E

C
CH
H

Á
Á

2

OKTÓBER 2011

D
D

K
OK
R
RO

JU
NI
V

Y
Y

Číslo
V
VY
Y

OD

U
U 1955

RAV
VODA
SPR
A

T
II T

SK
KÉ
N
NS
ÉH
HO
O

ZA

Z
R
RZ

E
ME
OM
K
KO

Excelentná lekáreň
Fínsky jazyk – celoslovenská novinka
Univerzita Komenského na Noci výskumníkov
Quo vadis, univerzitné vzdelávanie?
Folklórny súbor Gymnik v Kórei

Otvorenie akademického roka

2

OBSAH
Editoriál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Editoriál

Univerzita Komenského na Noci výskumníkov 2011 . . . . . . . . 3
Absolventi UK patria medzi najlepšie zarábajúcich . . . . . . . . . 3
Fínsky jazyk – celoslovenská novinka na Filozoﬁckej fakulte UK 3

Farmaceutická fakulta UK,
ktorej je venované aktuálne číslo Našej univerzity, má bezpochyby vysokú domácu a medzinárodnú reputáciu a uznanie. Hovorí o tom nielen posledná správa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry, ale
dokladuje to aj množstvo aktivít, ktoré sa nám v období dávnejšom, ale aj poslednom podarilo realizovať. Z viacerých
mi nedá nespomenúť úspešné
etablovanie a schválenie jednotlivých laboratórií fakulty ako
samostatnú súčasť Centra excelentnosti pre biotechnológiu a biomedicínu UK, či projekt ESF s názvom Podpora mladých vedeckých
pracovníkov na Farmaceutickej fakulte UK, vďaka ktorému sa nám
podarilo výrazne podporiť prácu najlepších mladých pracovníkov fakulty. Tiež nesmieme zabudnúť, že ako jedna z mála fakúlt vieme zabezpečiť plnohodnotný program v anglickom jazyku.
Reputácia fakulty je na slušnej úrovni aj z pohľadu medzinárodného. Celá jej pomaly už 60-ročná tradícia, je postavená na výrazných
osobnostiach nielen farmaceutického, ale aj chemického, prírodovedného a medicínskeho výskumu a univerzitného vzdelávania. Úroveň, na ktorú sme dostali našu vedecko-výskumnú činnosť musíme,
samozrejme, pravidelne skvalitňovať a zveľaďovať. Kvôli nám samotným, ale aj kvôli mladým ľuďom, ktorí už buď sú študentmi našej fakulty, alebo ešte len rozmýšľajú o tom, že ich profesionálnu kariéru
„vložia do rúk“ farmaceutického sveta. Vďaka poctivej, každodennej
práci všetkých na fakulte si udržujeme veľkú atraktivitu pre študentov, vedeckú reputáciu a spoločenské postavenie. Záujem študentov o programy na Farmaceutickej fakulte UK vykazuje dlhodobo vysoký záujem a všeobecne známa skutočnosť, že sa k nám hlási niekoľkonásobne viac študentov, ako dokáže fakulta prijať, je pre nás
toho jasným dôkazom.
Nespochybniteľným a dnes už dominujúcim faktorom, okrem dostatočného objemu ﬁnančných zdrojov, je aj medzinárodná scéna.
Slovensko sa stalo súčasťou modernej európskej rodiny a školstvo,
veda a výskum nemôžu nereagovať na vývoj a na zmeny, ktoré so
sebou prináša. Kto nepochopí jeho základné zákonitosti, kto neuvidí v spolupráci a integrácii pracovísk s podobným zameraním, výzvu a nové možnosti, nebude úspešný. Aj preto sa naše smerovanie musí odvíjať od zámerov grantových agentúr. Určite nedokážeme utiahnuť vedecký výskum izolovane od hlavných európskych a
svetových trendov. Výzvou je predovšetkým kreovanie centier excelentnosti a maximálna podpora aplikovaného výskumu. Musíme
preto vytvárať podmienky pre tvorbu rozličných programov ako jeden z hlavných predpokladov na získanie medzinárodných a európskych grantov. Bez nich je takmer nemožné obstáť v akreditačne
nastavených kritériách pre fakultu, ktorá má záujem aj naďalej pripravovať kvalitných absolventov pre prax. Uvedomujeme si, že bez
rešpektovania nových trendov a bez zvyšovania požiadaviek na našich študentov a pedagógov nedokážeme vstúpiť do novej éry. Náš
absolvent musí byť pripravený uplatniť sa nielen doma, ale aj kdekoľvek vo svete. Mal by vedieť ﬂexibilne reagovať na nové trendy
v farmaceutickom a biomedicínskom výskume. Preto musíme poznať nároky na budúceho absolventa a zároveň vedieť, čo očakáva
prax od nás. A v spolupráci so zahraničnými partnermi vytvárať permanentný priestor pre ich čo najlepšie uplatnenie. Vychádzam totižto z premisy, ktorá sa vinie celým štúdiom na každej fakulte: nech
absolventi pôsobia kdekoľvek doma či vo svete, vďaka svojim kvalitám sú šíriteľmi jej dobrého mena, a zároveň nezabúdajú na svoju
alma mater a uchovávajú si k nej vzťah. Predpoklady na zvládnutie
všetkých týchto výziev Farmaceutická fakulta UK bezpochyby má.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., dekan FaF UK
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Poznámka k titulnej strane:
Univerzita Komenského dňa 19. septembra 2011 v Aule UK otvorila
akademický rok 2011/2012. Viac na stranách 6 – 8.
Foto: Marian Kukan
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Univerzita Komenského
na Noci

výskumníkov 2011

V piatok 23. septembra 2011 sa uskutočnil
v poradí už siedmy ročník Noci výskumníkov v
rámci Európy. Slovensko sa do tejto iniciatívy
zapojilo piatykrát. Na najväčšej vedeckej show
v SR participovala aj Univerzita Komenského v
Bratislave, ktorá mala na podujatí výstavný stánok prezentujúci Kompetenčné centrum pre
výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. Najväčšiu slovenskú univerzitu reprezentovali na podujatí aj Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK a Prírodovedecká fakulta UK.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a prorektor UK pre rozvoj doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.,
počas otvorenia Noci výskumníkov 2011.

Absolventi UK
patria
medzi najlepšie
zarábajúcich
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR zverejnilo informácie o priemerných príjmoch absolventov slovenských vysokých škôl. Vyplýva z nich, že
medzi najlepšie zarábajúcich absolventov
patria bývalí študenti bratislavských vysokých škôl Slovenskej technickej univerzity, Ekonomickej univerzity a Univerzity Komenského.
Podľa zverejnených informácií sa medzi
desiatimi fakultami s najlepšie zarábajúcimi
absolventmi nachádzajú až štyri fakulty Univerzity Komenského, a to Farmaceutická fakulta UK (1200 eur), Fakulta managementu UK (1050 eur), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (1000 eur) a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (980 eur).
Najlepšie zarábajú absolventi technických
a informatických odborov. Minister však priznal, že vplyv na platy má aj lokalita, v ktorej
sa absolventi usilujú nájsť zamestnanie.
Informácie sú prístupné na webstránke:
http://absolventi.iedu.sk.

Ústredným motívom Noci výskumníkov bolo
motto „Vedci sú medzi nami“. Poslaním tohto
unikátneho projektu bolo ukázať, že vedci sú
„obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním. Výsledkami svojej práce prispievajú k zlepšeniu života nás všetkých, no mimo nej vedú bežný život
ako všetci ostatní.
Noc výskumníkov ponúkla počas dňa až do
polnoci množstvo zaujímavých aktivít či stretnutí so špičkovými slovenskými vedcami a výskumníkmi nielen v Bratislave, ale aj v Banskej
Bystrici, Košiciach a Tatranskej Lomnici. Okolo
stovka stánkov sa tiahla pozdĺž nákupného centra Avion v Bratislave, a tak organizátori aj symbolicky priniesli vedu k ľuďom, do ich každodenného života. Stretli sa tu vedci z univerzít z celého Slovenska, ktorých prišli podporiť ich rektori,
ďalej vedci z vedeckých inštitúcií i súkromných
ﬁriem. Organizátori registrovali približne 700
vedcov a výskumníkov.
Okrem Kompetenčného centra pre výskum
a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny tu UK
prezentovala aj stánok PriF UK, kde si návštevníci mohli vyskúšať, ako funguje rozbor DNA.
FMFI UK predstavila Časovo projekčnú komoru experimentu ALICE, v ktorej prebiehajú zrážky ťažkých jadier, ďalej programovanie lego-robotov, ako i magnetickú levitáciu. Geotermálna
energia z hĺbok Zeme, ekologická doprava, dia-

Prírodovedecká fakulta UK pripravila pre návštevníkov ukážku rozboru DNA.

gnostika chorôb, humanoidní roboti, oblasť materiálového výskumu či vyrábanie elektriny zo
svetla, to je len malá ukážka z ďalších výskumov,
ktoré odborníci predstavili laickej verejnosti.
Podujatie, ktoré bolo určené skutočne
všetkým, potešilo od malých škôlkarov, žiakov
a študentov základných i stredných škôl, až po
vedcov, ktorí mali príležitosť zoznámiť sa s kolegami z iných inštitúcií a ich výskumom.
Foto: OVV UK

Na Noci výskumníkov 2011 sa zúčastnila aj Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK.

Fínsky jazyk –
celoslovenská novinka
na Filozoﬁckej fakulte UK
Filozoﬁcká fakulta UK ponúkla v akademickom roku 2011/2012 študentom nový
študijný program – fínsky jazyk a kultúru
v kombinácii v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Na slovenských vysokých školách sa
program fínčina doteraz nevyučoval. „Záujem
o tento jazyk a kultúru sme však mohli pozorovať pri ponuke kurzov fínskeho jazyka a kultúry
ako voliteľných predmetov v rámci študijných
programov hungarológie a maďarského jazyka
na našej fakulte. Vybudovala sa tu teda určitá odborná kapacita, ktorá umožnila otvorenie
samostatného študijného programu rozširujúceho diapazón jazykových štúdií a interkultúrnych kontaktov aj o túto osobitú jazykovú špecializáciu v rámci ugrofínskych jazykov,“ uviedla doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., prodekanka FiF UK.
Fínčinu ako jazykovú špecializáciu otvorila
FiF UK v 4 študijných programoch – v kombinácii s anglickým, maďarským, nemeckým a slovenským jazykom s celkovým počtom 18 prijatých uchádzačov. Najvyšší záujem bol o kombi-

náciu s angličtinou. „Štúdium fínčiny zahŕňa nielen teoretickú a metodologickú prípravu v oblasti teórie prekladu, ale aj tréning praktických
prekladateľských a tlmočníckych zručností v ich
aplikácii v jazykovej špecializácii. Súčasťou štúdia je aj budovanie poznatkov o reáliách, kultúre
a dejinách Fínska, kultúrnych a jazykových špeciﬁkách,“ dodala prodekanka FiF UK. Na výučbe sa podieľajú skúsení pedagógovia z Katedry
maďarského jazyka a kultúry FiF UK, posilnení
zahraničnými lektormi.
V ponuke unikátnych jazykových štúdií bude
fakulta pokračovať aj v ďalšom akademickom
roku (2012/2013). K japončine a čínštine,
ktoré začala otvárať v nedávnych rokoch, pribudnú aj kórejské štúdiá. Novým programom
budú aj stredoeurópske štúdiá, ktorých výučba bude v anglickom jazyku.
„Nové študijné programy, z ktorých mnohé patria medzi celoslovenské rarity, sú dôkazom toho, že Univerzita Komenského v Bratislave sleduje celospoločenský trend. Uvedomujeme si význam medzinárodnej spolupráce
a potrebu jej neustáleho rozvoja,“ skonštatoval prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.
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Privítanie zahraničných Erasmus
študentov na UK
Každý, kto v pondelok 12. septembra
2011 šiel dopoludnia popri Aule UK, musel byť prekvapený z veľkého počtu cudzojazyčne rozprávajúcich mladých ľudí. Od
10.00 hod. tu prorektor pre medzinárodné
vzťahy a zároveň Inštitucionálny koordinátor
Programu LLP/Erasmus doc. Ing. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc., odovzdával zahraničným
Erasmus študentom Certiﬁkáty o ich štúdiu
na UK počas tohto akademického roku.
Slávnostnú časť uvádzala pani prodekanka
Fakulty managementu UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., ktorej sa chceme touto cestou za jej pomoc poďakovať.
Slávnostné stretnutie bolo úvodom do Info
Week-u pre Erasmus zahraničných študentov
(12. – 16. 9. 2011), ktorý bol pripravený Kanceláriou OMV RUK LLP/Erasmus v spolupráci so študentmi ESN (Erasmus
Student Network) na UK, fakultnými Erasmus koordinátormi/referentmi, SAS a Akademickou knižnicou UK.
V tomto akademickom roku
plánuje na jedenástich fakultách našej alma mater študovať
viac ako 250 študentov z 21
krajín a z viac ako 79 družobných univerzít, ktoré participujú na Programe LLP/Erasmus.
Po slávnostnej ceremónii,
ukončenej študentskou hymnou, boli študenti informova-

ní o pripravovaných akciách ESN, o možnosti študovať slovenčinu na SAS, svoje aktivity im
prezentovala Akademická knižnica UK a taktiež dostali malú pozornosť vo forme informačných a propagačných materiálov.
Dovoľujeme si vysloviť poďakovanie
všetkým kolegom, ktorí aktívne spolupracovali na tejto akcii. S ich pomocou sme dokázali dôstojne zvládnuť neočakávaný nápor veľkého množstva študentov, ktorí vopred nepotvrdili svoju účasť. Stretnutie malo úspech, o čom
svedčila aj skutočnosť, že po ukončení sa študenti veľmi ťažko rozchádzali a ešte asi hodinu
živo debatovali pred aulou s organizátormi, alebo iba medzi sebou.
RNDr. Zuzana Viechová, PhD.,
Mgr. Magdaléna Belková, OMV RUK
Foto: Michal Dzúrik

Prebiehajú
imatrikulácie
prvákov
Pre nových študentov, ktorí prvýkrát vstupujú na akademickú pôdu UK, je výnimočnou udalosťou imatrikulačných obrad – slávnostný zápis do prvého roka štúdia. Zúčastňujú sa ho rektor alebo prorektor a funkcionári konkrétnej fakulty.
Tento rok sa od 21. septembra do 22. novembra koná 21 imatrikulácií prvákov. Spolu
si imatrikulačné listy prevzalo alebo prevezme
5093 študentov v Aule UK, resp. v Aule JLF
UK v Martine. Okrem toho dňa 12. septembra mali imatrikuláciu aj nastupujúci študenti
Erasmus programu a 12. októbra študenti prvého ročníka Univerzity tretieho veku.
Študenti si počas imatrikulačného aktu prevezmú imatrikulačný list a dotykom ruky na
žezlo dekana potvrdia svoj sľub.

Imatrikulačný sľub
My, dnes imatrikulovaní študenti
Univerzity Komenského v Bratislave,
... fakulty na tomto slávnostnom
zhromaždení sľubujeme,
že si budeme riadne plniť
povinnosti člena akademickej obce
UK a jej ... fakulty,
že uchováme v úcte slávnu
humanistickú a demokratickú tradíciu
našej alma mater,
že budeme dbať na jej dobré meno
a budeme študovať tak, aby naša
činnosť prinášala všestranný úžitok.

V S K R AT K E
Rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. Ľudomír Šlahor sa dňa 28. septembra 2011
zúčastnili na pracovnom stretnutí s vedením
Univerzity Eőtvősa Loránda v Budapešti –
s rektorom prof. Barnom Mezeyom a prorektorom pre medzinárodné vzťahy prof.
Zoltánom Horváthom. Predmetom návštevy bolo zhodnotenie súčasného stavu spolupráce, ktorej súčasťou sú aj početné projekty fakúlt UK. Na stretnutí sa predstavitelia univerzít zaoberali i možnosťou realizácie
spoločného doktorandského štúdia oboch
univerzít či spoločnou ponukou študijných
programov. Pri príležitosti blížiaceho sa 20.
výročia podpisu bilaterálnej zmluvy medzi
UK a Univerzitou Eőtvősa Loránda pozval
rektor UK vedenie budapeštianskej univerzity na návštevu Bratislavy a UK.
Katedra politológie FiF UK zorganizovala v rámci aktivít Centra excelentnosti

pre spoločenské inovácie UK prednášku
Prof. Barryho Rubina na tému „Arab-Israeli relations and the bid for a Palestinian
State in 2011“ dňa 28. septembra 2011
na pôde Univerzity Komenského. Prof.
Barry Rubin pôsobí na Inštitúte medzinárodnej politiky Interdisciplinárneho Centra v Herzliya, Izrael i ako výskumný riaditeľ v Lauderovej škole vlády, diplomacie
a stratégie.
V dňoch 26. a 27. septembra 2011 sa
vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia „Cities and their Universities for
Creation of Knowledge and Innovation,“
na ktorej sa zúčastnili aj rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. Ľudomír Šlahor. Konferencia sa zamerala na úlohu univerzít pri tvorbe inovácií a poznatkov, ako i na význam
spolupráce univerzít a miest či regiónov z
hľadiska spoločenského a ekonomické-

ho významu. Predstavitelia UK sa zúčastnili aj na bilaterálnych rozhovoroch s prorektorom pre vedu a medzinárodné vzťahy
Varšavskej univerzity prof. Wlodzimierzom
Lengauerom a rektorom Katalánskej polytechnickej univerzity v Barcelone prof. Antoniom Giróom Rocom.
Katedra romanistiky FiF UK zorganizovala v dňoch 23. a 24. septembra 2011 medzinárodnú romanistickú konferenciu II. Dni
románskych štúdií s názvom „Nové teórie,
modely a ich aplikácia v lingvistike, literatúre, translatológii a didaktike za posledných
20 rokov“.
Cenu absolventa dejín výtvarného umenia v rámci oceňovania Ceny Martina Benku za rok 2010 získala Naďa Kirinovičová z Katedry dejín výtvarného umenia FiF
UK za diplomovú prácu na tému Stredoveká architektúra Hlohovca. Ocenenia odo-
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Právnici promovali

po 50 rokoch

V piatok 9. septembra 2011 sa v Aule UK konala prvá repromócia absolventov Právnickej fakulty UK po 50-tich rokoch od ukončenia štúdia.
„Mnohé sa v živote univerzity zmenilo, verím však, že podstata univerzitného vzdelávania zostala nezmenená. A tou je ten jedinečný a obohacujúci vzťah študenta a jeho učiteľa,“ prihovorila sa absolventom prorektorka Mária Patakyová.
Dvadsaťdva absolventov z roku 1961 si prevzalo diplom od dekana
PraF UK prof. Pavla Kubíčka práve v roku 90. výročia vzniku Právnickej
fakulty UK. Všetci novopromovaní absolventi zostali verní svojmu vzdelaniu a uplatnili sa v právnickej oblasti.

V S K R AT K E
vzdali dňa 23. 9. 2011 v Martine na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 123. výročia narodenia národného umelca Martina Benku.
Pri príležitosti nového akademického
roka navštívil UK dňa 21. 9. 2011 veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku Dr.
Josef Markus Wuketich, ktorého prijali rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
a prorektor UK pre medzinárodné vzťahy
doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. Na
stretnutí predstavitelia univerzity a rakúsky
veľvyslanec hodnotili súčasnú spoluprácu medzi UK a rakúskymi univerzitami. UK

má zmluvné vzťahy s univerzitami vo Viedni, Innsbrucku a Grazi, s ďalšími rakúskymi
univerzitami spolupracuje v rámci programu Erasmus. Sympózium Cesty hudobnej
vedy v strednej Európe pri príležitosti 90.
výročia Katedry hudobnej vedy FiF UK sa
konalo medzi 15. − 16. septembrom 2011
v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Právnická, Filozoﬁcká fakulta UK, Ústav
pamäti národa a európska sieť Pamäť a Solidarita zorganizovali v dňoch 8. – 9. septembra 2011 konferenciu „Protižidovské
zákonodarstvo na Slovensku a v Európe“,
ktorá sa konala na pôde UK.

Vedeckú konferenciu pri príležitosti 390.
výročia úmrtia významného vedca so slovenskými koreňmi Jána Jessenia zorganizovali Slovenská národná knižnica v Martine v spolupráci s mestom Martin, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, obec
Turčianske Jaseno a Historický ústav SAV
v Bratislave. Konala sa v dňoch 13. – 14.
septembra 2011 v Slovenskej národnej
knižnici v Martine.

Informatika
v škole

V dňoch 13. a 14. septembra sa študenti
stredných škôl zo Záhoria zúčastnili ekologického kurzu na Kunovskej priehrade. Do
aktivít sa zapojili pod vedením Alžbety Blehovej z Katedry fyziológie rastlín PriF UK a
Ivany Kohutovej z Katedry krajinnej ekológie PriF UK.

