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Pedagogická fakulta UK je jed-
nou z fakúlt, ktoré si v roku 2011 pri-
pomínajú okrúhle výročie založenia. 
Ako najstaršia – 65. ročná pedago-
gická fakulta na Slovensku má vý-
hodu skúseností a výhodu tradí-
cie a značky Univerzity Komenské-
ho, najväčšej a najstaršej slovenskej 
univerzity.

Myslím si, že jednou z význam-
ných schopností pre ďalší rozvoj je 
schopnosť dokázať prepájať histó-
riu so súčasnosťou, tradíciu s krea-
tívnou víziou, konzervativizmus s no-

vátorstvom. Prajem univerzite i fakulte, aby sa jej zamestnancom a 
študentom darilo aplikovať túto schopnosť v každodennom živote. 
Mali by sme byť schopní meniť nastavenie svojich vzdelávacích a vý-
skumných programov v záujme využitia príležitostí ponúkaných no-
vým vývojom a novovznikajúcimi smermi vedeckého bádania. Peda-
gogická fakulta UK prijala novú stratégiu rozvoja, ktorá tieto výzvy re-
flektuje. Aj preto sme na fakulte vytvorili 8 nových výskumne oriento-
vaných ústavov a výrazne sme zvýšili počet výskumných pracovníkov 
pri zachovaní podmienok pre realizáciu vzdelávacej činnosti. 

Som rada, že v posledných mesiacoch aj v našom mikrosvete uni-
verzity dochádza k cielenej spolupráci fakúlt v rámci niekoľkých vý-
znamných univerzitných projektov. Projekt Interný systém kvality na 
UK a jej fakultách je jedným z nich a naša fakulta ho víta. Napriek dô-
ležitosti manažérskych procesov, ktorej reflektovaním je aj spomína-
ný projekt hodnotenia kvality, je stále najdôležitejší akademický rá-
mec poslania univerzity. Manažérske procesy majú slúžiť ako „dob-
rá logistika“ pre procesy akademické. Nie vždy dochádza zo stra-
ny zamestnancov k stotožneniu sa s týmto zámerom. Žijeme však 
v dobe, kedy sa podmienky menia neuveriteľne rýchlo a ak má uni-
verzita a fakulty na tieto zmeny reagovať efektívne, bez fungujúcich 
a spoľahlivých postupov riadenia to pri inštitúcii s viac ako 3000 za-
mestnancami asi nepôjde. 

Kríza sa dotýka nás všetkých a neubránia nás pred ňou ani hrad-
by akademického sveta. Historici, ekonómovia či politológovia by 
mohli predložiť množstvo príkladov, ktoré hovoria o tom, že akékoľ-
vek spoločenstvo má väčšiu šancu „prežiť“ ťažké časy na základe ri-
gorózneho rešpektovania pravidiel fungovania všetkými, nie cestou 
ich ignorovania. Právnici a filozofi by dodali, že práve dobrovoľné 
prijatie väčšinových pravidiel je jedným zo základov demokratické-
ho fungovania a to aj pre zložité obdobia. Práve preto odkazujem na 
myšlienku Komenského, ktorá je aktuálna aj po toľkých storočiach: 
„Všetci na jednom javisku veľkého sveta stojíme a čokoľvek sa tu 
koná, všetkých sa nás týka“. A preto ešte raz podčiarkujem – exeku-
tíva univerzity či fakulty nie je samoúčelná, ale zabezpečuje vytvára-
nie podmienok pre hlavné poslanie UK a fakúlt – rozvíjanie poznania 
cestou vzdelávania a vedeckého výskumu. Vyžaduje si to však po-
chopenie situácie a spoluprácu zo strany všetkých. 

Želám preto univerzite i fakulte rozvoj poznania a udržanie hod-
nôt aj na základe ochoty k individuálnej i spoločnej tvorivej činnos-
ti mysle a ducha. Som presvedčená, že každodenný život univerzi-
ty a fakulty, každodenné pracovné úlohy, vzťahy a výzvy stoja a pa-
dajú na konkrétnych ľuďoch. Bolo to tak pred 65 rokmi a nepochyb-
ne to tak bude aj o 65 rokov. Morálne hodnoty jednotlivca boli na na-
šej alma mater vždy vysoko cenené rovnako ako ľudskosť, človečen-
stvo a umenie nachádzať individuálny prístup a riešenia. Tento prístup 
je v prípade práce so študentmi, ale i v prípade „etiky výskumu“ a na-
rábania s dátami ozaj nenahraditeľný. Je to „know – how“ ale aj „Pí 
áR“ každého jedného z nás. Majme to na pamäti. A ako členovia aka-
demickej komunity a vedeckej pospolitosti nezabúdajme prosím ešte 
na jednu Komenského ideu: „Sila pravdy je nepremožiteľná, keď je vy-
zbrojená svetlom poznania“.

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka PdF UK

2

Editoriál
Editoriál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Filozofická fakulta UK má za sebou oslavy 90-tky . . . . . . . . . . 3
Právnická fakulta UK si pripomenula 90. výročie svojej činnosti  4
Fakulta managementu UK oslávila 20 rokov . . . . . . . . . . . . . . 5
Manažment oslávil výročie aj športovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Chorvátski tamburáši na Filozofickej fakulte UK  . . . . . . . . . . . 6
Pedagógovia v Pálffyho paláci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Študenti sa prezentovali na výstave umenia  . . . . . . . . . . . . . . 7
Docent Činovský si v Bruseli prevzal ocenenie . . . . . . . . . . . . 7
Talentovaná a úspešná  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Senát sa obáva o výchovu budúcich lekárov . . . . . . . . . . . . . . 8
Tenisový turnaj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
V skratke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Odborníci našej univerzity realizovali pilotné merania  
v archeologickej oblasti v Írsku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Národné rankingy na vzostupe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mnohí študenti mali vopred predstavu o budúcom štúdiu  . . . 11
Mesiac Pedagogickej fakulty UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tatiana Taročková: Smútenie nie je choroba . . . . . . . . . . . . . 16
Absolventi politológie si aj tento rok pripomenuli  
výročie katedry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fyzikálne katedry oslávili 50. výročie vzniku aj za prítomnosti  
prezidenta SR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Desať rokov ERASMU na Pedagogickej fakulte UK . . . . . . . . 20
Ako môže fungovať samospráva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prezradili ste nám o sebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Čo sa dá vyčítať z databázy titulov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kurz efektívneho poradenstva pre pedagógov  . . . . . . . . . . . 25
Na pôde bohosloveckej fakulty UK sa diskutovalo  
aj o ekonomických otázkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
O vyučovaní informatiky na základných a stredných školách  . .26
Konferencia Informačná ekológia a knižnice . . . . . . . . . . . . . 26
Ako môžu informačno-komunikačné technológie pomáhať  
pri výučbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Herbár s viac ako 70-ročnou históriou disponuje významnými 
zbierkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Konferencia o slovenskej literatúre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kolokvium mladých logopédov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Joe Cocker: Psychológovia môžu ďakovať motýľom . . . . . . . 30
Lekári promočného ročníka 1953 sa stretli na sympóziu . . . . 31
Jazykové okienko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Komunikácia v medicíne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Významný vyslanec športu a pedagóg oslavuje 90 narodeniny  33
Pripomíname si 130. výročie narodenia profesora Michala  
Šeligu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Komiks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
English Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Martinský klub medikov mal 15. narodeniny!  . . . . . . . . . . . . 36
Ako sa majú študenti na športovej fakulte . . . . . . . . . . . . . . . 36

o b S A H

Poznámka k titulnej strane:

Univerzita Komenského sa so všetkými trinástimi fakultami zúčastni-
la na 15. ročníku veľtrhu vzdelávania Akadémia počas 4. – 6. októbra 
2011 v bratislavskej SIBAMAC Aréne NTC. Viac na strane 11. Foto: LM
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Filozofická fakulta UK  
má za sebou oslavy 90-tky

Filozofická fakulta Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (FiF UK), ktorá patrí medzi 
najstaršie fakulty Univerzity Komenského, si 
v dňoch 24. – 25. októbra 2011 pripomenu-
la 90. výročie svojho založenia.

Dňa 24. októbra 2011 sa v Aule UK uskutoč-
nilo slávnostné spoločné zasadnutie Vedeckej 
rady FiF UK a akademickej obce FiF UK spo-
jené s odovzdávaním pamätných medailí. Na 
slávnosti sa zúčastnili zástupcovia filozofických 
fakúlt zo Slovenska i zahraničia. Medzi hosťa-
mi nechýbala predsedníčka vlády SR Iveta Ra-
dičová. 

Premiérka SR vo svojom prejave oslovila aka-
demickú obec fakulty slovami: „Je Vašou neza-
stupiteľnou úlohou a zodpovednosťou budovať, 
pestovať a tvoriť morálny obraz slovenskej spo-
ločnosti. Je Vašou nezastupiteľnou úlohou tvoriť 
a nastavovať zrkadlo etike v politike.“

Význam Filozofickej fakulty UK vyzdvihol aj 
rektor UK Karol Mičieta: „Filozofická fakulta UK 
má všetky predpoklady rozvíjať sa ako medzi-
národne uznávané vzdelávacie a vedecké cen-
trum poskytujúce vzdelanie v oblasti humanit-
ných, spoločenských vied a filologických štú-
dií. Charakteristickým znakom fakulty je pestrá 
paleta odborov, ktoré reflektujú obraz človeka, 
spoločnosti a medziľudských vzťahov. V centre 
zmyslu jej spoločenskej misie sú tie najvzácnej-
šie hodnoty – láska k múdrosti, ideály pravdy, 
dobra a krásy.“

„Za jedno z najdynamickejších období vo vý-
voji fakulty možno považovať ostatných 10 ro-

kov,“ zhodnotil dekan 
prof. PhDr. Jaroslav Šu-
šol, PhD., a dodal: „V sú-
časnosti má fakulta prá-
vo uskutočňovať 61 ba-
kalárskych, 49 magister-
ských programov a špe-
cializácií a 26 dokto-
randských programov. 
Ich obsah sa neustále 
inovuje. V ostatnom roku 
sa napríklad začal na fa-
kulte vyučovať fínsky ja-
zyk a kultúra, v budúcom 
roku to budú kórejské 
štúdiá a stredoeurópske 
štúdiá.“

Filozofická fakulta UK 
umožnila nazrieť i do his-
torického pozadia svojho 

vzniku a vývoja. Pred Aulou UK otvorila výstavu o 
svojej histórii. Medzi exponátmi, ktoré pripravili a 
inštalovali pracovníci Archívu UK, sa nachádzajú 
napríklad historické taláre dekana a pedela FiF 
UK, publikácie, zborníky, listiny, fotografie či pe-
čatidlá. Potrvá do 20. decembra 2011. 

O deň na to sa v Aule UK konalo akademické 
fórum, ktoré otvoril dekan FiF UK profesor Ja-
roslav Šušol. Svet univerzity v minulosti, dnes 
a v budúcnosti zhodnotil profesor Miroslav Mar-
celli z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK. 
O akademických tradíciách univerzitného mes-
ta Bratislava hovoril profesor Ondrej Mészáros 
z Katedry maďarského jazyka a literatúry. FiF 
UK a jej zástoj vo vývoji slovenskej vedy a kul-
túry bola téma docenta Antona Eliáša, prode-
kana fakulty.

Oslavy uzavreli kultúrne podujatia v Aule UK 
a na Malom dvore FiF UK na Gondovej ulici. V 
Aule UK vystúpili etnojazzové zoskupenie Baša-
vel, Samo Tomeček so svojou skupinou, Vše-
tečníci či Marián Varga. Na Malom dvore FiF UK 
ste mohli vidieť kapelu RSPM Dana Madarása.

ovv rUK
Foto: marian Kukan, ovv rUK,  

eva bachletová

Dekan FiF UK prof. Jaroslav Šušol.

Vystavené exponáty na výstave o histórii FiF UK bližšie predstavila Mgr. Mária Grófo-
vá z Archívu UK

Kultúrny a spoločenský program prebiehal na Malom dvore FiF UK a v Aule 
UK

Slávnostné zasadnuttie Vedeckej rady FiF UK a akademickej obce
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Právnická fakulta UK  
           si pripomenula 

                90. výročie svojej činnosti 
Právnická fakulta Univerzity Komen-

ského v Bratislave (PraF UK) si dňa 19. 
októbra 2011 pripomenula 90. výročie 
svojej činnosti. Na slávnostnom zasad-
nutí Vedeckej rady PraF UK sa zúčastnili 
aj verejný ochranca práv Pavel Kandráč, 
predseda Slovenskej advokátskej komo-
ry Tomáš Borec, prezident Notárskej ko-
mory SR Karol Kovács a mnohí ďalší.

Dekan PraF UK Pavol Kubíček vo svojom 
príhovore okrem iného uviedol: „Naši pred-
kovia v období po I. svetovej vojne a v súvis-
losti so vznikom Československej republiky 
iniciovali založenie Univerzity Komenského 
v Bratislave a v jej rámci aj Právnickej fakul-
ty. Bol to výraz túžby po vzdelávaní a budo-
vaní právnického vzdelávania na území Slo-
venska.“ 

Historický význam Právnickej fakulty UK 
potvrdil aj rektor UK Karol Mičieta: „Bola 
to práve fakulta, jej profesori, ktorí stáli pri 
vzniku ďalších slovenských právnických fa-
kúlt. Svoje pôsobenie založila na kvalitnom 
vedeckom výskume postavenom okrem 
iného na komparatívnej analýze právnych 

noriem z hľadiska 
globálneho i regio-
nálneho, historické-
ho i súčasného.“ 

Pri príležitos-
ti 90. výročia čin-
nosti udelila fakulta 
ocenenie – Pamät-
nú medailu PraF UK 
– spolupracujúcim 
univerzitám a fakul-
tám, spolupracov-
níkom fakulty, kto-
rých navrhli kated-
ry, partnerom, ktorí 
podporili PraF UK, 
ako aj dlhoročným 
zamestnancom za 
rozvoj právnej vedy 
a príkladné plnenie 
si pracovných povinností. 

Právnická fakulta UK začala svoju čin-
nosť v októbri 1921. Prednášky na fakulte 
sa začali 24. októbra 1921 úvodným slo-
vom profesora Augustína Rátha, prvého 
dekana fakulty. V súčasnosti predstavuje 

fakulta vrcholné centrum právnych vied a 
právnického vzdelávania v Slovenskej re-
publike. PraF UK je aj najväčšou právnic-
kou fakultou na Slovensku. 

AK

Foto: marian Kukan

Slávnostné zasadnutie  
Vedeckej rady Právnickej  
fakulty UK

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., (vpravo) pri preberaní Pamätnej 
 medaily PraF UK
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Fakulta managementu UK  
             oslávila 20 rokov

Vo štvrtok 13. októbra 2011 sa v Aule UK 
uskutočnilo slávnostné rozšírené zasadnutie 
akademických orgánov Fakulty managementu 
UK (FM UK). Na zasadnutí sa zúčastnili členo-
via akademickej obce FM UK a Vedeckej rady 
UK, vrátane jej predsedu – rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola 
Mičietu, PhD.

Zasadnutie pri príležitosti 20. výročia vzniku 
fakulty poctili svojou účasťou veľvyslanci Fran-
cúzska, Holandska, Dánska, Talianska, Maďar-
ska, Srbska, Španielska, Číny, USA, Nemec-
ka, Ruska a Rumunska. Medzi hosťami nechý-
bali ani rektori a rektorky slovenských vysokých 
škôl – Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vy-
sokej školy ekonómie a manažmentu verejnej 
správy v Bratislave, Vysokej školy v Sládkovičo-
ve, Vysokej školy manažmentu v Trenčíne, Vyso-
kej školy výtvarných umení v Bratislave, riaditelia 
ústavov SAV, guvernér NBS či predseda Akredi-
tačnej komisie. 

Rektor UK prof. K. Mičieta vo svojom príhovo-
re pripomenul poslanie fakulty: „Od samých pr-
vopočiatkov bolo snahou, aby fakulta bola špič-
kovým pracoviskom a tomuto cieľu sa začali vy-
tvárať nevyhnutné predpoklady. Študovať na nej 

nebolo výsadou priemerných. Napríklad do pr-
vého ročníka bolo z takmer 600 uchádzačov pri-
jatých 60, ktorí splnili náročné požiadavky prijí-
macej skúšky.“ Ako rektor UK ďalej zdôraznil, 
rozhodujúcou hybnou silou a motívom rozvo-
ja fakulty je zaujať pozíciu progresívnej a úspeš-
nej inštitúcie, ktorá výraznou mierou prispieva k 
neustálemu zvyšovaniu medzinárodného mena a 
postavenia UK v integrujúcej sa Európe. 

Súčasťou slávnostného zasadnutia Vedec-
kej rady FM UK bolo aj odovzdanie pamätných 
medailí, ktoré si prevzali predstavitelia Univer-
zity Komenského a Fakulty managementu UK, 
dekani fakúlt UK, pedagógovia a zamestnan-
ci FM UK, veľvyslanci a reprezentanti iných kra-
jín, predstavitelia domácich i zahraničných vyso-
kých škôl, reprezentanti iných vedeckých inšti-
túcií a zástupcovia spolupracujúcich spoločnos-
tí zo súkromného sektora. 

Počas dvadsiatich rokov svojho pôsobenia fa-
kulta vychovala mnoho významných odborníkov, 
ktorí našli uplatnenie v akademickej sfére, vo ve-
rejnej správe, ale hlavne v podnikateľskom sek-
tore, často v nadnárodných organizáciách.

K známym absolventom fakulty, napríklad, 
patria:
•	prof. Mgr. Ľuboš Pástor, PhD., profesor finan-

cií, Univerzita Chicago,
•	Mgr.	Martin	Šuster,	

PhD., riaditeľ odboru vý-
skumu, Národná banka 
Slovenska,

•	Mgr.	Ján	Tóth,	M.	A.,	
riaditeľ Inštitútu finanč-
nej politiky, Ministerstvo 
financií SR,

•	Mgr.	Peter	Goliaš,	riadi-
teľ INEKO,

•	Mgr.	Richard	Flimel,	
predseda predstaven-
stva TV JOJ,

•	Mgr.	Nora	Fedorová,	
generálna riaditeľka SA-
TUR Travel, a. s.,

•	Mgr. Martin Fedor, parter J&T Finance Group,
•	Mgr. Marcel Grega, výkonný riaditeľ TV JOJ,
•	Mgr. Rastislav Kulich, riaditeľ Google na Slo-

vensku,
•	Mgr. Peter Holík, výkonný riaditeľ Creo/Young 

& Rubicam,
•	Mgr. Marián Hoffer, riaditeľ Toyota Motor Slova-

kia,
•	Mgr. Michal Meško, spolumajiteľ Martinus.sk,
•	Mgr. Alžbeta Harvey, partner KPMG,
•	Mgr. Katarína Lindbergh, partner Czech and 

Slovak Investment Advisors,
•	Mgr. Viktor Kouřil, predseda predstavenstva 

ING,
•	Mgr. Vladimír Zlacký, hlavný ekonóm UniCredit 

Bank Slovakia, a. s.,
•	Mgr. Stanislav Fančovič, generálny riaditeľ 

SEWS,
•	Ing. Mgr. Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klub 

500,
•	Mgr. Pavel Komorník, MBA, generálny riaditeľ 

divízie Development a člen správnych rád 7 di-
vízií Grafobal Group.
Oslavy 20. výročia založenia FM UK pokra-

čovali večerným predstavením Slovenského ľu-
dovoumeleckého kolektívu v Mestskom divadle 
Pavla Országha Hviezdoslava a vyvrcholili Špor-
tovým dňom fakulty dňa 14. októbra 2011.

ovv rUK, rnDr. Zuzana Kovačičová, PhD., 
Fm UK

Foto: m. Kukan

Manažment  
oslávil výročie  

aj športovo
Fakulta managementu UK deň po oficiál-

nych oslavách 14. októbra 2011 pripravila osla-
vy pre študentov v podobe športového dňa v te-
locvični v Mlynskej doline.

Futsalového turnaja sa zúčastnilo 12 muž-
stiev. Prvé miesto obsadili chalani z družstva 
Abercrombie & Fitch, druhé miesto chalani 
z „Fdačo“ a na treťom sa paradoxne umiest-

nilo mužstvo s názvom Numero Uno. Program 
pokračoval volejbalovým turnajom, do ktoré-
ho sa prihlásilo 8 družstiev. Prvé miesto obhá-
jili NPV alebo „nenormálne príťažlivé volejbalist-
ky a spol.“. Druhé miesto patrí družstvu Plesni-
vá saláma a tretie zasa chalanom a dievčatám 
z „Fdačo“. V súťažiach o najsilnejšieho chlapca 
a dievča fakulty už neboli študenti takí odvážni 
a prihlásili sa len dvaja. Cenu toho „najsilnejšie-
ho“ dostal Dávid Ďurčanský. 

Tento športový deň sa mohol uskutočniť aj 
vďaka Slovenskej asociácii univerzitného špor-
tu, ktorá prispievala formou refundácie a ďalším 
sponzorom, ktorí venovali ceny pre tých „naj“. 

Simona Gulisová, 1. rok bc. štúdia  
žurnalistiky FiF UK

FM UK ocenila významné osobnosti i svojich absol-
ventov. Medzi nimi bol aj PharmDr. Martin Višňan-
ský, PhD., MBA, absolvent doktorandského štúdia 
a  MBA programu.
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Dňa 13. 10. 2011 sa v priestoroch Filozofickej fakulty 
UK uskutočnil koncert chorvátskej tamburášskej skupiny 
Opustrio organizovaný s podporou Katedry slovanských filoló-
gií FiF UK, ktorá si pri tejto príležitosti pripomenula dve mimo-
riadne udalosti. Prispela k bohatému sprievodnému progra-
mu osláv 90. výročia založenia Filozofickej fakulty UK a záro-
veň si uctila významné chorvátske jubileum – 20 rokov samo-
statnosti Chorvátska.

Štvrtkový koncert svojím príhovorom otvorili doc. PhDr. Mária 
Dobríková, CSc., vedúca Katedry slovanských filológií FiF UK a 
Mgr. Vice Šunjić, lektor chorvátskeho jazyka, ktorý celé poduja-
tie pripravil. O nevšedný umelecký zážitok sa postarali traja chor-
vátski hudobníci z mestečka Otočac.

Zvonimir Tonković (prím), Darko Kranjčević (kontry) a Nikola Tuš-
kan (basa) predstavujú tamburášske trio, ktoré svojím hudobným 
repertoárom približuje tamburu nielen ako tradičný balkánsky stru-
nový nástroj, ale rozširuje možnosti jej uplatnenia aj za hranice ľu-
dovej hudby. Výnimočnosť tohto zoskupenia spočíva v hudobnom 
nadaní a umeleckých kvalitách každého z členov, ako aj v schop-
nosti odohrať s malým počtom nástrojov skladby komponované 
pre veľké orchestre. Pokiaľ ide o počet členov, v tamburášskych 
zoskupeniach predstavujú traja hudobníci absolútne minimum. 

Pred nadšeným publikom odohralo Opustrio rad inštrumen-
tálnych skladieb vychádzajúcich predovšetkým z klasickej, sú-
časnej, ale aj folklórnej hudobnej tradície. Chytľavé, viac či me-
nej známe melódie balkánskych ľudových tancov, filmové sound-
tracky, klasické skladby a evergreeny v originálnom hudobnom 
prevedení trojice výborných muzikantov spríjemnili večer desiat-
kam poslucháčov, medzi ktorými okrem vyučujúcich a študen-
tov Katedry slovanských filológií FiF UK boli prítomní aj zástupco-
via Chorvátskeho veľvyslanectva na Slovensku a príslušníci chor-
vátskej menšiny žijúcej na Slovensku i v Rakúsku. 

Hodinový koncert sprevádzaný vytrvalým potleskom zanechal 
v divákoch príjemný pocit. V niektorých vyvolal azda aj hrejivú spo-
mienku na letné večery strávené pri mori. Určite však obohatil 
umelecký rozhľad každého z návštevníkov a priblížil tamburu ako 
tradičný hudobný nástroj s netradičnými možnosťami uplatnenia.

mgr. milina Svítková,  
doktorandka FiF UK

Zľava: Vice Šunjić, Darko Kranjčević, Nikola Tuškan a Zvonimir Tonković

S dielami pedagógov Katedry výtvarnej 
výchovy PdF UK, ktorí vystavili svoje die-
la počas osláv 65. výročia Pedagogickej 
fakulty UK v Kongresovej sále na VI Druž-
ba UK, sme sa mohli stretnúť opäť v ga-
lerijných priestoroch Pálffyho paláca na 
Zámockej ulici v Bratislave počas 11. 10. 
– 6. 11. 2011.

Vernisáž k výstave sa konala dňa 11. ok-
tóbra. Zišli sa tu viacerí predstavitelia aka-
demickej obce i rektor UK Karol Mičieta. 

