táto skúsenosÈ privilégiom,
ktoré mi umoÏnilo roz‰íriÈ rozmery mojej
ãinnosti v Spojen˘ch ‰tátoch americk˘ch.
ByÈ schopn˘ zdieºaÈ so ‰tudentmi a vede-
ním LF niektoré skúsenosti a navzájom sa
z nich pouãiÈ, je dokonal˘m naplnením 
pre akademika. V skutoãnosti som hlb‰ie
pochopil, ako sú si napriek kultúrnym 
a jazykov˘m odli‰nostiam ºudia podobní.
Bol by to príjemn˘ pocit vedieÈ, Ïe toto 
jednoduché ponauãenie by mohlo platiÈ 
na celom svete. Kto vie – moÏno jedného
dÀa bude.

D. Ostatníková a H. Bernadiãová, LF UK
(spracované podºa Nova Southeastern

University COM Outlook;
redakãne krátené)
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Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI) 
získala grant vo v˘‰ke 42 841 eur na projekt hosÈovania
profesora financií Ale‰a âerného z Cass Business 
School of Finance City University London od Nadácie
V‰eobecnej úverovej banky (VÚB).

Ale‰ âern˘ je rodák z Kysúc, ‰tudoval na âeskom vysokom
uãení technickom v Prahe a v Centre pre ekonomick˘ v˘skum 
a doktorské ‰túdium absolvoval na Karlovej univerzite v Prahe.
Doktorát získal na University of Warwick a pred získaním pro-
fesúry na City University London pôsobil e‰te na Imperial College
v Lond˘ne. Pozoruhodne r˘chlo si získal medzinárodné uznanie
vo finanãnej matematike. Jeho uãebnica sa pouÏíva na ‰tyroch
univerzitách, o. i. na Imperial College alebo University of New
York v Stony Brook. 

S Ale‰om âern˘m má FMFI dlhoroãné styky, o. i. viedol 
na diaºku ‰esÈ diplomov˘ch prác ‰tudentov programu ekonomic-
ká a finanãná matematika. Jedného zo svojich diplomantov pri-
viedol potom na Imperial College k doktorátu. Poãas pobytu 
v Bratislave bude viesÈ dve semestrálne predná‰ky, jednu pre ma-
gistersk˘ch ‰tudentov a jednu pre doktorandov. Najmä si v‰ak 
od neho sºubujeme obohatenie spektra v˘skumu na‰ich finanã-
n˘ch matematikov o nové perspektívne smery.

NáplÀou projektov „HosÈujúci zahraniãn˘ profesor” VÚB je
semestrálne hosÈovanie v˘znamného zahraniãného profesora 

v oblasti ekonómie. Na-
dácia poskytuje prostriedky
na úhradu jeho platu 
na materskom pracovisku
poãas jeho neprítomnosti,
cestovné náklady a ìal‰ie
beÏné v˘davky, ako úãasÈ
na konferenciách atì. Po-
dávateº grantu ako spolu-
úãasÈ hradí náklady na jeho
ubytovanie.

Hodí sa dodaÈ, Ïe projekt
Nadácie VÚB môÏe slúÏiÈ
ako príklad pomoci, akú
na‰e vysoké ‰koly od sú-
kromnej sféry potrebujú.
Naozajstn˘ prínos pre ‰tú-
dium a v˘skum od zahra-
niãného odborníka predpokladá totiÏ jeho trvalej‰iu prítomnosÈ.
Na jej financovanie v‰ak ‰koly nemajú. Dúfajme teda, Ïe ãin
Nadácie VÚB sa stane vzorom pre ìal‰ie grantové schémy, a to
nielen v oblasti ekonómie.

Pavel Brunovsk˘
Autor je profesorom na FMFI UK

Zahraniãn˘ profesor
na „mat-fyze“ vìaka grantu



Ústredná kniÏnica Farmaceutickej fakulty UK

DÀa 26. februára hostila Farmaceutická
fakulta UK v spolupráci so ·tátnym 
ústavom pre kontrolu lieãiv (·UKL)
odborníkov z oblasti nemocniãného 
lekárenstva z 21 krajín EÚ, ktorí sa 
zúãastÀujú projektu PHIS –
Pharmaceutical Health Information
System (Systém informácií o liekoch). 

Na stretnutí odborníkov a manaÏérov pra-
cujúcich v nemocniciach, zdravotn˘ch poi-
sÈovniach a expertov liekovej politiky z krajín
EÚ, zástupcov Európskej komisie, WHO,
OECD, Európskej asociácie nemocniãn˘ch
lekárnikov a Európskej federácie nemocníc sa
prezentovali v˘sledky prieskumu o systémoch
liekovej politiky v nemocniciach. Odborníci
diskutovali o organizovaní nákupu liekov
v nemocniciach v krajinách EÚ, vrátane
Slovenskej republiky. Odzneli informácie o kri-
tériách pri v˘bere liekov pouÏívan˘ch
v nemocniciach rovnako, ako aj o spôsobe
cenotvorby liekov pre nemocnice.

Projekt PHIS je projektom Európskej únie,
ktor˘ sa realizuje od roku 2008 a je zameran˘
hlavne na poznanie a v˘menu skúseností pri
procesoch obstarávania a financovania liekov
v nemocniciach v krajinách EÚ. Nadväzuje 
na projekt PPRI (Pharmaceutical Pricing and
Reimbursement Information – Informácie
o cenotvorbe a kategorizácie liekov v EÚ),
ktor˘ prebiehal od 2006 do 2008 a bol zame-

ran˘ na poznanie procesov tvorby cien liekov
a spôsoby kategorizácie v krajinách EÚ. 

Konkrétnym v˘sledkom pre Slovensko je
v˘mena aktuálnych informácií o cenách liekov
medzi krajinami EÚ a zodpovedn˘mi pracov-

níkmi v oblasti kategorizácie liekov. Hlavn˘m
cieºom projektu je prieskum systému liekovej
politiky v nemocniciach. Praktick˘m v˘sled-
kom je poznanie spôsobov obstarávania lie-
kov a cenotvorby liekov v nemocniciach. Tieto
poznatky sú základom pre úãinnú v˘menu
informácií o efektívnosti obstarávania liekov
a financovania liekov v nemocniciach v kraji-
nách EÚ. Okrem poznatkov o procesoch
v nemocniciach sa projekt venuje vybran˘m
liekom a spôsobe ich obstarávania a cien
t˘chto liekov pre nemocnice. Oficiálnymi ãlen-
mi projektu PHIS je EÚ ako celok, v‰etk˘ch 27
ãlensk˘ch ‰tátov EÚ, Albánsko, Kanada,
Chorvátsko, Island, Nórsko, JuÏná Afrika,
·vajãiarsko, Turecko – spolu participuje 
na projekte viac ako 60 úãastníkov.

Stretnutie garantovali Európska komisia,
Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo
zdravia Rakúska, In‰titút zdravia v Rakúsku
a rektor UK.

PharmDr. Ján Mazag, riaditeº ·UKL; doc.
PharmDr. Ján Klimas, PhD., prodekan FaF UK

Mesiac marec je uÏ tradiãne zviazan˘ 
s knihami. Túto tradíciu posilÀujú 
aj aktivity slovensk˘ch kniÏníc, ktoré 
uÏ po 11-krát od‰tartovali v posledn˘ 
marcov˘ t˘ÏdeÀ celoslovenské podujatie
T˘ÏdeÀ slovensk˘ch kniÏníc (TSK) 
s mottom KniÏnice pre v‰etk˘ch.