OZNAM

V termíne od 26. do 29. októbra 2011 sa
uskutoční medzinárodná konferencia Informatika v škole: Riešenia, vývoj a perspektívy (ISSEP). Tento rok bude konferencia
prebiehať pod záštitou Univerzity Komenského. Zahraniční i domáci účastníci konferencie budú prezentovať svoje príspevky na
témy súvisiace s vyučovaním informatiky na
základných a stredných školách. Témy sú
určené pre učiteľov a sú zamerané na pedagogický výskum, podporné aktivity, prepojenie odbornej informatiky a vzdelávania. Viac informácií o konferencii nájdete na
www.issep2011.org.
Mgr. Daniela Onačilová
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Strategickou prioritou UK
bude interné zabezpečenie kvality
Rektor Univerzity Komenského prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD., otvoril dňa 19.
septembra 2011 v Aule UK akademický rok
2011/2012. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce sa zúčastnili aj Dušan Čaplovič, predseda Výboru NR SR pre
vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Milan
Čič, vedúci Kancelárie prezidenta SR. Príhovor rektora UK uvádzame v plnom znení.
Vážený predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, vážený vedúci kancelárie prezidenta SR, vážení členovia
akademickej obce Univerzity Komenského,
vážení hostia, ctení kolegovia, milí študenti,
tradične sa stretávame v historických
priestoroch Auly Univerzity Komenského,
aby sme slávnostne otvorili nový akademický
rok. Dnes je to už 93. rok pôsobenia, života
UK. Je to príležitosť na stretnutie celej akademickej obce, upevnenie integrity všetkých
súčastí univerzity.
Rád by som pozdravil našich študentov,
osobitne srdečne vítam medzi nami študentov prvého ročníka, ktorí prichádzajú na našu
univerzitu s odhodlaním získať vysokoškolské vzdelanie a ktorí sa práve teraz začleňujú do našej akademickej obce. Milí študenti, verím, že svojím zodpovedným prístupom
k štúdiu budete prezentovať svoju túžbu po
poznaní a zároveň som presvedčený, že vaši
učitelia vám nezištne a s vysokou odbornosťou odovzdajú svoje vedomosti a skúsenosti.
UK je jediná komplexne vybudovaná
klasická univerzita v SR
Je potešujúce, že naša univerzita je atraktívnym miestom pre získanie vysokoškolského vzdelania nielen pre študentov zo Slovenskej republiky, ale stáva sa stále viac atraktívnou aj pre zahraničných študentov. Na Univerzite Komenského v Bratislave v minulom
akademickom roku študovalo takmer 1 800
zahraničných študentov z viac ako 70 krajín
sveta. So svojimi trinástimi fakultami je najväčšou vysokou školou na Slovensku s nadregionálnym, celoštátnym i medzinárodným
významom. Štúdium na fakultách univerzity
má podobu štruktúrovaného štúdia vo väčšine študijných odborov v súlade s bolonskou
deklaráciou, pričom kreditový systém zodpovedá Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov. Ročne na všetkých stupňoch štúdia študuje viac ako 27 400 študentov, z toho 21 875 v dennej forme štúdia. K dnešnému dňu máme zapísaných viac

než 9 800 študentov
v prvom roku štúdia
vo všetkých stupňoch
vzdelávania vo viac než
750 študijných programoch.
Univerzita Komenského v Bratislave jednoznačne deklaruje,
že nie je len súbor budov na hranici prevádzkyschopnosti s inventárom, zoznamom fakúlt s postupne legislatívne obmedzovanou
právnou subjektivitou,
s limitovanou právnou
pôsobnosťou akademickej obce, senátov,
množinou zamestnancov s nedostatočnou
ﬁnančnou dotáciou na
ich odmeňovanie a na
udržateľný rozvoj jej
pôsobenia a činnosti.
UK je jedinou komplexne vybudovanou
klasickou univerzitou na Slovensku vytvárajúcou vzdelávaciu a vedecko-výskumnú základňu v oblasti humanitných, lekárskych
a prírodovedných vied, ktorá v sebe integruje poznanie niekoľkých generácií. Univerzita
Komenského si uvedomuje, že ako najstaršia
a najväčšia univerzitná vysoká škola s vyhraneným výskumným charakterom so 4500 zamestnancami z toho 2384 full-time tvorivými zamestnancami (1938 učiteľov a 446 výskumných zamestnancov) je nepochybne
vedúcou výskumnou a pedagogickou inštitúciou na Slovensku. Jej ďalší rozvoj je preto
vecou správne stanovených priorít a strategického manažmentu pri ich napĺňaní.
Kvalitný výskum sa nedá robiť bez
adekvátneho ﬁnancovania
Univerzitné vzdelávanie, ktoré musí byť založené na kvalitnom výskume, sa nedá robiť
bez adekvátnych ﬁnančných prostriedkov.
Keď sa opakovane v médiách pretriasa otázka, že žiadna zo slovenských univerzít nie je
v prvej päťstovke rebríčka najlepších univerzít
sveta a nepodá sa zároveň informácia, o aký
rebríček ide, aké sú metódy hodnotenia nejednoznačné a nesystémové a že náš rozpočet je niekoľkonásobne nižší oproti TOP univerzitám. Nie sú to, samozrejme, len ﬁnancie, aj keď sú veľmi významnou zložkou. Uni-

verzita Komenského a jej elity dlhodobo upozorňujú exekutívu a verejnosť na podﬁnancovanie vysokého školstva a vedy na Slovensku. To je spojené aj s relatívne rovnostárskou podporou všetkých, kde aj tí najlepší
poberajú z verejných zdrojov len o čosi viacej ako najslabší. Je ťažké potom konkurovať systémom, kde najlepší získavajú násobne viacej ako priemer.
Nakoniec štatistiky jasne ukazujú, že ﬁnancovanie vedy na Slovensku v rámci EÚ alebo OECD je – keď nie na úplnom konci, tak
tesne pred ním. Na druhej strane sme realisti a vnímame skutočnosť, že dnes, keď sa
SR tak ako prakticky všetci v EÚ snaží znižovať deﬁcit verejných ﬁnancií, nedá sa očakávať nárast objemu dotačných prostriedkov.
Ako predseda ekonomickej komisie Slovenskej rektorskej konferencie si podľa predbežných informácií dovolím povedať, že v budúcom roku pre jednotlivé univerzity bude
úspechom udržanie rozpočtov vo výške roku
2011. Veríme, že UK nebude v červených
číslach.
Riešenia musíme hľadať inde
Naša univerzita má ambíciu byť v lige najlepších nielen v rámci Slovenska. Nové vedenie analyzuje slabé miesta a deﬁnuje ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť. Ak teda do
najbližších rokov nepredpokladáme zásadné
navýšenie dotačných zdrojov, riešenia musí-
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me hľadať inde. To predovšetkým:
1. v efektívnejšom využívaní pridelených
prostriedkov; využitím informačných technológií budeme presnejšie analyzovať
štruktúru nákladov jednotlivých zložiek
a činností UK a následne optimalizovať náklady,
2. vyššou úspešnosťou získavania grantových prostriedkov vrátane štrukturálnych
fondov; zodpovedný riešiteľ grantu je kľúčová a doposiaľ nie dostatočne ocenená osoba (nielen ﬁnančne, ale aj svojimi
právami) v grantovej úspešnosti univerzity
(Navrhneme opatrenia na posilnenie pozícií tých, ktorí získavajú projekty. Štrukturálne fondy z operačného programu výskum
a vývoj sú významným zdrojom ﬁnancovania vedecko-výskumnej práce a budovania výskumnej infraštruktúry. UK je celkovo úspešná v získavaní týchto zdrojov, momentálne sa pripravujeme na výzvu zameranú na tzv. veľké projekty, kde koordinujeme náš postup spolu so STU a SAV.),
3. zvýšením podielu mimorozpočtových
prostriedkov (Univerzita musí dokázať svoje výstupy, pokiaľ sú hodnotné, dokázať
nielen odovzdať, ale aj ﬁnančne zhodnotiť
(predať). Toto je bežný spôsob, akým sa vo
väčšine vyspelých krajín snažia kompenzovať výpadok verejných zdrojov. Napriek
tomu, že si uvedomujeme, že ide o dlhodobý proces, už sme začali budovať systémovú a organizačnú podporu technologického transferu na UK.).

kvaliﬁkovanými a kvalitnými fakultami, ktorých
výskum (a príspevok k vzdelávaniu) je aj pre
oblasť molekulárnej a environmentálnej medicíny a biotechnológií mimoriadne významný, hoci s nimi zdanlivo priamo nesúvisí, ale
lekárske, či prírodovedné disciplíny ho nedokážu realizovať.
Ide o výskum v oblasti spoločenských a humanitných vied, ktorých poznatky sú dnes
pre túto oblasť rovnako významné ako vlastné lekárske a prírodovedné poznatky. Práve
v spoločenských a humanitných výskumných
odboroch majú fakulty UK významné, často
rozhodujúce postavenie v SR. Preto je oprávnený predpoklad, že UK je ako jediná vysokoškolská inštitúcia na Slovensku schopná
komplexne riešiť výskumné a praktické otázky v takých zložitých oblastiach, akými molekulárna biológia, environmentálne zdravie a biotechnológie nepochybne sú. Práve
UK, jej fakulty a výskumné tímy sú schopné
k tomuto zameraniu výskumu pridať ich spoločenské a humanitné dimenzie – riešením
takých otázok práva a legislatívy, ﬁlozoﬁe, etiky, morálky, sociológie, politológie, riadenia,
ekonómie, vzdelávania, ale aj etnológie, etnograﬁe, či historických disciplín, ktoré vznikajú práve v dôsledku nových poznatkov molekulárnej medicíny, biotechnológií a prírodovedných disciplín vo vzťahu k životnému
prostrediu, k človeku a spoločnosti. Takéto
komplexné poňatie výskumných priorít a takéto kompletné riešenie je víziou UK pre najbližšiu budúcnosť.

Dve rozvojové priority
V zmysle aktuálnej stratégie EURÓPA
2020, ako aj programového vyhlásenia vlády
SR, je potrebné klásť väčší dôraz na zvyšovanie úrovne vedomostí v spoločnosti, ako aj
zvyšovať mieru aplikačných výstupov výskumu a vývoja. Vzhľadom na realizáciu kvalitného výskumu a vývoja s prepojením na procesy vzdelávania má UK potenciál a možnosti
zvýšiť význam výskumu, vývoja a inovácií pre
rozvoj nielen bratislavského regiónu, ale celej SR. Toto sú rámce, v ktorých si univerzita
stanovuje svoje rozvojové priority pre najbližšie obdobie. Sú dve: a) podpora výskumu
a b) rozvoj kultúry kvality.
V rozvojovej priorite „podpora výskumu“
v súlade a s akceptáciou strategickej iniciatívy slovenskej vlády „Mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a aktualizácie dlhodobého
zámeru rozvoja vedecko-vzdelávacích aktivít“
do roku 2015 si UK v oblasti výskumu stanovuje za svoju strategickú prioritu molekulárnu a environmentálnu medicínu a biotechnológie. Pre ich kvaliﬁkované a kvalitné
naplnenie disponuje UK nielen dostatočným
a kvalitným potenciálom v podobe dvoch lekárskych fakúlt, prírodovedeckej fakulty (jedinej komplexne vybudovanej), farmaceutickej fakulty, či fakulty matematiky fyziky a informatiky. Univerzita ako jediná disponuje aj

Metódy hodnotenia kvality už nestačia
Obraz kvality výskumu na univerzitách a vysokých školách v SR, vrátane UK na úrovni
špičkových jednotlivcov alebo výskumných tímov nebol doteraz zostavený. Používané všeobecné štatistické výkazy a metódy hodnotenia kvality však už nestačia, sú na hranici
svojej efektívnosti, lebo neumožňujú zvyšovať efektivitu strategického plánovania, personálnej politiky a ﬁnancovania, a tým vlastnú efektívnosť výskumnej činnosti a s ňou
spojeného vzdelávania, predovšetkým v treťom stupni. Navyše sú zaťažené subjektívnymi pohľadmi, vzájomnou porovnateľnosťou a v mnohých prípadoch aj podriadeniu
sa nižšej kvalite zakonzervovaných zvyklostí
a ovládnutia niektorých odborov priemerom
a podpriemerom.
Pre ďalší rozvoj a rast UK je nevyhnutné
poznať rozsah a kvalitu výskumnej činnosti na úrovni, v ktorej sa reálne odohráva, t.
j. na úrovni jednotlivcov a výskumných tímov.
To je oblasť, ktorej univerzita z hľadiska strategického plánovania a riadenia (a efektívnosti ﬁnancovania) nevenovala doteraz dostatočnú pozornosť. Iba v prípade návrhov
na kvaliﬁkačný rast jednotlivcov sa hodnotí rozsah a kvalita ich výkonu, predovšetkým
vo výskume. Toto hodnotenie však začína
i končí pri konkrétnych jednotlivcoch, lebo

jeho orientácia i metodológia nie sú postavené inak. Chýba syntetický obraz o rozsahu a kvalite výskumnej činnosti jednotlivcov
vo väzbe na výskumné tímy (ak existujú) alebo na organizačné jednotky a fakulty, v ktorých pôsobia. Možno očakávať, že ucelený obraz o rozsahu a kvalite výskumnej činnosti jednotlivcov a výskumných tímov umožní nové, efektívnejšie strategické plánovanie
a riadenie výskumnej činnosti v prvom rade
s priamym dopadom na rast kvality výskumu
a vzdelávania, zvlášť v treťom stupni, na rast
zdrojov pre výskum (zvlášť externých), ako aj
na rast mobilít študentov a akademických zamestnancov.
Poznanie kvality zamestnancov
bude mať dopad na vzdelávanie
Strategickým zámerom a prioritou je preto získanie úplného a objektívneho, t. j. nestranného poznania kvality akademických
zamestnancov UK a identiﬁkácia špičkových
a perspektívnych jednotlivcov a tímov vo výskume. Takáto analýza bude významným príspevkom k systémovému riešeniu strategického manažmentu UK ako takého, špeciálne však k systémovému riešeniu otázky kvality výskumu na UK a navodenia príslušných
metodických a technických opatrení na zmeny, v prípade potreby aj reštrukturalizáciu výskumných zameraní a personálneho obsadenia tam, kde sa to ukáže potrebné alebo nevyhnutné. Tieto opatrenia budú mať priamy
dopad aj na kvalitu vzdelávania na UK, ako aj
na jeho organizáciu a ľudské zdroje.
Z uvedeného vyplýva, že takáto analýza
ovplyvní:
• riadenie personálnej politiky a jej kvality
v oblasti kvaliﬁkačných postupov a výberového konania na obsadzovanie funkčných
miest a miest garantov,
• každoročný spôsob delenia štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK, ktorého kritériá obsahujú len niektoré prvky kvality, s výrazným dôrazom na výskumné výkony a ich kvalitu,
• porovnanie, podporu a rast konkurencieschopnosti UK tak v domácich, ako aj medzinárodných reláciách, s cieľom zvýšenia
efektivity získavania domácich i zahraničných zdrojov na vedecké projekty a efektívnosti ich využitia,
• zistenie perspektívnych tímov vysokej kvality, do ktorých by sa mala z významnej
časti alebo prednostne sústrediť aj výučba v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania,
• aktívnu účasť UK v takých rozvojových
stratégiách a projektoch akými sú napr.
Fénix, Minerva a rámcové programy EÚ.
Interné hodnotenie kvality
V rámci interného zabezpečovania kvality
prebehli v rokoch 1999 a 2003 na univerzite dve interné hodnotenia kvality vzdeláva-

7

8

OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA
nia, výskumu a manažmentu fakúlt univerzity. V danom období tieto aktivity významným
spôsobom prispeli k budovaniu základov kultúry kvality na univerzite. Bohužiaľ, v neskoršom období nebola na univerzite vôľa pokračovať v týchto aktivitách a vybudovať interné
hodnotenie kvality ako systém interného zabezpečenia kvality. Preto dodnes nemá univerzita ucelený systém interného zabezpečenia kvality s jeho charakteristickými organizačnými zložkami a metodológiou. Vybudovanie takéhoto systému je preto ďalšou strategickou prioritou UK.
V ústretovom, kolegiálnom a inšpiratívnom prostredí sa musíme snažiť v oblasti vedeckého výskumu zlepšiť diverziﬁkáciu cieleným prepojením univerzity, najmä jej fakúlt na priemysel a verejný sektor, klásť dôraz na rozvoj aplikovaného výskumu a uplatňovanie vedeckých výsledkov v praxi, čo sa
v konečnom dôsledku od výskumnej univerzity aj očakáva. Budeme sa musieť vzhľadom
na pribúdajúce možnosti, keď je možné získavať veľa informácií na internete, viac a hlavne cielene sa zamerať vo výučbe na informácie potrebné na efektívne fungovanie v modernej spoločnosti, ako je kreativita, tvorba
konceptu, kritické myslenie a hodnotenie,
na prácu s primárnymi zdrojmi, informáciami
a dôkazmi, analýzu, argumentáciu, komunikáciu, organizáciu, riešenie konﬂiktov, správnu organizáciu času a pod.
Oslávime niekoľko
významných výročí
Nie je to tak dávno, čo Univerzita Komenského oslávila 90. výročie svojej nepretržitej
univerzitnej histórie. Spomínam to zámerne,
keďže naša univerzita pripravuje viacero slávnostných podujatí, na ktorých si spolu pripomenieme významné výročia týkajúce sa našej alma mater. Už o niekoľko týždňov si Fakulta managementu UK pripomenie 20. výročie, Právnická fakulta UK a Filozoﬁcká fakulta UK – 90. výročie, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK – 75. výročie a Pedagogická fakulta UK – 65. výročie
začiatku svojej činnosti.
Tieto udalosti sú pre nás povzbudením, že
bez vážnejšieho narušenia svojich princípov
a svojho poslania môžu jej jednotlivé fakulty
so vztýčenou hlavou a s pocitom hrdosti osláviť svoje výročia. Je to potvrdením skutočnosti, že tieto miesta vzdelanosti nevznikli zo zištných dôvodov, ale motívy ich vzniku boli vždy
vysoko humánne a koncipované tak, aby prinášali univerzite i celej spoločnosti osoh. Vzájomne sa podmieňujú, aj keď fakulty i univerzita dosahujú excelenciu rôznym spôsobom,
ich spoločná budúcnosť v mnohom závisí od
jednotnej inovatívnej a intelektuálne stimulujúcej práce a vzájomnej komunikácie všetkých
svojich súčastí.
Cieľom univerzity je zachovať si širokospektrálnosť vedeckovýskumnej činnos-

ti, udržiavať aktívne medzinárodné kontakty s významnými vzdelávacími a výskumnými pracoviskami v Európe
a v ostatnom svete a zvyšovať nielen množstvo, ale
aj kvalitu publikačnej činnosti našich pracovísk.
Iba tak môžeme
dosiahnuť
unikátnosť, a nie iba
priemernosť.
Študent má právo na kvalitné
vzdelávanie
Bez intelektu niet pokroku ani nádeje pre efektívny rozvoj hospodárstva a prosperity štátu. Uvedomujúc si tieto skutočnosti sa snažíme z pozície nášho poslania
v súlade s poslaním univerzity sledovať prospech tých, kvôli ktorým sme tu, ktorí dávajú opodstatnenie našej existencie, a to sú
naši študenti, ktorých vnímame za nenahraditeľných vo všetkom, čím sme a čím chceme byť. Študent má právo na kvalitné vzdelávanie, podložené dobrou úrovňou vedeckej práce, právo na kvalitné získavanie poznatkov na oveľa širšej báze ako doteraz a
právo na organizáciu vzdelávacieho procesu v zmysle modelov zaužívaných vo vyspelej Európe. Mal by byť všestrannou harmonickou osobnosťou, ktorej nebude cudzie
samostatné, logické, kritické myslenie a
podľa požiadaviek dnešnej doby mať špičkové znalosti, a to nielen v jednej špecializácii, ale i solídny rozhľad aj v iných odboroch
– a niekedy dokonca i s orientáciou vzdialenejšou.
Hlavné smery a priority aktivít Univerzity Komenského v oblasti medzinárodných
vzťahov sa v zásade nemenia, i keď univerzita reaguje na vývoj v európskom vzdelávacom priestore v tých oblastiach, kde to prináša prospech jej poslucháčom, pedagogickým i vedeckým pracovníkom. Ako vrcholná
národná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia udržuje a rozvíja medzinárodné kontakty na báze bilaterálnej i multilaterálnej. Intenzívne spolupracuje v EAU a UNICA.
Napríklad – zviditeľniť univerzitu i Slovensko sa aj tento rok podarilo letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Na 47. ročníku sa zúčastnilo 154
poslucháčov z 38 krajín sveta.
Aktívne sprístupňovanie informácií o univerzite – nielen vo vnútri, ale i navonok – je
jedným z hlavných cieľov mediálnej politiky Univerzity Komenského. Médiá sú pravidelne informované o pripravovaných podujatiach či rôznych vedeckých, vzdelávacích

a iných aktivitách univerzity, jej fakúlt a súčastí. Univerzita Komenského začala organizovať aj viacero aktivít zameraných na študentov – za všetky spomeniem Univerzitnú
kvapku krvi či Komenského zbierku kníh. Informovanie širokej verejnosti zabezpečuje
univerzita aj prostredníctvom sociálnej siete
Facebook. Už v októbri sa univerzita – po sedemročnej prestávke – zúčastní na 15. ročníku najväčšieho slovenského veľtrhu vzdelávania Akadémia. Dianie na univerzite pravidelne monitoruje aj časopis Naša univerzita.
Vážení kolegovia, priatelia, milí študenti, Slovensko nie je veľká krajina, ale určite
sa môže hrdiť kultúrou ducha, úrovňou vedy
a vzdelanosti, mravnou úrovňou a pracovitosťou svojich ľudí. Pri dnešnej sviatočnej
príležitosti otvorenia nového akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave by som rád poďakoval vám všetkým –
všetkým členom akademickej obce, pretože každý z vás má nemalú zásluhu na rozvoji univerzity, ktorá je dnes vnímaná ako moderná, konsolidovaná a kvalitná vysoká škola. Som presvedčený, že so skvelými ľuďmi a výbornými študentmi sa bude univerzite
dariť a i naďalej budeme môcť konštatovať,
že Univerzita Komenského je otvorená európskemu mysleniu, je miestom, kde má
prístrešie kultúra, umenie, humanizmus
a akademická úcta. Toto by malo žiť v každom z nás, keďže všetci tvoríme „universitas magistrorum et scholarium“ a naším
právom a povinnosťou je šíriť túto vznešenú ideu v spoločnosti.
V novom akademickom roku 2011/2012
vám všetkým želám dobré zdravie, optimizmus a pracovný elán, korektné kolegiálne
vzťahy na pracoviskách a veľa úspechov vo
vedeckej, pedagogickej, administratívnoorganizačnej a ďalšej práci. Vám, milé študentky, milí študenti, prajem veľa úspechov
vo vašom štúdiu.
Týmto považujem nový akademický rok
na Univerzite Komenského v Bratislave za
otvorený.
Foto: M. Kukan
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Cipriani:
Občianska spoločnosť
a náboženstvo
koexistujú
V prvý deň nového akademického roku
dňa 19. septembra 2011 navštívil Univerzitu
Komenského Prof. Roberto Cipriani.
Cipriani je svetovo renomovaným sociológom. Je autorom stoviek článkov a desiatok
kníh zo sociológie, v rodnej taliančine, ale aj
v angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine, ruštine, portugalčine, čínštine. Zastával a zastáva významné funkcie v sociologických organizáciách, talianskych aj medzinárodných, napríklad bol vedúci redaktor časopisu International Sociology a v súčasnosti je
(čerstvo znovuzvoleným) prezidentom European Council of the National Associations of
Sociology. Cipriani navštívil univerzity v mnohých mestách sveta ako hosťujúci profesor
alebo ako garant sociologických podujatí. Do
Bratislavy prišiel po prvý raz, na pozvanie Sekcie sociológie kultúry Slovenskej sociologickej spoločnosti a Katedry kulturológie Filozoﬁckej fakulty Univerzity Komenského.
Domovským akademickým zázemím Prof.
Ciprianiho sú talianske, presnejšie rímske univerzity. Je profesorom sociológie na Univerzita Roma Tre, absolvoval Univerzitu La Sapienza, na ktorej aj dlhodobo pôsobil. Nemáme
príležitosť často vítať profesorov z talianskych
univerzít. V oblasti sociálnych a humanitných
vied je výnimkou prof. Václav Bělohradský
z Univerzity v Terste, ktorého však vnímame
skôr ako českého ﬁlozofa. Pritom talianske
univerzity nielen v dávnej minulosti, ale ešte aj
v relatívne novšej histórii boli pre našich vzdelancov dôležitou oporou a inšpiráciou.
V tomto kontexte stojí za osobitnú zmienku,
že v prípade slovenskej sociológie jej doposiaľ najvýznamnejšia osobnosť Alexander Hirner (1911 – 1987), ktorý najvýraznejšie posunul slovenskú sociológiu od amaterizmu
k profesionalite, a to tak svojimi dielami, ako
aj pedagogickým pôsobením, pričom z mnohých hľadísk ho doposiaľ „doba nedobehla“. Svoje sociologické vzdelanie získal najmä
v Taliansku a odovzdával ho študentom našej
školy. Hirner by sa bol dožil 100 rokov 13. decembra tohto roku. Našu aktualizáciu kontaktu s talianskym akademickým prostredím pripisujeme pamiatke na túto veľkú a výnimočnú
osobnosť slovenskej sociológie.
Taliansky hosť Prof. Cipriani strávil na Slovensku jeden deň. Prezentoval prednášku

„Diffused religion and civil society“ v zasadačke rektora UK. Difúzne náboženstvo, Ciprianiho teoretický koncept, ktorému sa dlhodobo venuje, možno interpretovať s určitým
zjednodušením ako pomenovanie náboženstva v modernej spoločnosti, v podobe množiny tradičnej, či inštitucionalizovanej religiozity, zároveň spolu s jej rozmanitými derivátmi.
V rôznych krajinách má rôzne ťažiskové orientácie, napríklad v Japonsku šintoizmu, v Taliansku katolicizmu. Touto optikou náboženstvo – už nielen tradičné, či inštitucionalizované, ale spolu s jeho metamorfózami – pretrváva v referenčnom rámci postojov členov spoločnosti k jej fungovaniu z rôznych hľadísk.
Napríklad konkrétne podoby dobrovoľníctva
či riešenia sociálnych problémov alebo diskusií na kontroverzné témy v občianskej spoločnosti úzko súvisia s jej tradičným náboženstvom a jeho súčasnými podobami. Cipriani
nielen oponuje hypotéze, na ktorej stavali sekularizačné teórie, že náboženstvo a občianska spoločnosť sú v protiklade, že náboženstvo s rozvojom občianskej spoločnosti vymizne. Naopak, tvrdí, že občianska spoločnosť
a náboženstvo nutne koexistujú.
Diskusia po prednáške bola najmä o temporálnej dimenzii difúzneho náboženstva,
vzhľadom na generačné posuny náboženskej socializácie, posuny náboženských významov a na bezprecedentné migračné procesy, ktoré majú aj (niekedy dokonca predovšetkým) svoje náboženské koreláty. Predmetom diskusie boli taktiež otázky, vzťahujúce sa
ku konkretizácii samotného konceptu „diffused religion“ a k jeho porovnávaniu s podobnými konceptmi, napr. s (neskoršími) „believing without belonging“ od britskej sociologičky G. Davie, či „religion en miette“ francúzskej sociologičky D. Hervieu-Léger.
Diskusie a rozhovory mimo prednášky Cipriani orientoval na otázky inštitucionalizácie
sociológie v Európe, s ktorými sa – ako s
„horúcimi“ – stretá v rámci jeho, už spomenutej funkcie v medzinárodnom kontexte sociológie. V októbri minulého roku v tejto súvislosti inicioval „Memorandum of Understanding“ medzi Európskou sociologickou asociáciou (ESA) a národnými sociologickými asociáciami. Memorandum podpísali reprezentanti sociológie z 21 rôznych krajín, bolo náležite
popularizované a je dostupné aj na webových

stránkach ESA. Jedna z jeho možných stručných čitateľských konkretizácií je, že spoločnosť sa v ostatných desaťročiach turbulentne a bezprecedentne mení a možností na jej
poznávanie a diagnostiku sa naopak redukujú, a to tak absolútne: redukovaním akademických a výskumných pracovísk a ich kapacít, ako aj relatívne: preferenciou úzko pragmatickej, resp. komerčnej orientácie sociológov. Situácia v rôznych krajinách je rôzna,
práve preto je však dosť dobrých dôvodov na
spoločnú podporu vedeckej sociológie, infraštruktúry sociálnych vied, odborovej identity sociológie a jej intelektuálnych tradícií, aby
mohla lepšie prospieť nielen akademickému
svetu, ale širokej verejnosti.
doc. PhDr. Adela Kvasničková, PhD.,
FiF UK