Výstava bola obrazom toho, čo jednotliví 
umelci za dobu svojej tvorivej cesty dosiah-
li. „Prináša však ešte akúsi pridanú hodno-
tu. Je to výstava tých, ktorí vytvárajú pred-
poklady pre ďalší rozvoj umenia. Vystavu-

jú umelci – pedagógovia, ktorí učia 
mladých nádejných učiteľov aj tvor-
cov,“ povedal na otvorení výstavy 
Dr. Ľuboslav Moza.

Svoje diela tu predstavili maliar 
Stanislav Harangozó, maliar a ry-
tec Martin Činovský, maliar a grafik 
Zdeno Brázdil, maliarka Iva Paštr-
náková, maliar a sochár Daniel 
Brunovský, Ján Triaška, artetera-
peutička a sochárka Jaroslava Šic-
ková-Fabrici, sochár Alojz Drahoš, 
sochár Ján Šicko, výtvarná umel-
kyňa Katarína Kuzmová i fotograf-
ka Dominika Horáková. 

Dr. Moza sa zamyslel i nad význa-
mom umenia v spoločnosti: „Som 
presvedčený, že každé dieťa by malo 
navštevovať aspoň jeden z odborov 
základnej umeleckej školy. Aj keď 
sa len obtrie okolo klavíra, maľby, či 
herectva, toto poznanie bolo i zosta-
ne pre každého základom pre väzbu 
osobnosti k etike a estetike. Pred-
stavte si, žeby to tak bolo. O čo lep-
šia by bola tá dnešná doba?“

Pedagógovia  
v Pálffyho  

paláci

Chorvátski  
tamburáši 
na Filozofickej fakulte UK
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Dňa 24. septembra 2011 sa v Maximilli-
ánovej sále bruselskej radnice konalo sláv-
nostné odovzdávanie cien súťaže „Najkraj-
šia rytá poštová známka EÚ“ za rok 2010, 
ktorej sa zúčastnilo viacero štátov Európy 
so 138 emisiami známok. Prvá cena za 
známku 400. výročie konania Žilinskej sy-

nody bola odovzdaná jeho 
excelenciou veľvyslancom 
v Belgicku Jánom Kuder-
javým do rúk rytcovi znám-
ky doc. Martinovi Činov-
skému, akad. mal., ArtD. 
Okrem iných významných 
hostí za slovenskú stranu 
bol prítomný aj autor vý-

tvarného návrhu prof. Dušan Kál-
lay, akad. mal. (Pozn. red.: Znám-
ku sme uverejnili na titulnej strane 
Našej univerzity, jún, č. 10/2011.)

PhDr. Ľuboslav moza, PdF UK

S P r A v o D A J S T v o

Marta Kissová je skutočne úspešná, 
veselá a predovšetkým talentovaná po-
slucháčka Katedry výtvarnej výchovy 
Pedagogickej fakulty UK. Výsledky jej 
práce, aktivitu a kreativitu, ktorou dý-
chajú a žijú jej obrazy, si všimlo občian-
ske združenie Artem, ktoré všestranne 
podporuje rozvoj a aktivity kultúry so 
zameraním na výtvarné umenie, predo-
všetkým pre tých najmladších. 

Výber z jej diela, úžasné obrazy vody, 
lúky, vzduchu a oblohy jej rodiska z Ore-
chovej Potôni priam zažiarili v medziná-

rodnej konkurencii na 
prestížnej medziná-
rodnej výstave výtvar-
ného umenia v Talian-
sku. Nad XIII. roční-
kom PREMIO INTER-
NATIONALE D´ARTE 
„San Crispino“ pre-
bral záštitu prezident 
Talianskej republiky, 
Parlament Talianskej 
republiky a mesto 
Porto Sant´ Elpidio. 
Na slávnostnom vy-
hodnotení dňa 30. 
októbra 2011 bola za 
prítomnosti významných osobností a hos-
tí v reprezentačných priestoroch histo-
rického renesančného paláca Vila Baru-
chello v Porto Sant´Elpidio udelená našej 

študentke Marte Kissovej prestížna cena 
Premio Speciale: Provincia di Ascoli Pi-
ceno.

Je to úspech. Blahoželáme. 
PhDr. Ľuboslav moza, PdF UK

Medzinárodná výstava umenia sa kona-
la v dňoch 19. – 23. 10. 2011 v priesto-
roch bratislavskej Incheby. Prezentovali 
sa na nej vybraní poslucháči Pedagogic-
kej fakulty UK, ktorých diela tvorili akýsi 
reprezentačný pohľad. Obrazy, keramic-

ké plastiky, grafiky, kresba... Tieto disciplíny vzbudi-
li, bez toho, aby som zveličoval a prikrášľoval, spon-
tánny záujem návštevníkov. 

Prejavili záujem o kúpu študentských prác (výsta-
va bola nepredajná), o systém štúdia, o možnosť 
spoznať tvorbu ďalších študentov. To všetko sú vý-
borné správy. Katedra výtvarnej výchovy PdF UK vy-
dala k tejto výstave informačnú skladačku s vystave-
nými dielami a textovou časťou, kde boli okrem hod-
notenia umeleckých výkonov uvedené aj základné 
informácie o štúdiu na tejto škole.

Vďaka pedagógom, ale i študentom, ktorí pomáhali 
pri inštalácii výstavy a pri dozore počas celej akcie.

PhDr. Ľuboslav moza, PdF UK

Docent Činovský 
     si v Bruseli 
   prevzal ocenenie 

Talentovaná 
a úspešná

Študenti  
          sa prezentovali 
                       na výstave umenia
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S e n á t 
sa obáva 
o výchovu  

budúcich lekárov
Dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Peter Labaš, 

CSc., na zasadnutí Akademického senátu UK (AS UK) 
dňa 12. októbra 2011 informoval o rizikách transformá-
cie nemocníc a zdravotníckych zariadení. AS UK vyjadril 
presvedčenie, že tieto kroky povedú k ohrozeniu základov 
slovenského zdravotníctva. Pripojil sa k uzneseniu AS LF 
UK č. 108 zo dňa 27. 9. 2011 nasledovným stanoviskom. 

„Vedenie Lekárskej fakulty UK a Akademický senát Lekár-
skej fakulty UK v Bratislave sa stotožňujú s obavami vyjad-
renými v stanovisku vedenia Lekárskej fakulty UPJŠ a Aka-
demického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ zo dňa 14. 9. 
2011, že kroky vedúce k transformácii univerzitných nemoc-
níc na akciové spoločnosti povedú k ohrozeniu základov slo-
venského zdravotníctva, vrátane výchovy budúcich lekárov 
a zdravotníckych pracovníkov a možnému zániku lekárskych 
fakúlt na Slovensku.“ 

O prípravu návrhu legislatívneho postavenia univerzitných 
nemocníc a o rokovanie s príslušnými orgánmi senát násled-
ne požiadal vedenie UK a vedenia LF UK a JLF UK. O pripra-
venie návrhu legislatívneho postavenia univerzitných a fakult-
ných lekární a o rokovanie s príslušnými orgánmi senát po-
žiadal vedenia UK, FaF UK, LF UK a JLF UK.

Okrem tohto stanoviska, senát na návrh rektora schválil 
Ing. Bc. Pavla Freša za člena Správnej rady UK. Schválené 
boli i nasledovné dokumenty Vnútorný predpis č. 6/2011 – 
dodatok k študijnému poriadku Univerzity Komenského, šta-
tút FSEV UK a správa o činnosti AS UK za funkčné obdobie 
1. 11. 2007 – 30. 10. 2011 a za obdobie 1. 1. 2011 – 30. 
10. 2011. Okrem toho AS UK schválil 20 žiadosti o prená-
jom nehnuteľností a vecných bremien.

Lm

Tenisový turnaj
V piatok 9. 9. 2011 sa vďaka aktivite pedagógov z Katedry telesnej výcho-

vy a športu FaF UK a podpore rektora UK uskutočnil už po tretíkrát tenisový 
turnaj o pohár rektora UK. Sme radi, že toho roku sa prihlásili i nové tváre. 
Tento rok bol výrazne ochudobnený o krajšie stvorenia, lebo do ženskej ka-
tegórie sa nikto neprihlásil. Počasie nám prialo, a tak nič nebránilo účastní-
kom podať čo najlepšie výkony. Po vyhlásení výsledkov dvojhier a odovzdaní 
cien sa účastníci občerstvili gulášom. Tí, ktorí ešte mali chuť a silu, sa zapo-
jili do turnaja štvorhry. V priateľskej atmosfére sme sa rozlúčili a vyjadrili ná-
dej, že sa opäť o rok stretneme.

Víťazi:
- v kategórii do 45 rokov: Dalibor Ludvig, Ivan Valent, Juraj Tóth,
- v kategórii 45 – 60 rokov: Karol Jesenák, Peter Stanko, Mikuláš Ortutay,
- v kategórii nad 60 rokov: Miron Zelina, Stanislav Kosorin, František Štu-

lajter,
- v štvorhre: Ortutay/Kosorin, Bielik/Štulajter, Jesenák/Kuchta.

Dalibor Ludvig, FaF UK

Vedenia UK, SAV a STU kritizujú poma-
lý proces ministerstva školstva pri vypiso-
vaní výziev na čerpanie z európskych fon-
dov. V operačnom programe EÚ totiž zo-
stalo na vedu a výskum ešte 395 miliónov 
eur, ktoré treba do dvoch rokov zazmluvniť, 
inak prepadnú. Vedci požadujú vypísanie 
výziev najneskôr do 1. decembra.

Akademický senát FaF UK dňa 25. 10. 
2011 prijal uznesenie, v ktorom vyjadril ne-
súhlas s predajom univerzitnej lekárne Ru-
žinovskej poliklinike. Toto uznesenie ná-
sledne prijalo aj kolégium dekana spolu 

s vedením FaF UK. Univerzitná lekáreň to-
tiž predstavuje významnú pedagogickú a 
výskumnú súčasť fakulty. 

V Humennom sa v dňoch 23. a 24. 
septembra 2011 uskutočnil 9. ročník 
Zemplínskych lekárnických dní, ktoré sú 
aj Memoriálom doc. RNDr. Jozefa Segin-
ka, PhD., významného rodáka zemplín-
skeho regiónu, bývalého dekana Farma-
ceutickej fakulty UK. Súčasťou podujatia 
bol aj seminár projektu FaF UK a spoloč-
nosti Sanofi Excelentná lekáreň. S pred-
náškami z FaF UK vystúpili dekan FaF UK 

prof. J. Kyselovič, prof. P. Švec i doc. J. 
Klimas.

V expozícií Slovenského národného mú-
zea v Martine sa už po tridsiaty deviaty raz 
pri príležitosti 123. výročia narodenia a 40. 
výročia úmrtia Martina Benku uskutočni-
la spomienková slávnosť a odovzdávanie 
Ceny Martina Benku za rok 2010. Cenu 
za diplomovú prácu na tému Stredoveká 
architektúra Hlohovca získala absolventka 
Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK 
Mgr. Naďa Kirinová. 

Lm

v  S K r A T K e

Zľava –  
Dalibor Ludvig,  
Miron Zelina,  
Karol Jesenák

š P o r T
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Odborníci našej univerzity  
  realizovali pilotné merania  
    v archeologickej oblasti v Írsku

Odborníci Univerzity Komenského 
v Bratislave (UK) sa v priebehu októbra 
2011 podieľali na medzinárodnom vý-
skume realizovanom v archeologickej 
lokalite Newgrange v Írsku. Táto lokalita 
je známa najmä megalitickou mohylou 
z mladšej doby kamennej (jej vznik sa 
odhaduje na obdobie 2700 rokov pred 
Kristom) a je súčasťou svetového dedič-
stva UNESCO. Štruktúra mohyly je výni-
močná tým, že vo svojom vnútri obsahuje 
pohrebnú komoru, do ktorej vnikajú lúče 
slnka pri jeho východe počas zimného 
slnovratu (21. december) pozdĺž úzkej 
chodby až dovnútra komory. Charakter 
realizovaného prieskumu našich odbor-
níkov bol metodický – úlohou bola rea-
lizácia vysoko presných meraní zemské-
ho tiažového poľa (tzv. mikrogravimetric-
kých meraní) za účelom testovania danej 
metódy pri možnej detekcii pohrebných 
komôr a chodieb vo vnútri telesa typickej 
neolitickej mohyly s výhľadom na jej po-
užitie v budúcnosti na ďalších lokalitách.

Mikrogravimetria je geofyzikálna me-
tóda, ktorá sa zameriava na vysoko pres-
né meranie a spracovanie zemského tia-
žového poľa. Jedným z účelov týchto me-
raní je aj štúdium hustotných nehomoge-
nít pod zemským povrchom – túto metódu 
je možné úspešne použiť pri detekcii dutín 
a prázdnych priestorov umiestnených pod 
zemským povrchom (nad miestami, kde 
je úbytok hmôt, sú registrované znížené 
hodnoty tiažového zrýchlenia). Mikrogra-

vimetrické me-
rania na lokalite 
Newgrange bolo 
možné uskutoč-
niť vďaka špič-
kovej technoló-
gii merania zmien 
v zemskom tiažo-
vom poli pomo-
cou moderných 
prístrojov, na Slo-
vensku existu-
je v súčasnos-
ti skupina odbor-
níkov z univerzit-
ného, akademic-
kého, ako aj súk-
romného sektoru, 
ktorá sa venuje to-
muto zameraniu na svetovej úrovni. Pomo-
cou mikrogravimetrických meraní bolo na-
príklad nájdených u nás už viacero stredo-
vekých krýpt v interiéroch kostolov. 

Súčasné merania na Newgrange realizo-
vali odborníci z UK (Katedra aplikovanej a en-

vironmentálnej geo-
fyziky PriF UK) s ko-
legami zo Slovenskej 
akadémie vied a Slo-
venskej technickej 
univerzity, ako aj s ír-
skymi archeológmi 
a geofyzikmi z inšti-
tútu „Humanities and 
Social Science Rese-
arch Centre, Dundalk 
IT“ a firmy „Landsca-
pe and Geophysical 
Services, Claremor-
ris“. Tieto niekoľko-
dňové pilotné mera-
nia mohli byť realizo-
vané vďaka finančnej 

a technickej podpore agentúry VEGA (pro-
jekty č. 1/0461/09 a 2/0107/09) a firiem 
Geotronics Slovakia a G-trend. Ide o širokú 
spoluprácu medzi univerzitno-akademickým 
a súkromným sektorom na medzinárodnej 
úrovni. Pilotné merania mali overiť schopnosť 
tejto metodiky pri detekcii podpovrchových 
priestorov a dutín v rámci plánovania väčšie-
ho projektu archeologicko-geofyzikálnej štú-
die celého komplexu neolitických štruktúr 
v údolí rieky Bóinne.

Merania boli realizované na povrchu 
mohyly nad existujúcou známou komorou 
(spolu s chodbou) a na vybranom úseku jej 
časti, ktorá nebola dodnes archeologicky 
preskúmaná. Taktiež boli uskutočnené tes-
tovacie merania vnútri komory s cieľom de-
tekcie úbytku hmôt v jej tesnom okolí (ten-
to spôsob bol úspešne použitý francúzsky-
mi geofyzikmi pri štúdiu vnútornej stavby 
Chepsovej pyramídy v Gíze koncom osem-
desiatych rokov 20. storočia). Výsledky re-
alizovaných meraní po prvotnom počítačo-
vom spracovaní plne potvrdili vhodnosť po-
užitej metodiky - z meraní na povrchu mo-
hyly je možné definovať geometriu a ulo-
ženie existujúcej mohyly (jej tvar je približ-
ne kužeľového tvaru s výškou cca. 6 m a 
s hĺbkou jej horného okraja približne 3 m). 
Prístupovú chodbu do nej nebolo mož-
né identifikovať, jej rozmery sú príliš malé 
(miestami je úzka na úrovni cca. 0.5 m a 
vysoká iba cca. 1.5 m) a je umiestnená vo 
väčšej hĺbke pod povrchom (hlbšie ako 
5 m). Merania vo vnútri pohrebnej komo-
ry sú predmetom ďalšieho počítačového 
spracovania a o ich výsledkoch vás radi 
v budúcnosti poinformujeme. Je pre nás 
potešiteľné, že naše výsledky sú pozitív-
ne – čo nám otvára možnosti použitia tej-
to metodiky pri plánovanom väčšom pro-
jekte s írskymi kolegami a je dôkazom ve-
deckého potenciálu, ktorým naša univer-
zita disponuje.

roman Pašteka,  
vedúci Katedry aplikovanej 

 a environmentálnej geofyziky PriF UK

Pohľad z diaľky na mohylu Newgrange 

Samotná realizácia mikrogravimetrických meraní na povrchu mohyly Newgrange
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V dňoch 10. a 11. októbra 2011 hostila 
Univerzita Komenského v Bratislave me-
dzinárodnú konferenciu IREG-5 Forum. 
Konferenciu organizovala organizácia In-
ternational Ranking and Excellence Gro-
up (IREG) v spolupráci so slovenskou 
Akademickou rankingovou a ratingovou 
agentúrou (ARRA) a našou univerzitou. 
Konferencie sa zúčastnilo spolu takmer 
70 účastníkov z 27 krajín všetkých kon-
tinentov. Význam konferencie zdôraznil 
svojím odborným príspevkom aj minister 
školstva SR Eugen Jurzyca.

Konferencia niesla charakteristický ná-
zov „The National Ranking on the Rise“, 
t. j. „Národné rankingy na vzostupe“. Ná-
zov presne vystihuje vývojovú fázu rankin-
gu, ktorý sa z úrovne niekoľko málo glo-
bálnych rankingov posunul a stále posúva 
na úroveň jednotlivých štátov a/alebo vy-
sokoškolských systémov. Preto účastní-
ci konferencie mali možnosť oboznámiť sa 
so súčasným stavom a perspektívami ran-
kingu v takých krajinách, akými sú Nemec-
ko, USA, Taliansko, Lotyšsko, Čína, Tu-
recko, Vietnam, Bulharsko, Rumunsko, 
Holandsko, Rusko, Poľsko či Slovensko. 
Uvedený prehľad poukazuje nielen na ge-
ograficky široký záber, ale každá z prezen-
tácií priniesla samostatný prístup a rieše-
nie rankingu v danej krajine. 

Väčšina krajín sa (podľa účastníkov kon-
ferencie) v súčasnosti sústreďuje na dnes 
pomaly klasickú formu rankingu. V nej sa 
vytvára rankingový obraz skupiny vysokých 
škôl alebo celého národného vysokoškol-
ského systému. Pri tom sa využíva sústava 
indikátorov či parametrov, ktorými sa hod-
notia jednotlivé vysoké školy ako celky, t. 
j. ako priemery svojich organizačných jed-
notiek (fakúlt, ústavov a pod.). To síce po-
skytuje akýsi ucelený obraz o vysokej škole 
ako takej, t. j. o jej postavení v konkrétnom 
rankingu, ale nič nehovorí o tom, ktorá zo 
súčastí alebo ktorí jednotlivci sa akým spô-
sobom podieľajú na takomto celkovom ob-
raze. To je dôvod, prečo je potrebné vnímať 
akýkoľvek „klasický“ ranking ako sústavu 
„priemerných“ obrazov vysokých škôl zahr-
nutých do takéhoto rankingu. 

Pre zaistenie hlbšieho pohľadu na prí-
činy postavenia príslušnej vysokej ško-
ly v rankingu je potom nevyhnutné skú-
mať odbornú orientáciu a výkonnosť vnú-
torných organizačných jednotiek, menších 
kolektívov, ba až jednotlivcov rankovanej 
inštitúcie. Význam takéhoto hlbšieho po-

hľadu zdôrazňuje napr. fakt, že jediný nosi-
teľ Nobelovej ceny z nedávneho obdobia, 
pôsobiaci na príslušnej univerzite, ju doká-
že „vystreliť“ v ARWU rankingu (tzv. Šan-
ghajský ranking) o stovky miest dopredu, 
resp. upevniť jej doterajšie postavenie me-
dzi elitnými inštitúciami. Pre profesionálne 
využitie rankingu pri riadení vysokých škôl 
je takýto hlbší pohľad nevyhnutný. 

Diskusia účastníkov konferencie ukáza-
la, že naďalej bude pokračovať rozvoj kla-
sického typu rankingu na národnej úrovni. 
Naďalej sa budú intenzívne hľadať vhodné 
indikátory, metodologické prístupy i využi-
tie rankingu v laickej i odbornej verejnosti. 
Objavili sa však aj prvé náznaky ďalšieho 
rozvoja metodológie rankingu, resp. úplne 
nového prístupu k tomuto typu klasifikácie. 
Slovenská ARRA napr. prezentovala prí-
klad využitia metodológie rankingu a jeho 
indikátorov, ktoré spolu s ďalšími nástrojmi 
na hodnotenie výkonu vo výskume umož-
ňujú nielen „priemernú“ klasifikáciu inštitú-
cie ako celku, ale klasifikáciu jej jednotli-
vých súčastí, kolektívov, tímov a jednotliv-
cov. Možno očakávať, že aj tento prístup 
dosiahne už v blízkej budúcnosti fázu in-
tenzívneho rozvoja.

Keďže sa rankingy stali riadnou súčas-
ťou hodnotenia vysokých škôl a ich po-
pularita a vážnosť rastie nielen medzi laic-
kou verejnosťou, ale i v odborných a po-
litických kruhoch, je viac ako potreb-
né mať pre ich rozvoj primerané prostre-
die. IREG dnes predstavuje nielen jednu 
z organizácií pôsobiacich globálne v ob-
lasti rankingov vysokoškolských inštitúcií. 
IREG integruje a vytvára spoločný priestor 

pre tých, ktorí to s rankingom myslia váž-
ne. Preto sú členmi IREG-u i najznámej-
šie rankingové agentúry, akými nesporne 
sú THE (Times Higher Eduction), USNWR 
(US News & World Report) a ARWU (Aca-
demic Ranking of World Universities) zná-
my ako Šanghajský ranking. Členom IRE-
G-u je i slovenská ARRA. 

Vytvorenie takéhoto globálneho priesto-
ru umožňuje nielen výmenu názorov a skú-
seností v oblasti rankingov, ich metodo-
lógie a výsledkov. Tento priestor predo-
všetkým kultivuje a rozvíja prostredie, me-
todológiu a používanie rankingov v odbor-
nej i laickej verejnosti. Rankingy ako stá-
le ešte mladá oblasť hodnotenia vysokých 
škôl takýto priestor nevyhnutne potrebu-
jú. Sú nielen veľmi populárne, ale postup-
ne prenikajú z globálnej úrovne na úroveň 
regiónov, resp. až na úroveň jednotlivých 
štátov či vysokoškolských systémov. Prud-
ký rozvoj rankingov však nesie so sebou 
aj typické sprievodné javy, akými sú ne-
správne stanovený cieľ rankingu, nevhod-
ne zvolené indikátory a parametre a pod. 
Všeobecne platí, že výsledky rankingov sú 
často nesprávne interpretované a/alebo 
nesprávne použité – či skôr zneužité. Ide 
o interpretácie a použitie výsledkov mimo 
vlastného cieľa rankingu. 

Je cťou Univerzity Komenského, že na 
svojej pôde mohla spoluorganizovať a hos-
tiť takéto významné podujatie a zároveň i 
prispieť k rozvoju rankingu na medzinárod-
nej scéne.

doc. rnDr. ivan ostrovský, cSc.,  
prorektor UK pre rozvoj 

Zľava: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca, prezident IREG Observatory Jan 
Sadlak, prorektor UK pre rozvoj Ivan Ostrovský a člen Valného zhromaždenia ARRA Ferdinand Devínsky.

Národné rankingy na vzostupe
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Univerzita Komenského sa zúčastnila na 15. ročníku veľtrhu vzde-
lávania Akadémia počas 4. – 6. októbra 2011 v bratislavskej SIBAMAC 
Aréne NTC. V minulých rokoch sa na veľtrhu zúčastňovali niektoré fa-
kulty samostatne. Univerzita so všetkými trinástimi fakultami sa zapo-
jila po sedemročnej prestávke.

Účasť na najväčšom vzdelávacom veľtrhu na Slovensku bola jedným 
z mnohých predsavzatí nového vedenia univerzity. Predstavuje účinné 
a priame oslovenie potenciálnych záujemcov o štúdium, keďže na veľtrh 
prichádzajú študenti najvyšších ročníkov stredných škôl z celého Sloven-
ska, najmä maturanti.

Počas troch dní od rána do 16.00 h mali vzdelania-chtiví študenti mož-
nosť pýtať sa zástupcov vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií zo Sloven-
ska, Česka, ale i iných zahraničných škôl na konkrétne študijné progra-
my, o ktoré mali záujem, alebo na možnosti štúdia na fakultách. Prode-
kanka Fakulty telesnej výchovy a športu UK Iveta Cihová ocenila, že mno-
hí uchádzači boli už vopred pripravení: „Mali naštudované základné infor-
mácie a do stánku UK sa prišli cielene pýtať na to, čo ich konkrétne za-
ujíma.“

Stredoškoláci vedeli, čo chcú študovať
Na veľtrhu sme oslovili niekoľkých študentov. Ich záujmy o štúdium sa, 

samozrejme, rôznili, ale väčšinou už mali premyslené, kam sa chcú hlá-
siť. Lenka zo Šamorína má v pláne podať si prihlášku na Fakultu mana-

gementu UK: „Zaujíma ma oblasť organizácie ľudí, personálny manaž-
ment,“ ozrejmila. Aj Filip zo Strednej odbornej školy v Novom Meste nad 
Váhom má záujem o manažment, pretože ho študuje na strednej škole 
a rád by v štúdiu pokračoval.