Ide o maratón podujatí pre verejnosÈ, 
na ktorom sa podieºajú v‰etky typy kniÏníc
s bohatou a rôznorodou ponukou aktivít
priãom zohºadÀujú záujmy a potreby svojich
pouÏívateºov. Ústredná kniÏnica Farma-
ceutickej fakulty UK (ÚK FaF UK) otvorila dÀa
22. marca 2010 TSK slávnostn˘m krstom
dvoch nov˘ch vysoko‰kolsk˘ch uãebníc,
ktoré tvorili zároveÀ aj ãasÈ kniÏn˘ch noviniek
predajnej v˘stavy pripravenej v spolupráci
s vydavateºstvom Osveta v Martine. 

Nové vysoko‰kolské uãebnice autorov M.
KuÏelová, B. Kovácsová a P. ·vec Farmako-
lógia antiinfekãn˘ch lieãiv a V. Foltána
Sociálna farmácia a zdravotníctvo uviedli
do Ïivota dekan farmaceutickej fakulty prof.
PharmDr. J. Kyseloviã, CSc., a MUDr. D.
Sedláková, MPH – riaditeºka kancelárie SZO
v SR a zároveÀ aj predsedníãka Správnej rady
UK. Obaja vyzdvihli prínos publikácií ako
modern˘ch uãebn˘ch textov, ktoré pomôÏu
pri informaãnom saturovaní vymedzen˘ch
oblastí farmaceutického ‰túdia. 

Kvalitu obsahu a jeho prehºadné didaktické
spracovanie garantujú autori, dlhoroãní skú-
sení pedagógovia, odborníci na spracováva-
nú tému a zároveÀ garanti vedn˘ch odborov,
ktor˘ch sa témy t˘kajú. Informaãná aktuálnosÈ
spracovaného obsahu je okrem iného daná 
aj zapracovaním najnov‰ích poznatkov z dos-
tupn˘ch vedeck˘ch zdrojov a v˘sledkov vlast-

nej vedecko-v˘skumnej
ãinnosti autorov.
Z technick˘ch dôvodov
vy‰li knihy mimo ediãného
plánu Vydavateºstva UK 
a v spolupráci s vyda-
vateºstvom Osveta v Mar-
tine, ktoré uÏ tradiãne
predstavuje spoºahlivého
a profesionálne zdatného
garanta vedeck˘ch a od-
born˘ch publikácií z medi-
cíny a príbuzn˘ch odbo-
rov. V zhode s predstavou
vedenia fakulty sa v plá-
novanom období podarilo

vydaÈ uãebnice s pútav˘mi farebn˘mi obálka-
mi v novom grafickom dizajne vytvorenom pre
publikácie, ktoré vychádzajú s finanãnou pod-
porou FaF. 

Od zaãiatku tohto akademického roka boli
okrem spomínan˘ch noviniek podporené
ìal‰ie tri nové tituly (M. Rabi‰ková: Moderní
lékové formy pro orální a perorální aplikaci, M.
Fulmeková a kol.: Lekárenstvo, M. KuÏelová 
a kol.: Vybrané kapitoly z klinickej farmakoló-
gie pre farmaceutov), ktoré si uÏ na‰li svojich
adresátov a sú dostupné aj ostatnej odbornej
verejnosti v zrekon‰truovan˘ch priestoroch
Predajne skrípt FaF na Kalinãiakovej ul. Poãas
v˘stavy si mohli záujemcovia vybraÈ z viac ako
sto titulov a zakúpiÈ ich s vyuÏitím rôznych
akciov˘ch ponúk. 

V‰etk˘m nov˘m uãebniciam prajeme dlh˘
Ïivot a veºa poznania chtiv˘ch ãitateºov.

PhDr. Mária Kadnárová, 

riaditeºka ÚK FaF UK
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Nature – Space – Time – Harmony 
je názov unikátneho kultúrno-
spoloãenského podujatia, ktoré sa 
uskutoãnilo 12. októbra 2009 v galérii
Huangpu v centre ·anghaja. Dominovala
mu v˘stava a seminár o tvorbe docenta
Stanislava Harangoza, akademického
maliara a pedagóga Katedry v˘tvarnej
v˘chovy Pedagogickej fakulty UK.
Podujatie sa uskutoãnilo pri príleÏitosti
60. v˘roãia nadviazania diplomatick˘ch
vzÈahov medzi Slovenskou republikou 
a âínskou ºudovou republikou. 

Toto podujatie je moÏné chápaÈ aj ako
súãasÈ kultúrnej v˘meny medzi partnersk˘mi
regiónmi – Bratislavsk˘m samosprávnym kra-
jom a samosprávnym mestom ·anghaj.
Realizovaná v˘stava bude tieÏ súãasÈou pre-
zentácie Slovenska v rámci pripravovanej

Svetovej v˘stavy EXPO 2010 v ·anghaji 
(1. 5. – 31. 10. 2010). 

Prezentovan˘ v˘stavn˘ celok sa skladal 
z 36 diel vytvoren˘ch technikou pastel – akryl.
Prezentovan˘ v˘ber z tvorby pokr˘va variácie
motívov krajiny, cez kon‰trukciu architektúry
mesta, kompozície s figurálnym motívom 
a motívom hudby, aÏ po, pre autora typické,
veduty. Umeleck˘ diapazón tvoria pestré, pul-
zujúce a ãasto vyabstrahované kompozície.
Spontánny rukopis, uvoºnenosÈ línií a tvarov.
V˘razné farebné, neraz pokojné, kompaktné
a vyrovnané plochy kontrastujú s pulzujú-

cimi farebn˘mi ‰kvrna-
mi, zábleskami, bleska-
mi. Pokoj a statickosÈ
kompaktn˘ch a harmo-
nicky pôsobiacich cel-
kov kontrastuje s expló-
ziou, priam erupciou
farebn˘ch ‰kv⁄n ãi pre-
myslene usporiadan˘ch
a rytmicky kladen˘ch línií 
a krátkych ãi dlh‰ích
Èahov. V˘sledkom je
majstrovská symfónia 
a oslava farby, línie, ‰kvr-
ny, plochy, tvaru, ktorá si
podmanila a podmaÀuje
divákov nielen na Slo-
vensku, ale aj v Talian-
sku, Nemecku, Rusku,

Francúzsku, Srbsku, Grécku, Chorvátku ãi
v JuÏnej Kórei a aktuálne i v âíne. 

Tu sa tvorba Stanislava Harangoza stretla 
s pozoruhodn˘m záujmom a nad‰en˘m ohla-
som v ‰anghajsk˘ch médiách a celo-
‰tátnych denníkoch. Ako napísal pre Euro-

report kurátor v˘stavy pán Dr. Ladislav Skrak:
„âínski v˘tvarníci a umenovedci usporiadali
seminár na pôde v˘stavy, na ktorom s nad‰e-
ním skúmali jednotlivé diela a pertraktovali ori-
ginálne hodnoty tvorby tohto vynikajúceho
a v˘nimoãného slovenského v˘tvarníka.“ 

Majstrovi Harangozovi sa prostredníctvom
tvorby podarilo kultúrne, spoloãensky, ume-
lecky a tieÏ ºudsky spojiÈ a vytvoriÈ kontakt,
puto medzi dvoma kultúrami – kultúrou
Západu a V˘chodu. PrepojiÈ mesto s mes-
tom, umenie a hodnoty súãasného sloven-
ského umenia s umením a tradíciou ãínskeho
umenia a v neposlednom rade, symbolicky 
i ãloveka s ãlovekom, a to prostredníctvom
umenia a vo vzájomnom dialógu kultúr, hod-
nôt, v˘chodísk, tradícií a názorov. 

Realizovaná v˘stava a seminár nadväzujú
na ústrednú ambíciu Svetovej v˘stavy EXPO
2010 spájaÈ ºudí v‰etk˘ch kultúr a preskúmaÈ
tak potenciál Ïivota v mestách 21. storoãia. 
V tomto ohºade ponúka majster Harangozó
prostredníctvom svojich diel citliv˘ obraz 
a odraz – mikropríbehov „malého sveta” 
vo veºkom svete.