Otvorenie
akademického roka

na FTVŠ UK
Podobne ako na iných fakultách Univerzity Komenského v Bratislave, aj na
Fakulte telesnej výchovy a športu UK bolo
19. septembra 2011 slávnostné otvorenie
nového akademického roku. Toto otvorenie má v porovnaní s inými fakultami jedno
špeciﬁkum – jeho účastníci sa nesťahujú
do slávnostných priestorov fakulty, ale do
športovej haly. Aj tohtoročné sa uskutočnilo v Športovej hale prof. Rovného. Po
oﬁciálnom otvorení prejavom dekana fakulty doc. M. Holienku v rámci športového programu vystúpili naše súčasné študentky magisterského štúdia – tanečné
duo Baška a Paťka, najmladší členovia vyskoškolského klubu Lafranconi, tanečníci rock and roll-u Kristián a Paulínka a takisto absolvent fakulty, účastník majstrovstiev sveta v žonglovaní s loptou (2007
a 2010) Michal Rimovský.
Milým spestrením programu bolo vystúpenie dievčat zo Základnej umeleckej
školy J. Kowalského. Pod vedením svojich pedagogičiek Mgr. art. H. Žitňanovej, ArtD., a Mgr. art V. Koprnovej vystúpili s tancami Jin – Jang a Android. V rámci
programu, tak ako sa už stalo zvykom, dekan ocenil najlepších uchádzačov o štúdium na fakulte – Katarínu Gerhátovú
a Jakuba Blahutiaka, ktorí získali najvyšší
počet bodov v pohybovej časti a dostali
poukážky v hodnote 150 eur na nákup tovaru v športovej predajni.
V tomto roku sme si program spestrili
ďalším bodom – na autogramiáde sa zúčastnil futbalový reprezentant SR hráč ŠK
Slovan Bratislava Filip Šebo. Okrem podpisovania sa na kartičky a fotograﬁe, vyžreboval výhercov svojho dresu s podpisom a profesionálnych kopačiek.
A. Lednický
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Farmaceutická
fakulta UK
vychováva originálneho

odborníka
na lieky
Míľniky farmaceutického štúdia
a Farmaceutickej fakulty UK
1938 – založenie odborového zväzu lekárnického štúdia na Lekárskej
fakulte UK
1939 – 1945 – realizácia medzifakultného dvojročného štúdia
farmácie na UK (Lekárska, Filozoﬁcká a Prírodovedecká fakulta UK),
titul „magister farmácie“ pre absolventov
15. október 1941 – prvý študijný a skúšobný poriadok štúdia farmácie
1945 – udeľuje sa titul MrPH (magister farmácie) po absolvovaní
trojročného štúdia a zložení dvoch rigoróznych skúšok
1948 – do platnosti vstúpil zákon č. 190 o lekárnickom štúdiu
1950/1951 – štúdium farmácie je riadené fakultnou radou
1950 – udeľuje sa titul DrPH (doktor farmácie) po splnení požiadaviek
rigorózneho poriadku
19. august 1952 – zriadenie samostatnej Farmaceutickej fakulty
(vtedajšej Slovenskej univerzity) na základe vládneho nariadenia č.
40/1952 Zb.
1. september 1952 – farmaceutická fakulta začína plniť svoje poslanie
1953 – udeľuje sa titul „promovaný farmaceut“ pre absolventov
farmaceutického štúdia
24. jún 1958 – začali sa stavebné práce na novej budove fakulty na
ulici Odbojárov
1. september 1960 – zlúčenie farmaceutickej fakulty v Brne
a v Bratislave do jedinej celoštátnej Farmaceutickej fakulty
v Československu so sídlom v Bratislave
1960 – pridelenie budovy na Kalinčiakovej ulici č. 8 Farmaceutickej
fakulte (dovtedy sídlo štátneho gymnázia)
1966 – udeľuje sa titul RNDr. (doktor prírodných vied) po absolvovaní
rigorózneho konania
1977 – schválená prestavba štúdia zavádzajúca trojodborové štúdium
s odbormi všeobecná farmácia, technologická farmácia a klinická
farmácia
1980/1981 – zavedenie trojodborového štúdia
1980 – udeľuje sa titul PharmDr. (doktor farmácie) po absolvovaní
rigorózneho konania
1990 – návrat k jednoodborovému štúdiu farmácie, zaviedol sa
jednotný titul Mgr. pre všetkých absolventov päťročného štúdia na UK a
súčasne sa zrušil titul PharmDr.
1994/1995 – zavedenie kreditového systému
1996 – opätovné zavedenie titulu PharmDr.
2002 – etablovanie bakalárskeho študijného programu zdravotnícke a
diagnostické pomôcky
2004 – zavedenie šesťmesačnej lekárenskej praxe ako súčasť výučby
v zhode so smernicou EÚ

Pripravujeme
špecialis tov
na 11 katedrách
Slovenské farmaceutické vysoké školstvo oslávilo minulý rok
70 rokov svojho založenia. Napriek tomu, že prebehli mnohé
korekcie v skladbe štúdia a sylabách predmetov, nezmenila sa
základná podstata štúdia farmácie – produkuje originálneho odborníka, ktorý ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko. Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) má dlhodobo postavenie lídra
farmaceutického vzdelávania v našom regióne. V súčasnosti zabezpečuje vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť 11 katedier. Vedeckej a pedagogickej činnosti slúži Ústredná knižnica,
účelovými zariadeniami sú Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Fakultná lekáreň a Záhrada liečivých rastlín.
Ťažiskom pedagogickej práce Katedry farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie pod vedením doc. RNDr. Petra Mikuša, PhD., je zvládnutie základov chemických a inštrumentálnych
analytických metód s dôrazom na liečivá. Výskum na katedre je
zameraný na identiﬁkáciu a stanovenie biologicky aktívnych látok
z aspektu ochrany zdravia a výskumu nových potenciálnych liečiv
vrátane rádiodiagnostík, na validáciu analytických postupov pre
kontrolu enantiomérnej čistoty liečiv a ich metabolitov a analýzu
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va na štúdium predikcie, projekcie, syntézy, izolácie, analýzy a na deﬁnovanie molekulových deskriptorov potenciálnych liečiv.
Hlavný dôraz sa kladie na deﬁnovanie vzťahu medzi chemickou štruktúrou, fyzikálnochemickými vlastnosťami a biologickou aktivitou. Ťažiskom je aj molekulové modelovanie a štúdium vlastností nových liečiv a
analytické hodnotenie nových liečiv a prípravkov v súlade s legislatívou EÚ.

Pipetovanie – denný chlebíček študenta farmácie

multikomponentných zmesí s využitím moderných analytických metód.
Pedagogická práca na Katedre chemickej teórie liečiv, ktorú vedie prof. Ing.
Dr. h. c. Ferdinand Devínsky, DrSc., vychádza z chemických medzipredmetových
nadväzností a sleduje určujúci vzťah chemickej štruktúry zlúčeniny, jej vlastností
a biologického účinku. Dominantným cieľom katedrového výskumu je prehlbovať
interdisciplinárny charakter z pohľadu potrieb farmaceutických vied. V súčasnosti je
zameraný na komplexnú problematiku projekcie, prípravy a štúdium vlastností chirálnych bioaktívnych molekúl.
Katedru bunkovej a molekulárnej biológie liečiv tvorí ambiciózny tím vedecko-pedagogických pracovníkov a laborantov pod vedením doc. RNDr. Ingrid Paulikovej, CSc. V rámci predmetov zabezpečovaných katedrou spoznávajú študenti biochemické, mikrobiologické, imunologické a molekulárno-biologické aspekty farmácie. Vedecko-výskumná činnosť katedry je zastrešená projektmi zameranými na
výskum butyrylcholínesterázy, na enzýmy a
ich regulačné mechanizmy vo vzťahu k biosyntéze terapeuticky účinných obsahových
látok rastlín, na živočíšne lipoxygenázy, na
identiﬁkáciu laktobacilov, na vyhľadávanie
nových zdraviu prospešných probiotických
mikroorganizmov a mnohé ďalšie.
Katedra farmaceutickej chémie zabezpečuje pod vedením doc. RNDr. Evy
Sedlárovej, PhD., výučbu predmetov orientovaných na proﬁlový predmet farmaceutická chémia a na analýzu liečiv. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa katedra zameria-

Pedagogickí pracovníci Katedry farmakológie a toxikológie, ktorú vedie doc.
RNDr. Ingrid Tumová, CSc., vyučujú okrem
proﬁlového predmetu, ktorým je farmakológia, aj celý rad biomedicínskych predmetov, ako aj predmety orientované na klinické aplikácie. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa katedra zameriava na analýzu účinkov látok ovplyvňujúcich predovšetkým kardiovaskulárny systém, na ovplyvnenie génovej expresie v rôznych experimentálnych modeloch kardiovaskulárnych ochorení a v klinickom priestore sa zaoberá analýzou farmakoterapie rizikových skupín pacientov so zreteľom na nežiaduce účinky
liečiv a klinicky závažné interakcie.
Katedra organizácie a riadenia farmácie pod vedením prof. RNDr. Viliama
Foltána, CSc., realizuje výučbu zameranú
na spoločensko-vedné disciplíny, medzi
ktorými dominuje proﬁlový predmet lekárenstvo a sociálna farmácia, pričom katedra garantuje šesťmesačnú prax. Významným projektom, ktorý v súčasnosti katedra zastrešuje je projekt Excelentná lekáreň, zameraný na sústavné skvalitňovanie
lekárenskej praxe a poskytovania farmaceutickej starostlivosti. Vedecko-výskumné
zameranie je orientované na oblasti farmakoekonomiky, farmakoepidemiológie a iné.
Katedra farmakognózie a botaniky, ktorú vedie prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc., zabezpečuje výučbu v oblasti liečiv prírodného pôvodu, kde je proﬁlový predmet farmakognózia. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa pozornosť venuje štúdiu sekundárnych metabolitov a sleduje sa vplyv exogénnych faktorov na liečivé rastliny. Niektorí pracovníci katedry sú
funkcionármi Slovenskej farmaceutickej
spoločnosti a jej sekcií, ako aj ďalších komisií, napr. Liekopisnej komisie, Subkomisie pre fytofarmaká a homeopatiká ŠÚKL,
Európskej liekopisnej komisie, Európskej
liekovej agentúry a Európskeho úradu pre
bezpečnosť potravín.
Katedra fyzikálnej chémie liečiv zabezpečuje pod vedením doc. RNDr. Daniely Uhríkovej, CSc., pedagogicky výučbu
matematicko-fyzikálnych a fyzikálno-chemických disciplín. Vedecko-výskumné zameranie katedry je orientované na objasnenie účinku liečiv na molekulovej úrov-

ni. V súčasnosti sa študuje interakcia liečiv s modelovou biologickou membránou,
interakcia DNA s nadmolekulovými fosfolipidovými agregátmi, tvorba molekulových
asociátov, micelizácia a rozdeľovacie rovnováhy liečiv a kombinatoriálna chémia ako
metóda pre modelovanie systému receptor – liečivo.
Na Katedre galenickej farmácie, ktorú vedie doc. RNDr. Marián Žabka, CSc., je
v pedagogickej práci dôraz kladený na oblasť
prípravy a výroby liekov s proﬁlovým predmetom famaceutická technológia. Vo svojej vedeckovýskumnej problematike sa orientuje katedra na tuhé perorálne lieky s rôznymi
rýchlosťami liberácie liečiva, na využitie biopolymérov pri riadenom uvoľňovaní liečiv,
transdermálne terapeutické systémy, superﬁciálne terapeutické systémy, mikročasticové a nanočasticové systémy a iné.
Katedra jazykov (vedúca doc. PhDr.
Ľudmila Ozábalová, PhD.) zabezpečuje
v súčasnosti výučbu odbornej latinčiny a
angličtiny. Zúčastňuje sa aj na výučbe zahraničných študentov – v angličtine – a to
výučbou odbornej latinčiny a slovenčiny.
Uplynulý akademický rok zaznamenali
študenti pod vedením pedagógov z Katedry telesnej výchovy a športu (poverená
vedením PaedDr. Martina Tibenská, PhD.)
rad medzinárodných úspechov. Volejbalistky zvíťazili na turnaji veterinárnych a farmaceutických fakúlt v Brne. Futbalisti a hlavne
futbalistky boli úspešní aj na medzinárodnom turnaji IT Pushaira 2011 v holandskom
Eindhovene, kde v konkurencii 18 mužských a 9 ženských družstiev z 11-tich krajín úspešne reprezentovali nielen fakultu,
ale celú univerzitu a aj Slovensko. Mužstvo farmaceutov skončilo na piatom mieste a farmaceutky vybojovali dokonca bronzové medaily.
Publikačné aktivity fakulty, ktoré sú
pod evidenciou Ústrednej knižnice (riadi PhDr. Mária Kadnárová), sú systematicky registrované v databáze Evidencia publikačnej činnosti UK spolu s ohlasmi na jednotlivé práce. Okrem tejto formy publikovania zabezpečuje fakulta i vydávanie učebnicovej literatúry, odborných a vedeckých
monograﬁí, fakultného zborníka, zborníkov z odborných podujatí organizovaných
fakultou a iných typov publikácií. V spolupráci s Vydavateľstvom UK vyšlo za posledných 10 rokov celkom 100 titulov skrípt, či
vysokoškolských učebníc, mnohé v opakovaných doplnených a rozšírených vydaniach. Publikácie učiteľov FaF UK vychádzajú aj v iných slovenských či zahraničných vydavateľstvách, za ostatných 10 rokov vyšlo takto viac ako 40 titulov z oblasti farmácie.
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.
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Ocenili
sme

najlepších
Farmaceutická fakulta UK v súčasnosti poskytuje vysokoškolské štúdium v troch
stupňoch. V bakalárskom študijnom odbore Zdravotnícke a diagnostické pomôcky je štandardná dĺžka štúdia najmenej tri
a najviac štyri roky. Absolventom sa udeľuje
akademický titul bakalár (Bc.). Študijný odbor farmácia sa študuje v spojenom 1. a 2.
stupni a jeho štandardná dĺžka je najmenej štyri a najviac šesť rokov. Realizuje sa
v slovenskom jazyku a pre študentov – samoplatcov aj v anglickom jazyku. Absolventom sa priznáva akademický titul magister
(Mgr.). Študijné programy sa uskutočňujú
v dennej forme štúdia. V prvom stupni štúdia v súčasnosti študuje na fakulte asi 100
študentov, kým v 2. stupni študuje na fakulte viac ako 1000 študentov v slovenskom
jazyku a asi 400 študentov v anglickom jazyku. Okrem študentov zo Slovenska na fakulte študujú najmä študenti pochádzajúci
z Helénskej republiky (Grécko), Českej republiky, Srbska, ale aj Cypru, Izraela, Vietnamu, Saudskej Arábie a Turecka.
Tento rok udelil dekan výnimočné štipendium pri príležitosti otvorenia akademického roku 2011/2012 študentom s najlepším prospechom za akademický rok
2010/2011 vo svojom ročníku a študijnom
programe. Ocenení boli – za 1. ročník: Peter Šišovský, Jana Hutárová a Panagiota
Roidou, za 2. ročník: Veronika Sameková,
Jana Bažíková a Giannoula Zografou, za 3.
ročník: Veronika Gábrišová a Myrto Kotika

a za 4. ročník: Judita Banková, Denisa Golianová, Marianna Haincová, Veronika Jakubjaková, Andrea Janíčková, Jana Liščáková, Renáta Pavlová, Veronika Sivová, Adrián Szobi, Marta Udvardyová a Konstantia
Kyriakou.
Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. FaF UK
poskytuje doktorandské štúdium v registrovaných študijných odboroch podľa akreditovaných študijných programov. Doktorandské študijné programy sa uskutočňujú v dennej a externej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme doktorandského štúdia predstavuje najmenej tri
a najviac štyri roky, v externej forme štúdia
je to najviac päť rokov. Absolventom sa priznáva akademický titul philosophiae doctor (PhD.). Vo všetkých troch stupňoch štúdia je zavedený kreditový systém hodnotenia štúdia. Celkovo na fakulte študuje 58
študentov v rámci doktorandského štúdia.
Doktorandské štúdium sa realizuje v týchto
akreditovaných študijných odboroch (v dennej a externej forme štúdia): Farmakológia, Farmaceutická chémia, Farmakognózia
a Lekárenstvo – sociálna farmácia.
Fakulta má právo vykonávať rigorózne
skúšky a obhajoby rigoróznych prác. Po
úspešnom absolvovaní rigorózneho konania získajú jeho účastníci titul doktor farmácie (PharmDr.). FaF UK sa podieľa aj na výučbe Univerzity tretieho veku, kde ponúka
vzdelávanie v odbore Lieky a zdravie a jej
pracovníci sa podieľajú aj na projektoch
iných fakúlt. Študenti farmaceutickej fakulty
sa pravidelne zúčastňujú študentských vedeckých konferencií organizovaných na fakulte alebo na nadnárodnom kole študentskej vedeckej konferencie, kde pravidelne
obsadzujú popredné miesta v konfrontácii s
najlepšími prácami z farmaceutických fakúlt
v Českej republike.
doc. RNDr. Pavel Mučaji, PhD.

Slovenský
spolok študentov
farmácie
Slovenský spolok študentov farmácie
(SSSF) je neziskovou, dobrovoľnou organizáciou študentov farmácie, ktorý bol založený v roku 1995 so sídlom na FaF UK.
Prezidentkou spolku pre akademický rok
2011/2012 je Anika Kuczmannová, študentka piateho ročníka farmácie. Správnu radu spolku tvorí deväť zanietených študentov, ktorí sú zodpovední za správne fungovanie spolku. Hlavným poslaním spolku
je podpora odborného a profesionálneho
rastu svojich členov, študentov farmácie.
Od vzniku spolku až po prítomnosť sa pole
pôsobnosti spolku značne rozšírilo. V súčasnosti má spolok päť sekcií – vzdelávanie, kultúra, zahraničie, publikácie a šport.
Najdôležitejšou z nich je oblasť vzdelávania. V spolupráci s FaF UK sa SSSF podieľa na realizovaní rôznych prednášok,
kurzov a organizovaní konferencií ŠVČ. Už
po druhý rok SSSF stojí za organizovaním
Farmaceutického trhu práce. Toto podujatie ponúka študentom farmácie prezentáciu rôznych farmaceutických ﬁriem, a tým
aj možnosti uplatnenia sa na pracovnom
trhu po ukončení štúdia. SSSF spolupracuje aj so zdravotníckymi organizáciami, zúčastňuje sa Dňa narcisov, či Dňa boja proti AIDS. Študenti sa dobrovoľne zúčastňujú na biochemických meraniach určených
verejnosti ako súčasť kampaní na podporu
zdravia. Veľmi obľúbené sú aj Majstrovstvá
v lekárenskej komunikácii, v ktorých si študenti môžu overiť svoje zručnosti v komunikácii s pacientmi v lekárni. V rámci kultúrno-spoločenského života sa SSSF podieľa
na organizovaní Beánie farmaceutov a pomáha s prípravou Reprezentačného plesu
farmaceutov. Obľúbená je aj Tabletka – lámavica tretiakov, ako symbolické prelomenie štúdia na druhú polovicu.
SSSF je členom zahraničných spolkov
IPSF (International Pharmaceutical Student Federation) a EPSA (European Pharmaceutical Students´ Association). Členstvo SSSF v zahraničných spolkoch umožnilo dvom študentom zúčastniť sa v lete na
57. Svetovom kongrese IPSF v Thajsku.
Spolok využíva aj programy IPSF, hlavne
Student Exchange Program (SEP). Vďaka
každoročným výmenným programom SEP
môžu študenti absolvovať stáže a lekárenskú prax v zahraničných krajinách. Pre zahraničných študentov umožňuje SEP naopak výmenné programy na Slovensku.
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Tento rok navštívili študenti Francúzsko,
Poľsko, Kanadu a Austráliu. Na Slovensko
zavítali zahraniční študenti z Portugalska,
Rumunska, Poľska či Izraela. SSSF taktiež
aktívne spolupracuje aj so študentmi Farmaceutickej fakulty v Brne. Tento rok sa
členovia spolku zúčastnia Svetového študentského sympózia o zdravotnej starostlivosti v Prahe.

K ďalším aktivitám spolku patrí aj organizovanie športových podujatí a publikačná činnosť. Záujmu sa tešia futsalové a volejbalové turnaje medzi študentmi a členmi
akademickej obce. Spolok má na starosti organizovanie lyžiarskych kurzov a splavov. Členovia publikačnej sekcie zase pravidelne informujú o dianí a aktivitách spolku v odborných lekárenských časopisoch.