Tlmočníctvo – prekladateľstvo znie ako správna voľba pre Zoltána zo 
Šamorína, pretože je viac zameraný na jazyky ako napríklad na prírodné 
vedy. Dominika zo Strednej zdravotníckej školy z Trenčína, ktorá študuje 
odbor farmaceutický laborant, by chcela pokračovať v študijnom progra-
me farmácia, preto zvažuje štúdium práve na Farmaceutickej fakulte UK.

Populárny medzi stredoškolskou mládežou bol aj odbor právo. Naprí-
klad Patrik z Gymnázia M. R. Štefánika z Nového Mesta nad Váhom má 
záujem o štúdium práva na Univerzite Komenského. „Je to niečo, o čom 
som sníval už ako malý chlapec,“ povedal nám.

Najväčšia univerzita nemôže chýbať
Nielen samotní študenti, ale aj manažérka veľtrhu Akadémia Gabrie-

la Eliášová ocenila, že UK sa rozhodla prezentovať ako celok. „O expo-
zíciu UK na podujatí bol zo strany stredoškolákov vždy veľmi veľký záu-
jem,“ vysvetlila. 

Zorganizovať účasť celej univerzity na veľtrhu nebolo ľahké, veď UK 
má 13 fakúlt. Bolo treba skoordinovať študijné oddelenia, resp. študij-
ných prodekanov fakúlt, aby každý deň veľtrhu zabezpečili personál-
ne i materiálovo. Navyše UK zabezpečila bulletiny o UK a o študijných 
programoch na každej fakulte v slovenskom i anglickom jazyku, vreckové 
kalendáriky v slovenčine a angličtine, bannery a mnohé ďalšie propagač-
né materiály. UK si uvedomuje dôležitosť participácie na podujatí, kde sa 
nielen snaží priblížiť a predstaviť potenciálnym študentom, ale najmä pre-
zentuje samu seba.

Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia bol po prvýkrát organizo-
vaný v roku 1997. Záštitu nad jeho 15. ročníkom, ktorý sa konal súbež-
ne s 13. ročníkom veľtrhu kariéry a turizmu Vapac, prevzali minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca a minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR Jozef Mihál. 

v e Ľ T r H  v Z D e L á v A n i A  A K A D é m i A 

Fakulty možnosť  
prezentovať sa 

vítajú
Keďže na veľtrhu sa v posledných rokoch 

prezentovali individuálne iba niektoré fakul-
ty univerzity – napr. v roku 2010 Fakulta ma-
tematiky, fyziky a informatiky UK a Farmaceu-
tická fakulta UK, pre väčšinu fakúlt bola účasť 
na veľtrhu novinkou. Zaujímalo nás, ako vní-
mali skúsenosť s priamym kontaktom so zá-
ujemcami.

mgr. Dagmar Sidorjaková, vedúca študij
ného oddelenia PraF UK: Veľtrh hodnotíme 
ako pozitívne podujatie vo vzťahu k širšej verej-
nosti. Záujem uchádzačov o informácie o štú-
diu na našej fakulte bol veľmi veľký, rozdali sme 
značný počet informačných materiálov. 

mgr. michaela Hroncová, vedúca študijné
ho oddelenia PdF UK: Účasť na veľtrhu vzde-
lávania hodnotíme kladne, v rámci ponuky štú-
dia sme mohli dať záujemcom potrebné informá-
cie. Evidujeme cca 800 záujemcov o informácie 
ohľadom štúdia na PdF UK. Ďakujeme za mož-
nosť zviditeľniť sa a spoluprácu.

Daniel madarás, vedúci študijného odde
lenia FiF UK: V súčasnej dobe treba o študen-
ta doslova bojovať, nestačí len meno univerzi-
ty, preto hodnotíme účasť univerzity na veľtrhu 
vzdelávania kladne. Myslíme si, že UK by nema-

la nikdy chýbať na podobných akciách. Svedčí 
o tom vysoký záujem o stánok UK, veľakrát tam 
bola tlačenica. Nemyslím si, že vznikala iba kvô-
li „strategickej“ polohe stánku hneď oproti vcho-
du, ale najmä reálnym záujmom o našu univerzi-
tu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že záujemcovia 
v drvivej väčšine prípadov mali konkrétne otáz-
ky na konkrétne študijné programy, resp. kon-
krétne záležitosti týkajúce sa štúdia. Záujem 
bol tradične vysoký najmä o psychológiu, mar-
ketingovú komunikáciu, žurnalistiku, resp. ang-
lický jazyk a kultúru v prekladateľsko-tlmočníc-
kych kombináciách. Myslím si, že by bolo vhod-
né mať k dispozícii širšie stoly, nakoľko pri tohto-
ročnom usporiadaní sa k stolu vedeli dostať a 
počuť odpovede/výklad maximálne traja – šty-
ria ľudia. Trochu ma prekvapila skutočnosť, že 
UK nemala/nevyužila priestor na prezentáciu v 
rámci prezentačných blo-
kov na výstavisku. Priestor 
na prezentáciu v trvaní cca 
15 minút by si podľa mňa 
UK zaslúžila.

ing. Jana Hajnovičo
vá, vedúca študijného 
oddelenia rKcmbF UK: 
Naša fakulta sa veľtrhu 
zúčastnila prvýkrát a bola 
som prekvapená, koľko 
záujemcov prichádza na 
veľtrh. Napriek tomu, že 
o štúdium na našej fakulte 
nie je až taký záujem, mys-
lím si, že je dobré, aby sme 
sa veľtrhu zúčastňovali. Asi 

by bolo vhodné, aby sa propagáciou štúdia na 
UK zaoberal celý tím, ktorý by vytvoril aj mediál-
nu prezentáciu za každú fakultu.

mgr. iveta cihová, PhD., študijná prode
kanka FTvš UK: Naša fakulta veľmi ocenila, že 
UK zabezpečila takéto podujatie, pretože fakulty 
by nemali možnosť zúčastniť sa ho individuálne. 
Univerzita by sa mala zamerať aj na ďalších kon-
kurentov – vysoké školy z Českej republiky. Naši 
záujemcovia nám kládli otázky ako: „V čom ste 
lepší ako Brno?“, „V čom ste lepší ako Olomo-
uc?“. Bola som veľmi milo prekvapená záujmom. 
Mnohí uchádzači boli vopred pripravení – mali 
naštudované základné informácie – a do stánku 
UK sa prišli cielene pýtať na to, čo ich konkrétne 
zaujíma. Bola by som rada, keby sa účasť UK na 
veľtrhu opakovala.

Lm, Foto: ovv rUK

Na študijné programy sa prišli informovať aj študijní poradcovia zo stredných 
škôl

Mnohí študenti  
mali vopred predstavu  

o budúcom štúdiu
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Hlavným poslaním fakulty dnes je pripravo-
vať profesionálov pre pracovné pozície najmä 
v oblasti školstva a sociálnych služieb a pomoci 
a tiež rozvíjať študijné programy, vedu a výskum 
v oblasti pedagogických, humanitných a spolo-
čenských vied. PdF UK je bezpochyby vzdelá-
vacou, výskumnou a akademickou inštitúciou 
celoslovenského významu, ktorá má zároveň 
množstvo zahraničných partnerov a realizujúci 
sa potenciál medzinárodnej spolupráce. 

Pri rešpektovaní vyššie uvedených faktov ve-
denie fakulty, ktoré nastúpilo vo februári 2011, 
prijalo novú stratégiu rozvoja fakulty. Súčasťou 
tejto stratégie bolo v súlade s európskymi a slo-
venskými trendmi, deklarovanými na úrovni prí-
slušných inštitúcií a orgánov EÚ a SR, zvyšovať 
kvalitu vzdelávania a posilňovať vedu a výskum 
na vysokých školách. Fakulta preto k 1. 9. 2011 
vytvorila štandardným procesom ošetreným v zá-
kone o vysokých školách a štatútoch UK a PdF 
UK 8 vedeckých ústavov (dovtedy 1 výskumný 
ústav) a 16 katedier (dovtedy 17 katedier). Rov-
nako sa na fakulte vytvorilo významne viac pra-
covných pozícií výskumných pracovníkov. Cel-
kový počet tvorivých pracovníkov (vysokoškol-
skí učitelia a výskumní pracovníci) sa nezmenil 
a vedenie fakulty sa napriek všeobecne známe-
mu faktu podfinancovania vysokých škôl rozho-
dlo ísť cestou udržania zamestnanosti a zároveň 
zvyšovania kvality výskumu a podpory vedy. 

Keďže fakulta má novú štruktúru na báze 
ústavov, pri prezentácii na stránkach Našej uni-
verzity sme dali prednosť tomu, aby každý ústav 
fakulty mohol stručne predstaviť svoje zamera-
nie a činnosť. 

K najdôležitejším prioritám rozvoja fakulty 
dnes patrí: 
•	 zvýšiť počet úspešných absolventov a zapo-

jiť do vysokoškolského vzdelávania ľudí z via-
cerých vrstiev spoločnosti; 

•	 aktualizovať obsahy vysokoškolského vzde-
lávania, aby študijné programy splnili potreby 
jednotlivcov, trhu práce a budúcich povolaní; 

•	 poskytovať študentom viacej príležitostí na 
získanie ďalších zručností prostredníctvom 
štúdia alebo výcviku v zahraničí;

•	 podporovať cezhraničnú spoluprácu s cieľom 
zvýšiť úroveň vzdelávania; 

•	 podporovať a rozvíjať vedu a výskum v jednot-
livých odboroch;

•	 upevňovať vzťahy medzi vzdelávaním, výsku-
mom a praxou s cieľom podporiť excelent-
nosť a inovácie.

Ústav filologických štúdií 
(Katedra anglického jazyka 
a literatúry, Katedra nemeckého 
jazyka a literatúry, Katedra 
románskych jazykov a literatúr 
a Katedra slovenského jazyka 
a literatúry)

Vedeckovýskumné pracovisko je orientova-
né na základný a aplikovaný výskum v oblasti ja-
zykovedy, literárnej vedy a didaktiky anglického, 
nemeckého, slovenského jazyka a literatúry, ako 
aj románskych jazykov a literatúr. Ústav združu-
je pracovníkov zaoberajúcich sa vedeckým vý-
skumom jazyka a literatúry v oblasti anglistiky, 

germanistiky, romanistiky a slovakistiky, ako aj 
didaktikou jazyka a literatúry v uvedených ved-
ných odboroch a porovnávacím výskumom, kto-
rý je zacielený na teoretické otázky medzijazyko-
vých a medziliterárnych vzťahov, ako aj na prak-
tické využitie získaných výsledkov vo vyučovaní 
cudzích jazykov a v iných oblastiach.

Na katedrách v súčasnosti pôsobia viacerí vý-
znamní jazykovedci, literárni vedci, odboroví di-
daktici, prekladatelia umeleckej a odbornej lite-
ratúry, zahraniční lektori. 

Ústav humanitných štúdií
(Katedra etickej výchovy 
a občianskej náuky, Katedra 
biológie a Katedra histórie)

Cieľom ústavu je slobodný interdisciplinár-
ny výskum v oblasti vied o človeku. Kombinu-
je filozofické, humanitné, historické a biologic-

m e S i A c  P e D A G o G i c K e J  F A K U L T y  U K

Pedagogická fakulta UK  
má po novom viac výskumných pracovníkov

Fakulta má novú štruktúru

Pedagogická fakulta UK „v kocke“
Pedagogická fakulta UK (PdF UK) vznikla 6. decembra 1946 ako súčasť Slovenskej univerzi-

ty v Bratislave. V roku 1949 otvorili pobočky tejto fakulty v Banskej Bystrici a Košiciach. Reorga-
nizáciou pedagogického štúdia prešla výchova učiteľov na Vysokú školu pedagogickú a vyššie 
pedagogické školy, neskôr na pedagogické inštitúty. Súčasťou UK sa pedagogická fakulta sta-
la opäť v roku 1964, kedy sa Pedagogický inštitút v Trnave pretvoril na Pedagogickú fakultu UK. 
V roku 1986 bola fakulta presťahovaná do Bratislavy. Postupne sa PdF UK definovala ako mo-
derná výskumná fakulta, ktorej snahou je byť na čele škôl pripravujúcich učiteľov na Slovensku, 
s významným vplyvom na národnú školskú politiku, čo konštatovala aj nezávislá hodnotiaca agen-
túra ARRA. 
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ké vedy s orientáciou na činnosť človeka v čase 
a priestore. Pretože ide o nový ústav, začína 
vstupovať do grantových výziev a koncipuje si 
svoje hlavné výskumné smery. Jeho ďalším zá-
merom do budúcnosti je poskytovať fakulte od-
porúčania pre skvalitnenie prípravy učiteľov.

Katedra biológie vychováva absolventov s 
uplatnením vo verejnej a súkromnej sfére (štát-
ne a súkromné základné a stredné školy) ale-
bo vedecko-výskumnej praxi (ústavy SAV, mú-
zeá) i v štátnej správe. Katedra etickej výchovy 
a občianskej náuky pripravuje učiteľov občian-
skej a etickej výchovy na druhom stupni základ-
ných škôl a na všetkých typoch stredných škôl, 
odborných pracovníkov školských klubov, pra-
covníkov v štátnej a verejnej správe so zamera-
ním na školstvo a pracovníkov v treťom sektore. 
Absolventi Katedry histórie sa môžu uplatniť ako 
učitelia dejepisu na základných a stredných ško-
lách, odborní pracovníci i výskumníci regionál-
nych dejín a pod.

Ústav psychologických 
a logopedických štúdií
(Katedra psychológie 
a patopsychológie a Katedra 
logopédie)

Katedra psychológie a patopsychológie vycho-
váva absolventov orientovaných v základných aj 
aplikačných psychologických disciplínach, ktoré 
sa vyučujú ako samostatný predmet alebo integ-
rujúco na stredných školách. Vzdelanie a zruč-
nosti v metódach pedagogicko-psychologickej di-
agnostiky a poradenstva im tiež umožňujú poskyt-
núť poradenský servis priamo v systéme školy, 
pri riešení a prevencii problémov v správaní a vo 
výkone žiakov a študentov. Katedra poskytuje aj 
základnú a špecializovanú psychologickú prípra-
vu študentov odborov učiteľstva akademických 
predmetov, predškolskej a elementárnej, špeci-
álnej a liečebnej pedagogiky, sociálnej práce, lo-
gopédie, jazykov a kultúry. 

Katedra logopédie má jedinečné postavenie 
v príprave logopédov na Slovensku a v stredo-
európskom priestore. Jediná ponúka logopé-
diu ako samostatný študijný odbor a program vo 
všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia. 
O habilitácie a inaugurácie v tomto odbore na 
PdF UK sa uchádzajú renomovaní odborníci aj 
zo susediacich krajín. Pre vysokú kvalitu štúdia 
majú absolventi široké uplatnenie na trhu práce 
na Slovensku aj v zahraničí. 

Ústav pedagogických 
štúdií
(Katedra pedagogiky a sociálnej 
pedagogiky)

Ústav pedagogických štúdií je pedagogic-
kým, vedecko-výskumným a poradenským pra-
coviskom s fakultnou pôsobnosťou. Patrí medzi 
primárne pracoviská PdF UK, pretože sa zaobe-
rá pedagogickou vedou vo všetkých jej vzťahoch 
a konzekvenciách. 

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky 
pripravuje na povolanie učiteľov, sociálnych pe-
dagógov a vychovávateľov, zabezpečuje peda-
gogické a odborné praxe a poskytuje možnosť 
doplnkového pedagogického štúdia v rámci ce-
loživotného vzdelávania. Rozvíja pedagogické 
vedy, realizuje výskum a oboznamuje študentov 
s podstatou, ich funkciami a úlohami v oblasti vý-
chovy a vzdelávania. 

Centrum pedagogického výskumu realizu-
je výskum, vývoj a evalváciu v oblasti pedagogi-
ky. Prioritami sú i lokálna, národná a medziná-
rodná spolupráca vo výskume, transfer poznania 
do praxe, vytváranie adekvátnejších podmienok 
pre výskum, konštituovanie ľudských zdrojov so 
zreteľom na ich obnovu a domáce i zahraničné 
uznanie a skvalitňovanie pozície vedy a vedcov 
v spoločnosti. 

Ústav primárnej a pre-
primárnej pedagogiky
(Katedra preprimárnej a primárnej 
edukácie)

Ústav nadviazal na významné výsledky Ka-
tedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. 
Vnútorne sa člení na Katedru preprimárnej a pri-
márnej edukácie a Centrum výskumu preprimár-
nej a primárnej pedagogiky. 

Katedra predškolskej a elementárnej peda-
gogiky vznikla pred 15 rokmi, aby rozvíjala teó-
riu, metodológiu a vedecký výskum v oblasti pre-
primárneho a primárneho vzdelávania. V oblasti 
vedeckého výskumu sa zameriavala na teoretic-
ké a koncepčné otázky inštitucionálnej eduká-
cie detí predškolského a mladšieho školského 
veku. Členovia ústavu významne prispeli a stále 
prispievajú k transformácii inštitucionálnej pred-
školskej výchovy ako členovia ústredných pred-
metových komisií pri ŠPÚ. Sú tvorcami základ-
ných pedagogických dokumentov a autormi 
učebníc pre primárny stupeň vzdelávania. Také-
to zastúpenie autorov učebníc nemá žiadne pra-
covisko na Slovensku. 

Súčasťou Ústavu preprimárnej a primárnej 
pedagogiky bude aj Poradenské centrum – pre 
deti, rodičov a učiteľov. 

Ústav špeciálnopedago-
gických štúdií 
(Katedra špeciálnej pedagogiky)

Dnešný ústav a katedra špeciálnej pedagogi-
ky predstavujú unikátne pracovisko UK. Zabez-
pečuje vysokoškolskú prípravu špeciálnych pe-
dagógov. Ponúkajú celoslovensky jedinečné 
študijné programy v študijnom odbore špeciálna 
pedagogika, ktoré svojou vnútornou štruktúrou 
pokrývajú prípravu pedagógov a poradenských 
pracovníkov pre osoby so všetkými druhmi po-
stihnutí a zdravotných znevýhodnení.

Ťažiskovou problematikou, na ktorú je zacie-
lený vedecký výskum i publikačná činnosť, je te-
ória špeciálnej pedagogiky, špeciálna edukácia 
a výchovná rehabilitácia, teória komunikácie po-
stihnutých, inkluzívne trendy, špeciálnopedago-

gická pedeutológia, poradenstvo a raná inter-
vencia pre osoby s postihnutím a narušením. 

Ústav a katedra sa vďaka fakultnému Cen-
tru pomoci zdravotne znevýhodneným študen-
tom zameriava aj na podporu štúdia študentov 
so zdravotným postihnutím, pričom ide o špeci-
fickú podporu a pomoc študentom. Jednu z naj-
početnejších skupín, aj vzhľadom na ponúkané 
študijné programy, tvoria študenti so sluchovým 
postihnutím. 

Ústav umelecko-edukač-
ných štúdií
(Katedra výtvarnej výchovy a 
Katedra hudobnej výchovy)

Katedra výtvarnej výchovy vychováva učite-
ľov základných a umeleckých škôl, ponúka však 
aj ďalšie vzdelávanie pedagógov vo výtvarnom 
programe a tiež prvú a druhú atestáciu učiteľov 
výtvarnej výchovy. Programy pozostávajú z kla-
sických výtvarných disciplín ako kresba, maľ-
ba, grafika, priestorová tvorba, fotografia, ale 
výučba sa tiež zameriava na oblasť nových mé-
dií. V programe štúdia majú svoje nezastupiteľné 
miesto dejiny výtvarnej kultúry a umenia a didak-
tika výtvarnej výchovy. 

Katedra hudobnej výchovy vzdeláva v hu-
dobno-teoretických, hudobno-pedagogických 
a umeleckých predmetoch. V oblasti umelec-
kých predmetov je to výučba najmä spevu a hry 
na klavíri, husliach, violončele, flaute, klarinete, 
gitare a trúbke. Katedra rozvíja didaktické kom-
petencie študentov, dbá o dostatočný teoretic-
ký základ štúdia, resp. o optimálny balans medzi 
umeleckými, pedagogickými a teoretickými ob-
lasťami prípravy. Súčasťou katedry sú aj vokáne 
a inštrumentálne súbory: Komorný zbor Come-
nius a komorný orchester Collegium musicum 
Comeniana.

Ústav sociálnych štúdií 
a liečebnej pedagogiky
(Katedra sociálnej práce, Katedra 
liečebnej pedagogiky)

Študijný program Katedry sociálnej práce 
vznikol na základe terapeutickej paradigmy, čo 
tvorí špecifikum katedry dodnes. Už roky sú štu-
dentmi vysoko hodnotené výcviky sociálnych 
zručností. Vybudovali sme sieť veľmi dobre spo-
lupracujúcich pracovísk. Naši absolventi sú au-
tormi inovatívnych sociálnych programov (Nota 
bene, Prima, Odyseus, Návrat a iné), ktoré sú 
známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Naši absolventi sa dokážu udržať na pracov-
nom trhu aj napriek významnej kvantitatívnej pro-
dukcii absolventov a dokážu fungovať ako ma-
nažéri v sociálnych organizáciách, pracujú v ob-
lasti rozvoja ľudských zdrojov, úspešne pôso-
bia v médiách, vo verejnej správe aj samosprá-
ve, tvoria sociálnu legislatívu, no najviac ich je vi-
dieť pri zavádzaní sociálno-inovatívnych progra-
mov do praxe. 
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Ponúkame pestrú paletu 
š t u d i j n ý c h  p r o g ra m o v
Akreditácia množstva študijných programov a široká ponuka možností štúdia je faktom. Z jedi-

nečných študijných programov v rámci SR máme v ponuke logopédiu, liečebnú pedagogiku i špe-
ciálnu pedagogiku. V jednoodborovom type štúdia je v tomto roku otvorených 13 študijných progra-
mov: logopédia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľ-
stvo, sociálna práca, učiteľstvo pre materské školy a školské kluby, učiteľstvo pre primárne vzdelá-
vanie, španielsky jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, románske jazyky a kultúry, učiteľstvo ne-
meckého jazyka a literatúry, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo výtvarného umenia 
a učiteľstvo hudobného umenia. Študijný program logopédia sa otvára ako jediný v podobe spoje-
ného Bc. a Mgr. štúdia. Študijných programov učiteľského typu v Bc. stupni je až 61 a v Mgr. stup-
ni 42, tieto sa vytvorili vzájomnou kombináciou. Máme pomerne vysoké počty študentov v kompará-
cii s inými pedagogickými fakultami v SR ako aj pomerne vysoké počty študentov v komparácii s iný-
mi fakultami v rámci UK. 

V tomto akademickom roku máme zapísaných spolu na Bc. stupeni štúdia v dennej forme 1295 
študentov, z toho 1123 žien a v externej forme 473 študentov, z toho 411 žien. Na Mgr. stupeň štú-
dia v dennej forme v zimnom semestri nastúpilo 603 študentov, z toho 527 žien, v externej forme štú-
dia to je 323 študentov, pričom žien bolo 293. V spojenom Bc. a Mgr. štúdiu študuje 98 študentov. 

K 30. 6. 2011 pripravili jednotlivé katedry 515 absolventov denného štúdia a 244 absolventov ex-
terného štúdia, spolu 759 absolventov v odboroch učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná peda-
gogika, predškolská a elementárna pedagogika, logopédia, sociálna práca, cudzie jazyky a kultúry. 

Počet doktorandov rastie
Fakulta sa dlhodobo snaží nielen o čo najvyšší počet ponúkaných doktorandských programov, 

a to v internej aj externej forme štúdia, ale aj o kontinuálne zvyšovanie počtu kvalifikovaných školite-
ľov z radov vlastných pracovníkov, ale aj spoluprácou s inými inštitúciami. 

V priebehu niekoľkých rokov sa nám podarilo zvýšiť počet prijatých študentov, ale aj počet študen-
tov, ktorí ukončili štúdium na doktorandskom stupni štúdia. Nemalou mierou sa na tom podieľali aj 
pracovníci fakulty, ktorí zväčša absolvovali externú formu doktorandského štúdia. Tieto okolnosti na-
pomáhajú ku generačnej obmene na pracoviskách fakulty, ale aj k zvyšovaniu kvalifikovanosti pracov-
níkov fakulty. Aktuálne máme celkovo 99 doktorandov, ktorí sú aktívni aj v grantoch UK. (V roku 2008 
sme mali 10 grantov, v roku 2009 – 13, v roku 2010 – 7 a v roku 2011 ich je 17.)