Mgr. Jaroslava Markofová, 
doktorandka PdF UK

·tudenti práva UK majú jedineãnú 
moÏnosÈ zapojiÈ sa do súÈaÏí 
organizovan˘ch Právnickou fakultou UK
(PraF) v spolupráci so ‰tudentskou 
organizáciou ELSA a Bratislavskou 
vysokou ‰kolou práva. 

Prvou je pilotn˘ roãník Simulovan˘ trestn˘
proces. V Àom si na‰i ‰tudenti môÏu rovna-
ko ako ich kolegovia v zahraniãí overiÈ svoje
vedomosti nadobudnuté poãas ‰túdia ako
aj praktické zruãnosti a osobn˘ talent. SúÈaÏ
sa uskutoãÀuje v troch kolách: fakultnom,
celoslovenskom semifinále a finále. VíÈazi,
ktorí z neho vzídu, získajú okrem neoceniteº-
n˘ch skúseností a pomoci v budúcej kariére
i finanãnú odmenu v hodnote 1000 eur.

PraF okrem toho usporadúva i prv˘ roãník
súÈaÏe Simulovan˘ súdny spor, zameran˘ 
na oblasti obãianske právo hmotné, obãian-
ske právo procesné, obchodné právo.
SúÈaÏiacich otestuje a divákom – ‰tudentom
– ukáÏe priebeh súdneho sporu „naneãisto“.

Pre ‰tudentov uprednostÀujúcich vedec-
kú a teoretickú prácu je tu súÈaÏ ·tudentská
vedecká odborná ãinnosÈ PraF UK. Pod ve-
dením pedagógov spracúvajú ‰tudenti
vybrané právne témy. Aj v tejto súÈaÏi je
moÏné získaÈ viaceré atraktívne benefity.

A ão vlastne ELSA je?
Medzinárodná nezávislá organizácia ‰tu-

dentov práva, ktorú zaloÏili ‰tudenti práva

z Rakúska, Poºska, Maìarska a Západného
Nemecka 4. mája 1981. Dnes zdruÏuje 200
právnick˘ch fakúlt zo 40 krajín a viac neÏ
30 000 ‰tudentov a mlad˘ch právnikov.
Mottom organizácie je „Spravodliv˘ svet,
kde je re‰pektovaná ºudská dôstojnosÈ 
a kultúrna rôznorodosÈ“. Tento cieº napæÀa
aktivitami v troch oblastiach: organizovaním
seminárov a konferencií, usporadúvaním
súÈaÏí v esejach a simulovan˘ch súdoch
a organizovaním ·tudentského tréningo-
vého v˘menného programu (STEP). Vydáva
vlastn˘ polroãník Synergy, sídli v Bruseli. 

Nikoleta Wechterová, ‰tudentka 
1. roka Bc. ‰túdia Ïurnalistiky FiF UK

Z Bratislavy do ·anghaja

Nové obzory pre ‰tudentov práva

11A K T I V I T Y N A Š I C H P R A C O V Í S K

D Í V A M E S A P O S V E T E

Majster Harangozó (vºavo) a kurátor v˘stavy Dr. Ladislav Skrak.

Pohºad do expozície Galérie Huangpu.



Letná ‰kola ekológie a biologickej 
bezpeãnosti je nov˘ projekt
Moskovskej ‰tátnej univerzity 
M. V. Lomonosova, na ktor˘ dostala
pozvánku okrem in˘ch popredn˘ch
európskych ‰kôl aj Prírodovedecká
fakulta UK (PriF). Podujatie 
s nadãasovo platnou tematikou 
sa uskutoãní v dÀoch 14. aÏ 25. 
júna 2010 a je urãené predov‰etk˘m 
pre ‰tudentov a doktorandov 
v oboroch biológie a ekológie.

Nosnou témou bude pobreÏn˘ eko-
systém, vzájomn˘ vplyv mora a pobreÏ-
n˘ch oblastí a najmä dopad ãloveka 
na tieto zloÏky. Okrem predná‰ok a se-
minárov ãaká na ‰tudentov v teoretickej
ãasti práca v laboratóriu. PredbeÏne je
zatiaº plánovaná aj prehliadka Fakulty
biológie Moskovskej univerzity. 

Vari najväã‰ím lákadlom bude príchod
do biologickej stanice Bieleho mora 
na severozápadnom pobreÏí Ruska 
na lodi. Doc. Beáta Brestenská, prode-
kanka pre zahraniãné styky PriF, hodno-
tí aktivitu Moskovskej univerzity pozitív-
ne aj z hºadiska závaÏnosti prezentova-
nej problematiky: „Aktivitu Moskovskej
univerzity len vítam a myslím si, Ïe je
potrebné ju pozitívne oceniÈ, pretoÏe
ponúkaná problematika je globálna.“
Doc. Brestenská ìalej dodáva, Ïe oblasÈ
ekológie a biológie dlhodobo spája UK
s ìal‰ími zahraniãn˘mi vysok˘mi ‰ko-
lami. „Mnoho mojich kolegov zo sekcie
environmentalistiky ako aj z biologickej
sekcie uÏ roky spolupracuje nielen
s Moskovskou univerzitou ale i s ìal‰ími
univerzitami v danej problematike.“ 

Je skutoãne chvályhodné, Ïe Mos-
kovská univerzita vytvorila projekt t˘-
kajúci sa biosystému, teda zloÏky, ktorej
súãasÈou sme my v‰etci. A je e‰te lep-
‰ie, Ïe do jej projektu sú zaangaÏované
aj zahraniãné univerzity, vrátane na‰ej
alma mater. 

Ján Borták, ‰tudent 1. roka Bc. 
‰túdia Ïurnalistiky FiF UK

Delegáti z Asociácie doktorandov
Slovenska Michala Dubská, Nikola
Macharová a Jan Janaç sa v dÀoch 
11. – 15. marca 2010 vo Viedni 
zúãastnili konferencie Eurodoc.
Konferencia zdruÏila viac ako 200 
doktorandov a mlad˘ch vedcov, ale 
aj veºa v˘znamn˘ch hostí z európskych
organizácií a programov a priniesla
Ïivú a dynamickú diskusiu, 
konfrontáciu názorov, ale i návrhy 
optimálnych rie‰ení.

Eurodoc je celoeurópska asociácia dok-
torandov a mlad˘ch vedcov so sídlom
v Bruseli. Tohtoroãná konferencia bola za-

meraná na tému Doktorandské ‰túdium
a v˘skum – spojenie medzi Európskym
v˘skumn˘m priestorom a Európskym
priestorom vy‰‰ieho vzdelania.

Medzi kºúãové témy doktorandského
‰túdia na európskej úrovni patrí predov‰et-
k˘m nedostatok ‰tatistick˘ch a porovnateº-

n˘ch dát, ktoré by poskytli ucelen˘ obraz 
o situácii v kaÏdej ãlenskej krajine. Z tohto
dôvodu uskutoãnil Eurodoc rozsiahly v˘s-
kum na vzorke viac ako 8900 responden-
tov. Naãrtol ‰tyri hlavné problematické ob-
lasti doktorandského ‰túdia – mobilita mla-
d˘ch vedcov, kariérny a profesijn˘ rast,
‰koliteºstvo a ‰kolenia, financovanie a pra-
covné podmienky. Bude zaujímavé pozrieÈ
sa na v˘sledky tohto prieskumu a porovnaÈ
podmienky PhD. ‰tudentov na Slovensku
s ostatn˘mi krajinami Európy. 