V budúcnosti spolok plánuje pokračovať
v týchto aktivitách a, samozrejme, bude sa
snažiť nadviazať čoraz viac nových kontaktov so zahraničnými študentmi a spolkami.
Hlavným cieľom aj naďalej ostáva odborný
a profesionálny rozvoj všetkých jeho členov, a teda študentov farmácie.
Michal Chovan, SSSF

Otvorili
sa mi

nové
horizonty
Kyriaki Sioti, narodená v Solúne, je gréckou študentkou,
ktorá študuje v 5. ročníku na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave.
Štúdium na Slovensku musí znieť pre mladé grécke dievča ako nejaké exotické dobrodružstvo. Ako si sa dozvedela
o Univerzite Komenského?
Prvýkrát som počula o univerzite v Bratislave, keď sa neter
rodinného priateľa vrátila ako úspešná absolventka lekárskej fakulty do Grécka. Chválila pekné časy v Bratislave a veľmi dobrú úroveň štúdia.
Prečo si sa rozhodla pre štúdium na Farmaceutickej fakulte UK?
Aj keď nikto z mojich rodičov nie je lekárnik, chcela som ísť
študovať farmáciu, pretože si myslím, že by som mohla pomôcť
ľuďom predtým, ako pôjdu za lekárom.
Čo si musela urobiť pred príchodom?
Najprv som si „vygooglila“ čo najviac informácií o Bratislave.
Tiež som hľadala nejaké informácie na internete o fakulte, a samozrejme, od známych, čo tu boli. Potom som poslala svoju žiadosť a čakala som na deň prijímacích skúšok. Bola som úspešná a prijali ma štúdium.
Ako si spokojná so štúdiom?
Od začiatku som bola každý deň v škole a postupne som si
začala uvedomovať, že učitelia sú k študentom veľmi otvorení.
Mohli sme ich po prednáške zastaviť a diskutovať o čomkoľvek.
Čo ťa tu najviac prekvapilo?
Bláznivé bolo, že prednášky v prvom ročníku sa začínali
o 7.30 h. ráno. To nie je vhodný čas na štúdium pre gréckeho študenta. To bol aj dôvod, prečo sme boli na prvých prednáškach iba
dvaja – traja v miestnosti. Prednášajúci nám povedal, že to chápe,
ale že sa musíme prispôsobiť tunajším zvyklostiam.
Aké možnosti si mala na fakulte ako zahraničná študentka?
Podobné ako domáci. Časom ma niektorí učitelia prestali brať
ako zahraničnú študentku a začala som sa zúčastňovať na vedeckej práci na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK. Stala som sa súčasťou mladého výskumného tímu ako jediný zahra-

ničný študent. Zažila som fantastické obdobie s učiteľmi a so
slovenskými študentmi a musím priznať, že som si našla aj naozaj dobrých priateľov.
Zažila si nejaké úspechy na fakulte?
Vtedajší vedúci katedry prof. Kyselovič mi umožnil vystúpiť na
„švočke“ (pozn. red. Študentská vedecká činnosť) a ja som obsadila prvé miesto v biologickej sekcii.
Čo by si zmenila na fakulte, ak by si mohla?
Určite by bolo dobré modernizovať laboratóriá, a to nielen prístrojovo, ale aj ich rekonštruovať. Nemyslím len tie, kde sa robí
výskum, ale aj tie na výučbu.
Čo sa ti najviac páčilo na štúdiu?
Najlepšie bolo, že ma učitelia posúvali dopredu bez toho, aby
som si to uvedomovala. Snažili sa urobiť z nás lepších študentov a vedcov.
Aké sú tvoje očakávania smerom do budúcnosti?
Keď som prišla, moje očakávanie boli také, že dokončím štúdium, vrátim sa domov a budem pracovať v lekárni. Teraz mám
otvorené úplne nové horizonty na vedeckom poli, a to je predovšetkým zásluha mojich učiteľov. Už som v piatom ročníku a začína sa mi aj cnieť za tými dobrými, aj ťažkými dňami na fakulte.
Ale viem, že po skončení budem dobrá farmaceutka.
Ing. Margita Hupková
Foto: Ján Štrba
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Quo vadis,
univerzitné vzdelávanie?
Pedagogická fakulta UK organizuje počas
roka 2011 – pri príležitosti 65. výročia svojho založenia – množstvo podujatí. Dňa 29.
9. 2011 pripravila v priestoroch Kongresového centra Družba UK dve medzinárodné podujatia.
Počas celého dňa prebiehala vedecká konferencia pod názvom Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum v odboroch spojených
s prípravou pedagógov, logopédov, sociálnych
a poradenských pracovníkov? Záštitu nad konferenciou prevzala premiérka SR prof. PhDr. Iveta
Radičová, PhD. Podujatie otvorili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Eugen Jurzyca, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a dekanka Pedagogickej fakulty UK prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
„Od svojho počiatku bola fakulta kreovaná tak,
aby plnila spoločenské poslanie v oblasti prípravy pedagógov pre rôzne druhy, typy a stupne škôl
a zariadení či inštitúcií, ktoré realizujú edukačné
alebo poradenské činnosti,“ konštatoval vo svojom príhovore rektor UK prof. Karol Mičieta. „Rok
65. výročia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského je aj rokom revitalizácie, ku ktorému
vedenie fakulty pristúpilo v snahe stať sa konkurencieschopnou vzdelávacou inštitúciou poskytujúcou jedinečné odbory,“ uviedol počas otvorenia
konferencie rektor UK.
Jednotlivé pracoviská fakulty sa na konferencii venovali vo svojich príspevkoch aktuálnym
trendom v univerzitnom vzdelávaní v pedagogických a humanitných odboroch. Počas podujatia
vystúpili a prezentovali svoje umelecké aktivity
študenti a pedagógovia katedier hudobnej a výtvarnej výchovy.
Súbežne s konferenciou prebiehalo stretnutie
Asociácie dekanov pedagogických fakúlt zo Slovenska a Českej republiky. Účastníci v zastúpení všetkých fakúlt diskutovali o aktuálnej situácii

s ohľadom na meranie a zvyšovanie výkonnosti
pedagógov a vedeckých pracovníkov, ako aj manažovanie a riadenie z pozícií vyššieho manažmentu pre tento typ vysokých škôl v kontexte prebiehajúcich legislatívnych zmien. Viacerí dekani a
dekanky potvrdili nevyhnutnosť ﬂexibilne reagovať
na čoraz rýchlejšie zmeny socio-legislatívno-ekonomického prostredia aktívnym využívaním moderných nástrojov riadenia, manažmentu, monitoringu a evaluácie ľudských zdrojov, ekonomických parametrov a prvkov environmentu.
Asociácia dekanov pedagogických fakúlt Slovenskej a Českej republiky vydala na svojom
stretnutí vyhlásenie, ktoré adresovala ministrom
školstva SR a ČR a predsedom Akreditačných
komisií SR a ČR, v ktorom:
• navrhla prehodnotiť ﬁnančné aspekty zabezpečenia kontinuálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania,
• pri zámere aplikovať metodiku ﬁnancovania
vysokých škôl odporúča v časti posudzovania
a hodnotenia publikačných výstupov zohľadniť potrebu posilnenia hodnotenia publikácií
určených pre žiakov a študentov základných
škôl, stredných škôl i vysokých škôl, ako aj
publikácií obohacujúcich pedagogické myslenie a prístupy k výučbe,
• podporuje organizáciu učiteľských študijných
odborov ako spojeného päťročného magisterského štúdia.
Ako uviedla dekanka PdF UK prof. Alica Vančová: „Stretnutie Asociácie dekanov sa na pôde
našej fakulty organizovalo prvýkrát. Som poctená účasťou predstaviteľov pozvaných pedagogických fakúlt. Otvorili sme možnosti spolupráce
v mnohých oblastiach. Takisto som rada, že príspevky na konferencii mali vysokú úroveň a dôstojne tak prispeli k oslavám 65. výročia založenia fakulty.“

Doc. Martin Ćinovský: Blato, 2006

Pedagógovia
vystavili
svoje diela
Pedagógovia Katedry výtvarnej výchovy PdF UK vystavili svoje diela počas osláv
65. výročia Pedagogickej fakulty UK a pri
príležitosti konania vedeckej konferencie
pod názvom „Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum v odboroch spojených s prípravou pedagógov, logopédov, sociálnych a poradenských pracovníkov?“ v Kongresovej sále na VI Družba UK
dňa 29. 9. 2011.
Predstavili sa tu arteterapeutička a sochárka Jaroslava Šicková, sochár Alojz Drahoš, fotografka Dominika Horláková, maliarka Iva Paštrnáková, graﬁk Zdeno Brázdil,
maliar a rytec Martin Činovský, maliar Stanislav Harangozó i sochár Ján Šicko.
Výstava sa po konferencii presunula do
reprezentačných galerijných priestorov
Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave, kde potrvá od 11. 10. do 06. 11. 2011.

Marek Kmeť, manažér pre stratégie
PdF UK

Akad. soch. Alojz Drahoš: Tanec, 2008,
bronz, v. 66 cm
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Katedra archeológie
si pripomenula 90. výročie
Filozoﬁckej fakulty UK
V rámci osláv 90. výročia vzniku Filozoﬁckej fakulty UK zorganizovala Katedra archeológie FiF UK v spolupráci s Archeologickým
ústavom SAV 43. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku v Kongresovom
centre CĎV UK v Modre Harmónii.
Nosnou témou konferencie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 110 vedeckých pracovníkov
a hostí zo Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska, bolo „mesto v stredoveku a jeho zá-

zemie“. Okrem toho odzneli príspevky k sakrálnej architektúre, materiálnej kultúre a geograﬁi stredovekého osídlenia. Spolu bolo prednesených 63 referátov a prezentovaných 17 posterov. Súčasťou konferencie bola
tiež celodňová exkurzia do Svätého Jura a jeho okolia a do Bratislavy. Všetci
účastníci – archeológovia, historici, architekti
a prírodovedci – si odniesli okrem nových po-

znatkov a impulzov, aj tie najlepšie dojmy, na
ktorých nemalú zásluhu malo zariadenie CĎV
UK a jeho personál.
Jozef Hoššo, FiF UK

UK predstavila projekt
Kompetenčného centra pre výskum a vývoj
v oblasti molekulárnej medicíny
Dňa 22. septembra 2011 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné začatie realizácie projektu „Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj
v oblasti molekulárnej medicíny“.
Na pozvanie rektora UK prof. RNDr. Karola
Mičietu, PhD., sa na UK zišli štatutárni zástupcovia inštitúcií zapojených do realizácie výskumnovývojového projektu. Cieľom slávnostného zasadnutia bolo oﬁciálne začatie realizácie projektu a predstavenie jeho zámeru vybudovať Kompetenčné centrum molekulárnej medicíny.
Hlavným partnerom Kompetenčného centra
je Univerzita Komenského v Bratislave (Farmaceutická fakulta UK, Lekárska fakulta UK a Prírodovedecká fakulta UK). Ďalšími partnermi projektu sú Slovenská akadémia vied, Slovenská
technická univerzita, Onkologický ústav sv. Alžbety a spoločnosti GENETON, BioScience Slovakia a Glaston. Rozpočet projektu, ktorý zastrešuje najmä aktivity, akými sú výskum a vývoj v oblastiach genomiky, proteomiky, metabolomiky a
bioinformatiky, predstavuje viac ako 6,7 mil. eur.
Vybudovaním Kompetenčného centra molekulárnej medicíny, združujúceho špičkové vedecké inštitúcie, sa docieli transfer najmodernejších vedeckých poznatkov do klinickej praxe v oblasti diagnostiky a terapie závažných ľudských ochorení. Vo vznikajúcom centre bude
možné na báze špičkovej diagnostiky, využívajúc
metódy molekulárnej a bunkovej biológie, rozvíjať vysoko efektívne prístupy k terapii ťažko liečiteľných ochorení. Aktivity novoetablovaného
centra budú v súlade s prioritami vednej a technickej politiky SR v oblasti zdravia a kvality života,
ako aj rozvoja moderných technológií v biomedicíne. Výstupy centra budú využiteľné nielen na
Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle, pre-

tože biomedicína nesporne patrí medzi prioritné
rozvojové oblasti záujmu vyspelých krajín.
Realizácia projektu umožní zvýšenie efektívnosti a úrovne excelentného výskumu a vývoja v Slovenskej republike v oblasti molekulárnej medicíny a biomedicíny a urýchli transláciu
a transfer poznatkov zo základného výskumu do
aplikačnej roviny. Zároveň podporí úzku spoluprácu medzi výskumnou a priemyselnou sférou
a posilní rozvoj biotechnologických subjektov s
komerčným potenciálom, ktorý sa v budúcnosti
môže pretaviť do pokroku v kvalite zdravia a starostlivosti o zdravie.
Z globálneho pohľadu cieľom realizácie projektu bude snaha prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok
vzdelávacieho procesu na vysokých školách.
Smerovanie projektu reﬂektuje závery 137.
schôdze vlády Slovenskej republiky zo dňa 9.
februára 2009, na ktorej bol schválený Návrh
tretieho súboru opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy. Zámer a realizácia
projektu je taktiež v súlade s prioritami Európskeho technologického inštitútu (EIT), ktorý je hlavnou iniciatívou
EÚ s cieľom podporovať vynikajúce výsledky v oblasti európskych
inovácií a poskytovať
nové riešenia hlavných
výziev, medzi inými aj
v oblasti ochrany zdravia. V neposlednom

rade projekt umožní zúčastneným zvýšiť intenzitu medzinárodných aktivít vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej molekulárno-biologickej konferencii (EMBC), do ktorej
Slovenská republika nedávno vstúpila. Filozoﬁa
projektu a jeho hlavné výstupy pokrývajú hlavné
ciele štátnej vednej a technickej politiky do roku
2015. Projekt nie je teda len odbornou prioritou
pre zúčastnené inštitúcie, ale aj politickou TOP
prioritou súčasnosti.
Princípy, na ktorých bude toto kompetenčné centrum postavené, sú deﬁnované ako otvorenosť, excelentnosť, ﬂexibilita, nadregionálna a medzinárodná spolupráca. Samotné kompetenčné centrum je chápané ako niečo širšie,
ako je samotný projekt.
Reálne fungovanie Kompetenčného centra
ako efektívna platforma na spoluprácu medzi akademickým sektorom reprezentovaným excelentnými vedeckými skupinami a podnikateľským sektorom, by sa malo postupne stať základným stavebným kameňom pre vznik vedeckého parku.
Foto: M. Kukan
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Tím z Lekárskej fakulty UK
školil lekárov i deti
V dňoch 22. – 23. 9. 2011 ako súčasť sprievodného programu SLOVMEDICA 13. medzinárodnej výstavy zdravotníctva a NON-HANDICAP 9. výstavy pre zdravotne postihnutých ľudí v Bratislave sa konala V. Medzinárodná konferencia „Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, hasičských záchranárov a edukácia pacienta“ a VI. Medzinárodná konferencia „Európskej
asociácie pre fototerapiu“ pod záštitou premiérky vlády SR Ivety Radičovej.
Súčasťou konferencie pod názvom „Súčasný
stav a úspechy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti LF UK, UN, DFNsP v Bratislave“ bola expozícia 85 posterov. V sekcii mladých
vedeckých pracovníkov, domácich a zahraničných študentov boli prezentované výsledky „Študentskej vedeckej odbornej činnosti“.
Program konferencie, ktorý gestoroval Ústav
lekárskej fyziky, biofyziky informatiky a telemedicíny LF UK, bol špeciﬁcky zameraný na: manažérske, marketingové a legislatívne kompetencie
lekárov v podmienkach implementácie eHealth
do súčasných zdravotníckych služieb v SR a na
model plnoinformatizovaného zdravotníckeho
a vzdelávacieho komplexu 21. storočia Bezpečnostné simulačné modely. Na vzdelávacom podujatí sa zúčastnilo približne 350 účastníkov, najmä lekárov z rôznych regiónov Slovenska, študenti LF UK a iní.
Druhý deň rokovania bol venovaný žiakom
zo základných a stredných škôl formou vedec-

kej cukrárne, ktorej predsedala doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., a doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc. Experti Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave žiakov pútavou formou zaškolili a preskúšali z osobnej ochrany pred požiarom. Expert z občianskeho združenia Spoločne proti kriminalite naučil deti základom osobnej ochrany. Celkove
sa náučno-vzdelávacieho podujatia zúčastnilo
100 žiakov vo veku 11
– 12 rokov a učiteľov.
Popoludňajší
program bol venovaný Princípom fototerapie v humánnej a veterinárnej medicíne. Sekcii predsedala prof.
MUDr. Elena Kukurová,
CSc., z LF UK a PhDr.

et PhDr. Radek Ptáček, PhD., z Českej lekárskej
komory, Praha. Tematicky sa prednášky zameriavali na fototerapiu viditeľným svetlom a biologické rytmy, využitie VIP terapie ako doplnkovej
metódy v ošetrovateľskej starostlivosti, vo fyzioterapii, balneológii a kozmetológii. Ďalej to bolo
využitie metódy FOTONYX v prevencii chorôb u
detí, dospelých a seniorov, v domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v balneológii, vo wellness,
vo veterinárnej medicíne, ale aj v projektoch EÚ
„Zdravá škôlka“, „Zdravá škola“. Zaujímavá bola
kombinácia metódy FOTONYX s výživovými doplnkami, o ktorú sa so svojimi skúsenosťami podelil odborník z 1. LF UK v Prahe doc. MUDr.
Leoš Středa, PhD.
prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.,
doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc., LF UK
Foto: RNDr. Eva Kráľová, PhD.

Excelentná
lekáreň

Farmaceutická fakulta UK ako odborný garant vzdelávania budúcich lekárnikov si uvedomuje svoju spoluzodpovednosť v rozvoji
farmaceutických vied. Preto svoju pôsobnosť
rozširuje aj na oblasť celoživotného vzdelávania. Projekt Excelentná lekáreň predstavuje nielen vzdelávanie študentov, ale aj spätnú
väzbu medzi akademickou inštitúciou – Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave a lekárňami, pre ktoré vychováva budúcich pracovníkov a majiteľov.
Projekt je postavený na zmluvnom princípe
medzi fakultou a každou jednotlivou lekárňou,
uzatvorenou na obdobie troch rokov tak, aby
zabezpečil možnosť študentom fakulty vykonať
povinnú šesťmesačnú prax a paralelne poskytol lekárnikom z praxe širší prístup k najnovším
poznatkom v rámci ich celoživotného vzdelávania, ktoré je pre nich ako zdravotníckych pracovníkov povinné (Smernica 2005/36/EC).
Bez absolvovania praktickej prípravy v trvaní minimálne 6 mesiacov nemôže byť diplom farmaceuta akceptovaný v členských krajinách EÚ.
Vzťah partnera projektu spoločnosť sanoﬁ a
Zentiva (člen skupiny sanoﬁ) a farmaceutickej fa-

kulty je daný dohodou o podpore projektu Excelentná lekáreň,
v rámci ktorej fakulta umožňuje
prostredníctvom
zmluvných lekárni
plniť nielen zámery odbornej praxe v zmysle prípravy na výkon regulovaného povolania v rámci
EÚ, ale aj zvýšenie spoločenskej prestíže profesie farmaceuta a lekární ako zdravotníckych zariadení.
Farmaceutická fakulta UK vytvorením projektu očakáva hlbšie prepojenie informačných tokov tak, aby mohla objektivizovať učebné plány, napomáhať vo vzájomnej súčinnosti rozvoju
profesie lekárnikov a byť garantom odbornosti.
Dnes je v projekte zaradených cca 400 lekární, aj keď študenti pôsobia iba v necelých
200 lekárňach. Študenti aj lekárnici majú možnosť zapojiť sa do riešenia úloh. Témy úloh vychádzajú z aktuálnych pomerov v zdravotníctve. Zapojením sa a aktívnym riešením sa môžu
študenti aj lekárnici uchádzať o edukačný
grant. Edukačný grant je v rámci projektu no-

vým prvkom, ktorý by mal podnietiť vyššiu angažovanosť lekárnikov a študentov zapojených
do aktívneho plnenia úloh. Sú stanovené podmienky, v rámci ktorých sa hodnotí aktivita lekárnikov na seminároch, organizovaných v rámci projektu, komunikácia s web portálom www.
excelentna-lekaren.sk a sprístupnenie informácií študentom v rámci jednotlivých zadaní. Do
súčasnosti sa uskutočnili celkovo štyri semináre projektu Excelentná lekáreň, ktorých sa zúčastnilo cca 650 lekárnikov.
Byť lekárnikom znamená byť hrdý na svoju profesiu a patriť k skupine odborníkov, ktorí
každodennou prácou zvyšujú kvalitu života ľudí.

Mgr. Miroslava Snopková, PhD.,
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., FaF UK
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Deti s psychicky chorým rodičom Konferencia

potrebujú podporu

a pomoc
V príjemných priestoroch Univerzitnej knižnice sa 2. septembra 2011 konala konferencia, na ktorú prišli odborníci z viacerých európskych krajín,
aby uzavreli prácu na dvojročnom projekte „Kids Strengths“. Konferenciu
pripravila Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK (Mgr. Ivana Lištiaková).
Zúčastnených (70) hostí prišla pozdraviť prodekanka doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.
Prvými rečníkmi boli vedúci projektu Dr.
Mafred Pretis z Rakúska spolu s manželkou
Alexandrou Dimovou, psychiatričkou. Obaja sa
roky venujú tejto vysoko aktuálnej problematike. Dnes približne 11 % dospelej populácie
trpí psychiatrickými ochoreniami, pričom každý tretí z nich má dieťa. V Rakúsku ide o 50
– 60-tisíc a u nás pravdepodobne o 30 – 40-tisíc detí. Približne 23 % detí žije so psychicky
chorým rodičom. Mnohé z nich situáciu zvládajú. Výskumy ale potvrdzujú, že 93 % týchto
detí má stanovenú nejakú diagnózu: poruchy
vývinu, psychosomatické ochorenia, sociálne
poruchy alebo nesú priveľké bremeno, lebo
predčasne preberajú rolu dospelých.
Vo Fínsku (Titti Solantus) i Nemecku (Katja Beck) pracujú odborníci s týmito deťmi už
druhé desaťročie. Dôležité je, aby sa pomoc
deťom ponúkala dostatočne dlho. Ako prekážka sa ukazuje nutnosť súhlasu rodiča. Napr.
ak dieťa žije iba s jedným, a to chorým alebo
závislým rodičom. Rodičia berú pomoc často ako dôkaz svojho zlyhania a slabosti, a preto sa mnohé skutočnosti zistia len v extrémne
ohrozujúcej situácii. Niekedy sa rodič bojí, že
mu dieťa vezmú. Inokedy je práve dieťa osobou, ktorá sa o rodiča alebo súrodencov stará. Nutné je podporiť záujem dieťaťa, nájsť
priestor pre jeho potreby, hovoriť s ním, počúvať ho. Je potrebné, aby mali zodpovednú
vzťažnú osobu, za ktorou môžu ísť so svojimi
ťažkosťami. Deti potrebujú zrelú dospelú osobu aj ako príklad pre sociálne správanie a riešenie ťažkostí. V rámci pomoci aj inštrukcie pre
krízové situácie, alebo podpornú skupinu, ktoré im bude rozumieť. Ak sa v rodine takáto chápajúca osoba, ktorá je ochotná s dieťaťom tráviť čas a podporovať ho, nenachádza, musí to
byť osoba z vonku – dobrovoľník, odborník. Aj
učitelia potrebujú zvýšiť svoju citlivosť voči týmto deťom a disponovať vedomosťami a zručnosťami, ako s takýmto dieťaťom komunikovať
a pomáhať mu riešiť jeho situáciu. V zahraničí
práve toto mentorstvo predchádza vyňatiu dieťaťa z rodiny.
O situácii týchto detí sa na konferencii hovorilo najmä v kontexte možností posilniť ich rezi-

lienciu. Psychické ochorenie rodiča patrí k rizikovým faktorom pre správny vývin detí a ich
nezdolnosť. Viac než samotná diagnóza zohráva svoju úlohu neschopnosť rodičov poskytnúť
im bezpečie a riadnu starostlivosť, zraňujúce
formy interakcie, frekvencia negatívnych okolností (traumatizujúce udalosti, strata vzťahov,
výchovné zlyhania), slabá dostupnosť pomoci, odmietavé reakcie okolia a nahromadenie
rôznych komplikácií. Tiež intenzita symptómov
zohráva rozhodujúcu rolu, pokiaľ ide o možné
dopady na dieťa.
Aj malé deti spravidla veľmi rýchlo spoznajú, ak sa v rodine, alebo s niektorým rodičom
niečo negatívne deje. Nevedia na to nájsť odpoveď samé a pretože sú ešte veľmi egocentrické, často si myslia, že to s nimi súvisí, že sú
na príčine. Potrebujú, aby ich niekto informoval primerane veku a úrovni vývinu o tom, čo
sa deje. Pritom dieťa poznáva, že: „to, čo ma
znepokojuje, je choroba“, existuje „pomoc“,
„nejde tu o mňa“ a môžem sa cítiť bezpečne.
Podľa Pretisa by mali informácie dieťaťu umožniť rozlišovanie, ktoré správanie je zapríčinené
ťažkosťami v oblasti duševného zdravia a ktoré
je súčasťou povahy rodiča. Informovanosť ešte
ale neznamená, že dieťa musí vydržať neprimerané správanie rodiča a že sa nemôže hnevať,
prežívať smútok alebo znepokojenie, že nebude potrebovať hľadať pomoc a podporu. Nedostatky v rodinnej výchove ich znevýhodňujú pred rovesníkmi a môžu sa ľahko dostať na
okraj svojej sociálnej skupiny.
Riziká je možné zmenšiť aj preventívnymi a podpornými opatreniami. Vtedy je dôležité poskytnúť deťom pochopenie a láskavé
prostredie, relax, humor a optimizmus, umenie, napr. hudbu, sociálne kontakty.
Skúsenosti zahraničných i našich odborníkov sa v rámci projektu dostali na internetovú
stránku www.strong-kids.eu ako študijný materiál pre rodičov, pedagógov a ďalších odborníkov. Stránku je možné ďalej rozvíjať a dopĺňať,
lebo je zrejmé, že potreba zaoberať sa touto
témou je naliehavá a bude ešte dlho aktuálna.
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., PdF UK

o vzdelávaní
v medicíne

z pohľadu
JLF UK

V dňoch 28. – 31. 8. 2011 sa zástupcovia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine zúčastnili medzinárodnej konferencia
AMEE o vzdelávaní v medicíne.
Posledné augustové dni sa pedagógovia a ďalší zamestnanci Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine zúčastnili vo Viedni medzinárodnej konferencie o vzdelávaní,
ktorú každoročne od roku 1973 organizuje
Asociácia pre medicínske vzdelávanie v Európe (AMEE). JLF UK sa aktívne prezentovala prednáškou doc. MUDr. Juraja Mokrého, PhD., (na fotograﬁi vpravo) a spoluautorov na tému „Test of retentional knowledge in
Slovak medical schools – three years` experience“ a posterom prof. MUDr. Jána Hanáčka, CSc., (na fotograﬁi vľavo) a spoluautorov
„Looking for more effective methods in education of PhD students – own experience”.