Absolventi sa úspešne uplatňujú v konkurencii
Vítame tvorivý potenciál študentov i zamestnancov, ako aj aktivizáciu študentov i zamestnancov, 

ich záujem o dianie na fakulte, vnútornú motiváciu „pomôcť“, podieľať sa na skvalitňovaní fungovania 
fakulty. Internacionalizácia a globalizácia sú fenomény, ktoré sa týkajú aj našej fakulty. Vzhľadom na 
členstvo SR v EÚ sa referenčný rámec fakulty rozšíril minimálne na krajiny EÚ. Preto potreba intenzív-
nej medzinárodnej spolupráce je zrejmá a týka sa všetkých oblastí pôsobnosti a fungovania fakulty. 
V tejto oblasti fakulta ponúka i možnosti zahraničných mobilít pre pedagógov i študentov.

Absolvent fakulty má reálne možnosti uplatniť sa na pracovnom trhu v zahraničí, aj vďaka kredibi-
lite diplomu UK. Je nevyhnutné tento fakt transferovať do vzdelávania študentov – fakulta musí mať 
takých absolventov, ktorí budú pripravení profesionálne pôsobiť a úspešne sa realizovať v podmien-
kach znalostnej ekonomiky a spoločnosti v konkurencii voľného trhu práce EÚ. 

O s o b n o s t i
Na fakulte pôsobia vedecké, odborné 

a umelecké osobnosti uznávané doma 
i v zahraničí. Prof. Majzlan (biológia, en-
vironmentalistika), prof. Kerekrétiová, 
doc. Mikulajová či doc. Cséfalvay (logo-
pédia), prof. Vašek (špeciálna pedago-
gika), prof. Kačala, prof. Sliacky či prof. 
Bátorová (slovenský jazyk a literatúra), 
prof. Vajičková (germanistika), prof. Šic-
ková (výtvarné umenie), prof. Horňáko-
va (liečebná pedagogika), prof. Mistrík 
(etika) alebo prof. Letz (história) sú toho 
dôkazom. 

Aj v umeleckých aktivitách môžeme 
súťažiť s umelecky zameranými fakulta-
mi. Veď napr. vďaka obrazom, ktorých 
autorom je doc. Harangozó, bola nielen 
SR, ale i fakulta a univerzita reprezen-
tovaná na svetovej výstave EXPO 2010 
Shanghai v Číne. Prof. Zamborský je 
medzinárodne uznávaný klavírny virtu-
óz. Aj preto je kredibilita garantov fakul-
ty nepochybná. Kvalifikačné postupy 
a štruktúra zamestnancov v poslednom 
období prešli kvalitatívnym i kvantitatív-
nym posunom. 

Sme hrdí na našich emeritných profe-
sorov a profesorov, ktorí celý svoj aktív-
ny život zasvätili budovaniu jednotlivých 
odborov (prof. Vietorová, prof. Požár, 
prof. Bartl, prof. Vašek, prof. Obdržálek, 
prof. Zelina a iní). Sme ale hrdí aj na to, 
že máme profesorov v relatívne mladom 
veku (napr. prof. Letz), ktorí sú dokladom 
toho, že aj humanitné vedy si postupne 
vychovávajú mladú generáciu akademic-
kých reprezentantov. 

Spomeňme aj našich kolegov, ktorí už 
medzi nami nie sú, ale ich odkaz je ci-
teľný. Prof. Drobný, doc. Bažány, prof. 
Dobrotka či prof. Trup a mnohí ďalší za-
nechali po sebe trvalú stopu v podobe 
kreovania študijných a vedných odbo-
rov a s istým zveličením povedané, „po-
stavili si sami pamätník vo večnosti“ naj-
mä svojou publikačnou aktivitou a vý-
chovou študentov a budúcich kolegov. 
Naša fakulta sa teda s noblesou vyspo-
radúva s otázkou udržania kontinuity po-
znania, skúseností a „historickej pamä-
ti“ a prekonania problémov generač-
nej výmeny cestou funkčnej spolupráce 
starších kolegov, emeritných profesorov 
s mladými pedagógmi fakulty i absol-
ventmi doktorandského štúdia. Vďaka 
priznaným právam na habilitácie a inau-
gurácie sa v dohľadnej dobe bude na 
svojej alma mater habilitovať (verím, že 
úspešne) niekoľko našich mladých ko-
legov vo veku do 40 rokov.
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V poslednom období sme zreteľne posilni-
li vedu a výskum, udržiavame grantové akti-
vity a obnovili sme ŠVOUČ. Vo vedných od-
boroch logopédia, špeciálna pedagogika, 
liečebná pedagogika a sociálna práca sme 
lídrami nielen v slovenskom rámci. Eviduje-
me postupný nárast publikačnej činnosti, vý-
stupmi sú kvalitné monografie, štúdie, citač-
né ohlasy. Za obdobie rokov 2008 až 2010 
naši najaktívnejší kolegovia dokázali odpubli-
kovať od 35 do 56 publikačných, resp. ume-
leckých výstupov. Myslíme si, že si zaslúžia 
byť na tomto mieste aj menovite uvedení. Sú 
to Dr. Pčolinská, prof. Letz, doc. Valachová, 
doc. Tarcsiová, doc. Cséfalvay, doc. Lysý, 
doc. Lojová, prof. Mistrík, prof. Zelina, prof. 
Vančová. 

Opäť máme akreditované práva na habilitá-
cie a inaugurácie a z nich vyplývajúcu bázu a 
„know-how“, ktoré iné fakulty nemajú. Orga-
nizujeme množstvo konferencií, naše praco-
viská sa snažia o prezentáciu vedeckých kva-
lít a potenciálu fakulty. 

Pracovníci fakulty sa dlhodobo zameria-
vajú aj na získavanie a riešenie výskumných 
projektov, ktoré súvisia s profiláciou fakul-
ty. Väčšina projektov je z agentúr minister-
stva školstva – KEGA a VEGA, ktoré sú pod-
porované síce nižším objemom finančných 
prostriedkov, ale aj v rámci nich boli získa-
né výsledky, ktoré prispeli/prispejú k rozvíja-
niu teórie, ale aj praxe v danej vednej oblasti. 
V roku 2010 riešili pracovníci fakulty 23 gran-
tov KEGA a VEGA. Menej projektov sa darí 
získavať z iných agentúr, napr. APVV, štruk-
turálnych fondov a iných medzinárodných vý-

skumných agentúr, čo bolo spôsobené via-
cerými faktormi (napr. aj vylúčením Bratisla-
vy z čerpania štrukturálnych fondov v rokoch 
2008 – 2013). 

Napriek tomuto konštatovaniu je možné 
povedať, že na fakulte sa rieši/riešilo niekoľ-
ko významných projektov. Medzi nimi 6. rám-
cový program EÚ „ECFUN“ prof. Petra Gavo-
ru, 7. rámcový program EÚ „Enhancing litera-
cy development in European languages“ do-
centky Maríny Mikulajovej, projekt Visegrad 
Fund „Stredná Európa v 20. storočí (príklad 
krajín Vyšehradu); Regionálne dejiny stred-
nej Európy – problematika výučby dejín v kra-
jinách Vyšehradu“ doktorky Márie Tonkovej či 
projekt APVV „Verbálne a neverbálne správa-
nie slovensky hovoriacich detí v raných štá-

diách vývinu ako východisko vytvorenia skrí-
ningového testu vývinu komunikačného sprá-
vania“ doktorky Svetlany Kapalkovej. 

Do budúcnosti je potrebné zamerať sa 
práve na tieto projekty. Nazdávame sa, že 
reštrukturalizácia fakulty s vytvorením pra-
covísk zameraných primárne na výskum 
a zvýšenie počtu výskumných pracovníkov 
prispeje aj k navŕšeniu projektov a zapoje-
niu väčšieho počtu pracovníkov do nich. To 
bude súčasťou ich pracovných povinnos-
tí a prostredníctvom ich nadriadených budú 
ich výsledky pravidelne posudzované a hod-
notené. 

Zameranie projektov do budúcnosti je mož-
né vidieť ako prieniky dvoch základných ideí. 
Prvou je stanovenie výskumných priorít UK na 
ďalšie obdobie a druhou je profilácia fakulty, 
jej pracovísk a jednotlivých pracovníkov. Ne-

oddeliteľnou súčasťou tohto procesu je aj vý-
skumná činnosť doktorandov, ktorá je viaza-
ná na výskumné projekty pracovníkov fakulty, 
ich školiteľov alebo pracovisko, ale aj samo-
statnú výskumnú činnosť v rámci Grantov UK. 

Oceňujeme, že v tomto roku naše nové vý-
skumné pracoviská pripravujú paralelne nie-
koľko projektov, ktorými sa chcú uchádzať 
o granty APPV. Tešia nás aj umelecké akti-
vity a prezentácia výsledkov fakulty a jej za-
mestnancov a študentov v tejto oblasti. Spo-
meniem aspoň spevácky zbor Comenius pod 
vedením doc. Mironova a hudobné telesá tvo-
rené pedagógmi a študentmi katedry hudob-
nej výchovy, ktoré pravidelne umelecky par-
ticipujú na rôznych fakultných i univerzitných 
podujatiach. 

Podpora 
študentov 

so zdravotným 
postihnutím

Centrum pomoci zdravotne znevýhodneným 
študentom je zriadené pri modelovej špeciál-
nopedagogickej poradni pri Ústave špeciálno-
pedagogických štúdií, Katedre špeciálnej pe-
dagogiky PdF UK. Uvedené pracovisko pôsobí 
ako modelové pracovisko pre študentov uchá-
dzajúcich sa o štúdium na vysokej škole a zá-
roveň ako kontaktné pracovisko pre komuni-
káciu s pedagógmi iných vysokých škôl pôso-
biacich v oblasti poradenskej podpory študen-
tov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-
trebami. 

Uvedené centrum je vybavené špeciálny-
mi pomôckami pre zefektívnenie a sprístupne-
nie vzdelávania študentom so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami. Centrum je 
prostredníctvom svojich pracovníkov odbor-
ne a personálne spôsobilé poskytovať kon-
krétne služby špeciálnopedagogického zame-
rania všetkým študentom so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa obja-
vujú medzi uchádzačmi o vysokoškolské štú-
dium na vysokých školách a univerzitách na 
Slovensku. V rámci celoslovenskej pôsobnosti 
sú tieto služby ojedinelé svojou šírkou, pretože 
sprostredkúvajú poradenské služby všetkým 
kategóriám študentov so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami.

Veda, výskum,  
umelecká a publikačná činnosť

Alica vančová, Darina Tarcsiová,  
Kvetoslava vačková

Konferencia PdF UK Quo vadis (art) terapia sa konala v dňoch 14. – 16. apríla 2011
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Smútkovému poradenstvu, ktoré je 
vo svete známe ako tzv. grief counsel
ling, sa venujete už dve desaťročia...

Áno, presne tak. Aby som bola konkrét-
na, problematike životných strát a smút-
kového poradenstva sa venujem od roku 
1992, kedy som v časopise Českosloven-
ská psychologie uverejnila štúdiu Životné 
straty z biodromálneho aspektu. Potom na-
sledovali ďalšie práce, medzi nimi naprí-
klad aj Smútkové poradenstvo ako vynára-
júca sa oblasť psychologického poraden-
stva. Problematiku som komplexnejšie zhr-
nula v monografii Životné straty a smútenie, 
ktorú vydala naša univerzita v roku 2005. 
Navyše, v rokoch 2000 – 2002 som bola 
vedúcou grantovej úlohy Signifikantné stra-
ty a ich zvládanie v priebehu života.

Prečo ste si zvolili práve oblasť smút
kového poradenstva?

Musím priznať, že toto rozhodnutie bolo 
významne ovplyvnené smrťou najbližšie-
ho človeka – mojej starej mamy, ktorá 
pre mňa od detstva veľmi veľa znamena-
la. Chcela som lepšie porozumieť tomu, čo 
prežívam, bolestnému procesu, ktorý sa tý-
kal všetkých stránok môjho života.

Ak by sme sa pozreli do histórie 
smútkového poradenstva ako oblasti 
psychologického poradenstva, kam až 

siahajú jeho korene?
Základy výskumu smútenia položil Sig-

mund Freud, ktorý zistil, že smútenie má 
typickú všeobecnú formu. Tá zahrňuje bo-
lestnú skľúčenosť, stratu schopnosti mi-
lovať, transformáciu obrazu sveta – inými 
slovami, svet sa stáva chudobný a prázd-
ny. Ide teda o vážnu odchýlku od obvyk-
lého postoja k životu, čím myseľ vykonáva 
vnútornú prácu alebo smútkovú prácu, kto-
rá predstavuje postupné sťahovanie všet-
kého libida spojeného so strateným objek-
tom späť. Nesporne zaujímavým je aj je-

den z prvých pokusov o vypracovanie te-
órie normálneho, čiže nekomplikované-
ho smútenia, ktorý vypracoval v roku 1944 
v USA E. Lindemann. Po požiari v nočnom 
klube, pri ktorom zomrelo takmer 500 ľudí, 
Lindemann s tímom spolupracovníkov pra-
coval s rodinami, ktoré prišli pri tejto tragé-
dii o svojich blízkych. Svoje zistenia potom 

zverejnil v prvej prednáške o strate a smút-
kovom poradenstve. Prvú prácu o smútení 
dospelých zase publikoval v roku 1972 C. 
M. Parkes. Nemožno zabudnúť ani na pub-
likáciu J. W. Wordena Smútkové poraden-
stvo a smútková terapia, ktorá je súčasne 
manuálom pre smútkového poradcu a psy-
choterapeuta v praxi.

Akú tradíciu má smútkové poraden
stvo na Slovensku?

Témy životných strát v širokom slova 
zmysle – materiálnych, vzťahových, intra-
psychických, funkcionálnych, rolových či 
systémových strát – sú neodmysliteľnou 

Tatiana Taročková: 

Smútenie 
  nie je 
   choroba

Doc. PhDr. Tatiana Taročková, 
CSc.

narodila sa 21. 5. 1951 
v Liptovskom Mikuláši
1974 – absolvovala štúdium 
psychológie na FiF UK
1983 – získala titul CSc. v odbore 
psychológia na FiF UK
1992 – začala pôsobiť na Katedre 
psychológie FiF UK 
2001 – habilitovala sa v odbore 
psychológia na FiF UK

„Životné straty, vrátane 
smrti najbližších, už 

prestávajú byť v našej 
spoločnosti tabu.“

Či chceme alebo nie, straty nás sprevádzajú po celý život. Od jeho 
počiatku až do konca. Možno sa vám v mysli vynorí obľúbená detská 
hračka, ktorej stratu ste v detstve ťažko oplakali. Možno si spomenie-
te na domáce zvieratko, ktorého smrť bolela aj s odstupom niekoľ-
kých mesiacov. A možno na stratu milovaného človeka, na ktorú sa 
nedá zabudnúť nikdy... 

Strata obľúbenej veci, strata zamestnania, strata blízkej osoby... 
Toto všetko možno nájsť v životnej knihe každého z nás, bez ohľa-
du na to, či je to strata materiálna alebo personálna, či okolo nás iba 
„prešla“, alebo bolela dlhé roky či desaťročia. 

Vyrovnať sa so smútkom, nájsť riešenie v náročnej životnej situá-
cii – to je cieľom smútkového poradenstva. S doc. PhDr. Tatianou Ta-
ročkovou, CSc., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK sme sa 
porozprávali aj o tom, ako smútenie prebieha, ako sa dá strata „liečiť“ 
a kedy je vhodný čas vyhľadať odbornú pomoc.
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súčasťou psychologicko-poradenskej prá-
ce s klientelou. Stretáva sa s nimi každý 
odborník – je teda aj smútkovým porad-
com. V súlade s potrebou špecifickejšej 
prípravy a výcviku odborníkov na tomto poli 
sme na vtedajšej Katedre psychologických 
vied Filozofickej fakulty UK od školského 
roku 1994/1995 začali s pravidelnou vý-
učbou smútkového poradenstva vo forme 
povinne voliteľného kurzu pre poslucháčov 
magisterského štúdia psychológie.

Je podľa vás slovenská verejnosť do
statočne edukovaná v otázkach život
ných strát a ich zvládania?

Za veľké pozitívum považujem, že život-
né straty, vrátane smrti najbližších, už pre-
stávajú byť v našej spoločnosti tabu. Už 
sa tak nezdráhame prejavovať svoje poci-
ty a emócie aj na verejnosti, hľadáme so-
ciálnu oporu a dokážeme si ju vzájomne 
poskytovať. Dôkladnejšie poznatky o pro-
cese smútenia a jeho úlohách však vo vše-
obecnosti chýbajú.

Ako sa dá absencia týchto poznatkov 
zmeniť – v kontexte širokej, nielen od
bornej verejnosti?

Okrem smútkového poradenstva by bolo 
vhodné rozvíjať aj psychologické vzdelá-
vanie verejnosti v otázkach životných strát 
a ich zvládania. Ide predovšetkým o vzde-
lávanie širokej populácie, o poskytovanie 
informácií o smútení, o rôznych formách 
odbornej pomoci či organizovanie špe-
ciálnych edukačných programov. Dokonca 
takýto typ vzdelávania by sa mal stať i sú-
časťou učebných plánov na všetkých stup-
ňoch škôl, či možno v adekvátnej forme už 
aj v predškolských zariadeniach. Nemožno 
zabudnúť ani na vzdelávanie dospelých for-
mou rôznych postgraduálnych školení ale-
bo voľnočasových kurzov. Dôležité je, aby 
si čo najviac jednotlivcov osvojilo spôsobi-
losť zvládať spektrum závažných strát, kto-
ré nás počas života postretnú.

Smútenie, ktoré takéto straty sprevá
dza, má svoj priebeh i svoje štádiá. Ako 
dlho by však mali za normálnych okol
ností tieto fázy trvať?

Ak zdôrazníme, že ide práve o normálne 
okolnosti, tak sa v procese smútenia rozli-

šujú tri všeobecné štádiá. Začiatočné štá-
dium – šok, popieranie straty – trvá nie-
koľko hodín až týždňov po udalosti stra-
ty. Stredné štádium, teda obdobie aktívne-
ho smútenia, trvá od tretieho mesiaca do 
dvoch rokov. Záverečné štádium, počas 
ktorého dochádza k vyriešeniu a integrácii 
straty, trvá od druhého do troch rokov od 
straty. V trvaní jednotlivých štádií však exis-
tujú veľké interindividuálne rozdiely, preto 
je aj toto časové vymedzenie len orientač-
né. 

cieľom smútkového poradenstva je 
pomôcť smútiacemu vyrovnať sa so 
stratou a dospieť k optimálnemu rie
šeniu. Ako takéto poradenstvo prebie
ha v praxi? 

V prvom rade sa poradenský psychológ 
snaží zvýšiť klientovo uvedomovanie si reál-
nosti závažnej straty. Snaží sa mu pomôcť 
vyrovnávať sa s emóciami, ale aj prekoná-
vať prekážky pri adaptovaní sa na prostre-
die, v ktorom stratený objekt chýba. V ne-
poslednom rade úlohou poradenského 
psychológa je pomôcť klientovi nájsť pre 
stratený objekt nové miesto v jeho emo-
cionálnom živote, ktoré mu umožní žiť ďa-
lej a vytvárať nové vzťahy. Prvá fáza psycho-
logicko-poradenského procesu by mala 
byť zameraná na identifikáciu symptómov 
klienta a ich zaradenie do určitého kon-
cepčného rámca. Na tomto základe možno 
približne určiť štádium procesu smútenia, 
ako aj celkovú primeranosť smútkovej od-
povede klienta. Psychológ tu musí prejaviť 
svoje schopnosti počúvať klienta, akcepto-
vať jeho pocity, prejavovať trpezlivosť. Oso-
bitnú pozornosť treba venovať tzv. masko-
vanému smúteniu, keď klient nenachádza 
súvislosť medzi symptómami, životnou stra-
tou a procesom smútenia. Laicky poveda-
né, osoba môže reagovať i na životnú stra-
tu, ktorú ešte neutrpela alebo smútiť za 
niečím, čo iní nepovažujú za životnú stratu. 
Samozrejme, je potrebné rozlišovať, či má 
v konkrétnom prípade smútenie normálny 
alebo patologický priebeh a či smútiaci ne-
potrebuje pomoc psychiatra. 

Aby sme boli konkrétni, kedy je teda 
ten správny čas na vyhľadanie odbor
nej pomoci?

Takýto čas nastáva, keď sa v procese 
smútenia dostaneme do situácie, ktorú 
nie sme schopní ani s pomocou blízkych 
ľudí zvládnuť. Obvykle sa to stáva pri mimo-
riadne traumatických okolnostiach životnej 
straty, ďalej pri tzv. dvojstrannom vzťahu k 
stratenej osobe, v ktorom sa láska mieša 
s nevyjadreným hnevom. Ďalším príkladom 
je, ak smútiaci musí čeliť nejakej súbežnej 
životnej kríze... 

Aké metódy sa v smútkovom pora
denstve uplatňujú? 

Ide o celý rad metód, z ktorých spome-
niem aspoň niektoré: používanie symbolov 
– fotografií, listov, videozáznamov, hranie 
rolí, ktoré je obzvlášť významné v súvislos-
ti s úlohou adaptovať sa na prostredie bez 
strateného objektu, dialóg so strateným 
objektom, ale napríklad i muzikoterapia, 
využitie priameho pôsobenia umeleckých 
diel na smútiaceho a mnohé iné. Možno 
zo svojej vlastnej praxe by som spomenula, 
že mám veľmi dobré skúsenosti – v začia-
točných fázach procesu smútenia – s me-
tódou kresby. „Spúšťa“ totiž emócie, kto-
ré treba prežiť a vyjadriť. Odráža aj priebež-
né zmeny v smútkovej práci. Ďalšou osved-
čenou efektívnou metódou je písanie, kto-
ré, takpovediac, dáva smútku slová a môže 
byť útechou napríklad vtedy, keď chýba so-
ciálna opora. Samozrejme, nevyhnutné je 
práve správne načasovanie týchto metód. 
Zo strany psychológa je dôležité vystihnu-
tie správneho času na intervenciu, pretože 
inak nebude účinná.

váš pracovný život je, obrazne pove
dané, zaplnený smútkom. Čo vám robí 
najväčšiu radosť v súkromnom živote?

V prvom rade by som chcela povedať, že 
môj prístup k smúteniu nie je vôbec pesi-
mistický. Smútenie nie je choroba, ale pri-
rodzený spôsob, akým sa vyrovnávame so 
životnými stratami. Ako to vyjadril psycho-
lóg Schneider, zármutok otvára okno príle-
žitosti na transformáciu seba samého, vzťa-
hov s inými ľuďmi, zmyslu života, životných 
hodnôt. Výsledkom toho môže byť dosiah-
nutie vyššej kvality života ako pred stratou. 
A pokiaľ ide o ten súkromný život a záľuby, 
mám rada literatúru a hudbu, obzvlášť po-
pulárnu hudbu, čo môže niekoho poriadne 
prekvapiť.

Andrea Kučerová
Foto: Archív TT

„Smútenie nie je 
choroba, ale prirodzený 

spôsob, akým sa 
vyrovnávame so 

životnými stratami.“

„Úlohou poradenského 
psychológa je pomôcť 

klientovi nájsť pre 
stratený objekt 

nové miesto v jeho 
emocionálnom živote, 
ktoré mu umožní žiť 
ďalej a vytvárať nové 

vzťahy.“
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Dňa 27. októbra 2011 sa v Moyzesovej 
sieni uskutočnilo druhé stretnutie absol-
ventov Katedry politológie FiF UK pri prí-
ležitosti 21. výročia jej založenia za účas-
ti zakladateľa a bývalého vedúceho kated-
ry prof. PhDr. Miroslava Kusého, PhD., ve-
dúceho zastúpenia Friedrich Ebert Stif-
tung v Slovenskej republike pána Micha-
ela Petráša, súčasných členov katedry na 
čele s vedúcou prof. PhDr. Darinou Malo-
vou, CSc., bývalých absolventov, študen-
tov, priateľov katedry a ďalších hostí. 

Katedra politológie má napriek krát-
kosti svojej existencie za sebou bohatú ve-
decko-pedagogickú činnosť, o čom sved-
čí aj množstvo publikácií, účasť na vedec-
kých konferenciách, či participácia na pro-
jektoch. V posledných piatich rokoch bola 
katedra koordinujúcim a riešiteľským pra-
coviskom viacerých výskumných domácich 
a zahraničných projektov, podporených 
z grantov VEGA, APVV, Jean Monnet, pia-
teho a šiesteho rámcového programu EÚ 
pre výskum a technologický vývoj, štátneho 
programu výskumu a vývoja a tiež mnohých 
domácich a zahraničných nadácií podporu-
júcich vedu a výskum. 

Od svojho vzniku sa katedra sústreďovala 
nielen na výchovu mladých vedeckých pra-
covníkov, ale aj na všestranné vzdelávanie 
svojich študentov, ktorí sa v súčasnosti ako 
absolventi štúdia politológie uplatňujú v rôz-
nych sférach spoločenského života, či už vo 
verejnom, alebo privátnom sektore. Práve im 
bolo venované slávnostné stretnutie. 