Jednoznaãn˘m v˘stupom konferencie je
potreba zmeny statusu doktorandov. Ne-
mali by byÈ vnímaní ako ‰tudenti, ale mali
by získaÈ status odborníkov/profesionálov

alebo zamestnancov. Mal
by im byÈ pridelen˘ zodpo-
vedajúci status, financo-
vanie a hlas. âiÏe ich ná-
zory by mali byÈ viac re‰-
pektované, a to v súlade
s Európskou chartou v˘s-
kumn˘ch pracovníkov a Kó-
dexom správania pre ná-
bor v˘skumn˘ch pracovní-
kov. Eurodoc ako ich re-
prezentant by mal byÈ za-
ãlenen˘ ako partner pri
diskusiách a implementá-
cii programov, ktoré majú
vplyv na ich prácu. 
Medzi váÏen˘ch hostí
konferencie patrili zástup-
covia Európskej komisie
Peter van der Hijden 
a Stefaan Hermans, ìalej
Thomas Jorgensen z Eu-
rópskej asociácie univer-
zít, Katrien Maes z Ligy
európskych v˘skumn˘ch
univerzít a Evelina Santa,
reprezentantka predsed-
níctva ·panielska v rámci
EÚ.
Na valnom zhromaÏdení
Eurodocu boli zvolení noví
ãlenovia Správnej rady
a nová prezidentka. Do-
teraj‰iu predsedníãku Mgr.
Nikolu Macharovú vystrie-
dala Izabela Stanisla-

wiszyn z Poºska.
Viac informácií na www.eurodoc.net

a www.ads.sk.

Mgr. Jan Janaç, podpredseda 
Asociácie doktorandov Slovenska, 

doktorand FM UK
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PäÈdesiat rokov je dostatoãne dlhá doba
na moÏnosÈ bilancovania, zhrnutia,
vyzdvihnutia kladov, ãi priznania urãit˘ch
nedostatkov v akejkoºvek ãinnosti.
PäÈdesiat rokov je doba, na ktorú sa
moÏno pozrieÈ z iného uhla a povedaÈ si,
Ïe to alebo ono mohlo byÈ lep‰ie, resp. 
to alebo ono bolo dobré a prinieslo svoje
ovocie. 50. v˘roãie vzniku vzdelávacej
in‰titúcie je zároveÀ aj udalosÈou
povzná‰ajúcou. Áno, uÏ päÈdesiat rokov
existuje Fakulta telesnej v˘chovy a ‰portu
(FTV·) ako súãasÈ Univerzity
Komenského v Bratislave. 

Pri tejto príleÏitosti budeme na stránkach
Na‰ej univerzity pravidelne uverejÀovaÈ infor-
mácie z minulosti a súãasnosti fakulty. Tej fa-
kulty, brány ktorej opustilo viac ako 6700 ab-
solventov. Tento poãet telov˘chovn˘ch peda-
gógov, uãiteºov telesnej v˘chovy a trénerov
rôznych ‰portov je tieÏ dobrou vizitkou fakulty
vo vzÈahu k ‰irokej verejnosti v na‰ej krajine.
MoÏno ich povaÏovaÈ za t˘ch, ktorí ìalej nesú
pomyselnú ‰portovú pochodeÀ zapálenú
v roku 776 p. n. l. v gréckej Olympii, v priebe-
hu stároãí niekedy iba tlejúcu, inokedy viac
horiacu a obãas v˘razne Ïiariacu. Nech teda
pochodeÀ stále jasne Ïiari v rukách t˘ch, pre
ktor˘ch je telesná v˘chova a ‰port súãasÈou
Ïivota a ktorí pochodÀou môÏu osvetliÈ cestu
nielen k vrcholn˘m ‰portov˘m v˘konom, ale aj
k zdravému Ïivotnému ‰t˘lu zaloÏenému 
na pohybe, ãi uÏ v duchu olympijského motta
Citius – altius – fortius alebo celkom jednodu-
chého kon‰tatovania Mobilis in mobili…

Cesta k povinnej telesnej 
v˘chove na ‰kolách

UÏ v dobách antiky zohrával uãiteº telesnej
v˘chovy alebo tréner dôleÏitú úlohu v Ïivote
mlad˘ch ºudí. Za zakladateºa vedeckého tré-
ningu sa povaÏuje ist˘ Ikkos z Tarentu, ktor˘
pôsobil v 5. storoãí p. n. l. a uÏ vtedy navrhol
tréningov˘ cyklus zameran˘ na ‰portovú v˘-
konnosÈ na pretekoch. V starovek˘ch Até-
nach zohrávali dôleÏitú úlohu ºudia vo funk-
ciách paidotribés a gymnastés. Dôkazom, Ïe
sa im to darilo, bola ãastá náv‰teva gymnázií
dospel˘mi slobodn˘mi Aténãanmi. Starove-
k˘ch Rimanov oslovila telesná v˘chova
a ‰port skôr ako divadlo. 

Európsky stredovek bol obdobím, ktoré
pohybov˘m ãinnostiam neprialo. AÏ humanis-
ti zaãali venovaÈ pozornosÈ telesn˘m cviãe-
niam a niektorí dokonca navrhovali zaradiÈ
telesnú v˘chovu ako predmet do ‰kôl. Na na-
‰om území vynikali, o. i., napr. profesor Trnav-
skej univerzity Ján Martin Szentiványi, ktor˘
na konci 17. storoãia odporúãal telesn˘ po-
hyb na zdravom vzduchu, ãi Justus Ján Tor-
kos, ktor˘ v druhej polovici 18. storoãia odpo-
rúãa plávanie a kúpanie v Dunaji. V oblasti

‰kolskej telesnej v˘chovy treba vyzdvihnúÈ
opäÈ Trnavskú univerzitu, ktorá mala uãiteºa
‰ermu a tanca a jezuitská ‰kola v Banskej
Bystrici mala vlastnú telocviãÀu. 

Osvietenstvo prinieslo v˘razné zmeny
v postavení ‰kolskej telesnej v˘chovy. Re-
forma Ratio educationis z roku 1777 defino-
vala napr. okrem úloh telesnej v˘chovy aj
uãebné pomôcky a prostriedky. V roku 1849
nastoºuje poÏiadavku povinnej telesnej v˘cho-
vy klasicistick˘ básnik Ján Kollár. Meruôsme
roky a s nimi spojené rozliãné politické a ná-
rodnostné problémy v‰ak neboli priaznivé pre
rozvoj ‰kolskej telesnej v˘chovy, ktorá sa stala
povinn˘m predmetom na obecn˘ch a me‰-
tianskych ‰kolách v roku 1868. 

Telesná v˘chova bola zaloÏená na Spies-
sovom systéme, vychádzajúcom z nemec-
kého turnérskeho telocviku, kde prevaÏovali
gymnastické cviãenia. Na stredn˘ch ‰kolách
sa telesná v˘chova stáva povinn˘m predme-
tom v roku 1874 (na reálkach), resp. v roku
1883 (na gymnáziách). Spiessov systém bol
v tomto prípade doplnen˘ o ‰portové hry.
V roku 1873 vydal Ivan Branislav Zoch prvú
slovenskú uãebnicu telesnej v˘chovy „Krátky
návod na vyuãovanie v telocviku hlavne pre
‰koly národnie“. Slovenská odborná termino-
lógia sa v‰ak v dôsledku maìarizácie neujala. 

Na vysok˘ch ‰kolách telesná v˘chova
nebola vyuãovacím predmetom, ale v uhor-
sk˘ch podmienkach vznikali na vysok˘ch
‰kolách rozliãné spolky a kluby. V rakúskej
ãasti monarchie vznikol v roku 1895 na uni-
verzite vo Viedni Univerzitn˘ telocviãn˘ ústav. 

Príprava telov˘chovn˘ch pedagógov v‰ak
stále absentovala. Serióznej‰ia príprava sa
zaãala v roku 1871 vo Viedni a v Budape‰ti
a v roku 1891 v Prahe, av‰ak pre potreby
‰kolstva to nebolo dostaãujúce. 