Konferencia AMEE sa stala populárnym
podujatím pre všetkých, ktorých sa vzdelávanie v medicíne rôznym spôsobom dotýka.
Svedčí o tom aj zvyšujúci sa počet zaregistrovaných účastníkov, ktorý tento rok dosiahol 2900. Nosnými témami konferencie boli
všetky aspekty pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania so zameraním na plánovanie kurikula, proﬁlu absolventa, vyučovacích metód vrátane nových technológií, manažmentu vzdelávania a pod. Okrem toho, že
konferencia poskytuje pôdu pre inšpiráciu,
výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov,
umožňuje získať odpovede aj na konkrétne
otázky, ktoré vznikajú pri zavádzaní moderných vyučovacích metód na lekárskych fakultách.
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.,
JLF UK
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Radoslav Tomáš:

Poézia vyjadruje mňa samého

Dvadsaťosemročný Popradčan Radoslav Tomáš začal s písaním poézie ešte ako tínedžer. Po víťazstvách na literárnych súťažiach Wolkrova Polianka, Literárna Senica L. Novomeského, Akademický Prešov, Literárny Zvolen, Múza
a Poetický květen sa začal poézii venovať naplno. Dnes má na konte tri vydané zbierky poézie, publikácie v slovenských i zahraničných časopisoch, účasť na verejných čítaniach... Na Univerzite Komenského pred tromi rokmi absolvoval štúdium žurnalistiky.
Členom Spišského literárneho klubu si sa
stal už na strednej škole a si ním dodnes.
Ako ťa pôsobenie v ňom ovplyvnilo v oblasti tvorby?
Členom klubu som sa síce stal až na strednej
škole, ale písať som začal už na základnej. Nikdy
som si nemyslel, že sa budem venovať poézii,
pretože ešte v šiestej triede som sa doma jedoval na Valentína Beniaka, čo asi chcel tou básničkou povedať... Vtedy som si hovoril, že s literatúrou a slovenským jazykom nechcem mať
nič spoločné. Nakoniec som sa však do poézie zamiloval. Myslím si, že to bolo v siedmej alebo ôsmej triede. Začalo sa mi páčiť jedno dievča a hovoril som si, že najschodnejšia cesta by
bola napísať jej básničku. Potom to už išlo samé.
Keď som prišiel do knižnice a otvoril knihu poézie, očarilo ma to. A bola to úplne iná poézia,
ako sme čítali v škole. Konkrétne – Štefan Strážay, ktorý dodnes zostal mojou literárnou láskou.
Aký vplyv mali na teba stretnutia s ľuďmi
s podobnými záujmami?
Veľký. Klubová scéna totiž pôsobí na človeka ako katalyzátor. Pred ľuďmi podobného zamerania sa nemusím hanbiť rozprávať o tom, že
naozaj mám rád básničky. Takisto predseda klubu, ktorý má už dlhoročné skúsenosti, vie členov usmerniť a odporučiť vhodnú literatúru. Aj
mne kládol otázky, či sa zamýšľam aj na druhým
plánom, čo pre mňa isté slovo znamená, prečo
ho často používam atď. Bol som tak verejne konfrontovaný a isté veci som si musel ujasniť. A to
mi pomáhalo posúvať sa ďalej.
Kedy si sa začal brať vážne?
Myslím si, že to bolo po pár súťažiach, na ktorých som získal niekoľko ocenení. Uvedomil
som si, že písanie ma nielen baví, ale zaujíma
aj iných ľudí a možno by malo čo povedať aj ďalej. Že ak chcem písať profesionálnejšie, mal by
som sa tomu aj viac venovať. A že je to nielen
vážne, ale vlastne prirodzená cesta, ako dať zo
seba veci von.
Je pre teba poézia spôsob vyjadrenia pocitov a názorov alebo skôr spôsob komunikácie s čitateľom?
Aj, aj. Je to môj životný štýl. V poézii sa cítim
dobre a vyjadruje mňa samého. Iste, niekedy je
to problém. Niekto nevníma veci v obrazoch a vo
zvukoch a nie vždy môže pochopiť, o čo mi ide.
A to platí aj v bežnom živote.
Kde sa v tebe zobrali umelecké gény? Čo
tvoja rodina?
Môj otec dodnes nerozumie tomu, o čom píšem. Mama si rada prečíta moje básne a rozumie im. Občas mi však povie, že toto je na ňu už
veľa. Mojou najlepšou kritičkou je ale moja sestra. Tá nemá rada poéziu, nechce ju čítať, ale
hovorí si, že čo by kvôli svojmu bratovi nespra-

vila. Keď si prečíta moje veci, na rovinu mi povie – táto báseň je „o ničom“ a z tejto mám aspoň aký-taký pocit. Viem, že keď ona povie, že
má z nej nejaký pocit, tak bude dobrá...
Nedá mi obísť ani klišéovitú otázku, čo ťa
vie inšpirovať? Kedy – alebo možno – kde ťa
chytá múza?

V podstate všetko môže byť inšpirácia – ale
to je zasa klišéovitá odpoveď. Myslím si, že je to
o detaile, ktorý človeka zaujme a v ktorom si čosi
nájde. Môže to byť hocičo. Aj nejaká veta z politickej diskusie, veta, ktorú človek počuje v autobuse, obraz z mesta. Zrazu to v ňom zafunguje ako spúšťač a už sa na to nabaľujú ďalšie ob-
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razy, ďalšie významy. Rád to prirovnávam k Rorschachovmu testu v psychológii, kde v atramentovej škvrne môže niekto vidieť motýlie krídla,
niekto stromy, lesy, mestá až vesmír. Presne takou rorschachovou škvrnou je pre mňa každý
detail, ktorý vo mne spustí reakciu. Stalo sa mi
aj to, že som bol v práci, čítal som noviny a zrazu v nich bolo slovo, ktoré nesúviselo s článkom.
A to u mňa spustilo reakciu a ja som mal do dvadsiatich minút napísanú báseň.
Tvoja debutová zbierka poézie Chlapec ti
vyšla ešte v roku 2005 a získal si za ňu prestížnu Cenu Ivana Kraska. V tejto zbierke si sa
zrejme najviac inšpiroval vlastným životom...
Je to tak. Písal som ju, keď som mal 16 – 19
rokov. Sú v nej básne, s ktorými som povyhrával
literárne súťaže, čo je normálne, pretože debut
býva výberom toho najlepšieho. Po dokončení
rukopisu som však tri roky čakal na to, kým kniha vyšla. Bolo to aj preto, že som nemal skúsenosti s vydávaním a nevedel som, ako na to. Kým
sa vypísal grant a vybavili sa potrebné formality,
prešli tri roky, počas ktorých som sa posunul niekam inam a s knihou som už nebol taký stotožnený. Bolo aj také obdobie, keď som ju takmer
až nemal rád, ale postupne som sa ju opäť naučil
prijať ako súčasť môjho života. Dnes k zbierke cítim nostalgiu a pozerám sa na ňu s otcovskou hrdosťou. Možno to nie je to najpodarenejšie dieťa, ale je moje...
Štyri roky po debute si vydal druhú zbierku Vlčie svadby, ktorá je inšpirovaná gréckou mytológiou a biblickými motívmi. Prečo
práve tieto témy?
V tom období ma veľmi zaujímalo divadlo, chodieval som na predstavenia a čítal som divadelné hry. Grécka mytológia mi čímsi zakonvenovala a mal som pocit, že je to čosi, čo odráža môj
stav a mal by som si to vyriešiť sám v sebe. Mýty
na to predstavovali dobrý kľúč. Použil som ich
ako reč, ktorou sa dá pretaviť to, čo momentálne cítim. Je pravda, že to bol risk, lebo nie každý tieto mýty pozná. Na druhej strane ma trošku prekvapilo, že ľudia nie sú ako ja, že keď niečo nepoznajú, tak si to doštudujú. Na rozdiel od
Chlapca, Vlčie svadby sú presne také, aké som
ich chcel. Nikdy som nemal pocit, že by ich bolo
treba meniť. Sú presne také, aké mali byť.
Tvoja nová kniha Statusové hlásenia je ešte
stále horúca. Vydal si ju len pár dní pred naším rozhovorom. Je to veľmi originálny koncept. Ale povedz ty sám, ako to celé vzniklo.
Vzniklo to veľmi jednoducho. Keďže poézia
je spôsob môjho života, snažím sa ju predstaviť
aj iným ľuďom cez rôzne statusy na Gmaile alebo na Facebooku. Týždeň čo týždeň som tu prezentoval verše básnikov a poetiek, a tým som sa
snažil mojim známym ukázať, že poézia môže byť
naozaj dobrá. Nie je to len čosi nezrozumiteľné,
ale dokáže osloviť každého. Snažil som sa podľa
toho vyberať básničky, až sa raz vyčerpali. Keďže som potreboval niečo „zavesiť“, pretože kamaráti na to čakali, rozhodol som sa, že tam dám
nejakú svoju báseň. A aby to nebolo také jednoduché, podpísal som ju vymysleným menom.
Takto sa začala hra. Mnohí ľudia si po čase všimli, že niektoré básne sú asi moje, pretože poetika
sa im zdala podobná a opýtali sa ma na to. Keď
zistili, že je to tak, začali hádať, ktoré áno a ktoré
nie. To, čo sa začalo ako hra, postupne prerástlo v projekt. Jedného dňa, keď básní bolo päťdesiat, povedal som si, dajme to dokopy.

ako deti naháňali
sme sa po kopci
moja októbrová líška
v očiach šípky
na šípkach jeseň
trochu unavená
trochu oklamaná
zastala si pred kaplnkou
nájdem si taký strom
pod ktorým sa môžem vykričať
ja tvoj októbrový vlk
Októbrová, Chlapec, 2005
Ako dlho ti to trvalo?
Dva roky.
Tvoje básne sú preložené do viacerých jazykov (angličtina, nemčina a poľština). Ako
to na teba pôsobí ako na mladého autora?
Samozrejme, každý autor, ktorý ide „von“ so
svojou poéziou alebo inou tvorbou, je svojím
spôsobom egoista. Takže určite to aj mňa potešilo. Moje básne vyšli v zahraničných časopisoch, v ktorých odozva nie je až taká veľká. Je
fajn, že básne sú preložené, ale reálne s tým nemám čo urobiť.
Máš ambíciu vydať ich knižne v cudzom
jazyku?
Určite a dúfam, že raz sa tak stane. Bola to ambícia aj pri Statusových hláseniach, najmä preto,
že zbierku som vyskladal s podtitulom Antológia
súčasnej európskej poézie. Mohlo by to zaujať
aj v iných krajinách už len tým, ako my vnímame
niektoré veci a ako si predstavujeme ich poéziu.
Nakoniec to nevyšlo kvôli ﬁnanciám. Preklady sú
drahé a sám si to preložiť zatiaľ netrúfam.
Tvoje básne vyšli v Literárnych krokoch,
Dotykoch, Slove mladých, rôznych zborníkoch, čítal si v Slovenskom rozhlase a na
rôznych podujatiach... Kde všade ťa môžu
ľudia počuť?

Keď bola Salome malá
rástli na stromoch
anjeli
Viseli za vlasy
a hojdali sa vo vetre
Maličká –
je ako anjelik
Roz-koš-ná hovorili
Ak sa nik nepozeral
vytiahla nožnice a...
... chcela byť rýchlo dospelá
úryvok z básne Salome a Ján Krstiteľ,
Vlčie svadby, 2009

Podujatí, na ktorých autori čítajú svoju tvorbu,
je na Slovensku pomerne dosť. Dopredu nikdy
presne neviem, na ktorom budem. Naposledy
som bol v Košiciach, kde sa konala Biela noc literatúry. Bolo to výborné čítanie, kde nás vystúpilo asi štyridsať. Autori sa stretávajú v literárnych
kluboch a na literárnych súťažiach. Niektorí postupne začnú vydávať knihy a pôsobia na rôznych
miestach. Keď autor vydá knihu, nemôže sa viac
zúčastniť literárnych súťaží. Vďaka teda za verejné
čítania, ktoré organizujú aj samotní píšuci autori
a autorky, človek nevypadne z kontaktov a navyše
je to ďalší spôsob vyjadriť samého seba.
Kam by si sa v tvorbe ešte chcel posunúť?
Človek nikdy nevie, čo ho stretne. Keď som
napríklad dopísal Vlčie svadby, netušil som, že
po gréckych mýtoch sa dá posunúť niekam na
internet a využiť nové médiá. Neplánoval som to,
proste to prišlo. Keď príde ten zaujímavý detail,
o ktorom som hovoril – poviem si, toto by bol fajn
koncept a spracujem ho.
Celý život sa venuješ poézii. Prečo si sa
napokon rozhodol študovať žurnalistiku na
Univerzite Komenského, hoci tento odbor sa
nevenuje literárnej tvorbe?
Bojím sa, že ak by som mal literatúru študovať, tak by sa mi to zhnusilo. Na jednej strane ma
baví hľadať rôzne literárne formy, nachádzať metafory, pomenovávať si ich pre seba. Na druhej
strane vidím problém, keď je tvorba veľmi inštitucionalizovaná a treba sa zmestiť do určitého rámca. Určite sú na školách aj výborné profesorky
a profesori, ktorí posúvajú študentov ďalej. Väčšinou sú však školy o tom, že sa človek musí čosi
učiť určitým spôsobom. Pre mňa je výhodnejšie,
ak sa učím niečo, čo potrebujem. Napríklad som
si nevybral obyčajné gymnázium, ale gymnázium
matematiky a fyziky, kde som nakoniec aj maturoval z týchto predmetov. Považujem to za jednu
z najväčších výhod, ktoré mám, pretože som sa
naučil myslieť aspoň trochu pragmaticky, čo je
pri svete poézie asi nevyhnutné, lebo v oblakoch
sa nedá lietať celý život. Žurnalistika je zaujímavá
práve tým, že pracuje so slovom inak. Vedel som
už pracovať so slovom literárne, ale potreboval
som sa naučiť pracovať s ním pragmaticky. Naučil som sa vyškrtať sám seba a vedieť sa rozhodnúť, ktorý výraz je vhodný a ktorý nie.
Vzdelanie na tejto katedre ťa teda istým spôsobom posunulo aj v tvojej literárnej činnosti...
Istým spôsobom áno... Možno aj preto, že
popri štúdiu slovenčiny a literatúry, by som nemal toľko voľného času na vlastné čítanie a vlastnú tvorbu... Napriek tomu, ako paradoxne to vyznie.
Dnes sa profesionálne venuješ mediálnym analýzam. Ako zapadá táto práca do
tvojho životného štýlu poézie?
Je to zasa práca so slovom, a to veľmi exaktným až vedeckým. Analýzy robím pre spoločnosti a inštitúcie. Z určitého počtu mediálnych výstupov (článkov) napíšem analýzu o tom, ktoré
výstupy boli pozitívne a prečo, ktoré negatívne
a prečo. Takisto treba hľadať rôzne súvislosti. Aj
v tejto práci vidím určité poetické myslenie. Človek tu musí dohromady spájať rôzne vecí, a to je
ako pri poézii. V poézii je to možno viac o obrazoch a metaforách a v analýzach ide o súkromný
sektor. Princíp však zostáva veľmi rovnaký a treba ho vedieť využívať aj na jednej, aj na druhej
strane.
Lenka Miller
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Cena Shimadzu 2011
pre farmaceutov

Cena Shimadzu predstavuje možnosť pre mladých začínajúcich vedcov z Českej republiky
a Slovenska prezentovať svoje práce. Za cieľ si kladie motivovať ich a nájsť pozitívny vzťah k svojej práci, pričom vyzdvihuje nové inovatívne metódy, ktoré sú schopné uplatniť sa v bežnej chemickej či analytickej praxi, ako aj v pokročilom výskume v oblasti farmácie a biomedicíny, ale aj
environmentálnych, potravinárskych, toxikologických, forenzných a ďalších oblastiach vyžadujúcich špičkové analytické technológie. Je udeľovaná už od roku 1999 a tento rok sa konal jej
13. ročník ako súčasť programu 63. Zjazdu chemikov v Tatranských Matliaroch v termíne 5. – 9.
septembra.
Naša práca bola venovaná vývoju analytickej metódy, ktorá by umožňovala analyzovať ultrastopové koncentrácie (pikogram/ml) liečiv
a ich biodegradačných produktov (metabolitov)
v zložitých biologických vzorkách (telové tekutiny). Takéto analýzy sú kľúčové pre správne diagnostikovanie chorôb a účinné sledovanie farmakoterapie. Môžu viesť k objaveniu nových biomarkerov chorôb (látky indikujúce určité ochorenie), pochopeniu mechanizmov biodistribúcie
liečiv a ich metabolitov v organizme, a tým mechanizmov účinku liečiv. Takéto analýzy však
majú celý rad tých najnáročnejších požiadaviek,
akými sú (i) kvantiﬁkovať extrémne nízke koncentračné hladiny analyzovaných látok, (ii) rozlíšiť analyty vo veľmi zložitých biologických matriciach, (iii) spracovať veľmi malé množstvá (mikrolitre, miligramy) biologického materiálu.
Nami navrhnutá metóda založená na spojení
izotachoforézy (ITP) s kapilárnou zónovou elektroforézou (CZE) a laserom indukovanou ﬂuores-

cenčnou detekciou (LIF) je efektívnym riešením
práve pre tieto prípady biomedicínskych analýz,
nakoľko kombinuje (i) on-line zakoncentrovanie
analyzovaných látok a extrémne citlivú detekciu,
(ii) on-line puriﬁkáciu vzoriek (odstránenie interferujúcich zložiek matrice) a veľmi selektívnu
detekciu iba ﬂuorescenčne aktívnych látok, (iii)
priame dávkovanie pôvodných (neupravených)
biologických vzoriek do systému. Body (i) - (iii)
tak umožňujú automatizáciu a miniaturizáciu metódy. Parametre navrhnutej metódy (limit detekcie a kvantiﬁkácie, presnosť, správnosť, minimalizácia manipulácie so vzorkou, cena analýzy)
boli porovnané s doposiaľ publikovanými analytickými metódami (chromatograﬁa, elektroforéza, ﬂuorescenčná spektrofotometria) pre analýzu chinínu v moči a nami navrhnutá metóda poskytla po všetkých stránkach najlepšie výsledky.
Preto bola navrhnutá ako špičková metóda pre
rutinné aj referenčné analýzy v pokročilom biomedicínskom výskume s potenciálom pre ďalšie

ﬂuorescenčne aktívne liečivá a ďalšie aplikačné
oblasti (farmácia, toxikológia, environmentálna,
potravinárska a forenzná oblasť atď.).
Do konečného súboja o hlavnú cenu bolo vybratých z celkového množstva prihlásených prác
desať najlepších, ktoré sa dotýkali problematiky syntetickej chémie, analytickej chémie, biochémie a biológie. Jednou z desiatich vybraných
prác, ktoré boli následne prezentované pred odbornou komisiou zloženou z členov Slovenskej
chemickej spoločnosti a Českej spoločnosti
chemickej, sa stala i moja práca, ktorá sa venovala novým pozoruhodným možnostiam spojenia
2D vysokoúčinných elektromigračných separačných metód s vysokocitlivou laserom indukovanou ﬂuorescenčnou detekciou, ako som uviedol vyššie.
Na konferenciu som odchádzal predovšetkým
so zámerom dôstojne reprezentovať Farmaceutickú fakultu UK (FaF UK) a moje pracovisko Katedru farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie spolu so špičkovou vedeckou bázou FaF UK
Centrom excelentnosti Farmácia (CEF) a v neposlednom rade i so zámerom „poruvať“ sa o čo
najlepšie umiestnenie v konkurencii mimoriadne
kvalitných príspevkov. Pre FaF UK to bola prvá
účasť na tomto podujatí. Všetky prednášky boli
vysoko profesionálne, pripravené na veľmi dobrej úrovni a rozšírili môj pohľad o viaceré nové,
mne doteraz neznáme témy. V rovnakom duchu
sa niesli i otázky a postrehy odbornej poroty a
publika, ktoré boli v mnohých prípadoch veľmi
výstižné a podnetné, ale i náročné. S hrdosťou
však môžem konštatovať, že sme ich všetci so
cťou a zdvihnutou hlavou zvládli a postavili porotu do nezávideniahodnej situácie vybrať z tohto
množstva kvalitných prác len tú jednu najlepšiu.
Vyhlasovanie víťazov sa nieslo vo veľmi priateľskom duchu a s konštatovaním, že na Slovensku a v Česku vyrastá nová generácia mladých
nádejných a úspešných vedcov, o ktorých ešte
bude v budúcnosti počuť. Šťastena z celkového víťazstva sa napokon usmiala na prácu, ktorú
som mal tú česť prezentovať a obhajovať v mene
autorského kolektívu práve ja. Vyhláseniu môjho
mena ako víťaza v takej mimoriadnej konkurencii som dlho nemohol uveriť, avšak napĺňal ma
obrovským pocitom šťastia a zadosťučinenia, že
práca, ktorej sa venujem má zmysel. Bez podpory skvelého kolektívu Katedry farmaceutickej
analýzy a nukleárnej farmácie FaF UK a odborného usmerňovania svojho školiteľa by som však
takýto úspech nedokázal.
Moja vďaka preto patrí môjmu školiteľovi doc.
RNDr. Petrovi Mikušovi, PhD., a mojim kolegom
PharmDr. Kataríne Marákovej a PharmDr. Lucii
Veizerovej, PhD., bez ktorých pričinenia, citlivého prístupu k celkovej problematike a najmä trpezlivosti by práca nevznikla a nedosahovala príslušné kvality. Súčasne treba oceniť a vyzdvihnúť i prínos kolegov či už z Česka alebo Slovenska, ktorí sa súťaže zúčastnili a obohatili nielen
moje obzory v oblasti chémie. Na záver by som
chcel pridať želanie, aby sa do takýchto súťaží
prihlasovalo čoraz viac mladých nádejných vedcov, pretože je to jedinečná príležitosť prezentovať seba a svoje pracovisko, ako aj celú našu
univerzitu, a tým sa dostať do povedomia medzinárodne uznávaných vedeckých inštitúcií.
Mgr. Juraj Piešťanský,
doktorand na FaF UK
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Moja slovenská a rakúska alma mater
Logopédia je veda, ktorá rozvíja, buduje, udržiava, zlepšuje a obnovuje ľudskú schopnosť
komunikovať. Väčšine z nás sa preto automaticky spája s materinským jazykom, no nemusí
to byť podmienkou. Na Slovensku má tento odbor silné akademické zázemie, ktoré vytvára
podmienky pre zaujímavú a kvalitnú pedagogickú aj výskumnú prácu, ale slovenskí študenti
logopédie majú možnosť získavať skúsenosti aj na zahraničných univerzitách. Jednou z najbližších je FH Campus Wien, University of Applied Science.