Po úvodnom kultúrnom programe, kto-
rý predstavoval koncert hudobného telesa 
AETERNA MUSICA zabezpečený Katedrou 
hudobnej vedy FiF UK, sa slova ujal čerstvo 
habilitovaný člen katedry doc. Mgr. Erik 
Láštic, PhD. Privítajúc všetkých prítomných 
odovzdal za členov katedry Cenu Kated-
ry politológie FiF UK za mimoriadny prínos 
k rozvoju politickej vedy na Slovensku dl-
horočnej vedúcej katedry prof. PhDr. Soni 
Szomolányi, PhD. Pani Profesorka Szomo-
lányi sa vo svojom bohatom profesionálnom 
živote významne podieľala na formovaní zá-
kladov politológie ako vedy na Slovensku. 
Má za sebou množstvo publikácií a člán-
kov v domácej aj zahraničnej odbornej tla-
či, účasti na výskumoch a odborných semi-
nároch. 

Pani profesorka vo svojom prejave výstiž-
ne zhrnula súčasný stav politickej vedy a po-
litického myslenia na Slovensku. Upozornila 
na fakt, že spoločenské a behaviorálne vedy, 
v minulosti často zaznávané ako málo exakt-
né, sa práve v dnešnej dobe hlbokej ekono-
mickej a spoločenskej krízy dostávajú opäť do 
popredia záujmu politikov a ekonómov. Záro-
veň jasne pomenovala zdroje všeobecnej ne-
istoty a rezignácie na prirodzené hodnoty, 
ktorými sú „mýtofília, vystrašenosť, hypere-
mocionalita a hypersocialita” dnešných ľudí 
živené, žiaľ, aj médiami a politikmi. Pri otáz-
ke, ako von z tohto stavu a aká je úloha spo-
ločenských vied všeobecne a politických vied 
špeciálne v procese vzdelávania a informova-
nia spoločnosti, poukázala na nutnosť zame-
niť podliehanie okamžitým náladám a majes-
tátu povrchnosti za opätovný návrat k uctieva-
niu faktu ako základného zdroja poznania. 

Katedra politológie FiF UK dlhodobo spo-
lupracuje s inštitúciami a nadáciami, ktoré 
pomáhajú financovať a organizovať vedec-
ké podujatia a činnosť katedry. Jedným z jej 
najdôležitejších partnerov je Friedrich Ebert 
Stiftung. Vedúci zastúpenia FES v Bratislave 
pán Michael Petráš si z rúk vedúcej kated-
ry profesorky Dariny Malovej prevzal Uzna-
nie za podporu výskumu v oblasti politickej 
vedy na Slovensku. 

Po skončení oficiálnej časti programu 
nasledovala recepcia, ktorej priebeh spl-

nil hlavný cieľ, ktorý si katedra organizáciou 
podujatia vytýčila – pravidelné stretávanie a 
vzájomné obohacovanie sa bývalých absol-
ventov, priateľov a členov katedry. 

mgr. michal Ďurman, FiF UK

Absolventi politológie 
si aj tento rok 

pripomenuli výročie katedry

Vedúci zastúpenia FES na Slovensku pán Micha-
el Petráš preberá z rúk vedúcej katedry Uznanie za 
podporu výskumu v oblasti politickej vedy na Slo-
vensku
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Fyzikálne katedry  
                  oslávili 50. výročie vzniku 
                aj za prítomnosti prezidenta SR

Na Fakulte matematiky, fyziky a informati-
ky UK (FMFI UK) boli dňa 24. októbra 2011 
oslavy 50. výročia vzniku fyzikálnych kate-
dier a oslávili sme aj vedu a vzdelanie 21. 
storočia.

Za účasti vysokých štátnych predstaviteľov 
na čele s prezidentom SR Ivanom Gašparovi-
čom, ministrom školstva SR Eugenom Jurzy-
com, predsedom výboru NR SR pre vzdelá-
vanie, vedu mládež a šport Dušanom Čaplo-
vičom sa stretol nielen rektor UK Karol Mičie-
ta a dekan FMFI UK Jozef Masarik, ale aj štu-
denti, ostatní členovia vedenia fakulty a za-
mestnanci.

Vo vyše dvojhodinovom programe, ktorý 
obsahoval aj prehliadku FMFI UK a fyzikál-
nych laboratórií, v ktorých sa pre ďalšie ve-
decké pôsobenie pripravujú a budú pripravo-
vať vysokoškolskí študenti fyziky, bolo zahrnu-
té aj osobné stretnutie hostí a študentov.

Na stretnutí sa hovorilo tiež o dobudova-
ní dlhodobo očakávaného excelentného pra-
coviska, ktoré by malo slúžiť pre prácu, vý-
skum i ďalšie vzdelávanie špičkových rie-
šiteľských kolektívov na FMFI UK vo fyzike 
kondenzovaných látok a akustiky s využíva-
ním špičkovej infraštruktúry. Táto excelent-
nosť by mala prispieť nielen vede na Sloven-
sku. Pri menšej skromnosti možno hovoriť 
o priblížení sa k dosahovaniu svetových vý-
sledkov.

Napriek tomu, že práve FMFI UK je jedna 
z najmladších fakúlt UK, jej význam je naozaj 
široký a čo sa týka vzdelanostnej úrovne, je to 
najlepšia fakulta na Slovensku. Dekan Jozef 

Masarik okrem významu vzdelania nezabudol 
obrátiť pozornosť aj na vonkajší vzhľad budo-
vy, v ktorej sa fakulta nachádza. Prejavil ná-
dej, že možno sa budova dočká rekonštruk-
cie, no zatiaľ ho teší každá inovácia priesto-
rov a učební, ktoré vníma vysoko pozitívne. 
K tomu sa pridal aj pán prezident Ivan Gašpa-
rovič a vyslovil radosť nad novými priestormi 
budúcich laboratórií fyziky, ktoré vznikajú aj za 
pomoci financií z eurofondov a iste budú veľ-
kým prínosom ku skvalitneniu výučby odbor-
níkov a budúcich vedcov.

S výsledkami, 
ktoré sa dosahu-
jú na FMFI UK, bol 
spokojný aj minis-
ter školstva Eugen 
Jurzyca. Skonšta-
toval: „Ľudia, ktorí 
pracujú na tejto fa-
kulte a ktorí študu-
jú matematiku a fy-
ziku, sú dlhodobo 
vysoko nad sloven-
ským priemerom. 
Bodaj by sa na ta-
kúto úroveň dosta-
li aj ostatné fakulty 
a vysoké školy.“

Úroveň vzdelania a jeho význam zhodno-
til aj predseda výboru NR SR Dušan Čaplo-
vič, ktorý sa dlhšie zaoberá rozvojom vzdelá-
vacích aktivít, a tak dokáže posúdiť náročnosť 
a prínos.

Rektor UK Karol Mičieta ocenil, že sa fakul-
te darí vytvárať náročné tvorivé prostredie, kto-
ré spolupracuje s medzinárodnými vedeckými 
inštitúciami. Vyzdvihol spoluprácu so svetovým 
laboratóriom CERN, ako aj medzinárodnou or-
ganizáciou pre atómovú energiu MAAE a inými 
vedeckými svetovými inštitúciami.

Všetci sa zhodli na tom, že budúcnosť Slo-
venska je závislá aj od vzdelanostnej úrovne 
mladých ľudí, ktorí sú ochotní a prijmú pod-
mienky, ktoré sa pre ich prácu vytvárajú na 
Slovensku. Veď všetkým záleží na tom, aby 
sa naši vedci a odborníci uplatnili v prvom 
rade doma. 

Veríme, že konštruktívna a zmysluplná dis-
kusia priniesla vhodné podnety pre rezort 
školstva, aj ďalší vývoj stredných a vysokých 
škôl na Slovensku a nebola posledná. S po-
dobnými pocitmi odchádzali od nás aj naši 
hostia.

PhDr. Anna Komová, FmFi UK
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Prečo ste sa rozhodli pre implemen
táciu programu na Katedre nemeckého 
jazyka a literatúry PdF UK?

Malo to viac dôvodov. Ako prvý uvediem 
ten, že považujem za veľmi dôležité, aby 
študenti zahraničných filológií strávili neja-
kú dobu na univerzite v krajine cieľového ja-
zyka. Prispeje to k ich jazykovému, odbor-
nému a aj osobnostnému rastu. Druhý dô-

vod bol ten, že som mala kontakty s viacerý-
mi zahraničnými univerzitami z predchádza-
júcich projektov, takže zapojenie sa do no-
vých vznikajúcich projektov som považovala 
len za pokračovanie v medzinárodnej spolu-
práci. Keď sa v polovici deväťdesiatych ro-
kov končil projekt Tempus medzi PdF UK v 
Bratislave, Humboldtovou univerzitou v Ber-
líne a Thames Valley University v Londýne, 
ktorý som koordinovala, potešila som sa, že 
vznikajú nové možnosti pre vedeckú spolu-
prácu a študentskú mobilitu. 

Ako sa vám podarilo nadviazať 
prvý pracovný kontakt s jednou z naj
významnejších nemeckých univerzít, 
Humboldtovou univerzitou v berlíne?

Ešte ako študentka FiF UK som mala 
možnosť stráviť jeden akademický rok 
práve na Humboldtovej univerzite v Berlí-
ne. Moja nemecká spolubývajúca z berlín-

skych študentských čias pani Dr. Heidrun 
Markertová, s ktorou som stále v kontakte, 
zostala po skončení doktorandského štú-
dia pracovať na Ústave novšej nemeckej li-
teratúry Humboldtovej univerzity. Keď po 
páde berlínskeho múra vznikla možnosť vy-
pracovať medzinárodné projekty aj s ďalší-
mi zahraničnými univerzitami, obrátila sa na 
mňa s ponukou o spoluprácu. A tak vznikol 
náš prvý projekt Tempus, na ktorý nadvä-
zovali ďalšie. Vo všetkých projektoch sme 
sa snažili o vytvorenie priestoru pre peda-
gogickú a vedeckú spoluprácu a aj pre štu-
dentskú mobilitu. Počas trojročného trva-
nia prvého spoločného projektu Tempus 
na začiatku deväťdesiatych rokov sa zú-
častnilo spolu 168 študentov PdF UK na 
polročných študijných pobytoch na Hum-
boldtovej univerzite v Berlíne a na Thames 
Valley University v Londýne. Zapojením sa 
do programu Socrates – Erasmus sme 
v spolupráci pokračovali.

Mladí ľudia od nepamäti túžili po ob-
javovaní nového a neznámeho, po pre-
kračovaní hraníc, po získavaní originál-
nej skúsenosti, aby mohli prostredníc-
tvom týchto charakteristík rozvíjať indi-
viduálne črty svojej osobnosti.

Na vysokých školách toto všetko 
umožňuje program LLP/Erasmus, ktorý 
na Pedagogickej fakulte UK (PdF UK) 
v tomto roku oslavuje 10 rokov svojej 
úspešnej existencie. Počas týchto ro-
kov dostali príležitosť vycestovať do za-
hraničia mnohí študenti, pedagogickí 
a vedeckí pracovníci, ku ktorým mno-
hí osobne patríme a ktorým táto mož-
nosť otvorila nové cesty ďalšieho pro-
fesijného života. Pri slávení jubilea je už 
dobrým zvykom bilancovať – zastaviť 
sa v tejto uponáhľanej dobe, obzrieť sa 
do minulosti a zaspomínať si na uply-
nulé obdobie, ktoré bolo určite pozna-
čené prvotnými ťažkosťami, ale aj ra-

dosťami z postupne sa dostavujúcich 
úspechov.

Pri zrode nápadu – sprístupniť túto 
možnosť študentom nemeckého jazyka 
a literatúry na PdF UK stála prof. PhDr. 
Mária Vajičková, CSc., ktorá spolu s vte-
dajším vedúcim katedry prof. PhDr. Iva-
nom Cvrkalom, CSc., v akademickom 
roku 2000/2001 podpísala prvú bilaterál-
nu zmluvu s Univerzitou v Lipsku a s nie-
koľkotýždňovým odstupom s Humbold-
tovou univerzitou v Berlíne. Tieto zmlu-
vy umožňovali dlhodobé študijné poby-
ty a krátkodobé výskumné pobyty, ktoré 
znamenali pre študentov aj pedagógov 
významný kvalitatívny posun v ich študij-
nej a vedecko-výskumnej práci. 

Nezostalo len pri tejto prvej lasto-
vičke, ponuka študijných pobytov sa 
vďaka ďalšej neúnavnej práci pani 
profesorky Vajičkovej rozšírila v aka-
demickom roku 2001/2002 o zmlu-

vu s Univerzitou v Kolíne nad Rýnom, 
v roku 2007/2008 pribudla do zozna-
mu Univerzita v Luxemburgu a v roku 
2008/2009 Jihočeská univerzita 
v Českých Budejoviciach. Okrem toho 
bola na Katedre nemeckého jazyka 
a literatúry PdF UK podpísaná v roku 
2002/2003 zmluva s Technickou uni-
verzitou v Drážďanoch. Okrem Univer-
zity v Lipsku sú všetky zmluvy pravidel-
ne predlžované a momentálne aktuál-
ne. V ostatnom období majú študenti 
možnosť zúčastniť sa nielen študijné-
ho pobytu, ale aj pracovnej stáže.

Získať prvé kontakty so zahraničný-
mi univerzitami, zahrnúť ich do progra-
mu a spropagovať ich na pôde PdF UK 
nebolo určite ľahké, preto sme profesor-
ku Vajičkovú poprosili o bližšiu reflexiu 
tohto obdobia týkajúcu sa práve začiat-
kov uvádzania myšlienky študijných po-
bytov do života.

Desať rokov ERASMU 
   na Pedagogickej fakulte UK

Prístup učiteľov k uznávaniu 
kreditov zo zahraničia sa zmenil
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Aký bol v prvých rokoch existencie 
projektu zo strany študentov záujem 
o študijný pobyt v zahraničí?

Záujem o študijné pobyty Erasmus bol 
prekvapujúco nižší ako záujem o zahranič-
né študijné pobyty v rámci projektu Tem-
pus. Táto situácia bola pre nás nepocho-
piteľná. Snažili sme sa využiť existujúce 
zahraničné kontakty na to, aby sme pod-
pisom čo najväčšieho množstva bilaterál-
nych dohôd umožnili študentom študij-
né pobyty na zahraničných univerzitách, 
a oni o ne nemali záujem. Hľadali sme prí-
činy nižšieho záujmu o zahraničné štu-
dijné pobyty okrem iného aj tým, že sme 
porovnávali mobilitu v rámci uvedených 
dvoch projektov. Študijné pobyty v rámci 
projektu Tempus pokrývali všetky náklady 
študenta v zahraničí a boli na prijímajúcich 
univerzitách po obsahovej a aj organizač-
nej stránke pre našich študentov „šité na 
mieru“. Študenti sa prihlásili a po úspeš-
nom výberovom konaní sa vysielajúca 
a prijímajúca univerzita v úzkej spolupráci 
postarali o obsah a aj o ďalšiu organizáciu 
pobytu (ubytovanie, cesta a pod.). Pri prí-
prave študijného pobytu v rámci programu 
Erasmus sú naši študenti usmerňovaní vy-
sielajúcou a aj prijímajúcou fakultou a uni-
verzitou, ale pri obsahovej a organizačnej 
príprave musia byť predsa len oveľa samo-
statnejší. Výška štipendia len ťažko pokry-

je náklady spojené s pobytom na nemec-
kých univerzitách a so životom v Nemec-
ku. Nemyslím si, že by sme finančné pod-
mienky mohli uviesť ako hlavný dôvod niž-
šieho záujmu o zahraničné študijné po-
byty Erasmus. Oveľa väčšiu rolu zohráva-
jú ďalšie dôvody, a to úzka spätosť poslu-
cháčov s domácim prostredím a necíte-
nie potreby narušiť tento kontakt odcho-
dom na niekoľkomesačný zahraničný štu-
dijný pobyt a tiež aj snaha vyhnúť sa mož-
nému skomplikovaniu situácie pri plnení 
študijných povinností v druhom študova-
nom predmete. V posledných rokoch sa 
situácia mení a záujem o študijné pobyty 
Erasmus sa na našej katedre zvýšil.

Akými najvýraznejšími zmenami pro
jekt prešiel za desať rokov svojej exis
tencie?

Obsahová a organizačná realizácia štu-
dijných pobytov v rámci programu Erasmus 
prešla mnohými zmenami na strane vysiela-
júcej a aj prijímajúcej inštitúcie: od propago-
vania študijných pobytov na vysielajúcej fa-
kulte či katedre, cez výberové konania, prí-
pravu konkrétnych pobytov až po uznávanie 
prinesených výsledkov. Myslím si, že v pro-
spech vysielaných poslucháčov sa zmenil 
prístup mnohých našich učiteľov k uznáva-
niu výsledkov a kreditov získaných na zahra-
ničných univerzitách. Napriek snahe o kom-

patibilitu študijných predmetov existujú me-
dzi slovenskými a nemeckými univerzita-
mi mnohé obsahové a aj organizačné roz-
diely. Vieme, že súčasné vedné oblasti sú 
také rozsiahle, že počas vysokoškolského 
štúdia nie je možné uchopiť ich do detailov. 
V rámci každej vednej disciplíny však existu-
jú základné vedomosti, ktoré si musia poslu-
cháči bezpodmienečne osvojiť. Ďalšie pre-
berané témy však závisia od zámeru, záuj-
mu alebo iných rozhodnutí prednášajúceho. 
A práve v tejto oblasti sa jednotliví vyučujú-
ci môžu pri výbere tém rozchádzať. Ale to 
nie je na škodu veci, práve naopak, iste to 
rozširuje obzor poslucháčov. Čiastočné ne-
prekrývanie sa obsahu by nemalo byť dôvo-
dom na neuznanie kreditov získaných v za-
hraničí. Ďalšie rozdiely sú vo forme absol-
vovania prednášok a seminárov. Na nemec-
kých univerzitách sa skúša prevažne písom-
ne, prevládajú tam písomné testy a predkla-
danie seminárnych prác. Myslím si, že ani 
táto skutočnosť by nemala byť dôvodom 
nad zvažovaním uznania alebo neuznania 
prinesených známok a kreditov. Úroveň pri-
jatých seminárnych prác musí byť veľmi vy-
soká, práce musia byť originálne a vypraco-
vané samostatne a použitá literatúra musí 
byť citovaná podľa platných predpisov. Pri 
tvorivom prístupe k téme seminárnej práce 
musia poslucháči preštudovať veľa literatúry 
a získajú často trvalejšie vedomosti ako len 
samotným memorovaním.

Prečo ste sa počas štúdia rozhodli 
práve pre študijný pobyt Socrates – 
erasmus?

Bola som vtedy v 3. ročníku štúdia 
a keďže som sa o nemecký jazyk vždy 
živo zaujímala, oslovila ma vtedy docentka 
Vajičková s novou možnosťou ísť na jeden 
semester na Humboldtovu univerzitu do 
Berlína. Táto v tom období jedinečná prí-
ležitosť ma ihneď zaujala, preto som ne-
váhala a prihlásila som sa na výberové ko-

nanie. Vybrali nás tri, ale akceptačný list, 
ktorý bol vtedy podmienkou na absolvova-
nie pobytu aj napriek úspešnému výbero-
vému konaniu, som však z Humboldtovej 
univerzity dostala iba ja. A tak som pobyt 
absolvovala sama.

Čo osobne vám dala účasť na ta
komto pobyte?

V prvom rade som sa naučila vybaviť si 
veľa vecí sama, počnúc akceptačným lis-
tom až po ubytovanie na internáte. Počas 

štúdia na univerzite som mala možnosť 
overiť si svoje jazykové aj odborné vedo-
mosti a naučila som sa lepšie odhadnúť 
vlastné možnosti. Okrem toho som tam 
napísala aj diplomovú prácu, ktorej téma 
úzko súvisela s Berlínom. 

V Nemecku som napísala

aj diplomovú prácu
Jednou z prvých študentiek, ktoré nabrali odvahu a vyskúšali si študijný pobyt 

v rámci programu Socrates na vlastnej koži, je bývalá študentka a súčasná odbor-
ná asistentka na Katedre nemeckého jazyka a literatúry PdF UK Mgr. Gabriela Slo-
bodová, PhD. Podelila sa s nami o svoje osobné skúsenosti zo študijného pobytu na 
Humboldtovej univerzite v Berlíne z pohľadu vtedajšej študentky.
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Prečo ste sa rozhodli pre pobyt 
Socrates – erasmus?

Jedna z prvých otázok na výberovom 
konaní znela: „Prečo ste sa rozhodli pre 
Erasmus pobyt?“ Väčšina mojich spolu-
žiakov argumentovala, že ešte v Nemecku 
neboli a chceli by spoznať nemeckú kultú-
ru. U mňa to bolo trochu inak. Nemeckú 
kultúru som svojím spôsobom spoznávala 
už dávnejšie. Pracovala som v sieti McDo-
nald´s na letisku vo Frankfurte nad Moha-
nom približne pol roka. Ale nemôžem po-
vedať, že sa mi podarilo jazykovo sa zlep-
šiť. Pracovala som v kolektíve, v ktorom 
bola prevažná väčšina cudzincov, takže 
o korigovaní chýb v rozhovoroch nemohlo 
byť ani reči. Po mojom pobyte vo Frank-
furte som sa rozhodla pre štúdium nemec-
kého jazyka na PdF UK. A práve tu sa mi 
naskytla možnosť vycestovať na Erasmus 
pobyt do Kolína nad Rýnom. Pre mobili-
tu som sa rozhodla preto, že som chce-
la vidieť nemeckú kultúru aj z inej strany. 
Chcela som jazykovo napredovať a „na-
kuknúť“ svojím spôsobom do života ne-
meckých študentov, ktorí študujú germa-
nistiku, majú nemčinu ako rodný jazyk 
a majú k dispozícii úžasné knižnice, v kto-
rých človek dokáže tráviť hodiny. A neta-
jím sa tým, že som takisto chcela spoznať 
študentský život, ktorý je určite odlišný od 
toho nášho. Po čase môžem s istotou po-
vedať, že iný naozaj je!

Čo vám osobne študijný pobyt prinie
sol?

Určite zlepšenie jazykových zručností, 
pretože človek je v cudzom svete odkáza-
ný sám na seba a s nemčinou je konfron-
tovaný v bežných každodenných situáci-

ách, kde je prinútený reagovať. Reagovať 
správne, rýchlo a pohotovo. Musím pove-
dať, že mi pobyt pomohol aj v tom, že prá-
ve počas štúdia v Kolíne som začala praco-
vať na bakalárskej práci. A to množstvo lite-
ratúry, ktoré mi bolo v univerzitnej knižnici 
k dispozícii, mi pomohlo venovať sa vybra-
nej téme oveľa podrobnejšie. Pobyt v Kolí-
ne mi toho priniesol aj oveľa viac. Spozna-
la som študentov, kamarátov a ľudí, bez 
ktorých by „to všetko“ možno nebolo také 
skvelé. Niektorí mi ukázali, čomu sa mám 
v živote vyhýbať, tí ostatní mi však ukázali 
cestu, ktorou sa mám vybrať. A to patrí tiež 
k tomu, kvôli čomu by som si pobyt zopa-
kovala ešte niekoľkokrát. 

odporúčali by ste ho svojim kole
gom?

Svojim kolegom by som pobyt určite sr-
dečne odporučila, pretože viem, že okrem 
toho, že človek neskutočne veľa získa, 
nemá čo stratiť. Mne pomohol polročný po-
byt pochopiť, že sa do Nemecka chcem ur-
čite vrátiť, už však na dlhšiu dobu. Ak všet-
ko dobre pôjde, chcela by som v Kolíne na-
stúpiť na doktorandské štúdium, úspešne 
ho absolvovať a nájsť si dobrú prácu.

v čom vidíte potenciál na zlepšenie 
pri tomto druhu pobytov pre študen
tov?

Erasmus pobyty majú podľa mňa veľ-
ký potenciál. Program funguje takmer 
na celom svete, študenti cestujú po sve-
te, spoznávajú nové kultúry, nových ľudí. 
Je úžasné, že každý má v rámci Erasmu 
rovnaké podmienky. Študenti si môžu na-
vzájom pomáhať a veľmi dobré je, že po-
kiaľ je niečo nejasné, prítomný koordi-
nátor projektu sa vždy snaží pomôcť. Čo 

mňa osobne veľmi mrzí, je to, že pobyty 
slovenských študentov trvajú v porovnaní 
so študentmi z iných krajín, napr. Brazília, 
Španielsko, Taliansko, Francúzsko dosť 
krátko. Kým naši študenti môžu vycesto-
vať na jeden semester, študenti z iných 
krajín majú trvanie pobytov v rozmedzí od 
2 – 3 semestrov, teda majú aj oveľa lep-
šiu možnosť adaptácie. Podobným prob-
lémom je aj výška štipendií. Moje štipen-
dium bolo necelých 300 eur na mesiac, 
kým spolužiaci z Francúzska, Brazílie ale-
bo Litvy dostali mesačne 700 eur. Keď si 
uvážime, že v Nemecku sa za ubytovanie 
na mesiac platí priemerne 250 eur, výš-
ka štipendia je naozaj nepostačujúca, a to 
ani na pokrytie tých najzákladnejších vecí. 
Aj napriek týmto „nedostatkom“ nemôžem 
povedať, že by som bola nespokojná. Prá-
ve naopak, môj pobyt Erasmus predstavu-
je doteraz to najlepšie a najnáučnejšie ob-
dobie môjho života.