Telocvik po vzniku 
âeskoslovenska

Vznik âeskoslovenskej republiky v roku
1918 nebol pre ‰kolskú telesnú v˘chovu
v˘razn˘m prínosom tak z dôvodov politicko-
hospodárskych, ako aj z dôvodov zlého ma-
teriálneho vybavenia ‰kôl, ãi stálej absencie
povinnej telesnej v˘chovy na uãÀovsk˘ch, od-
born˘ch a vysok˘ch ‰kolách. Príprava telov˘-
chovn˘ch pedagógov tieÏ nebola na zodpo-
vedajúcej úrovni. âeskí uãitelia telesnej v˘-
chovy prichádzali na Slovensko, ão sa obãas

stretávalo s v˘hradami slovenskej verejnosti.
V âechách sa uãitelia telesnej v˘chovy pripra-
vovali v Ústave telesnej v˘chovy pri Karlovej
univerzite v Prahe, ktor˘ viedol Franti‰ek
Smotlacha. 

Telov˘chovné a ‰portové hnutie v‰ak rea-
govalo veºmi pruÏne ÏiadosÈami o zriadenie
samostatnej vysokej ‰koly, zameranej na prí-
pravu telov˘chovn˘ch pedagógov. Prvú Ïia-
dosÈ podala Ministerstvu zdravotníctva a te-
lesnej v˘chovy, Ministerstvu národnej obrany
a Ministerstvu sociálnej starostlivosti vlády
âeskoslovenskej republiky v roku 1919 âes-
ká obec sokolská a v Ïiadosti navrhovala
vznik Fakulty telesnej v˘chovy pre âeskoslo-
vensko. Návrh Sokola o zriadení vysokej ‰koly
telesnej v˘chovy sa nerealizoval. 

Druh˘ návrh na zriadenie vysokej ‰koly
telesnej v˘chovy predloÏilo vláde âeskoslo-
venska Ministerstvo verejného zdravotníctva
a telesnej v˘chovy v roku 1926. Návrh
v podobe ucelenej koncepcie zaloÏenej 
na francúzskom telov˘chovnom systéme
v‰ak tieÏ nebol akceptovan .̆ âeskosloven-
sko, ktoré zásluhou vyspelého sokolského
telocviku patrilo v Európe k rozvinut˘m kraji-
nám v oblasti telesnej v˘chovy, stále nemalo
samostatnú ‰kolu, kde by sa pripravovali telo-
v˘chovní pedagógovia. 

Vzdelávacie kurzy pre uãiteºov telesnej
v˘chovy nepredstavovali úplné a plnohodnot-
né vysoko‰kolské vzdelanie. Od roku 1920 
sa pôvodne dvojroãn˘ kurz organizovan˘
v Prahe predæÏil na tri roky. Od roku 1922 
sa podobn˘ kurz zaãal organizovaÈ aj v Brne. 

V roku 1919 vzniká v Bratislave âeskoslo-
venská ‰tátna univerzita, vzápätí premenova-
ná na Univerzitu Komenského. Akademick˘
senát univerzity sa v máji 1920 uzniesol 
na zriadení lektorátu telesnej v˘chovy podºa
vzoru Prahy a Brna. Lektorát v‰ak zaãal ãin-
nosÈ aÏ v akademickom roku 1926/1927. 

Filozofická fakulta UK poÏiadala Mi-
nisterstvo ‰kolstva a osvety âSR v roku 1930
o moÏnosÈ zriadenia kurzu pre uãiteºov teles-
nej v˘chovy. Ministerstvo v‰ak na ÏiadosÈ ne-
reagovalo. V roku 1935 podal lektorát telesnej
v˘chovy návrh na povinnú predvojenskú prí-
pravu. Príslu‰né predpisy vypl˘vajúce zo zá-
kona ustanovili zriadiÈ na vysok˘ch ‰kolách
telov˘chovné ústavy od 1. októbra 1938. âin-
nosÈ ústavu na univerzite po rozbití âeskoslo-
venska v‰ak upadla. V júni 1939 vypísalo Mi-
nisterstvo ‰kolstva a osvety anketu o orga-
nizácii ‰túdia telesnej v˘chovy. Lektor Karol
StráÀai so spolupracovníkmi vypracovali
návrh organizácie ‰túdia telesnej v˘chovy
podºa praÏského ‰tudijného programu. 23.
októbra 1939 bol zriaden ,̆ na základe Ïia-
dosti Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity,
Telov˘chovn˘ ústav, predchodca Fakulty
telesnej v˘chovy a ‰portu.

Mgr. Franti‰ek Seman, PhD., 
(redakãne krátené)

Telesná v˘chova a príprava telov˘chovn˘ch pedagógov
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Dlh˘ súpis aktivít, ktor˘m sa prof. PhDr.
Ivan Macák, DrSc., venoval, a mnoÏstvo
funkcií, ktoré poãas profesionálneho 
Ïivota vystriedal, hovorí jasnou reãou
o aktívnom Ïivote tohto ‰portového 
vedca a pedagóga. Koncom marca 
sa profesor Macák doÏil krásneho jubilea.

Profesor Macák sa venoval hlavne ‰porto-
vej psychológii. UÏ ako a‰pirant predná‰al
v‰eobecnú psychológiu a psychológiu teles-
nej v˘chovy a podieºal sa aj na v˘uãbe lyÏova-
nia a turistiky. 

Po zaloÏení Fakulty telesnej v˘chovy a ‰por-
tu (FTV·) bol dlhé roky dekanom. V súvislosti
s rozvojom FTV· do‰lo aj k reorganizácii ka-
tedier. Katedra v‰eobecnej teórie, dejín a me-
todiky telesnej v˘chovy prestáva existovaÈ 
na konci roku 1968. Namiesto nej vznikli dve

katedry a jednou z nich bola aj Katedra psy-
chológie, pedagogiky a dejín telesnej v˘chovy,
ktorú viedol. Naposledy viedol Katedru teórie
telesnej kultúry a ‰portu. 

Od zaãiatku 70. rokov 20. storoãia sa po-
dieºal na ãinnosti futbalového oddielu Slovan
Bratislava (viacnásobného majstra republiky)
ako metodik odborného vedenia trénerov,
psychológ a neskôr pôsobil aj pri reprezen-
taãnom druÏstve futbalistov âeskoslovenska. 

Poãas obdobia, keì pôsobil ako psychológ
v Stredisku vrcholového ‰portu, sa profesor
Macák vypracoval na uznávanú osobnosÈ
psychológie ‰portu na Slovensku. Jeho kvality
nemohli zostaÈ nepov‰imnuté zo strany nielen
‰portov˘ch zväzov a oddielov, ale aj ‰tátnych
orgánov, ktoré mali v náplni ãinnosti starostli-
vosÈ o ‰port. 

V roku 1996 sa kon‰tituovali vedy o ‰porte

a v rámci nich aj vedn˘ odbor ‰portová huma-
nistika, ktorého bol garantom.

Aj po odchode do dôchodku sa profesor
Macák podieºal na ãinnosti fakulty ako peda-
góg, ‰koliteº, rie‰iteº grantov˘ch úloh, predse-
da komisie pre obhajoby. Viedol predná‰ky

Dne‰né kníhkupectvá sú plné príruãiek
popisujúcich didaktické techniky, ktor˘ch
cieºom je motivovaÈ ‰tudentov k záujmu
o vyuãovanú problematiku. Bez toho, Ïe by
docentka Böhmová mala moÏnosÈ takéto prí-
ruãky ãítaÈ, jej didaktické nástroje boli uãebni-
covo efektívne. 