Poštová známka

pre deti
Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK dosahuje cez cielený tvorivý rozvoj celého výchovno-vzdelávacieho
procesu stále lepšie výsledky. Je to predovšetkým preto, že pedagógom tejto katedry šlo vždy predovšetkým o študenta.
O poznanie jeho predpokladov, podchytenie vedomostného potenciálu a talentu a ďalšej práce s ním. Tentoraz môžeme
opäť hovoriť o krásnom úspechu. Z toho
veľkého množstva schopných študentov,
ktorí prezentujú svoje schopnosti v rámci Univerzity Komenského, dostala poslucháčka KVV PdF UK Cenu rektora.
Pedagóg Martin Činovský dosiahol za
desaťročia venované vysokoškolskej výučbe výborné výsledky. Vravia o tom predovšetkým úspechy jeho študentov. Základom ich majstrovstva, ktoré obdivuje Európa
i celý svet, je vynikajúce zvládnutie výtvarných, najmä graﬁckých techník so zameraním na miniatúru známkovej tvorby. Nemôže
jej chýbať kreativita tvorivého návrhu a vnútorná sila emócie, ktorú musí vysoko hodnotené dielo vždy mať. Vysoko oceňujem,
že sa nebojí otvoriť práve tú izbu rozprávkových tajomstiev, klasického motívu a zobrazenia, romantiky, hry o dobre a zle, víťazstve
ľudskosti, ktorú si dnes mnohí nevšímajú. Je
v nej však ukrytý jeden fenomén, túžba väčšiny ľudí po pokoji, kráse a harmónii. Keď je
to navyše prevedené s umeleckým majstrovstvom, otvárame novú knihu objavovania novej kvality žitia a úspechov.
Bola to Bc. Michaela Králová, ktorá dostala Cenu rektora za vynikajúcu diplomovú
prácu v akademickom roku 2010/2011 pod
vedením doc. akad. mal. Martina Činovského, ArtD.
Blahoželáme.
Ľuboslav Moza, PdF UK

FH Campus vo Viedni patrí medzi kvalitné rakúske vysokoškolské inštitúcie. Momentálne ponúka 19 bakalárskych a 13 magisterských študijných programov v rôznych oblastiach, ako študijné programy technického zamerania, bioinžinierstva, ale aj zdravotníckej starostlivosti, kde
ma zaujal odbor, ktorý je rozšírením našej logopédie a nesie názov: Logopädie - Phoniatrie
- Audiologie (logopédia - foniatria - audiológia).
Kombinácia logopédie s medicínskymi odbormi
foniatrie a audiológie umožňuje hlbší pohľad do
problematiky. Prehĺbením vedomostí z medicíny sa logopédi stávajú rovnocennými a užitočnými v interdisciplinárnom tíme lekára a iných odborníkov.
Pre každého študenta je študijný pobyt v zahraničí veľká životná skúsenosť. Už samotný život v neznámom prostredí, nutnosť komunikácie
v cudzej reči, spoznávanie ľudí a kultúr celého
sveta naučí človeka väčšej samostatnosti a zlepší jeho rozhľad. Počas štúdia na zahraničnej univerzite má každý možnosť vidieť a vyskúšať si iný
systém výučby a porovnať ho s domácim. Vyučujúci sa ku mne ako k cudzinke správali veľmi
priateľsky a študenti mi taktiež boli ochotní kedykoľvek pomôcť a poradiť. Túto skúsenosť považujem za veľmi obohacujúcu. Spoznala som tu
kvaliﬁkovaných profesorov a uznávaných odborníkov vo svojom odbore. Ich odporúčania a rady
sú pre mňa veľmi cenné. Veľkým prínosom boli
aj praktické časti výučby na univerzite a klinických pracoviskách. Absolvovala som veľa predmetov, ktoré podstatne rozšírili môj obzor, ako
v oblastiach pre mňa predtým menej známych,
tak aj nadväzujúcich na moje doterajšie štúdium.

Verím, že získané skúsenosti v budúcnosti dobre využijem.
Vynikajúcou pomocou a zdrojom informácií
pre štúdium a môj profesionálny rozvoj bola fakultná knižnica, kde som našla veľké množstvo
relevantných kníh, časopisov a článkov. Načerpala som tu aj námety pre moju diplomovú prácu. Rozhodla som sa venovať augmentatívnej
a alternatívnej komunikácii u mentálne postihnutých. Výhodou bolo, že k dispozícii som mala literatúru z oblasti fyzioterapie, pedagogiky, medicíny, psychológie a ďalších.
Ako zahraniční študenti sme dostali možnosť navštevovať kurzy, ktoré boli iba pre nás,
a to Austrian Culture (Rakúska kultúra) a Deutsch Sprachkurs Fortgeschrittene (Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých). Obidva boli veľmi
kvalitné. V rámci prvého sme navštívili rôzne pamätihodnosti Viedne aj s podrobným výkladom
sprievodcu a zúčastnili sme sa workshopov, týkajúcich sa kultúrneho a spoločenského života.
Minulý semester bol pre mňa nezabudnuteľný
a odniesla som si množstvo užitočných poznatkov a životných skúseností.
Na záver by som chcela povedať, že i keď
mnohé veci sa mi na mojej rakúskej univerzite
páčili a ich aplikovanie do štúdia na našej fakulte by bolo určite zaujímavé, Katedra logopédie
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského ničím nezaostáva za ostatnými známymi európskymi pracoviskami a myslím si, že môžeme byť na
ňu hrdí.
Viera Sísová, študentka 5. roka
štúdia logopédie FiF UK

Vierka (v žltom tričku) strávila semester na FH Campus Wien štúdiom logopédie
v kombinácii s foniatriou a audiológiou.
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Od veľkého štvorčekového papiera
po Cloud-computing
Ján Petrík je autorom prvého informačného systému na podporu študijnej agendy na Univerzite Komenského, ktorý bol v prevádzke plných 19
rokov až do augusta 2009, kedy bol nasadený AiS2. V súčasnosti má na starosti zavádzanie systému Student Live, ktorý prináša e-mailové schránky všetkým študentom univerzity a zabezpečí zaručenú komunikáciu univerzity so študentmi. Pôvodne sme sa mali rozprávať len o tomto e-mailovom riešení, ale nechali sme sa uniesť zaujímavými príbehmi z minulosti, kedy som sa napríklad dozvedel, že prvý e-mail z Československa bol
poslaný z Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (MFF UK).
Počas rozprávania som si všimol, že príbeh systému Študent je pre Jána Petríka vlastne jeho osobným príbehom. Na jeho tvári som videl, že mu
veľmi záležalo, aby používanie systému na študijných oddeleniach prinášalo viac úžitku a spokojnosti ako stresu.
Kedy si začal pôsobiť na univerzite?
V auguste 1973 hneď po skončení môjho štúdia na Elektrofakulte SVŠT. Do Ústavu výpočtovej techniky vysokých škôl, ktorý spadal pod
Rektorát UK, som nastúpil ako technik centrálnej jednotky počítača Siemens 4004. Bol to v

nie vytvoriť aplikáciu, ktorá by pomohla zefektívniť vyplácanie štipendií. V tom čase všetko prebiehalo manuálne a všetky dokumenty prechádzali cez písací stroj. Proces prípravy a vyplatenia štipendií, ktorý predtým trval prakticky mesiac, sme dokázali skrátiť na niekoľko pracov-

dotiahli do konca. Čo si o tom myslíš?
Aj na „matfyze“ som evidoval asi 2 pokusy, ani
jeden z nich však nebol dotiahnutý do úspešného konca. Súvisí to zrejme s univerzitným
prostredím. Ľudia v akademickom prostredí sa
spravidla venujú témam, ktoré sú na špici pozna-

tom čase najväčší počítač v Československu.
Z akýchsi záhadných dôvodov sme mali navonok
informovať, že má menšiu operačnú pamäť, ako
v skutočnosti mal.
Väčšina ľudí ťa pozná ako autora a dlhoročného správcu informačného systému
Študent. Ako si sa dostal k tejto práci?
Myslím si, že začiatky sú v 80-tych rokoch,
kedy ma silne oslovila nastupujúca generácia
mikropočítačov, najmä procesor 8080. Od detailného poznania hardvéru bol k programovaniu len krôčik. A bolo mi vcelku jasné, že počítač
bude čoskoro stáť na každom pracovnom stole. Po zániku ústavu v roku 1986 som prešiel na
MFF UK. Krátko po roku 1989 sa stal dekanom
fakulty Peter Mederly, ktorý ma okamžite oslovil s tým, či by som chcel pre študijné oddele-

ných dní. Toto viedlo k okamžitému nápadu spracovávať takto aj ďalšie veci študijnej agendy. Bol
som vtedy pracovníkom Výpočtového centra a
mohol som tejto práci venovať celú svoju kapacitu. V priebehu asi roka som vytvoril pre „matfyz“
aplikáciu, ktorá najskôr robila základnú evidenciu študentov, neskôr evidenciu študijných povinností a ďalších vecí súvisiacich so štúdiom.
Systém sa rozvíjal, môj „tím“ doplnila Janka Slávková a malo to úžasný výsledok, pretože v priebehu asi dvoch rokov bol systém v prevádzke na
zvyšných 11-tich fakultách. Na dokreslenie jedno číslo: za svoju životnosť modul „Prijímacie konanie“ zaevidoval takmer tri štvrte milióna prihlášok na vysokú školu.
Viackrát som na univerzitách videl podobnú iniciatívu od akademikov, ale projekt ne-

nia, sú produktom výskumu, sú nové. Pochopiteľne, chcú ich vyskúšať, experimentovať s nimi,
otestovať v praxi. Dotiahnuť však veci do konca,
vytvoriť funkčnú aplikáciu pre prax, zariadiť všetko tak, aby to fungovalo (najmä organizačne), zabezpečiť servis pre prevádzku ap. je časovo náročné, navyše nie je pri tom veľký pocit kreativity. Takéto niečo pre akademika znamená „stratu tempa“, je to preňho kontraproduktívne. Tak,
ako si vo vývojových dielňach na Strojníckej fakulte STU nevyrábajú autá, tak aj vývoju softvéru
sa majú venovať odborné tímy (ﬁrmy), ktoré majú
predpoklad zvládnuť všetky potrebné procesy.
Čo bolo tajomstvom úspechu, že tebe sa
to podarilo?
Nebol som „tlačený“ akademickou kariérou,
naopak, akademické prostredie na mňa veľmi
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pozitívne vplývalo. Veľa času som venoval poznávaniu: boli to diskusie najmä s pracovníkmi
študijných oddelení, ale aj s funkcionármi fakúlt
či rektorátu, ale aj iných vysokých škôl. Vytvoril som si veľa veľmi dobrých osobných vzťahov.
Diskusie prinášali množstvo inovatívnych nápadov. Pocit, že je možné niečo pozitívne ovplyvniť, bol veľmi silný. Pracovné povinnosti boli pre
mňa súčasne zábavou, realizoval som nápady,
produkt sa dostával do polohy veľmi dobrého nástroja. Spokojnosť používateľov ma motivovala,
pretrvalo to až do konca. V neposlednom rade
to bola aj „malosť“ kolektívu: je pružnejší, efektívnejší, transparentnejší, na druhej strane ale aj
zraniteľnejší...
Ako si dokázal presvedčiť používateľov?
Neboli tam odporcovia zmeny prechodu z
„papiera“ na PC?
Bolo to najmä o osobnom kontakte, o pozitívnom prezentovaní vecí, ale aj horizontálnej komunikácii medzi študijnými oddeleniami (šírení
dobrých správ). Rád si spomínam na rozhovor
s pani Malatinskou, ktorá bola zakladajúcou pracovníčkou študijného oddelenia „matfyzu“. Bola
už krátko pred dôchodkom, na pracovnom stole mala štvorčekový papier formátu A2, kde mala
v tabuľke precízne usporiadaných všetkých svojich študentov a údaje o ich štúdiu. Spracovávala to tužkou a gumou. Povedala mi: „Ja viem, že
váš počítač je dobrý, ale je verím len tomuto papieru! Novinky už nie sú pre mňa.“ Bolo mi jasné, že v tom momente nemám šancu. Po nejakom čase pani Malatinská svoj papier zrušila...
Aký je tvoj názor na AiS2?
Začnem všeobecnejšie: úlohou akademického informačného systému je kvalitná podpora
hlavných činností univerzity, t. j. výučby a vedy,
má ale súčasne aj dôležitú marketingovú rolu
smerom navonok, a to vnímanie univerzity z externého prostredia, záujem uchádzačov o štúdium ap. Jeho výber a kvalita sú preto mimoriadne dôležité. A teraz konkrétne: otázka inovácie
systému Študent bola predmetom diskusií niekoľko rokov. Ponuka vhodných systémov na slovenskom trhu je, žiaľ, obmedzená. Do úvahy prichádzali reálne len 3 produkty, žiaden z nich ale
nepokrýval komplexnosť, špeciﬁká a individualitu UK. Významnou alternatívou bola možnosť vývoja systému na základe špeciﬁkácie UK externým dodávateľom, ktorú sme v CITe považovali
za veľmi vhodnú. Riešením bolo nakoniec „politické“ rozhodnutie: UK má AiS2.
Dnes, po dvoch rokoch prevádzky tohto systému, môžem konštatovať, že jeho používanie je
pre veľa používateľov viac trápenie ako radosť
z práce. A toto nie je poznatok len z prostredia
UK. Najviac problémov a stresu avizujú študijné
oddelenia a študijní prodekani, ďalší používatelia
hovoria o oveľa väčších očakávaniach, než je realita, najtvrdší kritici sú študenti „matfyzu“, počul
som aj slovo „hanba“. Všeličo sa dá dozvedieť
aj z diskusií na sociálnych sieťach. Takýto stav
nie je priaznivý pre UK, ktorá je vnímaná jednak
ako prvá univerzita v SR, ale má aj ambíciu mať
dobrý rating v rámci minimálne stredoeurópskeho univerzitného priestoru. Je preto čas zamyslieť sa, ako túto situáciu riešiť, aby sa vízie a ciele UK mohli uspokojivo napĺňať. Riešenie má jednoznačne v rukách vedenie UK.
Prejdime k systému Student Live, na nasadzovaní ktorého teraz pracuješ. Čo by mal
tento systém zabezpečovať?

Je to systém, ktorý poskytuje službu elektronickej pošty (e-mail). Po úplnom nasadení bude
pre všetkých študentov UK. Potrebujeme totiž jeden presne deﬁnovaný komunikačný kanál medzi školou (ktorú reprezentujú najmä učitelia,
funkcionári a študijné oddelenia) a študentmi.
Bude to klasický e-mail dostupný z internetu?
Áno, e-mailová adresa bude dostupná z internetu, teda ktokoľvek na ňu bude môcť poslať
správu. Študenti sa k svojej schránke dostanú
po prihlásení sa na portál moja.uniba.sk, predpokladá sa, že vstup bude aj z AiS2.
Akú adresu budú mať študenti?
Každý študent univerzity bude mať e-mailovú adresu vo formáte univerzitnylogin@uniba.sk,
napríklad petrik1@uniba.sk. Predpokladáme, že
v neďalekej budúcnosti budú mať takéto adresy aj zamestnanci univerzity. Študenti budú mať
kontá v systéme Student Live, zamestnanci na
univerzitných e-mailových serveroch.
Čo sa stane s adresou po skončení štúdia?
Každému študentovi vytvoríme pri nástupe na
štúdium na serveri Student Live schránku (konto) s univerzitnou e-mailovou adresou a táto mu
zostane natrvalo. Univerzita si tak ponechá komunikačný kanál na všetkých svojich absolventov na dlhé roky dopredu.
Bude možné si poštu presmerovať napríklad na súkromný e-mail?
Samozrejme. S e-mailovou adresou je to inak,
ako s adresou trvalého bydliska, ktorú môže mať
človek len jednu. E-mailových adries môže mať
viac, je však potrebné mať v nich „poriadok“.
Optimálne je presmerovať si poštu zo všetkých
na jednu adresu a schránku pravidelne „vyberať“.
Budú sa môcť odosielatelia spoľahnúť, že
e-mail bude študentom doručený?
Iste. Budeme vedieť, že e-mail prišiel na server. Ale či si ho študent otvorí (či už presmerovaním alebo prečítaním), tak to je už jeho zodpovednosť. Ak si ho presmeruje na iné miesto (adresu) a
tam nastane problém, môže sa stať, že e-mail mu
nebude doručený. Univerzita teda garantuje doručenie e-mailu na server Student Live.
Akým spôsobom bude môcť UK študentom poslať správu?
V prvom rade jednotlivo, ak odosielateľ pozná
konkrétnu adresu študenta. Veľmi dôležité je ale
hromadné odosielanie správ. Na to slúžia tzv.
mailinglisty. Sú to zoznamy e-mailových adries,
ktoré majú nejaký spoločný atribút. Napríklad:
všetci študenti bakalárskeho denného štúdia fakulty. Takýto mailinglist použije napríklad dekan,
ak bude chcieť študentom oznámiť, že im udelil
dekanské voľno z dôvodu imatrikulácie. Vytváranie takýchto mailinglistov zabezpečuje v súčasnosti CIT na základe požiadavky fakulty a tieto sú
dostupné všetkým zamestnancom fakulty používajúcim fakultný mail server. Zoznamy sú denne
aktualizované.
Bude môcť učiteľ poslať e-mail svojim študentom skupinovo?
Predstava je taká, že učiteľ by mal mať možnosť poslať e-mail cielene vybranej skupine študentov, napr. študentom konkrétneho krúžku.
(Napríklad im chce oznámiť, že zajtra začne cvičenie o 15 minút neskôr.) Informácia o tom, ktorý
študent má zapísaný aký predmet, v ktorom krúžku je ap., sa nachádza jedine v systéme AiS2,

preto správy tohto typu bude možné odoslať len
zo systému AiS2. Dodávateľ nám túto funkcionalitu sľubuje od novembra minulého roku, ale
dodnes to nie je funkčné. Aj napriek tomu sme
službu odštartovali, aby sa do nej študenti mohli
prihlásiť a získali s ňou skúsenosti. Učitelia majú
zatiaľ k dispozícii len mailinglisty, o ktorých som
hovoril v predchádzajúcej otázke. Samozrejme,
stále existuje možnosť, aby si učiteľ vytvoril vlastný mailinglist. Predpokladám, že veľká väčšina
doteraz využívala práve tento spôsob.
Kedy to podľa teba asi bude zrealizované?
Nerád by som bol v polohe „veštca zo sklenenej gule“. Máme informácie, že dodávateľ na riešení pracuje a postupuje k cieľu.
Aké funkcie ešte bude Student Live ponúkať okrem mailovania?
Súčasťou každej schránky je online diskový priestor s kapacitou 25 GB na ukladanie súborov. Okrem toho ponúka Microsoft gratis používanie webových verzií programov Word, Excel ap.
25 GB je veľmi veľa, budú si tam môcť študenti nahrávať napríklad aj ﬁlmy?
To nie, možno nejaké krátke, maximálna veľkosť jedného súboru je obmedzená. Podľa vyjadrenia Microsoftu si tam môžu študenti zálohovať všetky svoje dokumenty, ktoré neprekračujú
kritickú hodnotu približne 100 MB.
Kde budú tieto e-mailové schránky fyzicky uložené?
Student Live je služba, ktorá beží v tzv. cloud-e. „Cloude computing“ je súčasný trend poskytovania služieb informačných technológií.
Poskytovateľ zabezpečuje jednak technické
prostriedky, v tomto prípade ide o veľa počítačov tvoriacich tzv. počítačovú farmu, ktoré navonok predstavujú jeden superpočítač, ďalej komunikačné prostredie, systémový a aplikačný
softvér a celú ich prevádzku. Pri tejto technológii
už nie je možné presne určiť, kde sa konkrétna
schránka alebo súbor fyzicky nachádzajú. Podľa informácií z Microsoftu sa významná časť hardvéru nachádza v Írsku. V súvislosti s reguláciami Európskej únie o ochrane osobných údajov
sú teda údaje „doma“. Takáto služba je pre UK,
ale aj ďalšie školy, ktoré ju používajú, výhodná,
pretože prakticky všetky náklady na službu znáša spoločnosť Microsoft.
Prečo to Microsoft robí bezplatne?
Domnievam sa, že by radi posilnili svoju pozíciu
voči konkurenčnej službe Gmail. A, samozrejme,
ak absolventi majú praktické zručnosti s produktmi
MS Ofﬁce, to nepotrebuje ďalší komentár...
Kedy bude táto služba prístupná študentom?
Niektorí študenti ju už majú, od septembra sú
v pilotnej prevádzke 3 fakulty: FMFI UK, FM UK
a FSEV UK. CIT UK zabezpečil vytvorenie cca
9000 kont, z nich si do konca septembra študenti aktivovali necelých tisíc. Zaujímavé je, že
na Centre podpory IT (CePIT) sme zatiaľ zaznamenali len jeden telefonát súvisiaci s touto službou. Možný dôvod je ten, že prakticky každý
uchádzač, ktorý prichádza študovať na UK, už
má skúsenosti s používaním elektronickej pošty.
A tiež systém je dostatočne intuitívny. Predpokladáme, že ostatné fakulty naštartujú od budúceho akademického roka.
Matúš Kováčik, CIT UK
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takúto úroveň podarí udržať práve prostredníctvom doktorandov aj do budúcnosti.
Dôležitým cieľom konferencie bolo predstavenie aktuálnych vedeckých projektov na
Slovensku a v Českej republike. Konferencia
prispela k vytváraniu sietí medzi doktorandmi na
katedrách germanistiky na slovenských univerOd 7. – 9. septembra 2011 sa v Bratislave na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škan- zitách, Slovenskej akadémii vied, ako aj s unidinavistiky FiF UK uskutočnila 1. doktorandská konferencia germanistov Slovenska. Počas verzitami v Českej republike. Celkovo sa kontroch dní mali možnosť účastníci v štyroch sekciách predstaviť svoje projekty a diskutovať ferencie aktívne zúčastnilo 31 doktorandov
o nich. Témou bol nemecký jazyk ako vedecký jazyk na slovenských univerzitách. Konferencia z dvoch krajín a jedna kolegyňa z Poľska.
Konferencia zároveň pomohla vytvoriť platbola určená predovšetkým slovenským absolventom a absolventkám a budúcim univerzitným
formu pre budúcu spoluprácu v oblasti vedy
docentom v odbore germanistika, ale privítali sme aj hostí z Českej republiky.
a výskumu medzi jednotlivými univerzitami ako
Pri príležitosti otvorenia konferencie, ktoré sa na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.
uskutočnilo v priestoroch rezidencie veľvyslan- Účastníci diskutovali o vedeckých otázkach
ca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku v rámci germanistických disciplín, ktorými sú
Dr. Axela Hartmanna, sa účastníkom prihovoril literárna veda, translatológia, nemecký jazyk
okrem veľvyslanca aj dekan FiF UK prof. PhDr. ako cudzí jazyk a lingvistika. Konferencia bola
Jaroslav Šušol, PhD., a vedúca Katedry germa- podporovaná v rámci projektu vzdelávania bunistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK dúcich docentov zo strany DAAD, Veľvyslanecdoc. PhDr. Taida Nováková, CSc., ako aj lektor- tva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave
ka Priv. Doz. Dr. phil. habil. Sabine Eickenrodt a Katedry germanistiky, nederlandistiky a škanz Berlína. Všetky spomínané osobnosti vyzdvihli dinavistiky FiF UK.
dlhodobú tradíciu používania nemeckého jazyka na slovenskom území, ako aj výraznú tradíciu
Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.,
v jeho výučbe na školách a vyslovili nádej, že sa
doktorand FiF UK

1. doktorandská konferencia
germanistov na Slovensku

Erasmus Rotterdamský:

Chvála bláznivosti kedysi a dnes
V roku 2011 si celý svet pripomína 500 rokov od vydania ojedinelej knihy „Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti“. Bolo by veľkou chybou, keby sme si toto výročie nepripomenuli. Kniha a jej obsah totiž aj po pol tisícročí stále patrí nám všetkým. Vedcom, politikom, umelcom, celej spoločnosti. Je stále aktuálna a v mnohom nemenná. Je to dobre? Bolo možné vytvoriť nadčasové dielo aj v pre nás stále ťažko pochopiteľnej dobe konca temného stredoveku?
Spoločnosť Artem bola jednou z tých organizácií, ktorá sa cez VI. tvorivé medzinárodné výtvarné sympózium k predmetnému autorovi i jeho
knihe vrátila. Vyzvala slovenských a talianskych
výtvarných umelcov, aby zareagovali a vyjadrili to,
na čo sa už veľkej časti našich popredných ľudí
reagovať nechce. Lebo vedia, že sa nezmenilo
temer nič. Táto kniha sa totiž píše stále. Odkedy
jestvuje ľudstvo. Je o hľadaní nejestvujúcej pravdy, o pýtaní sa bez dostatočných odpovedí. Je
o ustavičnej ceste za spravodlivým, spokojným a
dobrým spôsobom existencie. Hľadaním života,
v ktorom sa dá normálne žiť.
Aj vďaka bláznivosti zvládajú ľudia ťažké chvíle.
Ona predlžuje mladosť a odďaľuje starobu. Žiaden vzťah v živote by bez nej nebol príjemný, ani
trvalý. Rôzni ľudia, ﬁlozoﬁ i politici nikdy nebudú

vedieť toľko, aby mohli vyhlasovať, že práve ich
názor je ten správny. Takto uvažuje v neopakovateľnej knihe Erasmus Rotterdamský.
Pohľady na život tak, ako sú zaznamenané autorom knihy spred 500 rokov, sú akoby dnešnými. Možnože ešte o trochu láskavejšími. Ako žiť
skutočne a ako žiť šťastne. Kde siaha vplyv spoločnosti na človeka. Môže byť život bezbrehý? Je
ľudská sloboda bláznením? Únikom alebo skutočnou cestou k šťastiu? Dá sa poučiť z neustáleho kolotoča vlastnenia a strát majetkov? Čo je
moc a čo peniaze vo vzťahu k slobode žitia?
Z diel, ktoré vznikli na tomto medzinárodnom
sympóziu, zostavil kurátor a tvorca projektu PhDr.
Ľuboslav Moza rozsiahlu, prehľadnú a umelecky hodnotnú kolekciu. Z novovzniknutých maliarskych originálov, obrazov 18 výtvarných umelcov

zo Slovenska a 18 umelcov z Talianska. V slovenskej sekcii sa zameral predovšetkým na tvorivé
výpovede tých najmladších autorov.
Osobitým dielom s centrálne umiestneným
zlatým kotúčom v jemnej farebnosti obrazovej
plochy sa na tejto putovnej výstave po viacerých
krajinách Európy predstavuje Iva Paštrnáková.
Vstupný panel výstavy, ktorej vernisáž sa konala
9. septembra 2011 v galérii Slovenského rozhlasu, oživili „upútavky“ veselosti, hravosti, mladosti dvoch autoriek – študentiek. Drippingové maľby Barbory Okasovej v čiernom monochróme zobrazujú dimenzie inteligencie a humoru Milana
Lasicu a Júliusa Satinského. Akoby v rozprávkovej animácii. A triptych Martiny Širáňovej svietiaci farbou a voľným ničnerobením ľudí a ich života na hojdačke. V ďalšej časti výstavy boli autorsky mimoriadne pôsobivé hĺbavé mačkoobrázky,
v ktorých dominovali desiatky všetko hovoriacich
uší od Beáty Capkovej. Divákov zaujala farebná,
expresívna ﬁgurálnosť Mirky Mitošinkovej. Marta Kissová sa predstavila kvalitnou skladačkou
triptychu farby, textu, hľadania súvislostí a prírody. V prírode nachádza svoje inšpirácie aj Zuzana Petráková. (Viac informácií o výstave nájdete
na: www.artem.sk).
V tomto texte sme uviedli mená tvorcov z našej
Pedagogickej fakulty UK. Ich tvorba plne zodpovedala nárokom, ktoré kládla uvedená téma. Ďalej rozvíja motto výstavy. A pokračuje v úvahách,
ktoré by sa už raz mohli stať výzvami. Lebo sme
zabudli rozmýšľať o poslaní človeka a zmysle
jeho existencie. Lebo opäť vyhráva hrubosť nad
rozumom a zákonom. A je to vždy najmä umenie,
ktoré stimuluje vývoj a vzdelanosť. Bez neho by to
jednoducho nešlo.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
Beáta Capková – Ears III.
Miroslava Mitošinková – Bohyňa bláznivosti
Iva Paštrnáková – Chvála bláznivosti s bleskom
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Ďalší ročník

Letnej
teologickej
akadémie
na EBF UK
V dňoch 4. – 8. júla 2011 sa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK uskutočnil ďalší ročník obľúbeného vzdelávacieho
podujatia v anglickom jazyku, ktoré je určené pre vynikajúcich študentov magisterského štúdia a pre doktorandov v odbore
evanjelická teológia.
Tento rok sa Letnej teologickej akadémie zúčastnilo desať študentov. Na intenzívnom seminári prednášal Rev. Anthony Cook,
PhD., prodekan pre vzdelávanie a znalec
v oblasti praktickej teológie z evanjelickej teologickej fakulty Concordia Theological Seminary zo St. Loius, USA. Seminár bol zameraný predovšetkým na analýzu, možnosti
a výzvy novej religiozity a nových foriem kresťanstva (tzv. Emerging Churches) v sekularizovaných spoločnostiach. V rámci prednášok
a následných diskusií sa Dr. Cook venoval aj
otázkam vzťahu medzi modernou a postmodernou spoločnosťou, ako aj vplyvu technológií na súčasnú spoločnosť a cirkev.
Dr. Cook je jedným z členov tímu, ktorý
sa na Concordia Theological Seminary zaoberajú využívaním najmodernejších technológií v rámci výučby teológie na amerických vysokých školách. Táto vysokoškolská inštitúcia bola v USA jednou z prvých, ktorá sa zapojila do programu iTunes University, v rámci ktorého sú prostredníctvom tzv. podcastov
sprístupňované vysokoškolské prednášky širokej verejnosti.
Letná teologická akadémia 2011 sa vydarila a dúfame, že budúci rok sa uskutoční jej
ďalší ročník. V prípade záujmu sa jej môžu
zúčastniť nielen doktorandi zameraní na štúdium teológie, ale aj študenti z príbuzných
študijných odborov.
Mgr. Štefan Panuška,
interný doktorand na EBF UK

Rev. Anthony Cook z Concordia Theological Seminary v St. Loius sa na Letnej teologickej akadémii venoval aj vplyvu technológií na súčasnú spoločnosť a cirkev.

Folklórny súbor GYMNIK v Kórei
Na základe pozvania Kórejskej sekcie International Organization of Folk Art (UNESCO_NGO)
a Odboru kultúrnej diplomacie MZV SR sa folklórny súbor Gymnik FTVŠ UK zúčastnil ako oﬁciálny predstaviteľ slovenského ľudového umenia na Svetovej kultúrnej výstave Expo Gyeongju
2011 v Kórei.
Hlavnými aktivistami boli vybrané súbory z celého sveta. Festival prebiehal kontinuálne spolu
s ostatnými kultúrnymi aktivitami (výstavy, mítingy, koncerty...) v Expo Park v centre Gyeongju.
Slovenská republika bola v rámci Svetovej kultúrnej výstavy Expo zastúpená aj samostatnou expozíciou predmetov tradičnej slovenskej kultúry a ľudového umenia, ktorú pripravil Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Soule (kroje, výšivky, tradičné krojované postavy, bábiky, fujara,
habánska keramika a pod.).
Gymnik absolvoval 14 polhodinových vystúpení (dve vystúpenia denne) na dvoch koncertných javiskách. Organizačný výbor Expo 2011
pripravil informačný bulletin s charakteristikou
a programom súboru, plagát a reklamu v médiách. Náš úvodný program prebehol v rámci Dňa
slovenskej kultúry. Program uviedol veľvyslanec
Slovenska v Kórei – excelencia Dušan Bella. Na
slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj generálny tajomník Svetovej kultúrnej výstavy Expo pán
Chung Kang-Chung a primátor mesta Gyeongju
pán Cho Yang-Sik.
Program sledovalo viac ako 1500 divákov
a svoje pozitívne emócie vyjadrovalo neutíchajúcim aplauzom. Môžeme sa pochváliť i následnou
skvelou recenziou v miestnej tlači a v EXPO-bulletinoch. V rámci propagácie informačné multiobrazovky uvádzali každý deň charakteristiku súboru a aktuálny program, (popis a charakteristika tanečných blokov a krátky šot o Slovensku).
Konferenciéri na jednotlivých predstaveniach
uvádzali FS Gymnik ako popredného predstaviteľa Slovenského ľudového umenia, ktorý vystupuje na EXPO pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva
zahraničných vecí SR. Okrem toho pred každým
predstavením sme mali vyhradený pult, na ktorom boli ponúkané propagačné materiály o Slovensku, o Univerzite Komenského a súborové
bulletiny.

Celkovo naše predstavenia videlo naživo viac
ako 20-tisíc divákov. Vysokú spokojnosť s predvedeným umeleckým výkonom súboru Gymnik ocenil vo svojom prejave i generálny riaditeľ EXPO 2011 pán Kim Kwan Yong. Vyzdvihol
najmä akademickú, amatérsku bázu súboru a
výraznú podporu tejto formy kultúrneho prejavu zo strany Univerzity Komenského v Bratislave a FTVŠ UK.
Po ukončení nášho turné na Expo 2011 sa
súbor na pozvanie nášho veľvyslanectva presunul do Soulu, kde počas nasledujúcich troch dní
uskutočnil 4 reprezentačné vystúpenia pre KIA
Motors Soul a Hankuk University Soul. Milým
prekvapením pre nás bolo stretnutie na Hankuk
univerzite, kde nás plynulou češtinou a slovenčinou privítalo 34 poslucháčov Inštitútu pre východnú Európu pod vedením profesora Kuichin
Kima. Z nášho pohľadu najkrajším a zrejme i najdôležitejším bolo záverečné vystúpenie v divadle
v Soule, ktoré sa konalo pod záštitou nášho veľvyslanectva. Zúčastnilo sa na ňom okrem diváckej verejnosti aj 30 veľvyslancov z celého sveta
pôsobiacich v Kórei. Toto vystúpenie bolo plné
pozitívnej energie a emócií a myslím si, že sa stalo skutočne skvelou umeleckou bodkou nášho
umeleckého turné. Na záverečnej recepcii sme
prijali množstvo poďakovaní a gratulácií. Excelencia pán Dušan Bella vyslovil maximálnu spokojnosť s naším účinkovaním v Kórei.
Reprezentácia FS Gymnik prebehla na vysokej umeleckej a spoločenskej úrovni. O umeleckej kvalite súboru svedčia vypredané hľadiská
a nekonečný záujem publika o autogramy a fotografovanie. Projekt splnil svoj cieľ – predstaviť naše ľudové umenie Kórejskej i svetovej verejnosti. Sme potešení, že väčšinu publika tvorili mladí ľudia, ktorí naše kultúrne dedičstvo prijali s nadšením a s úctou.
Štefan Gerhát, Peter Mezei

26

AKTIVIT Y NAŠICH PRACOVÍSK

Účasť slovakistov

na medzinárodných slavistických výskumoch

K významným projektom, ktorým sa Katedra slovenského jazyka FiF UK etabluje v rámci domácej jazykovedy, aj účasti na medzinárodných výskumných projektoch, je spracovanie jednej z prirodzených podôb slovenského jazyka – slovenských nárečí. Slovenskí dialektológovia a historici jazyka sú zapojení do medzinárodného výskumného projektu s názvom Slovanský jazykový atlas, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou Medzinárodného komitétu slavistov.
Na tomto projekte sa zúčastňuje trinásť štátov – všetky slovanské krajiny a Nemecko, na
území ktorého žijú používatelia hornolužickosrbských a dolnolužickosrbských nárečí. Výskumný
areál projektu tvorí 853 lokalít od Jadranského
mora po Ural tak, aby postihovali diferenciáciu
nárečových areálov (zahrnuli sa doň aj slovanské lokality, administratívne začlenené do štátnych útvarov s majoritným neslovanským obyvateľstvom). Vo všetkých 853 lokalitách sa vyplnil dotazník obsahujúci 3454 skúmaných javov
z oblasti hláskoslovia, tvaroslovia, lexiky, tvorenia slov, sémantiky, prozódie a syntaxe. Pri získavaní terénnych údajov sa uplatnili zásady fonetickej transkripcie tak, aby každému zvuku zodpovedal osobitný znak.
Od začiatku výskumu v druhej polovici minulého storočia zastupoval v projekte slovenskú univerzitnú vedu vedúci Katedry slovenského jazyka FiF UK a neskorší prorektor UK profesor Eugen Pauliny (1912 – 1983). Aj jeho zásluhou
projekt nadobudol reálnu podobu v tom, že po
ukončení terénneho výskumu sa nárečový materiál začal koncom osemdesiatych rokov minulého storočia publikovať v dvoch sériách Slovanského jazykového atlasu: hláskoslovno-gramatickej, v ktorej sa interpretujú javy z oblasti hláskoslovia, tvaroslovia a skladby slovanských ná-

rečí, v lexikálno-slovotvornej sérii sa spracúvajú javy z oblasti tvorenia slov, lexiky a sémantiky.
Po profesorovi E. Paulinym prevzal práce na
tomto projekte v roku 1988 jeho žiak, v súčasnosti profesor Katedry slovenského jazyka FiF
UK Pavol Žigo. V posledných rokoch sa do riešenia problematiky v rámci projektu tematikou svojich prác zapojili aj traja doktorandi katedry a po
obhájení dizertačnej práce okrem ďalších úloh
materiál Slovanského jazykového atlasu syntetizuje pracovníčka katedry Mgr. Renáta Kamenárová, PhD.
V hláskoslovno-gramatickej sérii s tematikou hláskoslovného vývinu doteraz vyšli zväzky v siedmich krajinách. Ďalšie zväzky tejto série majú rozpracované česká, ruská, slovinská
a slovenská komisia. V lexikálno-slovotvornej sérii doteraz vyšli zväzky s rôznorodou tematikou,
napr. „Živočíšna ríša“, „Rastlinstvo“ či „Povolania
a spoločenský život“. Slovenská komisia je v záverečnej fáze prípravy zväzku „Poľnohospodárstvo“ a „Doprava a komunikácia. Ľudová technika. Staviteľstvo“.
Rozvoj elektroniky priniesol množstvo pozitívnych prvkov aj do spracovania materiálov Slovanského jazykového atlasu. V roku 2000 vznikla počítačová sekcia projektu a predsedníctvo
od jej založenia až po súčasnosť vedie profesor

Žigo. Zásluhou slovinských a slovenských jazykovedcov táto komisia pripravila digitálnu podobu mapy celoslovanského nárečového areálu,
sústavu fontov na fonetickú transkripciu a znakov na kartograﬁckú interpretáciu javov na mapách.
Slovenská pracovná skupina navyše vypracovala program elektronického spracovania materiálov Slovanského jazykového atlasu a konečné
výsledky prezentovala na bratislavskom zasadnutí Medzinárodnej komisie Slovanského jazykového atlasu v októbri 2004. Účastníci projektu
z 13 krajín tento softvér ako produkt slovenskej
národnej komisie prijali ako záväzný prostriedok
prípravy ďalších zväzkov Slovanského jazykového atlasu. Hlavný zmysel počítačového spracovania atlasu spočíva v tom, že umožňuje dialektológovi syntetizujúcim spôsobom pripraviť na
vydanie terénny nárečový materiál, ktorý sa v súčasnosti vníma ako kultúrne dedičstvo. Výsledky elektronického spracovania eliminujú rozsiahle nežiaduce korekcie, ktoré boli nevyhnutné po
každom redakčnom a kartograﬁckom spracovaní nárečového materiálu vo vydavateľstvách.
Význam takéhoto rozsiahleho projektu nie je
len v interpretácii jazykového materiálu všetkých
nárečí slovanských jazykov. Syntetizujúci pohľad
na priestorové spracovanie prirodzených podôb
jazyka a komentár k týmto javom
nadobúda interdisciplinárnu povahu, pretože je svedectvom prirodzeného jazykového vývinu, stáročných interkultúrnych kontaktov, ich vplyvov na ostatné jazyky a
ich nositeľov. Okrem jazykovedy sa
tak Slovanský jazykový atlas stáva
impulzom výskumov v ďalších slavistických odboroch, poskytuje
prostriedky na dotváranie historických, etnologických, kulturologických poznatkov o slovanskom jazykovom území a syntetizujúce poznatky z jednotlivých zväzkov siahajú až na hranice fenomenológie
jazyka.
Podľa podkladov
vedúceho projektu
prof. PhDr. Pavla Žiga, CSc.,
spracovala Lenka Miller

Prezentácia desiatich zväzkov Slovanského jazykového atlasu medzinárodnou komisiou na
14. medzinárodnom slavistickom
kongrese v Ochride (zástupca
slovenskej delegácie P. Žigo druhý sprava). Foto V. Grešlík
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Vďaka skvelým učiteľom mám angličtinu stále rád…
alebo

Dvadsať rokov Jazykového centra CĎV UK
Na budúci rok oslávi Jazykové centrum Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (JC CĎV UK) v Bratislave 20. výročie svojho založenia. Počas dvadsaťročného pôsobenia na vzdelávacom trhu zabezpečilo pre učiteľov a pracovníkov UK, študentov a odbornú verejnosť kurzy anglického, nemeckého, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka, ale študovali sa i menej frekventované jazyky ako holandčina, japončina a čínština. Ku klientom JC
CĎV UK patria tiež špičkoví predstavitelia politického a odborného života (štátni tajomníci, ministri, veľvyslanci, riadiaci pracovníci bánk, automobiliek atď.).
Jeho zamestnancami sú lektori, ktorí dlhodobo pôsobili v zahraničí – sú to všetko kvaliﬁkovaní odborníci s niekoľkoročnou praxou, medzi
ktorými je i nositeľka ocenenia Európsky učiteľ
jazykov v roku 2005. Za obdobie celej doterajšej
existencie sa v tejto inštitúcii celkovo vystriedalo
80 zahraničných lektorov – z USA, Veľkej Británie, Írska, Nemecka, Rakúska, Holandska, Talianska, Japonska a Číny. Pre potreby UK a verejnosti vykonáva tiež poradenskú, pedagogickú
a skúšobnú činnosť a venuje sa aj vedeckému
výskumu a edičnej činnosti.
JC CĎV UK vzniklo 1. apríla 1992 v rámci
spolupráce s Univerzitou v Groningene v Holandsku ako pedagogické a vedecké pracovisko
UK, ktorého hlavnou úlohou bolo organizovať jazykové kurzy na špeciﬁcké profesionálne účely.
Do tohto cieľa sa premietli dlhoročné skúsenosti Jazykového centra na Univerzite v Groningene, ktoré predstavovalo nový a moderný typ pracoviska tohto zamerania a ktoré sa pre JC CĎV
UK stalo modelovým pracoviskom. V decembri
2004 sa JC pričlenilo k novovzniknutej súčasti UK – CĎV UK ako jedna z jeho štyroch divízií.
Počas dvadsiatich rokov Jazykové centrum
úspešne zorganizovalo v rámci sústavnej prípravy na budúce povolanie jazykové kurzy pre
maturantov v dennom štátnicovom kurze jazyka
anglického a nemeckého schválenom minister-

stvom školstva, jazykový audit, ako i večerné kurzy všeobecného a odborného jazyka a letné intenzívne kurzy v jednotlivých jazykoch. V rámci
ponuky odborného jazykového vzdelávania zabezpečilo pre študentov a zamestnancov Právnickej fakulty UK odborný kurz anglického jazyka pre právnikov. V roku 2010 otvorilo JC ďalší odborný kurz akreditovaný ministerstvom školstva – Tvorba záhrad a odborná terminológia v
anglickom jazyku.

„...dnes som rád, že s takmer
dvadsiatimi účastníkmi kurzu som
vydržal do úplného konca a bol
som, myslím, medzi poslednými
štyrmi, ktorí načas kurz aj ukončili štátnou skúškou. Vďaka skvelým učiteľom mám angličtinu stále rád. Ďakujem!“
Ján Škoda,
bývalý hovorca MZV SR
JC CĎV UK bolo v rokoch 2000 – 2004 sekretariátom Česko-Slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách CASAJC, ktorá je členom Európskej konfederácie
Jazykových centier vysokoškolského vzdelávania CercleS. V spolupráci so sekretariátom Inštitútu amerikanistiky a anglistiky Technickej univerzity v Drážďanoch bolo v rámci projektu UNIcert (Univerzitný certiﬁkát moderných jazykov
pre všetky vysoké školy na Slovensku) koordinátorom prác katedier jazykov na slovenských vysokých školách a v rokoch 2006 až 2007 v rámci projektu CercleS koordinátorom testovania a
overovania Európskeho jazykového portfólia pre
vysoké školy (ELP) na Slovensku.
V roku 2009 sa táto vzdelávacia inštitúcia
spolu s deviatimi slovenskými univerzitami stala

súčasťou projektu ﬁnancovanom ESF Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov. Cieľom projektu, ktorý potrvá až do septembra 2013, je zabezpečiť dostatok kvaliﬁkovaných učiteľov cudzích jazykov na prvom stupni
základných škôl formou rozširujúceho alebo doplňujúceho vzdelávania. JC CĎV UK koordinuje za Univerzitu Komenského výučbu ôsmich cudzích jazykov: anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, talianskeho a španielskeho.
V rokoch 2000 až 2011 sa JC zapojilo do projektov Socrates Erasmus – TNP 3 – Tematické
siete, obsahom ktorých je zvýšenie kvality a dosiahnutie transparentnosti vo výučbe cudzích jazykov na európskych vysokých školách. Na tomto projekte, ktorého koordinátorom bola Freie
Universität Berlín, JC spolupracovalo s 22 jazykovými centrami a katedrami jazykov najväčších
európskych univerzít. JC ďalej pracovalo a pracuje na projektoch: EU LanQua: Výučba jazykov
na vysokých školách v rámci celoživotného vzdelávania (2008 – 2010) a Grundtvig project Volunteers (v spolupráci s divíziou UTV, 2011).
V rámci publikačnej činnosti JC CĎV UK vydalo niekoľko odborných skrípt a interných študijných materiálov o. i. pre JASPEX, pre ČSOB,
pre Ministerstvo zahraničných vecí SR a pre Národnú banku Slovenska.
JC CĎV UK vďačí za dvadsaťročné úspechy
predovšetkým vysokej profesionalite svojich
učiteľov a ich zodpovednému prístupu k práci.
Niektorí zostali verní jazykovému centru od začiatku jeho existencie a mladí kolegovia priniesli nové podnety do našej práce. Spolu s našimi
klientmi veríme, že vďaka našim vzdelávacím i
výskumným výsledkom sa budeme i naďalej tešiť z podpory vedenia našej univerzity i vedenia
CĎV UK.
Mgr. Katarína Havlíčková,
riaditeľka divízie JC CĎV UK
Mgr. Klaudia Báčkaiová,
pracovníčka CĎV UK pre styk s verejnosťou
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Okoreňme náš
šatník slangizmami
Slang už dávno nie je ponímaný výhradne negativisticky, teda ako vrstva nespisovných a destabilizujúcich jazykových jednotiek používaných pri
neoﬁciálnom dorozumievaní spoločenských skupín. V posledných rokoch sa začína hodnotiť ako
prirodzený jazykový fenomén, ktorý je prítomný
nielen v súkromnej komunikácii, ale tiež je bežný aj v bulvárnych či lifestylových médiách. Slang
reﬂektuje životný štýl konkrétnych záujmových či
vekových skupín a zároveň sa tak zúčastňuje na
stvárňovaní spoločenského a jazykového správania ľudí. Používanie slangu sa stáva životným postojom, módou, stratégiou na prezentáciu individuality človeka. Predovšetkým mládež reaguje
na meniace sa sociálne, ekonomické a kultúrne
podoby väčšinovej (masovej, konzumnej) kultúry
„každodennosti“ pružnejšie ako staršie generácie, čo sa výrazne prejavuje aj v reči.