A čo dodať na záver? Jubilantovi pra-
jeme ešte veľa podobných, zmysluplnou 
prácou a uznaním naplnených rokov, veľa 
zdravia, osobných a pracovných úspechov 
ľuďom, bez ktorých entuziazmu a odvahy 
čeliť novým výzvam by sa program Socra-
tes – Erasmus nikdy nestal skutočnosťou.

Trojstranu pripravila 
mgr. Katarína Hromadová, PhD., PdF UK

boli ste prvá účastníčka študijného 
pobytu. v súčasnosti ste koordinátor
kou projektu na Katedre nemeckého 
jazyka a literatúry PdF UK. Ako hodno
títe projekt s odstupom času?

Veci sa na jednej strane pre študen-
tov zjednodušili – je tu väčšie inštituci-
onálne zázemie, ako aj pomoc pri vyba-

vovaní vecí týkajúcich sa štúdia. Napriek 
tomu ma osobne mrzí, že až v ostatných 
dvoch rokoch sa záujem o tento druh po-
bytov zo strany študentov zvýšil, čoho dô-
kazom sú aj výberové konania, ktoré pra-
videlne organizujeme. Dôvody tohto stavu 
veľmi výstižne opísala profesorka Vajičko-
vá a mne neostáva nič iné, len s nimi sú-

hlasiť. Na druhej strane som to asi mala 
ľahšie s výberom kurzov (počas môjho po-
bytu som sa mohla zapísať na akýkoľvek 
seminár alebo prednášku). Dnes Hum-
boldtova univerzita ponúka špeciálne kur-
zy pre Erasmus študentov, ktoré sa trochu 
odlišujú od kurzov pre „domácich“, avšak 
ich ponuka je veľmi pestrá. 

Naučila som sa 

   po nemecky 
reagovať správne a pohotovo

Na osobnú reflexiu študijného pobytu v zahraničí sme sa spýtali aj súčas-
nej študentky Katedry nemeckého jazyka a literatúry PdF UK a čerstvej absol-
ventky študijného pobytu na Univerzite v Kolíne nad Rýnom Tatiany Mitašovej.
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Ako môže fungovať samospráva
V dňoch 24. 9. až 8. 10. 2011 som sa zúčastnil stáže na mestskom úrade mesta Chandler v americkom štá-

te Arizona. Vďaka Ľube Vávrovej a jej aktivitám v Centre rozvoja samospráv na Slovensku a mojej fakulte FSEV 
UK som mal možnosť zoznámiť sa s jej americkými kolegami, ktorí v minulosti navštívili Slovensko a pomáha-
li rozbiehať viaceré vzdelávacie a projektové aktivity pre slovenské samosprávy. Stáž bola súčasťou výmenné-
ho pobytu, z ktorého chcú FSEV UK spoločne s Arizona State University (ASU) spraviť dlhodobú spoluprácu. 
Vo svojom doktorandskom výskume sa venujem problematike samospráv, konkrétne ich možnej modernizácii 
pomocou politík New Public Managementu (NPM).

A K T i v i T y  n A š i c H  P r A c o v í S K

Chandler je pôvodne čisto poľnohospodár-
ska usadlosť. Mesto bolo založené v roku 1912 
a ešte v roku 1980 malo len 30-tisíc obyvateľov. 
Dnes ich tam žije vyše 240-tisíc. Tento dramatic-
ký nárast nastal hlavne po príchode veľkých IT fi-
riem. 90 % prostriedkov z daní v rozpočte mesto 
čerpá z vlastných daní. Zvyšných 10 % mu pre-
rozdeľuje zo spoločných daní štát Arizona. Sa-
mosprávy v Arizone musia mať vyrovnaný rozpo-
čet. Mestský úrad má spolu 1500 zamestnan-
cov. Celá budova úradu bola otvorená iba minulý 
rok. Napriek krízovému obdobiu postavili krásnu 
a ekologickú budovu v hodnote 70 miliónov do-
lárov za hotové peniaze. Tie si na tento účel sta-
rostlivo 20 rokov vďaka predchádzajúcim staros-
tom a poslancom našetrili. Mesto má iba 6 po-
slancov. Primátor je v Chandleri volený na ma-
ximálne dva 4-ročné obdobia po sebe. Potom 
musí odísť a po prestávke môže kandidovať zno-
va. Funkcia primátora je predovšetkým repre-
zentatívna, keďže väčšinu rozhodnutí robí pred-
nosta (city manager), ktorého si vyberajú a nají-
majú poslanci mesta na čele s primátorom. 

Otvorená samospráva
Všetky zasadnutia parlamentu sú vysielané 

naživo, aj zo záznamu v mestskej televízii a na 
internete. Zároveň majú vytvorené pravidlo pre 
otvorené stretnutia poslancov a primátora. Všet-
ky stretnutia, pokiaľ ich predmetom nie sú utajo-
vané skutočnosti, musia byť verejné. Mesto má 
vlastné komunikačné oddelenie, ktoré zodpove-
dá za mestskú webstránku, Facebook a Twitter. 
Všetci poslanci vrátane primátora majú tiež vlast-
ný Facebook a Twitter, cez ktoré pravidelne ko-
munikujú s verejnosťou. 

Proaktívna polícia
V Chandleri riadi políciu aj hasičský zbor 

mestský úrad. Policajti sú proaktívni a snažia 
sa budovať dobrý imidž polície. Okrem policaj-
tov a civilných zamestnancov umožňuje mest-
ský policajný úrad vykonávať určitú policajnú 
činnosť aj dobrovoľníkom. Na hasičských au-
tách som si všimol špeciálnu svetelnú signali-

záciu. Tú zachytávajú senzory 
na semaforoch, ktoré násled-
ne buď zdržia zelenú, alebo 
do niekoľkých sekúnd prepnú 
semafor z červenej na zele-
nú. Súčasťou každej hasič-
skej jednotky je aj medik, tak-
že hasiči sú volaní aj v prípa-
de, že sa nachádzajú bližšie 
než ambulancia. Hasiči aj po-
lícia zamestnávajú špecialis-
tov na counselling alebo so-
ciálnu prácu a poradenstvo. 
Snažia sa teda problémy ob-
čanov riešiť komplexne. 

Mesto bez grafitov
Ihneď po príchode som si všimol vysokú este-

tickú stránku mesta. V mestskom kódexe je sta-
novené, že všetky postavené budovy či už súk-
romné alebo verejné (okrem rodinných domov) 
musia 1 % zo svojho stavebného rozpočtu veno-
vať na umelecko-architektonické prvky v meste. 
Avšak jednou s najinšpiratívnejších vecí, s kto-
rou som sa stretol, bola nulová tolerancia ku gra-
fitom. Mesto má na plný úväzok zamestnaného 
maliara, ktorého náplň práce je vyhľadávať a za-
maľovávať grafity a posprejované steny. 

Táto ich tvrdá politika nie je zavedená len z es-
tetického dôvodu. Snažia sa tiež predchádzať 
ďalšiemu zločinu v uliciach, ktorý podľa teórie 
rozbitého okna „broken window theory“ môže 
začať jedným rozbitým oknom alebo nápisom na 
stene. K občanom, ktorí porušia prijatý kódex, 
majú veľmi citlivý a edukačný prístup. Zároveň 
ponúkajú rôzne riešenia v prípade, že občania 
nie sú schopní si sami zabezpečiť poriadok na 
vlastnom pozemku. 

Mesto má kvalitne prepracovanú ekologic-
kú infraštruktúru. Keďže voda je v púšti vzácna 
a v Arizone je minimum prirodzených riek, všetka 
voda pre mesto sa buď čerpá zo studní, alebo 
sa dováža pomocou povrchového kanálu z iných 
oblastí a následne filtruje. Odpadová voda sa 
čistí a recykluje a následne sa používa na zavla-
žovanie parkov a verejných priestranstiev.

Za platy sa nehanbia
Všetky pozície a ich popis vrátane obsade-

ných sú zverejnené na internete. Rovnako zve-
rejňujú pri každej funkcii aj minimálnu a maximál-
nu tabuľkovú výšku platu. Výber pre najdôležitej-
šie posty vrátane prednostu, šéfa polície a hasi-
čov, sú tiež otvorené občanom. Tí sa môžu zú-
častniť stretnutí a dopredu poslať požiadavky a 
otázky na kandidátov, ktoré chcú, aby zodpove-
dali. Podľa viacerých opýtaných je kľúčovým za-
mestnávať ľudí, ktorí milujú to, čo robia. Prekva-
pením pre mňa bolo, že úrad skoro vôbec nevy-
užíva elektronické aukcie. Podľa nich nie sú až 
na komodity potrebné, keďže vďaka zavedené-
mu systému verejného obstarávania nedochá-
dza ku korupcii a navyše sú spokojní s vysúťa-
ženými cenami. Ich cieľom je, aby daňový po-
platník mal istotu, ako sú jeho peniaze použité. 

Rozdielny systém verejnej správy a ekono-
mická situácia na Slovensku neumožňuje zave-
denie mnohých zo spomenutých politík. Proak-
tívny prístup, radosť zo zamestnania a snaha rie-
šiť problémy komplexne, sú však postoje, ktoré 
nestoja žiadne finančné prostriedky. Často ale 
predstavujú najväčšiu výzvu pre naše úrady a ve-
rejný sektor. 

mgr. Tomáš Jacko, ÚvPe FSev UK
(Pozn. red.: Rozšírenú verziu článku si  

môžete prečítať na webe ÚVPE FSEV UK.)
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miesto narodenia: Bratislava
vek: 56

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Vždy učiteľkou a niekedy lekárkou. Oba sny 

mi zostali i keď ten učiteľský sa mi splnil.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Študovala som na Filozofickej fakulte UK fran-

cúzsky jazyk a slovenský jazyk. K Francúzsku a 
francúzštine som mala veľmi dobrý vzťah a veľ-
mi som chcela poznať túto krajinu, čo mi, žiaľ, za 
čias môjho štúdia nebolo dopriate. A potom som 
chcela učiť. Mimochodom, nikto z rodiny nebol 
učiteľom, asi preto ma to lákalo.

Aké cudzie jazyky ovládate?
Francúzštinu, čiastočne ruštinu a musím čítať 

najmä odborné veci v angličtine.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Asi nie vždy to isté. Niekedy študenti, nieke-

dy odborné texty, ale väčšinou písanie čohosi.
Ako rada trávite voľný čas?
Veľmi rada ho trávim na chalupe na Záhorí, 

ale rada aj cestujem a čítam. No a teraz trávim 
veľa voľného času s vnučkou. Je to také naše 
slniečko.

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? 

Prečo?
Veľmi rada čítam, ale priznám sa, že keď som 

uťahaná, tak nepohrdnem ani dobrou kriminál-
kou v televízii. Dosť často pozerám francúzsku 
televíziu a zabávam sa porovnávaním našich, 
českých a francúzskych prekladov tých istých 
amerických seriálov. 

Prezradíte niečo o svojej rodine?
Obaja s manželom pracujeme na univerzitách 

(rozdielnych). I keď je matematik, spolupracu-
jeme na mnohých výskumoch a dosť veľa spo-
lu publikujeme. Je to veľmi príjemné. Mám jed-
nu dcéru, ktorá je tiež absolventkou UK, Práv-
nickej fakulty. Sme taká celkom normálna rodi-
na so všetkým, čo k tomu patrí. S veľkou dávkou 
spolupatričnosti. 

Čo vás dokáže zarmútiť?
Som veľmi smutná, keď vidím okolo seba stá-

le častejšie biedu. Neviem sa vyrovnať s tým, že 
nie sme schopní zamedziť stále väčším nerov-
nostiam v spoločnosti. A druhá vec, čo ma robí 
smutnou je to, že spoločnosť a aj jej akademic-
ká časť skĺza do ľahostajnosti, nespravodlivos-
tí, klientelizmu a že aj na akademickej pôde sme 
často svedkami likvidácie ľudí, atmosféry stra-
chu a mnohých iných škaredostí. 

Čo vás dokáže rozosmiať?
Všeličo. Som človek, čo sa rád smeje, a to 

často aj v tých najnemožnejších situáciách. Jed-
noducho, keď mi je niečo smiešne, zasmejem 
sa a neviem to zakryť. 

máte obľúbenú osobnosť?
Tých osobností je iste viacero. Rada si prečí-

tam súčasných českých a amerických spisova-
teľov a niektorých slovenských. Zo starších spi-
sovateľov som rada čítala Timravu, úžasne písala 
o nás všetkých, ale aj Záborského. Z hercov ob-
divuje pána Chudíka, Milku Vášaryovú, ale stá-
le viac sa mi páči aj súčasná mladá herecká gar-
nitúra.

máte nejaký skrytý talent?
Hm. Asi kuchársky. Niekedy si tak myslím, že 

by som v kulinárskom umení mohla byť celkom 
dobrá. Ale akosi som si ho nikdy nemala mož-
nosť skutočne preveriť, myslím v konkurencii. 
Doma ho takmer denne trénujem.

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôle
žitejšie?

Bola som vždy vedená k tomu, že človek by 
mal hovoriť pravdu a byť čestný, a to aj vtedy, 
keď je to nepríjemné, keď sa to nehodí, keď to 
môže priniesť nepríjemnosti. Hodnoty pravdy a 
čestnosti boli pre mňa vždy najdôležitejšie. Veľ-
mi si však vážim aj iné hodnoty, ktoré sú súčasťou 
nášho života a robia ho pekným, pestrým a prí-
jemným – láska k ľuďom, pracovitosť, kolegialita, 
priateľstvo. Samozrejme, že dôležitou a existenč-
nou súčasťou tohto všetkého je zdravie.

Čo sa dá vyčítať 
z databázy 
titulov 
Databáza titulov získaných na Univerzite 

Komenského predstavuje počtom záznamov 

celkom slušnú vzorku a môže byť zaujímavé 
pozrieť sa na ňu očami štatistiky.

najčastejšie uvádzané miesto narodenia 
je podľa očakávania Bratislava (21,87 %), na-
sledujú Žilina (2,66 %), Trenčín (2,63 %), Trna-
va (2,62 %), Nitra (2,53 %), Martin (2,36 %), 
Košice (1,67 %), Banská Bystrica (1,51 %), 
Prešov (1,38 %) a Piešťany (1,34 %).

najčastejším ženským krstným menom 
je Mária (4,5 %), nasledujú Zuzana (2,77 %), 
Eva (2,71 %), Jana (2,68 %), Katarína (2,08 %), 

Anna (2,08 %), Viera (1,21 %), Andrea (1,16 %), 
Lucia (1,1 %), Helena (1,09 %).

Medzi mužskými menami sa najčastejšie 
vyskytuje Ján (6,18 %), ďalej Peter (2,8 %), Jo-
zef (2,6 %), Martin (2,59 %), Ivan (1,74 %), Pa-
vol/Pavel (1,55 %), Vladimír (1,38 %), Michal 
(1,36 %), Juraj (1,23 %) a Štefan (1,19 %).

Skúste si nájsť v databáze napr. osoby, ktoré 
sa narodili v tej istej obci, alebo skončili rovna-
ký študijný odbor v tom istom roku.

doc. rnDr. Pavel Sůra, cSc., ciT UK

Doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.
Katedra románskych jazykov a literatúr PdF UK
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Moja účasť na tomto kurze bola možná 
vďaka finančnej podpore Národnej agen-
túry – Programu celoživotného vzdelávania 
v rámci dotácie z podprogramu Comenius.

Absolvovaná vzdelávacia aktivita mala 
veľmi dobrú úroveň nielen po organizač-
nej stránke, ale hlavne po obsahovej a pe-
dagogickej stránke. Priebeh kurzu bol pre-

pojený odbornými prednáškami, diskusia-
mi, workshopmi, využívali sa prípadové štú-
die, skupinové aktivity a reflexie s dôra-
zom na sociálno-konštruktivistické učenie. 
V priebehu skupinových aktivít a počas ce-
lého kurzu dochádzalo k vzájomnému uče-
niu sa, k výmene informácií a postupov me-
dzi zúčastnenými pedagógmi.

Zaujal ma trend budovania neformál-
nych profesionálnych komunít pedagó-
gov, kde by dochádzalo k výmene odbor-
ných poznatkov a informácií, ale tiež k re-
flexii osobného vývoja pedagóga, reflexii 
spoločenských zmien a životných udalos-
tí v rámci pedagogického kaučingu a me-
diácie. 

Vzhľadom na moje profesionálne zame-
ranie viac pozornosti som venovala oblasti 
spolupráce rodiny a školy. Som presved-
čená, že aj u nás bude už platiť jedno z kri-
térií hodnotenia Dobrej školy, a to – aktív-
ny prístup školy k rodine žiaka. Verím, že 
bude aj u nás prevládať snaha školy o pri-
rodzene dobré napojenie na rodinu, kde 
budú rodičia hrať aktívnu rolu nielen pri 
učení, ale aj pri vzájomnom formovaní ko-
munitného prostredia a podpory nielen fi-
nančnej, ale aj spoločenskej.

mgr. Jana špániková, PdF UK

Na pôde bohosloveckej fakulty UK 
sa diskutovalo aj o ekonomických otázkach

Kurz efektívneho 
poradenstva pre pedagógov
Koncom posledných septembrových dní 2011 som sa zúčastnila vzdelávacej ak-

cie medzinárodného charakteru v Lisabone, organizovanej konzorciom európskych 
organizácií na podporu vzdelávania. Hlavnými partnermi konzorcia boli belgické 
VSKO (Flemish Board of Catholic Education) a anglická Dene Magna School. Kurz 
bol určený pre 39 pedagógov zo 14 európskych štátov, ktorí sa aktívne podieľajú na 
odbornom a inštitucionálnom rozvoji škôl a školských zariadení a taktiež vzdeláva-
niu dospelých. 

V sobotu 24. septembra 
2011 sa v aule Rímskokato-
líckej cyrilometodskej boho-
sloveckej fakulty UK (RKCM-
BF UK) konala medzinárodná 
konferencia pod názvom Kres-
ťanská solidarita a morálny ha-
zard v čase ekonomickej krízy. 
Podujatie zorganizovali Pápež-
ská nadácia Centesimus An-
nus Pro Pontifice na Slovensku 
a Stredoeurópska podnikateľ-
ská a sociálna iniciatíva CEBSI. 

Záštitu nad podujatím pre-
vzali apoštolský nuncius Svätej 
Stolice na Slovensku J. E. Ma-
rio Giordana a bratislavský arci-
biskup – metropolita J. E. Stani-
slav Zvolenský. Pozvanie na kon-
ferenciu prijali významní hostia z 
USA, Vatikánu, Českej republiky 
a Nemecka, zúčastnili sa tiež tr-
navský arcibiskup J. E. Róbert 
Bezák, kňazi, ekonómovia, poli-
tici, podnikatelia a ďalší. 

Konferenciu otvorili apoštol-
ský nuncius J. E. Mario Giorda-
na, Massimo Gattamelata, ge-
nerálny sekretár pápežskej na-

dácie Centesimus Annus Pro Pontifice 
a Ondrej Sočuvka z CEBSI. Nasledova-
li prednášky pozvaných hostí. Vystúpili 
otec Robert Sirico, zakladateľ katolícke-
ho ACTON Institute, profesor Luis Oku-
lik z pápežskej rady pre legislatívne tex-
ty, Christof Zellenberg, riaditeľ Deutsche 
Bank pre oblasť privátneho bankovníc-
tva, a ďalší. 

Hlavnou témou konferencie bol odkaz 
pápežskej encykliky „Caritas in Veritate“ 
pre súčasnú spoločnosť. Diskutovalo sa 
napríklad o úlohe morálnych a etických 
noriem v ekonomike, o princípoch trho-
vej ekonomiky podľa spomenutej encyk-
liky alebo o myšlienkach encykliky, ktoré 
sa týkajú podnikateľského života. Záve-
rečný príhovor predniesol dekan RKCM-
BF UK Mons. Marián Šuráb.

S priebehom akcie vyjadrili účastníci 
a pozvaní hostia spokojnosť. „Som veľmi 
rád, že takéto podujatia sú organizované 
kresťanskými laikmi angažovanými v rôz-
nych organizáciách a že aj na pôde Cirkvi 
sa môže o súčasných problémoch disku-
tovať,“ uzavrel trnavský arcibiskup J. E. 
Róbert Bezák. 

Juraj Karpiel, študent žurnalistiky FiF UK
Foto: Matúš Kušnír
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Tohtoročné témy prijatých a prezentovaných 
príspevkov súviseli s vyučovaním informatiky 
na základných a stredných školách. Boli urče-
né pre učiteľov a zamerané na pedagogický vý-
skum, podporné aktivity, prepojenie odbornej 
informatiky a vzdelávania.

Z celkového vývoja vyučovania informatiky v 
zahraničí vyplýva, že sa táto oblasť rýchlo rozvíja 
a posúva aj na nižšie vzdelávacie stupne. To zna-
mená, že informatika sa objavuje už aj na prvom 
či druhom stupni základnej školy. Tento vývoj je 
reakciou na zmeny v politike vzdelávania a tiež 
na zvyšujúci sa výskyt a využitie moderných in-
formačných a komunikačných technológií v bež-

nom živote detí. Vzniká potreba vyučovať žiakov, 
ako zaobchádzať s týmito technológiami a ako 
ich vhodne využívať. 

Tento rok museli organizátori vyberať z veľké-
ho množstva podaných článkov, z ktorých bolo 
viac ako 70 % prijatých. Pri tejto príležitosti boli 
vydané dva zborníky. V zborníku Lecture Notes 
in Computer Science vydavateľstva Springer je 
uverejnených 20 článkov a ďalších 31 vydala 
UK. Takýto záujem znamená, že didaktika infor-
matiky je významnou témou pre mnoho vedcov 
aj učiteľov a s každou konferenciou sa odkrýva 
vysoký vedecký záujem o túto oblasť. 

Na základe prijatých článkov, profesor Ivan 

Kalaš (Katedra základov a vyučovania informati-
ky FMFI UK) zosumarizoval momentálnu situáciu 
v odbore do štyroch bodov. Je potrebné:
•	 vylepšovať ciele a zámery informatiky na ško-

lách a uvažovať o nich,
•	 zaujímať sa o pedagogický výskum v tejto ob-

lasti, pretože rastie počet doktorandských 
prác a menších či väčších projektov, ktoré sa 
zameriavajú na túto problematiku,

•	 zistiť, ako môže informatika napĺňať potreby 
študentov a žiakov 21. storočia,

•	 rozmýšľať o tom, kedy začať v škole s infor-
matikou. Z článkov vyplýva, že viacero krajín 
začalo so zavedením informatiky na druhom a 
dokonca aj na prvom stupni základnej školy, 
alebo o tom aspoň uvažujú.
Konferencia dopadla podľa očakávaní veľmi 

dobre a za jej organizáciou a priebehom stálo 
množstvo jednotlivcov, podporovateľov a spon-
zorov. V prvom rade patrí vďaka hlavnému pred-
sedovi profesorovi Ivanovi Kalašovi. Ďakuje-
me všetkým autorom a prezentujúcim za pred-
nášky, články a semináre. Tiež tím, ktorí sa ne-
jakým spôsobom podieľali na zabezpečení kva-
lity tohtoročnej konferencie, recenzentom, čle-
nom programového a organizačného výboru. 
Vedeniu fakulty FMFI UK a univerzitnému vede-
niu za jednoznačnú podporu a povzbudzovanie 
a ďalším spoluorganizátorom a sponzorom tej-
to akcie.

mgr. Daniela onačilová, FmFi UK
Foto: © rastislav Polák

O vyučovaní informatiky 
na základných a stredných školách

Od 26. do 29. októbra 2011 zorganizovala Univerzita Komenského už piaty ročník medzinárodnej konferencie Informatika v škole: Riešenia, vý-
voj a perspektívy (ISSEP – „International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives“). (Prvýkrát sa konala v roku 
2005 v Klagenfurte v Rakúsku.) Tohto roku sa jej aktívne zúčastnilo 88 zahraničných i domácich odborníkov zo 17 krajín z celého sveta – naprí-
klad z Japonska, USA, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Kanady a z ďalších krajín. Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý prebral nad konferenciou 
záštitu, ju slávnostne otvoril v prvý deň konferencie.