Chcete, aby ‰tudenti pochopili, ako sa pá-
rujú bázy v DNA? Dajte im nakresliÈ dvojvlák-
nov˘ oligonukleotid vo forme ‰truktúrnych
vzorcov jeho stavebn˘ch jednotiek. Chcete,
aby ‰tudenti ovládali základné molekulárne
mechanizmy tvorby bielkovín? Dajte im za úlo-
hu zostrojiÈ model ribozómu obsahujúci
základné komponenty zúãastnené v procese
translácie. Chcete, aby sa ‰tudenti nauãili
spolupracovaÈ? Zadajte tieto úlohy dvojiciam.
Chcete, aby si aj po rokoch spomenuli 
na svoje seminárne zadania? VyuÏite modely
DNA, ribozómov a in˘ch molekulárnych za-
riadení ako darãekové predmety pre jubilujú-
cich absolventov. 

Docentka Böhmová bola pedagogiãkou,
ktorá okrem autority vypl˘vajúcej z jej znalos-
tí a prezentovanej prísnym pohºadom vyuÏí-
vala hru ako nástroj sprístupÀujúci vedomos-
ti. V t˘ch ist˘ch prísnych oãiach bola vÏdy
iskra radosti, ktorá bola v˘sledkom jej didak-
tického experimentovania so ‰tudentmi. 

Na Katedru genetiky Prírodovedeckej fa-
kulty UK (PriF) nastúpila (vtedy doktor-
ka) Blanka Böhmová v ‰kolskom roku
1963/1964 so skúsenosÈami biochemiãky
z vtedaj‰ieho V˘skumného (teraz Národného)
ústavu reumatick˘ch chorôb v Pie‰Èanoch.
Po krátkom období spolupráce s Katedrou

biochémie na anal˘ze respiraãno-deficitn˘ch
mutantov kvasiniek sa zaãala intenzívne ve-
novaÈ problematike indukovanej mutagenézy
u rastlín. Izolovala niekoºko unikátnych mu-
tantov s poruchou v syntéze chlorofylu u jaã-
meÀa a spolu so svojimi spolupracovníkmi
iniciovala projekt zameran˘ na selekciu mu-
tantov jaãmeÀa vykazujúcich poºnohospo-
dársky zaujímavé charakteristiky. Bola pio-
nierkou v molekulárnej genetike rastlín a svoj
entuziazmus z anal˘z RNA rastlín prená‰ala
aj na svojich ‰tudentov, ãi na svojich diplo-
mantov a doktorandov, alebo na posluchá-
ãov nav‰tevujúcich jej predná‰ky a cviãenia 
z molekulárnej genetiky, genetiky rastlín alebo
mutagenézy, ãi absolvujúcich povestné ex-

kurzie do Halle, ktoré pre nich pravidelne
organizovala.

Keì sa v decembri 2009 redaktorka BBC
p˘tala nositeºa Nobelovej ceny za fyziku
Willarda Boyleho, preão odi‰iel pred pár rok-
mi z vedy, odpovedal, Ïe si chcel uÏiÈ Ïivot 
s v˘tvarn˘m umením, ku ktorému vÏdy inkli-
noval, ale nemal ãas sa mu naplno venovaÈ.
Podobné rozhodnutie urobila v roku 1998 aj
docentka Böhmová. Intenzívne ‰túdium
umenia kombinovala s t˘m, ão vÏdy milovala:
divadlo, operu, balet. Zrejme neexistuje pred-
stavenie v bratislavsk˘ch divadlách, ktoré by
minimálne raz nevidela a o ktorom by nerefe-
rovala svojim priateºom, b˘val˘m kolegom
i ‰tudentom. „To musí‰ vidieÈ!” nebol len pla-
n˘ imperatív. So slovn˘m odporuãením väã‰i-
nou priamo aj dodávala lístky na predstave-
nia. Spôsob, ako sa k nim dostávala, ostával
pre nás rovnako mysteriózny ako entuziaz-
mus, s ktor˘m prekonávala pre in˘ch nezdo-
lateºné prekáÏky a osobné tragédie. Vy-
chutnávala Ïivot so v‰etk˘m, ão jej priná‰al.

Poslednú prekáÏku, ktorú jej do cesty vlo-
Ïil osud v septembri 2009, sa docentke Böh-
movej prekonaÈ nepodarilo. Iskra nad‰enia
z jej oãí, keì experimentovala s adeptmi
genetiky, alebo keì hodnotila podarené vys-
túpenie opernej speváãky, v‰ak ostala v jej
‰tudentoch, kolegoch a priateºoch. To aspoÀ
ãiastoãne kompenzuje ná‰ smútok z jej 
straty.

prof. RNDr. ªubomír Tomá‰ka, DrSc., 
prof. RNDr. Daniel Vlãek, DrSc., 

Katedra genetiky, PriF UK

L Ú Č I M E  S A

Za docentkou Blankou Böhmovou
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8. februára 1936 – 2. septembra 2009

V˘znamn˘ ‰portov˘ vedec a pedagóg

profesor Macák oslávil osemdesiatku 

Profesor Macák ako dekan Fakulty telesnej v˘cho-
vy a ‰portu UK



Doc. PhDr. Magda Koufiilová – Urbanczik,
CSc., sa v apríli 2010 doÏíva v˘znamného
Ïivotného jubilea. Je dlhoroãnou 
vysoko‰kolskou uãiteºkou na UK, ktorej
b˘valí ‰tudenti – medici a doktorandi
lekárskej fakulty (LF) – pracujú v mnoh˘ch
nemocniciach doma i za hranicami. 

Otvorila im dvere do tajov angliãtiny pre pro-
fesionálne úãely, uãila ich inak, ako bolo dovte-
dy zvykom. Rok 1989 priniesol ‰ir‰ie moÏnosti
v˘uãby cudzích jazykov na UK, ktoré docentka
Koufiilová, vtedy prednostka Oddelenia jazykov
na LF, privítala s nezabudnuteºn˘m nad‰ením.
Vedenie LF schválilo poÏiadavku ‰tudentov 
na znásobené penzum v˘uãby cudzích jazy-
kov. V rámci projektu „Education for Democra-
cy“ jazykové semináre viedli aj mnohí zahraniã-
ní lektori. 

Docentka Koufiilová ako vedúca sekcie
anglického jazyka na UK bola zodpovedná aj
za zvy‰ovanie odbornej a metodickej kvalifiká-
cie uãiteºov angliãtiny na v‰etk˘ch fakultách
UK. Koordinovala vypracovanie sylabu angliãti-
ny, na ÏiadosÈ ministerstva ‰kolstva napísala
osnovy Remediálneho ‰túdia angliãtiny pre uãi-
teºov UK. V tom ãase napísala tieÏ skriptá pre
medikov, jedny boli odmenené cenou rektora.
Tieto materiály boli postavené na re‰pektovaní
v˘sledkov sociolingvistick˘ch a psycholingvis-
tick˘ch zásad urãovania náplne a rozsahu
uãebnej látky. Venovala sa tieÏ oponentsk˘m
posudzovaniam uãebníc a uãebn˘ch textov. 

Po obhájení vedeckej hodnosti kandidátky
filologick˘ch vied (1985) obhájila dizertaãnú
prácu vo vednom odbore „Teória vyuãovania“

a získala pedagogickú hodnosÈ docentky
(1991). ËaÏiskové okruhy vedeckého zamera-
nia docentky Koufiilovej sa t˘kali napríklad ana-
l˘zy lekárskeho prehovoru s pedagogick˘mi
implikáciami pre osvojenie receptívnych a pro-
duktívnych komunikatívnych zruãností, problé-
mu logického myslenia lekárskeho prehovoru,
problému komunikatívnej kompetencie z hºa-
diska modality a determinujúcich faktorov 
pri tvorbe a pochopení odkazu abstraktu
a súhrnu. Doc. Koufiilová sa venovala tieÏ pro-
blematike etiky. Predná‰ala a viedla semináre
z medicínskej etiky v anglickom jazyku pre za-
hraniãn˘ch ‰tudentov LF.