Slang tínedžerov či vysokoškolákov nielen odzrkadľuje rozmer života mladých ľudí a ich kultúru akcentovanú osobitnou hudobnou a ﬁlmovou produkciou, módou, kozmetikou, spôsobmi
zábavy, ale zároveň reprezentuje ich snahy odlíšiť sa od noriem správania sa, ktoré rešpektujú
ostatní (prevažne dospelí). Na základe skúmania
slangových výrazov môžeme odhaliť prirodzenú
mentálnu spôsobilosť ich tvorcov, ktorá sa prejavuje týmito typickými znakmi: stručnosť (ktorú
determinuje túžba mladých komunikovať rýchlo
a úsporne), jazyková kreativita, zábavnosť a sebairónia. Slangové slová zároveň poukazujú na
mládežou preferované hodnoty. Ukážeme si to
na príkladoch z oblasti módy.
V skrini správne nastajlovanej (módne vybavenej) sexi čaje, kočky, kočandy, kobry aj babenky
(peknej, príťažlivej, mladej ženy), ktorá chce vyzerať trendy (módne oblečená a nalíčená) a trošku crazy (osobito a nevšedne), by nemali chýbať
napríklad maxáče (maxi šaty, t. j. dlhé letné šaty
voľného strihu) s gladiátorkami (sandálmi zvyčajne na nízkom podpätku, ktoré sa k chodidlu upínajú vzájomne prepletenými remienkami) alebo
platformami (dámskymi topánkami, ktorých podrážka a vysoký podpätok sú spojené do jedného celku). K vychytávkam (novinkám, aktualitám)
v oblasti módy určite patria aj cigareťáky (nohavice rovného strihu, ktoré majú od kolien dolu rovnakú šírku), správne zvolená bižutka (ozdoby, bižutéria) a vitonka (kabelka zn. Louis Vuitton), či
aspoň jej fejk (napodobenina). Športovejšie založená tínka (tínedžerka) zvolí bedráče (nohavice

s pásom na bedrách), elasťáky (legínsy), prípadne slimky a rúrkače (nohavice priliehavého a úzkeho strihu, pri členkoch zúžené), ktoré najmä
v zime vhodne doplní arafatkou (spravidla čierno-bielou vzorovanou šatkou so strapcami, ktorej nosenie rozšíril palestínsky politik Jásir Arafat) a štuckami (návlekmi na členky a lýtka, ale
aj na predlaktia). Mladí sympoši a sexoši (sympatickí a pekní chlapci), ktorí sú takmer výhradne hopermi (prívržencami hudobno-tanečného
štýlu hip-hop), skejťákmi a bajkermi (majú záľubu v jazde na skateboarde a bicykli) s obľubou
nosia begy (široké nohavice s nízko posadeným
pudlom). Mládež si ďalej potrpí na ultimátne šúsy
(perfektné topánky), akými sú napríklad dísička,
sneeker(k)y, adidasky či najky (obuv značky DC,
Sneeker, Adidas, Nike).
Na záver dodajme, že tak, ako sú mnohé módne trendy časovo podmienené, tak sa
aj slovné označenia týchto vecí ľahko odsúvajú z jadra „slangovej“ slovnej zásoby na perifériu. Zároveň sme však neraz svedkami opätovnej
„revitalizácie“ pred časom na perifériu odsunutých výrazov. Takže, ako hlásajú stránky lifestylových časopisov, mrkváče (nohavice, ktoré siahajú vysoko do pásu a smerom od bokov a stehien
k členkom sa strihovo zužujú) a zvonáče (nohavice, ktoré sa od kolien smerom nadol nápadné
rozširujú) sú späť!
Zuzana Sedláčkova,
Katedra slovenského jazyka FIF UK
Logo: Tatiana Vavrová
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Prvá kniha o stómiách
V týchto dňoch vychádza na Slovensku významná knižná publikácia a monograﬁa MUDr. Jaroslava Lúčana,
PhD., „Stómie a stomici“. Je to prvá knižná publikácia tohto zamerania, ktorá vyšla na Slovensku. Venuje sa závažnej problematike, ktorej sa doteraz v odbornej literatúre nevenovala veľká pozornosť.
Monograﬁa obsahuje komplexné údaje
o stomickej problematike. Stómia – vývod znamená vyvedenie hrubého čreva, tenkého čreva
alebo močových ciest na brušnú stenu. Stómie
sú sprevádzané až 50 % pooperačnou morbiditou. Včasné a neskoré komplikácie stómií
významne ovplyvňujú kvalitu života stomikov.
V našej a zahraničnej literatúre sa nevyskytla
jasná deﬁnícia stomika.
Je veľkou zásluhou doktora Jaroslava Lúčana, ktorý ako prvý predložil deﬁníciu stomika 3. októbra 1996. Táto deﬁnícia znie: „Stomik je zdravotne postihnutý občan, ktorý má
dočasne alebo trvale vyvedený dutý orgán navonok, najčastejšie hrubé črevo, tenké črevo
alebo močové cesty, čím dochádza k zmene
základných fyziologických funkcií k neovládateľnému vyprázdňovaniu stolice, tenkočrevného obsahu alebo moču neprirodzenou cestou
s nutnosťou používania stomických pomôcok,
dôsledkom čoho je výrazné zhoršenie celkovej
kvality života.“
Po obsahovej stránke sa monograﬁa doktora Lúčana venuje histórii stómií a konštruk-

cii stómií. Operačnú techniku konštrukcie jednotlivých stómií perfektne znázorňujú veľmi inštruktívne nákresy. Podrobne popisuje typy stómií: terminálna (koncová) kolostómia, axiálna (osová) dvojhlavňová kolostómia, parietálna (nástenná) kolostómia, terminálna ileostómia podľa Brookea a laparoskopická kolostómia a ileostómia. Zmieňuje sa
tiež o uzáveroch (oklúziách) stómií,
o stómiach u detí a urostómiach. Autor venuje zvláštnu pozornosť chirurgickým komplikáciám stómií ako sú:
nekróza stómie, stenóza a retrakcia stómie, prolaps stómie, parastomálna hernia, kožné zmeny, krvácanie a perforácia stómie. K neskorým komplikáciám stómie patrí recidíva ochorenia v stómii a iné komplikácie (eviscerácia a prolaps kľučiek tenkého čreva). V druhej časti monograﬁe, ktorá je dominantná,
sa autor zaoberá stomikmi, ich vý-
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skytom, stomickým hnutím vo svete a na Slovensku, starostlivosťou o stomikov a pomôckami pre stomikov.
Pravdepodobná prevalencia stomikov na
Slovensku je asi 8600. Ročne pribudne na
Slovensku 1500 stomikov – kolostomikov, ileostomikov a urostomikov. Všetci títo ľudia potrebujú adekvátnu a špeciﬁckú starostlivosť.
Tieto okolnosti postupne viedli ku vzniku ILCO
klubov stomikov a Slovenského združenia stomikov – SLOVILCO. Slovenské hnutie stomikov je aktívne vyše 20 rokov. Lekári, stomické

sestry, ale predovšetkým stomici počas tohto
obdobia urobili veľa užitočnej práce. Dnes sú
podmienky na život stomikov u nás porovnateľné s vyspelými európskymi štátmi. Kvalita života stomikov závisí od komplexnej zdravotnej
a sociálnej starostlivosti. Každý stomik by mal
mať dobre urobenú stómiu a dostatočný počet
kvalitných stomických pomôcok. Charta práv
stomikov, ktorá platí od roku 1977, zabezpečuje práva stomických pacientov.
Monograﬁa doktora Jaroslava Lúčana je
veľkým prínosom pre medicínsku prax. Dopĺ-

Učebnica sociálneho

ňa chýbajúce údaje o stomikoch a stómiach
v slovenskej aj českej medicínskej literatúre.
Je perfektne vytlačená a bohato ilustrovaná
početnými obrázkami. Monograﬁa je vhodná
pre postgraduálnu výchovu lekárov, hlavne chirurgov, urológov, všeobecných lekárov, onkológov a pre stomické sestry. Je určená pre stomikov, ich príbuzných a všetkým, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku.
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.,
JLF UK

lekárstva

v angličtine
Vo februári 2011 uzrela v Bratislave svetlo sveta dlho očakávaná učebnica sociálneho lekárstva v anglickom jazyku „An Introduction to Social Medicine“. Pripravil ju kolektív autorov Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave zúčastňujúcich sa na vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti pracoviska: Michaela Kostičová, Vojtech Ozorovský, Ladislav Badalík,
Gregory Fabian. Približuje čitateľovi základné pojmy a koncepty sociálneho lekárstva, ktoré dokresľujú najaktuálnejšie údaje z celosvetových databáz Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Organizácie spojených národov (UN) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Sociálne lekárstvo charakterizujeme
ako medicínsky odbor úzko spolupracujúci s klinickými a biomedicínskymi odbormi
ako aj s ďalšími vedami o človeku a spoločnosti. Plní tak funkciu poznatkovej bázy,
ktorá zahŕňa širšie demograﬁcké, ekonomické inštitucionálne väzby zdravotníctva,
pri rešpektovaní historických a ﬁlozoﬁckých súvislostí vývoja a pôsobenia medicíny a zdravotníckych profesií. Spoločenský vývoj v celosvetovom meradle prináša
mnoho zmien v oblasti medicíny, zdravotníckych inštitúcií a profesií, ako aj zdravotných potrieb obyvateľstva. An Introduction
to Social Medicine predstavuje vítaný príspevok k problematike, navyše je jedinou
takouto publikáciou vydanou za dlhé desaťročia na Slovensku.
Učebnica pozostáva z desiatich kapitol. Prvé tri sú venované „klasickým“ okruhom: histórie a metodológie odboru sociálne lekárstvo, podrobne sú vymedzené a vysvetlené jeho základné pojmy. Dve
nasledujúce kapitoly sú zamerané na vybrané zdravotné problémy – niektoré neprenosné ochorenia a zdravie zraniteľných skupín obyvateľstva, ako sú ženy,
deti a mladiství, ľudia vyššieho veku či ľudia so zdravotným postihnutím. Nasleduje kapitola o ekonómii zdravotníctva – dilema medzi snahou konať čo najlepšie
v prospech pacienta pri danom stupni
rozvoja medicíny v konfrontácii s obmedzenými zdrojmi zdravotníctva je priblí-

žená z rôznych uhlov pohľadu, doplnená
pohľadom na štruktúru príjmov a výdavkov na zdravotníctvo v SR. Bezpečnosť
pacienta ako aktuálny trend medzinárodného a európskeho zdravotníckeho práva
sa v súčasnosti premieta do požiadaviek
na štandardizáciu kvality zdravotnej starostlivosti, čo kladie nároky na národné
zdravotnícke systémy. Problematika kvality je rozpracovaná v siedmej kapitole. Nasleduje problematika rovnosti v zdraví v jej
etickej, medicínskej aj sociálnej dimenzii,
v nadväznosti na stratégie WHO. G. Fabian vo svojej kapitole nadväzuje problematikou zdravia z perspektívy ľudských
práv. V niektorých krajinách sveta je tzv.
„human rights-based approach to health“ jediným spôsobom, ako riešiť existujúce zdravotné potreby obyvateľov. Autor kapitoly čerpá jednak z vlastných skúseností právnika v oblasti obhajoby ľudských práv, ako aj z podkladov, ktoré používajú pre vzdelávanie lekárov renomované nadnárodné organizácie. Dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv má
nielen právno-politické, ale tiež medicínsko-etické a medicínsko-zdravotné efekty, a to zďaleka nie iba v rozvojových krajinách. Veď lekári sú denne konfrontovaní s ľudskou dôstojnosťou či telesnou integritou svojich pacientov. Záverečná kapitola učebnice je venovaná praktickým
otázkam a vybraným technikám terénneho výskumu. Desať kapitol dopĺňajú v prí-

lohe najvýznamnejšie dokumenty Svetovej zdravotníckej organizácie, Medzinárodného červeného kríža a Organizácie
spojených národov a výňatok z Európskej
charty práv pacientov.
Publikácia umožňuje študentom: 1. pochopiť sociálne lekárstvo ako medicínsky
vedný odbor interdisciplinárneho charakteru so zameraním na zdravie a zdravotné potreby obyvateľstva, ich charakteristiky a determinanty, 2. podporiť študentov,
aby tieto poznatky aplikovali vo svojej budúcej praxi za účelom zachovania a zvyšovania zdravia obyvateľstva v regiónoch
a odboroch, v ktorých budú pôsobiť.
Učebnica sa zaoberá otázkami, ktoré
tvoria stavebné kamene odboru sociálneho lekárstva v súčasnosti. Tieto okruhy predstavujú tiež aktuálne priority zdravotníckej politiky a od nej odvodenej legislatívy v nadnárodnom kontexte. Autori pretavili svoje dlhoročné pedagogické
skúsenosti do kvalitnej publikácie, ktorá
zaujme obsahom aj precíznosťou spracovania. Svojim nadnárodným zameraním
učebnica poskytuje možnosť vnímať špeciﬁcky „domáce“ problémy zdravotníctva
a zdravia v širšom rámci. Hoci je prioritne
určená poslucháčom medicíny, má potenciál zaujať aj širšiu odbornú verejnosť.
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.,
MUDr. Eva Chandogová, CSc., MPH,

LF UK
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Cena dekana FTVŠ UK

v atletike
Preteky žiakov základných škôl o Cenu dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ
UK) v atletike sa uskutočnili dňa 28. septembra 2011 na atletickom štadióne prof. Kuchena v
areáli FTVŠ UK. Ide o tradičné podujatie, ktoré organizuje Katedra atletiky FTVŠ UK už 48 rokov a nadväzuje na kedysi populárnu Cenu Večerníka. Po zániku novín dostali preteky nový názov, ale rozsah disciplín zostal rovnaký. Na organizácii sa tento rok najviac podieľali J. Koštial a
L. Doležajová.
Napriek tomu, že počty zúčastnených škôl
Medzi dievčatami sa prejavila suverenita dievi pretekárov sa s minulosťou nedajú porovnať, čat z Malaciek, keď obsadili prvé dve miesta. Aj
v posledných rokoch sa ich počet stabilizoval na vďaka ich prvenstvu sa Základná škola, ul. Záho10 školách, kde prejavujú učitelia záujem o túto rácka Malacky „A“ stala celkovým víťazom preakciu. Je dôležité, aby mala škola obsadenie vo tekov.
všetkých disciplínach, lebo je to súťaž družstiev
Ceny víťazom odovzdal dekan fakulty doc. Mia zopár výborných jednotlivcov veľa bodov nezís- roslav Holienka. V príhovore vyslovil presvedka. V súťaži chlapcov dominovalo prvé družstvo čenie, že účastníci pretekov vydržia pri športe
Športového gymnázia Bratislava „A“ na Ostred- a bude sa im dariť na poli športovom i pri plnekovej ulici, za nimi skončili chlapci z Malaciek.
ní si školských povinností. Poďakoval učiteľom

Jubilejná

Lafranconská
hodinovka
Piaty ročník Lafranconskej hodinovky sa
uskutočnil 21. septembra 2011 na atletickom
štadióne prof. Kuchena. Organizátori vzhľadom na extrémny chlad a malý počet prihlásených dokonca uvažovali o zrušení podujatia. Dva dni pred štartom však narástol počet
prihlásených na rekordný počet (25 mužov
a 4 ženy) a umúdrilo sa i počasie.

Študenti
reprezentovali
na Svetovej letnej
univerziáde
Študenti Univerzity Komenského
úspešne reprezentovali univerzitu na
26. Svetovej letnej univerziáde v Číne.
Slovenská vysokoškolská reprezentácia obsadila spomedzi 152 krajín 35.
miesto so ziskom jednej zlatej a dvoch
strieborných medailí.
Za vytváranie dobrých podmienok na
športovanie pre študentov UK sa poďakovala listom rektorovi UK prof. RNDr.
K. Mičietovi, PhD., Slovenská asociácia univerzitného športu.

Po prezentácii už nič nebránilo o 16.00
hodine odštartovať tieto obľúbené preteky.
Hlavným organizátorom (J. Koštial, L. Doležajová, I. Ozorák, A. Lednický) výrazne pomohli doktorandi Katedry atletiky FTVŠ UK
a študenti.
Vďaka dobrým podmienkám i konkurencii boli dosiahnuté pozoruhodné výsledky
v obidvoch kategóriách, u žien dokonca s rekordným zápisom. Za pozornosť stojí aj výkon
Karola Petöcza (rok narodenia 1940): 13 333
metrov, pričom v rámci hodinovky na vzdialenosti 10 000 m časom 44:22 vytvoril nový slovenský rekord vo svojej vekovej kategórii.
Najviac zabehli Milan Švec (16 510 m), Peter Dečo (15 311 m) a Dušan Hujo (15 060
m). Zo žien zvíťazili Barbora Brezovská

Akademické
vzpieranie
Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK
(FTVŠ) sa darí rozvíjať aj športy, ktoré sú trochu mimo hlavnej pozornosti médií i fanúšikov. Medzi také patrí aj vzpieranie. Vďaka
ústretovosti Katedry atletiky FTVŠ UK sa vytvorili aspoň základné podmienky na tréningy, a tak sa naše družstvá mohli prihlásiť do
Vysokoškolskej ligy. Výrazne tomu napomohla aj zanietenosť pracovníka katedry kinantropológie Mgr. Gabriela Buzgóa, PhD.
Dňa 16. 4. 2011 sa konalo druhé kolo a
zároveň ﬁnále Vysokoškolskej ligy vo vzpieraní pre rok 2011. Akciu garantovala Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, dejiskom ﬁnálového kola bol Veľký Meder. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj naši zástupcovia.
Konečná tabuľka:
1. Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín
2. Univerzita Komenského Bratislava
3. FTVŠ UK „A“

za starostlivosť o rozvoj športu na svojich školách a pozval všetkých na ďalší ročník podujatia.
A. Lednický

(13 800 m), Marcela Geciová (13 219 m)
a Andrea Chudová (12 351).
Víťazi dostali vecné ceny a všetci bežci
účastnícky diplom.
A. Lednický
4. FTVŠ UK „B“
5. Fakulta športu PU Prešov
Študenti z UK a z FTVŠ UK popri plnení kreditových požiadaviek počas súťaže (PVP Príprava a vedenie jednotlivca v súťaži – vzpieranie) dôstojne reprezentovali svoju alma mater. Za tím UK štartovali: Tibor Mráz, Csaba
Gábriš, Milan Barányi, Michal Horváth. V tíme
FTVŠ UK „A“ Maroš Rácz, Patrik Divald, Dominika Srnáková a v tíme FTVŠ UK „B“ Radoslav
Tatarčík, Ján Pajtáš, Matúš Markuš.
Rozhodnutím VV SZV sa v roku 2011 mení
systém súťaže akademického vzpierania. Smerodajným bude akademický rok na rozdiel od
doteraz zaužívaného prístupu preferujúceho kalendárny rok. Napriek skráteniu dlhodobej súťaže o 1. kolo bola súťaž realizovaná v zmysle
konsenzu VV SZV a SAUŠ, ktorý už rešpektuje nový systém súťaže. Vzpieranie sme zaradili aj medzi výberové športy Slovenskej univerziády 2012, ktorú naša fakulta bude organizovať.
Aj tento fakt je pre našich „borcov“ novým impulzom do tréningu.
Mgr. Gabriel Buzgó, PhD.,
doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.,
FTVŠ UK
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ENGLISH SUMMARY
• Well Paid Graduates of Comenius University
The Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak
Republic published graduates income information from Slovak higher education schools. The best paid graduates studied in Bratislava at Slovak
University of Technology, University of Economics and Comenius University (CU). Pg 3
• Finnish Studies – Unique in Slovakia
A new study program “Finnish Language and Culture” at the Faculty of
Arts CU is a unique program in Slovakia. Students of CU showed a longterm interest in an optional subject “Finnish Language and Culture” therefore the Faculty decided to include the new study program with this content. Pg 3
• CU at Night of Scientists 2011
Night of Scientists is an event which brings scientists to people, presents
their work and also shows them as “regular” people with an extraordinary
job. The event took place in 4 cities in Slovakia on 23 September 2011.
CU presented its Center of Competence for Molecular Medicine here and
two faculties presented their research. Pg 3
• Matriculation of First Year’s Students
Matriculation Ceremony for the students of ﬁrst year is the ofﬁcial registration as CU members. This year it takes place during 21 September – 22
November. Pg 4
• Lawyers Graduated after 50 Years
22 Graduates of Law from 1961 again received their diplomas after 50
years from the Dean of the Faculty of Law CU on 9 September. Re-graduation took place in the Assembly Hall of CU in the year of the 90th anniversary of the Faculty. Pg 4
• Highlights
− The Management of CU visited the University of Eőtvős Loránd in Budapest. The leaders of both universities talked about the possibility of
a common study program.
− Prof. Barry Rubin from Israel held a lecture on “Arab-Israeli relations
and the bid for a Palestinian State in 2011” on 28 September.
− The ambassador of the Austrian Republic Dr. Wuketich visited CU and
the Rector of CU on 21 September.
− “Anti-Jew Legislation in the Slovak Republic and Europe” was a conference that took place at CU during 8 – 9 September. Pg 4
• New Academic Year Opened
The Rector of CU Prof. Karol Mičieta opened a new academic year on 19
September in the Assembly Hall. Pg 6
• Cipriani: Citizen Society and Religion Coexist
Prof. Roberto Cipriani from the University Roma Tre held a lecture at CU
on 19 September. Well-known sociologist spoke on “Diffused Religion
and Civil Society”. Pg 9
• Quo Vadis University Education?
The Faculty of Education CU celebrates its 65th anniversary this year and
on this occasion the faculty organized a conference on the purpose of
education of teachers, logopaedists, social and advice workers. The
meeting of the Association of the Deans of The Faculties of Education
from Slovakia and the Czech Republic took place on the same day. Pg 14
• Department of Archaeology Held a Conference on Archaeology of
the Middle Age
110 scientists and guests from 4 countries spoke about the middle aged
cities and their basis. The conference took place on the occasion of the
90th anniversary of the Faculty of Arts CU. Pg 15
• Center of Competence for Molecular Medicine
CU presented the Center of Competence on 22 September. Seven institutions will participate in the research and development in the ﬁeld of
genomics, proteomics, metabolomics and bioinformatics. Pg 15
• Team from the Faculty of Medicine CU Trained Doctors and Kids
Lifelong Education of Medicine Workers, Fire Rescuers and Education
of Patients by the team of doctors from the Faculty of Medicine CU took

place on 22 and 23 September. Doctors from different Slovak regions,
students and children attended the training. Pg 16
• Excellent Pharmacy
The project Excellent Pharmacy connects the Faculty of Pharmacy CU
and different pharmacies to allow the students of the Faculty of Pharmacy
CU to gain practical experience in the ﬁeld. The graduates of pharmacy
have a better chance of ﬁnding a job with previous experience. Pg 16
• Kids Strengths
Children with parents who have a psychological illness or problem are
common situation nowadays. Specialists from different countries talked
about the topic on 2 September. Their focus was the special handling of
these kids who tend to have similar problems in the future. The conference was organized by the Department of Healing Pedagogy CU. Pg 17
• Prize Shimadzu 2011 for Pharmaceutics
The prize for novice scientists from the Slovak and Czech Republic was
won by Juraj Piešťanský, a PhD student from the Faculty of Pharmacy
CU. His work was devoted to developing analytical methods of analyzing
the concentration of a drug and its product in biological samples. Pg 20
• Post Stamp for Children
One of the Prizes of the Rector of CU went to Michaela Králová last year.
The student of the Faculty of Education CU was inspired by motifs from
fairytales while working on her master thesis. Pg 20
• 1st Conference of PhD Students of German Studies
The Department of German, Dutch and Scandinavian Studies CU organized the First Conference for their PhD Students on 7 – 9 September. The
topic was about the German Language as a science language at Slovak
universities. Pg 24
• Erasmus of Rotterdam: Student Exhibition
It has been 500 years since the Dutch humanist Erasmus of Rotterdam
printed his book named The Praise of Folly. Dedicated to this anniversary
the students of the Department of Fine Arts CU exhibited their work inspired by this book. Pg 24
• Summer Academy of Theology
The students of the Faculty of Evangelical Theology CU attended the
Summer Academy of Theology that focused on the impact of technologies
on society and church. Reverend Anthony Cook from St. Louis contributed to the school by his speech. Pg 25
• Folk Group Gymnik in Korea
The Folk Group “Gymnik” from the Faculty of Physical Education and
Sports represented Comenius University and Slovak culture at the World
Culture Expo in Gyeongiu, Korea. The group had 14 half-hour performances and roughly 20 thousand spectators. Pg 25
• Slovakists to Participate in Slavic Research
A project of Slavic Research has 13 participants that include all the Slavic
countries and Germany. The members research the lexical and wordcompose similarities in Slavic languages. The Department of the Slovak
Language CU is a part of the project. Pg 26
• Prize of the Dean in Athletics
The Prize of the Dean of the Faculty of Physical Education and Sports
CU in Athletics is a traditional sporting event for students from primary
schools. This year it took place on 28 September. Pg 30
• Lafranconi Hour of Running
The 5th year of the Lafranconi Hour of Running took place on 21 September at the Faculty of Physical Education and Sports CU. 25 men and 4
women attended this event and broke new records. Pg 30
• Academic Weight Lifting
Weight lifting is not a very popular sport in universities nevertheless there
are competitions in it. The Faculty of Physical Education and Sports CU
was successful in this discipline at the competition in Veľký Meder in April.
Pg 30
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