Viac ako 60 účastníkov sa stretlo v nádher-
ných priestoroch historickej budovy Univerzit-
nej knižnice na Ventúrskej ulici v priamom cen-
tre nášho hlavného mesta. Konferencie sa zú-
častnili odborníci, vedeckí pracovníci, peda-
gógovia i doktorandi z oblasti knižničnej a in-

formačnej vedy zo Slovenska i zahraničia. Po-
čas troch dní odznelo spolu 30 odborných prí-
spevkov, ktoré priblížili problematiku informač-
nej ekológie z rôznych perspektív. Príspevky 
prednášateľov boli spracované v konferenč-
nom zborníku „Information ecology and libra-

ries“, ktorý účastníci obdržali už pri registrácii. 
Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre 

vzájomnú komunikáciu a výmenu poznatkov za-
čínajúcich i skúsených vedecko-výskumných 
pracovníkov. Hlavnými témami boli predo-
všetkým novodobé informačné stratégie, nové 

Konferencia Informačná ekológia a knižnice
V dňoch 10. – 12. októbra 2011 sa konala medzinárodná konferencia pod názvom „Informačná ekológia a knižnice“ ako sprievodné podu-

jatie osláv 90. výročia založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Odbornú garanciu nad podujatím prevzala Katedra knižničnej a in-
formačnej vedy Filozofickej fakulty UK spolu so spoluorganizátormi Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Centrom vedecko-technických infor-
mácií v Bratislave a Slovenskou asociáciou knižníc. 



27A K T i v i T y  n A š i c H  P r A c o v í S K

poznatky z oblasti teórie informácie, ekologic-
ké modely informačného správania ako zo so-
ciálneho, tak z kognitívneho pohľadu a v nepo-
slednom rade sa pozornosť venovala aj novým 
informačným ekosystémom. 

Prvý deň otvorila zahraničná hostka Barba-
ra Moran doktorandským stretnutím, kde pred-
stavila Školu knižničných a informačných štúdii 
Univerzity Severnej Karolíny v mestečku Cha-
pel Hill. Po tejto príjemnej rozprave nasledoval 
doktorandský seminár venovaný domácim i za-
hraničným doktorandom, ktorí predstavili svoje 
dizertačné projekty.

Hlavný program sa začal v utorok po sláv-
nostnom otvorení profesorkou Jelou Steine-
rovou. Postupne sa predstavili autori ako Bar-
bara Moran (USA), Isto Huvila (Švédsko), Jela 
Steinerová (Slovensko), Michal Lorenz (Čes-
ká republika), Soňa Makulová, Katarína Bu-

zová (Slovensko), Arkadiusz Pulikowski (Poľ-
sko), Beata Sedláčková (Česká republika), Ri-
chard Papík (Česká republika) a Jana Šubo-
vá (Slovensko). Utorkový program uzavrela ex-
kurzia po Univerzitnej knižnici, kde mali účast-
níci konferencie možnosť oboznámiť sa nielen 
s priestormi knižnice, ale aj jej históriou, služ-
bami a fondmi. 

Posledný deň konferencie sa taktiež niesol 
v znamení významných zahraničných prednáša-
teľov. Stredajší program otváral David Bawden 
z Veľkej Británie a následná panelová diskusia 
na tému „Informačná ekológia“ bola príjemným 
a prínosným spestrením celého programu kon-
ferencie. Odborníci mali možnosť vyjadriť svo-
je názory a postrehy a poslucháči a návštevní-
ci konferencie mali možnosť získať odpovede 
na svoje doposiaľ nezodpovedané otázky z tej-
to oblasti. 

V záverečnej časti konferencie sa predstavili 
ešte raz Richard Papík (Česká republika), Ladi-
slava Suchá (Česká republika), Andrej Chudý a 
Janka Ilavská (Slovensko). 

Okrem dobrej atmosféry a vynikajúcej od-
bornej úrovne konferencie bola prínosom pre-
dovšetkým možnosť podeliť sa s ostatnými od-
borníkmi o nové poznatky z oblasti knižničnej 
a informačnej vedy. Rôznorodosť príspevkov 
a zahraničné zastúpenie prednášateľov boli po-
zitívne hodnotené všetkými účastníkmi konfe-
rencie. 

Ďakujeme celému organizačnému tímu za 
výborne odvedenú prácu a prajeme mnoho 
úspechov pri organizovaní ďalších podujatí, 
ktoré reprezentujú dobrú úroveň nielen UK, ale 
aj Filozofickej fakulty UK. 

mgr. Linda Prágerová,  
interná doktorandka FiF UK

Dňa 14. 9. 2011 usporiadalo Vedenie 
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Martine (JLF UK) a Ústav 
informačných technológií (UIT) JLF UK 
fakultnú konferenciu o využití informačno-
komunikačných technológií vo výučbe le-
kárskych i nelekárskych študijných progra-
mov. Cieľom konferencie bolo obozná-
miť vedecko-pedagogických pracovníkov 
a študentov o súčasnej situácii vo využíva-
ní e-learningu na fakulte a ďalších možnos-
tiach aplikácií informačno-komunikačných 
technológií vo výučbe a vedecko-publikač-
nej činnosti. 

Konferenciu otvoril dekan fakulty prof. 
MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý zdôraznil 
význam a potrebu zvýšenia úrovne a aktivít 
v oblasti e-learningu. Súčasne vyzval pedago-
gických pracovníkov fakulty k zvýšeniu podie-
lu týchto metód vo výučbe a aktívnejšiemu vy-

užívaniu súčasného technicko-programového 
vybavenia fakulty. 

Konferencia prebiehala v troch tematic-
kých blokoch. Prvý blok bol venovaný projek-
tu Mefanet (MEdical FAculties NETwork), kto-
rý na základe dobrovoľnosti a rovnocennos-
ti fakúlt Českej a Slovenskej republiky umož-
ňuje rozvíjať a podporovať výučbu lekárskych 
a zdravotníckych odborov. Štruktúru, súčas-
né možnosti využívania Mefanetu a jeho per-
spektívy prezentovali pozvaní hostia z Inštitú-
tu bioštatistiky a analýz Lekárskej fakulty Ma-
sarykovej univerzity v Brne – doc. RNDr. La-
dislav Dušek, PhD., a Ing. Daniel Schwarz, 
PhD. Ako súčasné priority spolupráce doc. 
Dušek uviedol predovšetkým štandardizáciu 
a integráciu metodických postupov, vybudo-
vanie siete portálov pre multimediálnu pod-
poru výučby a tvorbu multimediálnych po-
môcok. Okrem spolupráce vedeckých tímov 
Mefanet poskytuje pre pedagógov priestor 

pre publikovanie 
e lektronických 
výučbových tex-
tov, pre študen-
tov je zdrojom zá-
kladných alebo 
doplnkových štu-
dijných materiá-
lov. V závere blo-
ku Ing. Katarína 
Korenčiaková z 
UIT JLF UK pre-
zentovala postup, 
ako publikovať na 
Mefanete.

Druhý blok bol 
venovaný systé-
mu elektronické-
ho vzdelávania 

– MOODLE (Modular Object-Oriented Dyna-
mic Learning Environment). V rámci tohto blo-
ku mal ďalší hosť konferencie doc. RNDr. Pa-
vel Sůra, CSc., z Rektorátu UK hlavnú pred-
nášku, ktorá bola zameraná na vysvetlenie 
miesta MOODLu vo výučbe, možnostiach jeho 
aktívnejšieho využívania na jednotlivých fakul-
tách UK a spôsobe vytvárania výučbových sys-
témov a elektronických kurzov. Po jeho pred-
náške demonštrovala Ing. Katarína Korenčia-
ková z UIT JLF UK ukážku a možnosti tvorby 
testových otázok, ich rôzne typy a možnosti zá-
verečného vyhodnotenia. V diskusii k tejto čas-
ti vystúpil doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., mim. 
prof., prednosta Kliniky nukleárnej medicíny, 
ktorý spolu s prednostom Rádiologickej klini-
ky MUDr. Hubertom Poláčkom, CSc., pripra-
vil a uviedol do praxe e-learningový kurz z rádi-
ológie a nukleárnej medicíny. Upozornil nielen 
na výhody využívania e-learningových kurzov, 
ale i na problémy pri ich tvorbe a časovú ná-
ročnosť ich prípravy. 

Posledný blok konferencie pripravili kolektí-
vy UIT JLF UK a Akademickej knižnice a audio-
vizuálneho strediska (AKAS) JLF UK pod vede-
ním Ing. Petra Cingela. Prakticky ukázali video-
konferenčné možnosti fakulty, priame spojenie 
s posluchárňou teoretických ústavov, seminár-
nou miestnosťou a operačnou sálou kliniky gy-
nekológie a pôrodníctva. Prezentovali metodi-
ku prenosov operácií, vyšetrovacích metodík a 
prednášok v rámci JLF UK.

V záverečnej diskusii účastníci i hostia oce-
nili prínos konferencie a vyjadrili podporu pre 
ďalšie využívanie e-learningových metód pri 
výučbe.

doc. mUDr. oto osina, PhD., 
prodekan pre nelekárske 

študijné programy a iT JLF UK

Ako môžu informačno-komunikačné technológie 
pomáhať pri výučbe
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V súlade s evidenciou európskych herbárov je 
usporiadaný podľa Englerovho systému. Každý 
rastlinný rod má svoje číslo, druhy v rámci rodu 
sú usporiadané abecedne. Je rozdelený na vše-
obecný vedecký herbár, kde sa pri každom dru-
hu nachádzajú položky mnohých zberateľov, 
a niekoľko vzácnych zbierok známych inštitúcií 
alebo osobností, kde bolo ponechané pôvodné 
usporiadanie.

Každá položka – zherbarizovaná rastlina na 
normalizovanom liste papiera – je doplnená eti-
ketou, ktorá obsahuje meno zberateľskej inštitú-
cie, meno taxónu (napr. Carex atrata L.), ozna-
čenie lokality, nadmorskú výšku, dátum zberu, 
zberateľa (leg.) a determinátora (det.).

V poslednom vydaní Index herbariorum sa pri 
tomto herbári udáva: 156 000 položiek Tracheo-
phyta (vyššie rastliny), 12 000 položiek Bryophyta 
(machorasty), 5 000 Lichenes (lišajníky) a 2 000 
Fungi (huby). Tieto čísla zahŕňajú len položky 
spomenutého vedeckého všeobecného herbá-
ra. V skutočnosti je naša zbierka oveľa bohatšia 
a podľa hrubého odhadu len zbery vyšších rastlín 
počítajú viac ako 500 000 položiek.

Komplikované začiatky 
činnosti herbára

Herbár vznikol v roku 1940 ako súčasť Bo-
tanického ústavu novozriadenej Prírodovedec-
kej fakulty Slovenskej univerzity (dnes PriF UK). 
Osobnosti, ktoré stáli pri zrode Botanického 
ústavu – prof. PhDr. František Nábělek, RNDr. 
Ľudovít Pastýrik, Ing. Dr. Juraj Brižický a Ján Fer-
janec predstavovali tím nadšencov, ktorí sa v ne-
predstaviteľne ťažkých podmienkach museli sta-
rať o všetko, od boja o každú stoličku, po kva-
litnú výučbu a vedecký výskum. Uvedomova-
li si, že pre výučbu botaniky je nevyhnutný her-
bár a už v prvom roku existencie ústavu začali 
s jeho budovaním. 

V ďalších rokoch prišli na ústav RNDr. J. Fu-
ták, RNDr. J. Májovský a RNDr. J. Novacký, kto-
rí sa stali rozhodujúcimi osobnosťami pre vývoj 
slovenskej botaniky. Museli riešiť problémy vy-
plývajúce z ťažkých vojnových a povojnových ro-
kov, politických obratov, finančné ťažkosti. Na-
príklad, keď išlo o záchranu herbára Bratislav-
ského lekársko-prírodovedného spolku. Bola to 
bohatá knižnica a rozsiahly herbár, nadväzujúci 
na vedeckú a organizačnú činnosť v rámci ce-
lého Rakúsko-Uhorska, a po vojne sa zrazu stali 
nežiaducimi. Nahromadené hodnoty vyhadzova-
li a pálili. Zásluhou Dr. J. Futáka sa herbár a časť 
knižnice dostali na Botanický ústav. Podobne 
boli získané, a tým zachránené, aj iné zbierky, 

niektoré dočasne uložené v Botanickej záhrade. 
Na Moskovskej ulici mala Katedra botaniky 

(predtým Botanický ústav) málo priestoru. Her-
bár bol uložený na skriniach, pod stolmi, vša-
de kde sa dalo. Evidencia a prísny poriadok, ne-
vyhnutný pre každú zbierku bol nemožný. Doc. 
J. Májovský, vtedajší vedúci katedry, vyvinul 
enormné úsilie, aby bola postavená budova na 
Révovej ulici 39. Táto budova býva označovaná 
ako herbár, aj keď tu katedra v roku 1961 na-
šla sídlo pre celú svoju pedagogickú a vedec-
kú činnosť. Sen doc. Májovského vybudovať 
pre UK herbár, ktorý by ju dôstojne reprezento-
val a bol rovnocennou inštitúciou iných medziná-
rodne uznávaných herbárov, sa v ďalších rokoch 
po obetavej práci celého kolektívu spolupracov-
níkov začal napĺňať.

Významné zbierky
V zbierkovom fonde sa okrem všeobecného 

vedeckého herbára nachádza aj:
•		herbárová	 zbierka	 Bratislavského	 lekársko-

prírodovedného spolku, ktorá obsahuje po-
ložky všetkých skupín rastlinného systému 
(huby, riasy, lišajníky, machorasty, vyššie rast-
liny) prevažne z územia Rakúsko-Uhorska;

•		herbárová	zbierka	Viktora	Greschika,	ktorý	
pôsobil ako učiteľ v Kežmarku a venoval sa 
výskumu flóry Spiša a Tatier;

•		herbárová	 zbierka	 Izabely	Textorisovej,	pr-
vej slovenskej botaničky, amatérky, ktorej 
zbery pochádzajú prevažne z okolia Blat-
nice;

•		herbárová	 zbierka	 Jozefa	 Dohnányho,	 že-
lezničného inžiniera, ktorého zbierku tvorí 
asi 5 000 položiek cievnatých rastlín, me-
dzi nimi druhy v súčasnosti vyhynuté alebo 
ohrozené;

•		herbárová	zbierka	Jozefa	Scheffera,	lekára,	
vnuka botanika J. Pántočka, ktorého zbier-
ku tvorí 220 fasciklov spoľahlivo determino-
vaných vyšších rastlín Slovenska, ale tak-
tiež Albánska, Čiernej Hory, Sedmohrad-
ska a Dalmácie;

•		porovnávací	 synantropný	 herbár	 Terézie	
Krippelovej, zakladateľky výskumu synan-
tropnej flóry a vegetácie na Slovensku.

Herbár Katedry botaniky PriF UK má okrem 
nevyčísliteľnej vedeckej hodnoty aj veľkú histo-
rickú cenu. Nachádzajú sa v ňom zbery Dioný-
za Štúra, Andreja Kmeťa, Jozefa Ľudovíta Holu-
byho a ďalších význačných osobností dejín Slo-
venska. 

Nachádzajú sa tu doklady ku všetkým vý-
skumným úlohám a projektom, na ktorých sa ka-
tedra podieľala. Spomeniem len niektoré témy: 
výskum flóry rôznych regiónov Slovenska, roz-
šírenie jednotlivých druhov, taxonomické štú-
die, karyotaxonomický výskum flóry Slovenska, 
problematika a rozšírenie druhov zaradených do 
Červenej knihy, testovanie životného prostredia. 
Dôležitou súčasťou práce pedagogických pra-
covníkov je taktiež vypracovanie pedagogické-
ho herbára, ktorý sa musí neustále obnovovať. 
V neposlednom rade je herbár každoročne obo-
hacovaný herbármi diplomových prác študentov 
katedry. 

V súčasnosti vedenie katedry botaniky zápa-
sí s veľkými finančnými ťažkosťami pri udržova-
ní chodu, údržby a ďalšieho budovania herbá-
ra. Chýbajú prostriedky aj na vybudovanie vlast-
nej exsikátovej zbierky, ktorú zakladatelia kated-
ry začali budovať už pri jej zrode. Katedra pod 
vedením prof. Karola Mičietu plní náročné úlohy 
vedeckého výskumu i pedagogického procesu. 
Vychádzajúc z hodnôt nahromadených storočia-
mi sa zameriava na najmodernejšie metódy bo-
tanického výskumu vo svete.

rnDr. Terézia Schwarzová, cSc.,  
rnDr. eduard Králik, cSc., PriF UK

Herbár s viac ako 70-ročnou históriou 
   disponuje významnými zbierkami

Herbár Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UK patrí nielen k najstarším zbierkovým fondom na Univerzite Ko-
menského, ale zároveň aj k najstarším dokumentom prírodovedného bádania na Slovensku. Je uložený v budove ka-
tedry botaniky na Révovej ulici 39 v Bratislave. Je medzinárodne evidovaný a je druhou najväčšou herbárovou inšti-
túciou na Slovensku.

Saxifraga rotundifolia L. var. hirsuta z čela-
de lomikameňovité – Saxifragaceae. Zberal ju 
dňa 2. 6. 1938 v Dalmácii na kopcoch nad Bo-
kou Kotorskou vo výške asi 600 m n. m. Dr. J. 
Scheffer, ktorého rozsiahly herbár je súčasťou 
herbáru na PriF UK.
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V tomto roku si pripomíname nielen 65. 
výročie vzniku Pedagogickej fakulty UK 
(PdF UK), ale tiež pre nás mimoriadne dô-
ležité a významné 20. výročie vzniku Ka-
tedry logopédie PdF UK. Je to čas, kedy 
hodnotíme, pozeráme sa späť, kladieme 
si otázky, bilancujeme. A to nielen vývoj, 
rast, napredovanie a smerovanie katedry, 
ale aj celej logopédie na Slovensku. Sú-
časťou celého tohto vývoja sú, prirodzene, 
aj naši terajší i bývalí študenti, teraz už ko-
legovia a hodnotiť i spomínať sme chce-
li spoločne s nimi. Preto sme sa rozhod-
li usporiadať dňa 23. 9. 2011 Kolokvium 
mladých logopédov pod názvom „Aktuál-
ne otázky logopedickej teórie a praxe“.

Milo nás prekvapil veľký záujem mladých 
ľudí – klinických i školských logopédov 
o toto odborné podujatie s cieľom klade-
nia otázok a spoločného hľadania odpove-
dí. Teraz už z iného uhla pohľadu, ako keď 
boli študenti, keď sa všetky abstraktné úva-
hy zrazu stávajú reálnymi a keď to vždy nej-
de podľa presne nalinkovaných krokov, ako 
sme ich to učili...

Určite sa nepodarilo zodpovedať všetky 
otázky, ktoré boli nastolené. Otázky, či už 
zodpovedané alebo nezodpovedané, však 

plodia ďalšie a privá-
dzajú k hlbšiemu po-
znaniu. S mnohý-
mi zápasíme každo-
denne, iné možno vy-
vstanú už hneď zajtra. 
Pre veľký záujem sa 
účastníci spolu s or-
ganizátormi dohodli, 

že kolokvium sa bude usporadúvať pravidel-
ne každý druhý rok.

Vďaka za odvahu patrí všetkým tým, kto-
rí sa prihlásili s aktívnou účasťou. Na kolok-
viu odznelo 10 vynikajúcich príspevkov mla-
dých autorov z problematiky porúch hlasu, 
zajakavosti a neplynulostí v reči, afaziológie, 
narušeného vývinu reči a špecifických po-
rúch učenia. 

Druhá neformálna časť „Diskusné fórum 
s Jankou Brnovou a jej hosťami“ bola po-

poludní. Tu aj do budúcnosti očakávame 
krátke príspevky, postrehy, úspešné i zloži-
té, komplikované prípady z praxe s monote-
matickým zameraním v panelovej diskusii s 
prizvanými odborníkmi. 

Veľmi potešujúce bolo i vyhodnotenie do-
tazníkov rozposlaných absolventom štúdia 
logopédie. Z tých, ktorí reagovali na našu vý-
zvu, 89,4 % v súčasnosti pracuje v odbore 
logopédia, pričom 18,4 % z nich kratší ale-
bo dlhší čas po ukončení štúdia vykonávalo 
iné povolanie. Ich adresár bude sprístupne-
ný na webstránke s  cieľom udržiavania dlho-
dobých odborných, profesionálnych i pria-
teľských kontaktov medzi našimi absolvent-
mi i s Katedrou logopédie PdF UK.

prof. PhDr. A. Kerekrétiová, PhD., PdF UK

Konferencia o slovenskej literatúre
Dňa 30. septembra 2011 sa v rámci sprievodných podujatí pri príležitosti osláv 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty UK (PdF UK) usku-

točnila medzinárodná vedecká konferencia Slovenská literatúra – jej špecifiká a kontexty, ktorú pod gesciou profesorky Márie Bátorovej uspo-
riadala Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF UK. 

Zámerom podujatia bolo poukázať na dôle-
žitosť a aktuálnosť komparatívneho a interdis-
ciplinárneho aspektu v zložitom procese inter-
pretácie literárneho diela, ako aj identifikácie 

jeho hodnoty. Na opodstatnenosť komparatív-
neho aspektu upozornil I. Pospíšil v príspevku 
o mieste národných literatúr v areáli strednej 
Európy. Reláciami slovenskej literatúry a so-

ciológie sa zaoberala Z. Kusá, spojitosť litera-
túry s históriou analyzoval I. Kamenec, zviaza-
nosť literatúry a filozofie prezentovala E. Far-
kašová, na zástoj médií upozornila M. Žilková. 
V. Petrík poukázal na vývojové peripetie sloven-
ského historického románu po roku 1918, M. 
Bátorová sa venovala perspektíve vzájomných 
podnetov v esejistickej tvorbe D. Tatarku, ne-
mecký slavista a slovakista Ludwig Richter sa 
sústredil na súvislosti medzi vývinom slovakisti-
ky a recepciou slovenskej literatúry v Nemecku 
s dôrazom na slovensko-nemecké vzťahy v 40. 
rokoch 20. storočia. 

Takto vyprofilovaná téma konferencie vytvo-
rila priestor pre podnetný dialóg zúčastnených. 
Vedecký diskurz podujatia uzavrelo čítanie zo 
súčasnej slovenskej prózy (P. Taussig, P. Vili-
kovský, A. Baláž). Konferencia mala zreteľne 
iniciačný ráz, otvorila novú etapu literárnoved-
ného výskumu v rámci fakultnej slovakistiky.

eva Faithová, PdF UK

Kolokvium 

mladých logopédov

Mgr. Viera Krasňanová

PhDr. Jana Brnová, PhD.
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V októbri 2011 navštívil Ústav psycholo-
gických a logopedických štúdií a Kated-
ru psychológie a patopsychológie Peda-
gogickej fakulty UK vzácny hosť: Joe Coc-
ker z Veľkej Británie, dlhoročný učiteľ psy-
chológie a propagátor vyučovania psycho-
lógie v stredoškolskom vzdelávaní. Je čle-
nom britskej Asociácie pre vyučovanie psy-
chológie (ATP) a poradcom Európskej fede-
rácie asociácií učiteľov psychológie (EFP-
TA). Okrem toho sa zaujíma o vývoj jazykov 
a evolučné otázky, či psychológiu módy. 
Aj po odchode do dôchodku sa ďalej veľ-
mi aktívne podieľa na práci EFPTA. Ako ex-
pert dostáva množstvo pozvaní a prednáša 
v rôznych krajinách sveta, osobitne pre in-
štitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu. Preto 
sme ho veľmi radi privítali aj na našej ka-
tedre, ktorá okrem iného pripravuje učiteľov 
a učiteľky psychológie pre stredné školy.

Joe Cocker mal pôvodne vystúpiť aj na 
bratislavskej konferencii Európskej federá-
cie asociácií učiteľov psychológie (EFPTA) v 
apríli 2010 (Naša univerzita 1/2010, s. 24). 
Pre erupcie vulkánu na Islande a po uzavre-
tí vzdušného priestoru sa mu však do Brati-
slavy nakoniec nepodarilo priletieť. Niektorí 
študenti PdF UK sa však s ním stretli na jar-
nej škole EFPTA v Dortmunde (Naša univerzi-
ta 9/2011, s. 20), kde patril k jednému z naj-
obľúbenejších prednášajúcich a kde sa zro-
dila aj myšlienka jeho prednášky v Bratislave. 

Prednáška Joa Cockera s nekonvenčným 
titulom „Moje vznášadlo je plné úhorov“ sa ko-
nala na pôde PdF UK 7. októbra 2011. V prvej 
časti sa venoval hlavným tézam známych teó-
rií evolúcie jazykov a predstavil jazykový gene-
alogický strom od jeho pravekých koreňov až 
po jeho súčasnú bohato rozvetvenú korunu. 
Dotkol sa aj problému odumierania niekto-
rých vzácnych vetiev jazykov, ku ktorému do-
chádza nielen vo vzdialenom zámorí, ale aj 
v Európe. 

Ďalej sa sústredil na jazyk ako politikum 
a uviedol niekoľko príkladov, ako diktátori či 
politické zoskupenia môžu využívať regulova-
né používanie jazyka ako prostriedok na do-
siahnutie mocenských cieľov. Zaujali konkrét-
ne prípady Írska a Španielska, kedy sa v ur-
čitom sociálno-kultúrnom a historickom kon-
texte stali miestne názvy v istom jazyku citli-
vým politikom. 