Doc. Koufiilová spolupracovala s viacer˘mi
jazykov˘mi a odborn˘mi pracoviskami. Absol-
vovala niekoºko ‰tudijn˘ch pobytov na uni-
verzitách v Lond˘ne, Edinburgu, Viedni, v lon-
d˘nskom Teacher’s College a v redakcii British
Medical Journal. Uverejnila 62 prác v ãasopi-
soch a zborníkoch z medzinárodn˘ch konfe-
rencií, predniesla 36 príspevkov na konferen-
ciách a sympóziách.

KaÏdé zrnko poznania, ktoré vyklíãilo z jej
teoretickej bádateºskej práce sa usilovala
vyuÏiÈ na zdokonalenie metodiky vyuãovania
jazyka, na spestrenie a obohatenie pedagogic-
kého procesu. KieÏby bolo tak˘ch progresív-
nych, precíznych, zodpovedn˘ch a mimoriad-
ne erudovan˘ch vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov
cudzích jazykov ão najviac! Aj 21 rokov 
po „neÏnej“ moÏno toto prianie zboÏne vyslo-
vovaÈ.

Vedenie LF udelilo doc. Koufiilovej –
Urbanczik Zlatú medailu LF (1995), Pamätnú
medailu LF (1999), Hynkovu medailu (2005)

a Pamätnú medailu vydanú k 90. v˘roãiu LF
(2010). K t˘mto „materiálnym“ oceneniam tre-
ba prirátaÈ uznania a krásne spomienky 
na pani docentku, ktoré nosia vo svojich srd-
ciach jej kolegyne, kolegovia, vìaãní ‰tudenti
a doktorandi LF. 

Aj keì je doc. Koufiilová od roku 1998 
na dôchodku, nepostavila bodku za svojou ak-
tivitou. Pracuje ako odborná jazyková konzul-
tantka na ústave experimentálnej farmakológie
a toxikológie SAV. Pravidelne sa zúãastÀuje na
odborn˘ch predná‰kach z oblasti medicíny
a medicínskej etiky a nav‰tevuje dostupné kul-
túrno-umelecké podujatia na bratislavskej
a viedenskej pôde a navy‰e spolu s manÏelom
cestuje po svete.

Hovorí sa, Ïe ãlovek zostáva mlad˘m pokiaº
sa vie uãiÈ, získavaÈ nové skúsenosti a zná‰aÈ
odli‰né názory ostatn˘ch. Tieto „poÏiadavky“
pani docentka spæÀa, potrebné je v‰ak aj zdra-
vie, ktoré jej hojne prajeme a k narodeninám
úprimne blahoÏeláme.

Ad multos annos.
PhDr. K. Martinková, 

PhDr. H. Stojkoviãová, LF UK

a semináre z predmetu psychológia ‰portu. 
Permanentne, poãas celej svojej pedago-

gickej a vedeckej kariéry, koordinoval mnohé
v˘skumné úlohy, zamerané nielen na psycho-
lógiu telesnej v˘chovy a ‰portu, ale vôbec 
na oblasÈ telesnej v˘chovy a ‰portu. 

Publikoval v nemãine, ru‰tine, francúz‰tine
a angliãtine. ZúãastÀoval sa na vedeck˘ch
seminároch a kongresoch v zahraniãí. V data-
báze publikaãnej ãinnosti nachádzame spolu
103 záznamov, medzi ktor˘mi je 5 vedeck˘ch
monografií. V˘znamné sú aj uãebnice a skrip-
tá. V roku 1982 získal dokonca Cenu rektora
za najlep‰ie skriptá. K publikaãnej ãinnosti

prof. Macáka patrí e‰te 17 prác v domácich
a zahraniãn˘ch vedeck˘ch ãasopisoch a 34
prác v domácich a zahraniãn˘ch vedeck˘ch
zborníkoch. Prof. Macák bol takisto dlhé roky
predsedom komisií na udeºovanie vedeck˘ch
a vedecko-akademick˘ch hodnotí. Îiada sa
pripomenúÈ, Ïe poãas Ïivota bol aj aktívnym
‰portovcom. 

Prof. Macák patrí nielen k v˘znamn˘m
osobnostiam ‰portovej psychológie na Slo-
vensku. V˘raznou mierou sa podieºal aj na kre-
ovaní systému vied o ‰porte a v rámci neho
‰portovej humanistiky, kde ‰portová psycho-
lógia bytostne patrí. ·portová humanistika,

dielo profesora Macáka, presiahla hranice
Slovenska, dôkazom ãoho je skutoãnosÈ, Ïe
v tomto vednom odbore sa na Slovensku
habilitujú a inaugurujú aj zahraniãní odborníci.
Aj za toto patrí vìaka profesorovi Macákovi. 

VáÏen˘ pán profesor, do ìal‰ích rokov vám
akademická obec FTV· UK praje pevné zdra-
vie a optimizmus. 

Ad multos annos. 

Mgr. Franti‰ek Seman, PhD., 
Katedra ‰portovej edukológie 

a ‰portovej humanistiky FTV· UK 
(redakãne krátené)
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• 23. marca 1930 – narodil sa v Martine
• 1949 – maturoval na gymnáziu v Martine
• 1953 – ukonãil Pedagogickú fakultu Slovenskej

univerzity (PF SU)
• 1953 – asistent Katedry telesnej v˘chovy PF SU
• 1955 – vedeck˘ a‰pirant
• 1958 – odborn˘ asistent na Vysokej ‰kole pe-

dagogickej v Bratislave
• 1959 – kandidát pedagogick˘ch vied
• 1959 – odborn˘ asistent na Filozofickej 

fakulte UK
• 1960 – odborn˘ asistent na In‰titúte telesnej

v˘chovy a ‰portu UK

• 1961 – 1963 – prodekan na In‰titúte telesnej
v˘chovy a ‰portu

• 1961 – docent
• 1968 – vedúci Katedry psychológie, pedagogi-

ky a dejín telesnej v˘chovy FTV·
• 1969 – 1979 – dekan Fakulty telesnej v˘chovy

a ‰portu UK (FTV·), podpredseda Vedeckej
rady Slovenského ústredného v˘boru âesko-
slovenského zväzu telesnej v˘chovy (SÚV
âSZTV), predseda Rady vrcholového ‰portu
SÚV âSZTV

• 1969 – 1973 – viceprezident Európskej spoloã-
nosti psychológie ‰portu (FEPSAC)

• 1971 – mimoriadny profesor v odbore teória
a metodika telesnej v˘chovy

• 1975 – dosiahol titul DrSc.
• 1978 – riadny profesor
• 1980 – psychológ v Stredisku vrcholového

‰portu Ministerstva ‰kolstva SSR 
• 1980 – 1985 – prorektor pre v˘chovno-vzdelá-

vaciu ãinnosÈ UK
• 1983 – 1987 – ãlen V˘konného v˘boru FEPSAC
• do 1990 – vedúci Katedry teórie telesnej kultú-

ry a ‰portu FTV·
• do 2001 – pedagóg FTV·

Jubilujúca
docentka Koufiilová



Vysoká ‰kola neponúka len mnoÏstvo
predná‰ok a seminárov, netrápi ustaviãne
iba zápoãtami a skú‰kami, 
ale dáva nám tieÏ moÏnosÈ zaÏiÈ 
mnoÏstvo zaujímav˘ch akcií, ktoré sa 
konajú na katedrách kaÏdej fakulty. 
Prv˘m informaãn˘m zdrojom by mali byÈ
nástenky, ktoré napriek tomu, Ïe mnohí
‰tudenti o nich nevedia – existujú. 
Ale je to naozaj tak? Keì som sa 
po chodbách Filozofickej fakulty UK 
pre‰la ja, na‰la som plagáty, skôr 
s informáciami hodn˘mi do archívu, 
ako na nástenku o novinkách na fakulte.
Pozvánka na v˘stavu v marci 2005 
ãi na koncert v apríli 2003, visí na kaÏdej
druhej. To ma viedlo k tomu, aby som
medzi ‰tudentmi fakulty zisÈovala, 
z ak˘ch zdrojov ãerpajú informácie 
o Ïivote na fakulte a ãi sú spokojní 
s obsahom násteniek.

Barbora (19): Vôbec sa neinformujem
o Ïivote na fakulte, pretoÏe v‰etko, ão nevy-
hnutne potrebujem vedieÈ, sa dozviem poãas
predná‰ok a seminárov. O nástenku sa zaují-
mam len poãas skú‰kového obdobia, keì si
zisÈujem v˘sledky zo skú‰ok.

Jana (20): Informujem sa prevaÏne na na‰ej
internetovej stránke a ão sa t˘ka nástenky,
z ãasu na ãas si ju pozriem, ale nie vÏdy náj-
dem to, o ão mám v danej chvíli záujem. Aj
preto sa spolieham prevaÏne na internet.

Paulína (22): Informácie získavam z mailov,
ktoré nám na ná‰ roãníkov˘ úãet posielajú pria-
mo vyuãujúci, prípadne aj od spoluÏiakov.
K nástenke mi zrak zablúdi vtedy, keì ãakám
na v˘Èah. A ãi som spokojná? Sú tam prevaÏ-

ne len reklamy a plagáty, veºa informácii o dianí
na ‰kole tam nie je, ãiÏe stopercentne spokoj-
ná nie som.

Martin (21): Informácie získavam na pred-
ná‰kach a keì potrebujem nieão viac, otvorím
si internetovú stránku na‰ej fakulty, s ktorou
som celkom spokojn .̆ Nástenky zatiaº celkom
úspe‰ne ignorujem.

Tatiana (20): PrevaÏne sa informujem na in-
ternete, pretoÏe ak by som sa mala 
spoºahnúÈ na informácie na nástenke, musela 
by som ‰tudovaÈ o pár rokov
skôr. T̆ m som chcela pove-
daÈ, Ïe väã‰ina informácií je
uÏ dobr˘ch pár rokov stará
a navy‰e, Ïe ich tam je Ïalost-
ne málo.

Michal (23): Informácie
získavam najmä ústnym
podaním, resp. z roãníko-
vého mailu. Priznám sa, Ïe
nástenky nesledujem. Ak
áno, tak si v‰imnem len
farebnú inzerciu.

Marek (20): Informujem
sa hlavne cez internetovú
stánku univerzity a z obsahu
nástenky ma zaujímajú len
informácie o skú‰kach a v˘s-
ledkoch z nich.

Michal (21): Informácie o Ïivote na fakulte
získavam z internetu a úroveÀ násteniek hod-
notiÈ nebudem, pretoÏe si ich vôbec nev‰í-
mam.

Radka (18): Informácie získavam prevaÏne
z internetu a samozrejme aj od spoluÏiakov.
Z ãasu na ãas si pozriem aj nástenku, kde sa
v‰ak väã‰inou veºa nedozviem. Podºa mÀa by

mala byÈ viac vyuÏívaná a ãastej‰ie aktualizo-
vaná, pretoÏe tak nám unikajú dôleÏité infor-
mácie.

Dominika (22): Necítim potrebu informovaÈ
sa o Ïivote na fakulte. Mám svoj rozvrh, ktor˘
sa snaÏím dodrÏiavaÈ a ão sa deje mimo neho,
o to záujem nemám. Nástenku si pozriem, ak
náhodou prídem skôr, ale zatiaº som tam niã
zaujímavé nena‰la – pozvánky na akcie, ktoré
sa konali uÏ dávno, prípadne nejaké reklamné
plagátiky.

OpäÈ sa raz potvrdil fakt, Ïe dne‰n˘m sve-
tom h˘be internet. AÏ na dvoch respondentov,
v‰etci vyuÏívajú ako hlavn˘ zdroj informácií buì
roãníkov˘ mail alebo internetovú stránku ‰koly.

Nástenky sa dostávajú do úzadia a aj tí, ktorí
ich sledujú, ostávajú sklamaní. Ktovie, moÏno
práve nezáujem ‰tudentov je dôvodom, Ïe
nástenky sú plné neaktuálnych informácií
alebo úplne prázdne.

Veronika Rosputinská, 
‰tudentka 1. roka Bc. ‰túdia Ïurnalistiky

FiF UK
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Ne/aktuálne nástenky
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Najãastej‰ie skloÀovanou témou nedávnych
dní bol vlasteneck˘ zákon. ·koly sú do 1. aprí-
la povinné zavesiÈ do kaÏdej miestnosti ‰tátny
znak, text ‰tátnej hymny, preambulu ústavy
a pri vstupe do budovy nad hlavou hrdo veje
slovenská zástava. Pocit vlastenectva tak má
sr‰aÈ z kaÏdého rohu triedy a kaÏd˘ Ïiak si tak
môÏe utvrdzovaÈ svoj pocit pravého a vlasti
oddaného Slováka. 

Preto som sa op˘tala budúcich potenciál-
nych pedagógov, ãi sºúbia na svoju ãesÈ a sve-
domie verne chrániÈ svoju vlasÈ a podºa svojich
moÏností a schopností oddane a verne chrániÈ
Slovenskú republiku a ãi budú maÈ v úcte jej
‰tátne symboly.

ªubka (20): Urãite by som to sºúbila, ale nie
pod nátlakom nejakého zákona, pretoÏe s vlas-
teneck˘m zákonom vôbec nesúhlasím, lebo je
zbytoãn˘ a ãloveku vlastenectvo proste nikto
nenanúti.

Roman (22): Vlastenectvo je vec vnútorného
presvedãenia a zákony, ktoré na nás tlaãia, nás
iba demotivujú a vytvárajú v nás pocit, Ïe jed-
noducho musíme byÈ oddan˘mi obãanmi, ão
v‰ak uÏ len z princípu ºudia odmietajú. Ak by
som raz pú‰Èal ako uãiteº Ïiakom ‰tátnu hymnu,
tak nie preto, Ïe musím, ale ukázal by som im,
ão je na na‰om ‰táte pekné a preão som hrd ,̆
Ïe som Slovák. A to som, aj bez zákona.

Zuzana (22): KeìÏe za nedodrÏiavanie t˘ch-
to nariadení nie sú zatiaº urãené Ïiadne sankcie,
tak by som sºub oddanosti zloÏila, ale
Slovenskú republiku by som chránila na zákla-
de svojho svedomia, ão by sa moÏno nezhodo-
valo s t˘mto zákonom.

Katarína (22): Ja neplánujem pôsobiÈ ako

profesorka, takÏe to nerie‰im.
Mária (19): Nemám problém sºubovaÈ odda-

nosÈ, pretoÏe som hrdá obãianka a aj podporu-
jem tento zákon a zvlá‰È nahlas by som tú
hymnu pú‰Èala na maìarsk˘ch ‰kolách, preto-
Ïe zo skúsenosti viem, Ïe mnoho Maìarov Ïijú-
cich na Slovensku nevie ani, akého máme pre-
zidenta a nieto e‰te, aká je slovenská hymna.
A moÏno by ich to aj prinútilo prehodnotiÈ svoju
‰tátnu príslu‰nosÈ, lebo je hanba, Ïe Ïijú 
na Slovensku a nevedia takéto základné veci.

Barbora Cárachová, ‰tudentka 1. roka
Bc. ‰túdia Ïurnalistiky FiF UK

(redakãne krátené)

vlasti oddanosÈ
Povinná
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