Poukázal aj na to, akými zmenami prechá-
dza anglický jazyk. Pripomenul, že jeho sú-
časnú podobu pôvodne výrazne ovplyvnila la-
tinčina a že z tohto hľadiska je diskutabilné, 
či vôbec možno angličtinu jednoznačne zara-

diť ku germánskym jazykom. V každom prípa-
de však anglický jazyk nahrádza francúzštinu 
v pozícii „lingua franca“ (jazyk, ktorý sa sys-
tematicky využíva v medziľudskej komuniká-
cii u osôb s odlišným materinským jazykom, 
v podstate ako tretí jazyk, odlišný od oboch 
materinských jazykov). Tento stav vedie k za-
ujímavému javu: len pre jedného zo štyroch 
ľudí na svete, ktorí hovoria anglicky, je ang-
lický jazyk jeho rodným jazykom. Užívatelia 
anglického jazyka po celom svete sa pritom 
obracajú na Britov s tým, že majú slúžiť ako 
akýsi strážcovia čistoty angličtiny. Na rozdiel 
od iných jazykov (napríklad francúzštiny) však 
angličtina nemá autoritatívnu inštanciu, ktorá 
by rozhodovala o správnom či nesprávnom 
používaní tohto jazyka. Angličtina vzhľadom 
ku globálnemu používaniu prechádza zásad-
nými zmenami a za akceptovateľné sa čas-
to považujú aj také formy prejavu, ktoré ešte 
prednedávnom boli považované za hrubé po-
rušenie gramatických pravidiel. To vedie na-
príklad ku komplikáciám pri testovaní miery 
ovládania tohto jazyka. Profesor Joe Cocker 
prednášku ukončil výstižnou poznámkou ad-
resovanou publiku, že budúcnosť jeho rodné-
ho jazyka je vlastne aj v ich rukách. 

Po prednáške si Cocker našiel čas na krát-
ky rozhovor.

Ako ste sa ako psychológ dostali 
k otázkam evolúcie?

Vždy som sa okrem správania ľudí zaujímal 
aj o správanie zvierat. Jedna z oblastí, ktorej 
som sa venoval bola migrácia, predovšetkým 
motýľov. Dokonca som nedávno napísal člá-
nok o prepojení medzi psychológiou a motýľ-
mi. Zaujímal som sa o evolučnú psychológiu 
dávno predtým, ako sa stala známou a zača-
lo sa o nej hovoriť; počas ostatných približne 
dvoch dekád to bola veľmi populárna oblasť 
psychológie. 

Predtým ste učili psychológiu?
Asi dvadsať rokov som sa venoval vyučova-

niu psychológie a bol som jedným z prvých 
v Anglicku, ktorí v sedemdesiatych rokoch 
zavádzali vyučovanie psychológie na stredo-
školskej úrovni. Predtým sa psychológia na 
stredných školách nevyučovala, ale teraz je 
to jedna z významných a žiadaných disciplín. 

Aký má podľa vás význam zavádzanie 
tohto predmetu na stredoškolskej úrovni?

Má to obrovský význam. V rôznych kraji-
nách je psychológia súčasťou stredoškolské-
ho kurikula ako súčasť iného predmetu – na-
príklad vo Francúzsku filozofie, v iných kraji-
nách zdravotnej výchovy. Málokde sa však na 

stredoškolskej úrovni študuje ako samostatný 
predmet. Podľa našich skúseností považujú 
britskí študenti tento predmet za veľmi užitoč-
ný a mnohých motivuje k tomu, aby v štúdiu 
psychológie ďalej pokračovali na univerzite.

existujú dve tradície prípravy učiteľov 
psychológie na univerzitách. v niektorých 
krajinách sa pripravujú učitelia psycholó
gie v rámci študijného odboru učiteľstva 
psychológie. inde existuje len jednoodbo
rové štúdium psychológie, kde absolven
ti môžu pracovať ako klinickí psychológo
via a po prípadnom absolvovaní didaktic
kej nadstavby aj učiť. Čo si myslíte o tých
to dvoch prístupoch?

Popularita psychológie a záujem o tento 
predmet na stredných školách vo Veľkej Bri-
tánii viedli k obrovskému problému v podobe 
nedostatku kvalifikovaných učiteľov psycho-
lógie. Dostali sme sa do situácie ako z Hla-
vy 22, lebo na to, aby ste sa stali učiteľom 
psychológie, by ste potrebovali pedagogickú 
kvalifikáciu, ktorá zahŕňa aj pedagogickú prax 
– avšak absolventovi štúdia psychológie prá-
ve táto chýba, a preto nemá oprávnenie učiť. 
Pre zabezpečenie dostatočného počtu kvali-
fikovaných učiteľov je dobré mať samostatný 
odbor učiteľstva psychológie.

existuje v británii niečo ako základ
né kurikulum vyučovania psychológie na 
stredoškolskej úrovni?

Môže to pôsobiť mätúco, ale v Spojenom 
kráľovstve máme aspoň štyri alebo päť rôz-
nych orgánov, ktoré predpisujú kurikulá. Uči-
telia si tak môžu zvoliť kurikulum, ktoré im naj-
viac vyhovuje – napríklad tým, že niektorí sa 
v psychológii viac sústreďujú na biologické 
súvislosti a iní na sociálne a kultúrne. Funguje 
to veľmi dobre, práve preto, že existuje mož-
nosť výberu.

Joe Cocker: 
Psychológovia môžu ďakovať motýľom
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Lekári, absolventi Lekárskej fakulty Slo-
venskej univerzity (dnes UK) promovaní 
v roku 1953 sa stretli dňa 10. septembra 
2011 v Ladzianskeho posluchárni LF UK po 
58 rokoch od slávnostnej promócie. Sym-
pózium „Vývojové trendy v medicíne“ sa 
uskutočnilo pod záštitou dekana fakulty 
prof. MUDr. Petra Labaša, CSc.

Zo 188 absolventov sa nás stretlo len šty-
ri desiatky lekárok a lekárov. Niektorí so život-
ným partnerom. Z našich učiteľov boli prítom-
ní profesori Gustáv Čatár, Martin Janec a Ka-
rol Kapeller. Sympózium otvoril, prítomných 
pozdravil a privítal koordinátor Michal Valent. 
K účastníkom sa prihovoril i dekan LF UK pro-
fesor Labaš. Priblížil nám aktuálnu situáciu 
našej fakulty aj zdravotníctva na Slovensku. 
Prezentoval svoje predstavy, ako danú situá-
ciu riešiť v prospech výchovy budúcich leká-
rov a občanov SR vekovo mladšej aj staršej 
generácie. Vyzdvihol pozitívny vplyv takýchto 
stretnutí na udržiavanie priateľských vzťahov 
a oživovaní spomienok.

Slovo na úvod povedal docent Július Há-

jek. Prezentoval nám deje od zapísania na 
kvestoráte SU na Rajskej ulici v roku 1948. 
Nastupujúcu reformu lekárskeho štúdia, vy-
tvorenie študijných skupín, určovanie termí-
nov skúšok študijným oddelením dekanátu, 
až po skončenie štúdia a po promócii minis-
terskou komisiou určovanie miesta nastupo-
vania do zamestnania. 

O slovo sa prihlásil profesor Čatár, ktorý 
pochválil absolventov, že sa snažíme z času 
na čas stretnúť a organizovať sympózium. Vy-
zdvihol pokroky medicíny, ktoré, žiaľ, nie sú 
úplne využívané v liečebno-preventívnej sta-
rostlivosti o chorých.

V odbornom programe vystúpili: Ján Štefa-
novič (Bratislava), Pavol Langer (Bratislava), 
Juraj Hrnčiar (Banská Bystrica), Michal Hor-
ňák (Bratislava) a Ladislav Čekovský (Košice). 
Predsedajúca docentka Hájková zhodnotila 
prednesené práce, v ktorých autori prezento-
vali výsledky svojej bádateľskej a študijnej čin-
nosti. Diskusia pokračovala v kuloároch. Po 
úspešnom odbornom programe nasledovalo 
spoločenské stretnutie. 

Nie je jednoduché opísať priateľskú atmo-
sféru pri stretnutiach spolužiakov, priateľov 

po 58 rokoch od promócie. Máme za sebou 
celoživotné povolanie na rôznych miestach 
našej republiky. Väčšina z nás si užíva zaslú-
žený odpočinok. 

Hrdo sa hlásime k tejto generácii, ktorá 
sa musela vyvíjať v konfrontácii medzi starým 
a novým a často sa musela spoliehať na zmy-
sel pre prirodzenú orientáciu. Mnohé hodno-
ty sa vtedy kývali a doba si žiadala ísť vpred. 
Po odstupe času sa dá povedať, že sme boli 
zvláštnou generáciou. Boli sme poznačení 
vojnovou atmosférou, mali sme vlastné skú-
senosti z pocitov strachu a často aj biedy. Po-
ciťovali sme neopakovateľné vzrušenie z bu-
dúcnosti slobody a odhodlania vybudovať 
nový lepší poriadok spoločnosti. Žiaľ, ešte 
stále nedozrel čas, aby sa urobila dôkladná 
analýza toho zložitého obdobia nášho žitia. 
Nemožno vylúčiť, že takéto hodnotenie v sú-
časnosti by iste bolo poznačené dávkou sub-
jektivizmu.

Môžeme povedať, že sme boli generáciou 
s významnými ľudskými kvalitami. Prax ako 
najvyššie kritérium pravdy to jednoznačne po-
tvrdzuje. Lekársku prax sme vykonávali bez 
medicínskej technológie. V dnešnom zdra-
votníctve sa niekedy uprednostňujú alternatív-
ne postupy, niektorí propagujú naturálnu me-
dicínu.

Myslím si, že môžeme s uspokojením kon-
štatovať, že sme dôsledne a zodpovedne plni-
li úlohy na každom mieste, kam sme sa dosta-
li. Aj keď sa nie vždy všetkým dostalo zaslú-
ženého uznania, ocenenia, pochvaly. V zmys-
le Hippokratovej prísahy sme sľubovali, že 
budeme mať v pamäti a úcte našu alma ma-
ter, fakultu aj univerzitu, svojich učiteľov. Te-
rajšie naše stretnutie v priestoroch, kde sme 
pred rokmi začali študovať lekárstvo, je toho 
dôkazom. Na svojich učiteľov nezabúdame, 
s vďakou na nich spomíname a veľmi úprim-
ne všetkým ďakujeme. 

Spomínať s vďakou budeme aj v budúcnos-
ti a ak nás Všemohúci pri akom – takom zdra-
ví zachová, veríme, že sa tu ešte najmenej 
dvakrát stretneme – v rokoch 2012 a 2013.

michal valent, emeritný profesor LF UK

Lekári promočného ročníka 1953 
   sa stretli na sympóziu

vráťme sa ešte k prepojeniu medzi psy
chológiou a motýľmi, ktoré ste naznačili 
v úvode rozhovoru.

Publikoval som štúdiu o migrovaní motý-
ľov Monarch v Severnej Amerike. V Mexiku 
som zistil, že milióny týchto motýľov z Kanady 
a USA vždy prichádzajú na to isté miesto. Ne-
vedel som nájsť viac informácií, tak som túto 
tému začal študovať hlbšie. Existujú výskumy, 
pri ktorých motýle označia a sledujú ich tra-

sy pohybu. Podarilo sa nájsť jedince, ktoré 
označkovali v kanadskom Ontariu a objavili sa 
v hlavnom meste Mexika, čo je neuveriteľná 
vzdialenosť asi 3000 kilometrov. Stále nie je 
jasné, ako to robia a prečo to robia. Niektoré 
teórie poukazujú na možné súvislosti s vplyv-
mi magnetických polí, denného svetla a slnka 
a podobne. Popri tomto štúdiu som tiež zis-
til, že psychológovia a psychoterapeuti môžu 
byť vlastne motýľom vďační, lebo im prepoži-

čali meno pre ich odbor. Slovo „psyché“ to-
tiž v starej gréčtine znamenalo motýľ. Motýle 
sa chápali ako prevtelenia duchov a aj gréc-
ka bohyňa Psyché býva zobrazovaná s motý-
lími krídlami. 

PhDr. radomír masaryk, PhD., 
mgr. Lenka Sokolová, PhD., 

doc. PhDr. mária Glasová, PhD., 
Ústav psychologických a logopedických 

štúdií PdF UK
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O názvoch 
jazykov

Na označenie jednotlivých jazykov v slovenči-
ne existujú jednak dvojslovné pomenovania typu 
anglický jazyk, jednak jednoslovné pomenovania 
typu angličtina. Pri ich fungovaní v komunikácii 
sa prejavuje istá diferenciácia. Preferencia jed-
noslovných pomenovaní a ich frekventovanosť 
v bežnej komunikácii (napr. chodím na angličti-
nu, študujem švédčinu, ovládam francúzštinu) sú 
prejavom tendencie k ekonomizácii vyjadrova-
nia. Dvojslovné pomenovania sa používajú skôr 
v oficiálnej komunikácii, napr. v názvoch študij-
ných programov (arabský jazyk a kultúra), v ži-
votopisoch pri uvádzaní jazykových znalostí atď.

Tvorenie jednoslovných názvov jazykov nie-
kedy spôsobuje problémy používateľom jazyka. 
Fínčina či fínština, arabčina či arabština? Jed-
noslovné názvy jazykov sa v slovenčine tvoria 
od príslušných prídavných mien príponami -ina, 
resp. -čina. Ak sa prídavné meno končí na -cký, 
využíva sa prípona -ina, pričom dochádza k strie-

daniu ck/čť, napr. anglický – angličtina, gréc-
ky – gréčtina, turecký – turečtina. Príponou -ina 
so sprievodným striedaním sk/šť sa tvoria názvy 
jazykov, ak sa pred príponou -ský v prídavnom 
mene nachádza samohláska alebo spoluhlásky 
z, š, napr. ruský – ruština, český – čeština, fran-
cúzsky – francúzština, lotyšský – lotyština. Ak 
pred príponou -ský predchádza iná spoluhlás-
ka ako z, š, názov jazyka sa tvorí príponou -čina, 
napr. slovenský – slovenčina. Podľa tohto pravi-
dla sa tvoria názvy jazykov aj od prídavných mien 
švédsky, fínsky, arabský, srbský, chorvátsky, 
rumunský, španielsky, kórejský, japonský,... – 
švédčina, fínčina, arabčina, srbčina, chorvátči-
na, rumunčina, španielčina, kórejčina, japonči-

na,... V komunikačnej praxi sa objavujúce podo-
by švédština, fínština, arabština, srbština, či špa-
nielština sú nenáležité, vznikli pod vplyvom češ-
tiny. Výnimku z vyššie uvedených pravidiel tvoria 
názvy čínština, poľština, nemčina, ktoré sú utvo-
rené nepravidelne. Pri dôslednom uplatňovaní 
vyššie spomenutých pravidiel by sme namiesto 
týchto zaužívaných názvov mali názvy *čínčina, 
*poľčina a *nemečtina.

Od jednoslovných pomenovaní jazykov sa tvo-
ria pomocou prípony -ár aj mená osôb. Učitelia, 
profesori alebo študenti daného jazyka na vy-
sokých školách sú teda angličtinári, švédčiná-
ri, francúzštinári, ruštinári atď. Na pomenovanie 
bádateľov, ktorí sa zaoberajú špeciálne štúdiom 
nejakého jazyka a literatúry v ňom napísanej, sa 
používajú aj názvy utvorené od názvov prísluš-
ných vedných odborov príponou -ista, zriedkavo 
príponou -lóg, napr. germanistika – germanista, 
slovakistika – slovakista, indológia – indológ, si-
nológia – sinológ.

Katarína muziková,  
Katedra slovenského jazyka FiF UK

Logo: Tatiana vavrová

P r e D S T A v U J e m e  n o v é  K n i H y

Komunikácia 
v medicíne

Zmyslom každej komunikácie je dorozu-
mieť sa... Konštatovanie, s ktorým všetci sú-
hlasíme. Napriek tomu nielen v odbornom 
svete narážame na problém prezentovať 
svoje názory tak, aby sme si rozumeli a na-
vzájom porozumeli. Je známe, že už v anti-
ke bola rétorika veľmi dôležitou spôsobilos-
ťou. Dnes komunikujeme v priestore, ktorý je 
otvorený každému a všetkým. Výsledkom na-
šej komunikácie však nie sú vždy nami oča-
kávané odkazy. Často je to práve naopak. 

S veľkým záujmom som očakával publikáciu 
doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., a spoluau-
torov Komunikácia v medicíne už od jej schvá-
lenia Edičnou komisiou LF UK. Ide o vyžiadaný 
rukopis v zhode s modernými trendmi v medicí-
ne a zdravotníctve vôbec. Osvojenie si správ-
nych východísk a postupov pre komuniká-
ciu je základom riešenia odborných medicín-
skych a klinických problémov pacientov. Dote-
raz v našej odbornej literatúre takáto publikácia 
absentovala. Predkladaná publikácia má svojím 
zameraním, obsahom a prístupom ambíciu túto 
medzeru vyplniť.

Kniha je členená na kapitoly podľa smerova-
nia: Sociálna percepsia, interakcia a komuniká-
cia, Komunikačný proces, Verbálna komuniká-
cia, Neverbálna komunikácia, Empatia, Aserti-
vita, Evalvácia a devalvácia v komunikácii, Ko-
munikácia v medicíne, Komunikačné zručnos-
ti a ich uplatnenie v práci zdravotníka, Rozho-
vor lekár – pacient, Komunikácia s pacientom 
v ambulantnej a ústavnej starostlivosti, Komu-

nikácia s detským pacientom, Komunikácia 
s geriatrickým pacientom, Komunikácia s ťaž-
ko chorým a umierajúcim pacientom, Komu-
nikácia s chirurgickým pacientom, Komuniká-

cia s pacientom s telesným, zmyslovým a/ale-
bo mentálnym postihnutím, Komunikácia s pa-
cientom prostredníctvom informačných tech-
nológií, Syndróm vyhorenia ako prekážka efek-
tívnej komunikácie. 

Text je spracovaný podľa zásad pre vysoko-
školský učebný text, pričom je určený nielen 
medikom, ale aj študentom nelekárskych zdra-
votníckych odborov. Osobne si myslím, že text 
bude veľmi prospešný aj pre mladších lekárov 
a klinických pracovníkov. Text je doplnený ná-
zornými obrázkami, ktoré zvyšujú didaktickú 
úroveň a zrozumiteľnosť knihy. 

Oceňujem skutočnosť, že autori práce vlo-
žili do textu aj vlastné výsledky svojej vedeckej 
práce. Autori venujú časť textu všeobecne ak-
ceptovaným a známym poznatkom o komuniká-
cii ako takej, druhú polovicu komunikácii v me-
dicíne a zdravotníctve. Za najdôležitejšiu časť 
považujem kapitoly „Komunikácia lekár – pa-
cient“ v rôznych klinických odboroch a klinic-
kých situáciách (geriatria, chirurgia, pediatria 
a pod.). V knihe sa autori nevyhli ani stretu 
modernej doby s klasickým prístupom lekárov 
k pacientovi – kapitola Komunikácia s pacien-
tom prostredníctvom informačných technoló-
gií otvára nové aspekty súčasnej komunikácie, 
upozorňuje na nové úskalia a nové bariéry (naj-
mä dieťa, starší pacient a pod.). Autori analyzu-
jú význam tejto komunikácie nielen pre pacien-
ta, ale aj pre lekára a jeho odborné pôsobenie. 
Na pôde lekárskych fakúlt je to osobitne dôle-
žité a prínosné. Konštatujem, že autori naplnili 
špeciálnu časť knihy s vynikajúcim výsledkom. 

Na záver chcem vyzdvihnúť aj polygrafic-
kú prácu Vydavateľstva UK, ktoré prispieva 
k tomu, že sa naši študenti dostávajú k naj-
novším učebným textom za prijateľných pod-
mienok. 

doc. mUDr. marián bernadič, cSc., LF UK

Spresnenie
V septembrovom čísle 2011 Našej univerzi-

ty na strane 34 v príspevku Publikácie vyda-
né vo Vydavateľstve UK (máj – august 2011) 
sme nesprávne uviedli názov študijnej literatú-
ry autorov Ondrašika, R., Vlčka, J., Fendeko-
vej, M. Správny názov publikácie je „Geologic-
ké hazardy a ich prevencia“. Autorom i čitate-
ľom sa ospravedlňujeme.
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Dňa 25. 11. sa životného jubilea 90 ro-
kov dožil prof. PhDr. Vladimír Černušák, 
CSc., ktorý celý profesijný život pôsobil 
na Univerzite Komenského i vo význam-
ných funkciách a osem rokov ako pred-
seda Slovenského olympijského výboru. 
Pri tomto jubileu mu Univerzita Komen-
ského dňa 10. novembra udelila Veľkú 
zlatú medailu za úspešnú vedeckú a vý-
chovno-vzdelávaciu prácu v oblasti te-
lesnej výchovy a športu.

Roky jeho vysokoškolského štúdia boli 
spojené s 2. svetovou vojnou. V roku 
1944 sa zapojil do SNP ako člen Vyso-
koškolského strážneho oddielu v Nízkych 
Tatrách. Po potlačení povstania sa mu po-
darilo ujsť z väzenského transportu a po 
návrate do Nového Mesta nad Váhom sa 
zapojil do ilegálneho protifašistického od-
boja.

Po štúdiu a krátkom pôsobení na Filo-
zofickej fakulte UK, sa zamestnal na Vyso-
kej škole pedagogickej v Bratislave. Prvé 
učebné texty Základy plávania popisova-
li v základoch techniku a metodiku jednot-
livých plaveckých spôsobov a položili zá-
klady športovej plaveckej techniky a pla-
veckej terminológie. Hoci sa profiloval 
hlavne na plávanie, obľuboval aj iné špor-
ty ako lyžovanie, športové hry či turistiku.

Po návrate na Univerzitu Komenské-
ho ostal ako vysokoškolský učiteľ ver-
ný aj svojej druhej kvalifikácii – geogra-
fii. Počas letných sústredení na Orave či 
Richňave pravidelne viedol kurzy Topo-
grafia a orientácia a Orientačný beh.

Postupne vykonával rôzne pedagogic-
ké aj spoločenské funkcie. Zriadením fe-
deratívneho usporiadania Českosloven-
ska sa stal predsedom Slovenskej telo-
výchovnej organizácie a podpredsedom 
Československého olympijského výboru. 
Neskôr bol zvolený za člena Medzinárod-
ného olympijského výboru a stal sa tak pr-
vým Slovákom, ktorý sa presadil na špič-
kovom športovom diplomatickom poli.

Profesor Černušák kontakt s Fakul-
tou telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ 
UK) neprerušil až do konca svojho odcho-
du do dôchodku. Ako najvyšší predstavi-
teľ slovenskej telovýchovy a neskôr pred-
seda Slovenského olympijského výbo-
ru prednášal na fakulte organizáciu a ria-
denie telesnej výchovy a športu, olympij-

ské hnutie a olympio-
nizmus. 

Široký rozsah majú 
jeho vedecké práce 
a publikácie nielen na 
športovom poli, ale aj 
v olympijskom hnutí. 
Významnou mierou sa 
podieľal na položení zá-
kladov športovej prípra-
vy talentovanej mláde-
že. Osobitne treba vy-
zdvihnúť význam vý-
skumnej úlohy, ktorá 
sledovala vplyv intenzív-
nej pohybovej činnos-
ti na telesný a psychic-
ký vývin detí a overiť re-
álne možnosti športovej 
prípravy v plávaní. Vy-
ústením tejto práce do 
praxe boli neskôr vy-
tvorené športové triedy, 
teda i plavecké, kde sa 
sústreďovali do športo-
vej prípravy mladé plavecké talenty, z kto-
rých sa neskôr mnohí stali majstri Sloven-
ska i Československa. 

Prof. V. Černušák je nositeľom via-
cerých štátnych vyznamenaní a medziná-
rodných ocenení. Počas svojej významnej 
funkcie bol na 14 olympijských hrách. 

Ako pedagogická autorita s mno-
hostrannými záujmami, aktivitami a hlav-
ne s bohatými životnými skúsenosťami 
vždy odhodlane a rád spolupracoval so 
študentmi a kolegami na pracovisku. Ne-
zabudnuteľné sú mnohé naše stretnu-

tia s kolegami, na ktoré si vždy našiel čas 
popri svojom náročnom dennom progra-
me, ktorý vyplýval z jeho angažovanos-
ti vo verejných, politicko-spoločenských 
a športových funkciách. Jeho láskavé 
a múdre slová boli vždy naším balzamom 
a ukážkou jeho ľudskosti. 

Za celú veľkú športovú rodinu želám 
prof. Vladimírovi Černušákovi k jeho krás-
nemu životnému jubileu veľa zdravia, sily 
a radosti do ďalších rokov života. 

Živio, pán profesor!
Ľubo Kalečík, FTvš UK

Významný vyslanec športu a pedagóg 
 oslavuje 90 narodeniny

25. 11. 1921  – narodil sa v Novom Meste nad Váhom
1940 – 1941  – lodný kadet do Slovenskej Dunajplavby
1941 – 1945  –  študoval na Prírodovedeckej fakulte UK kombináciu geografia – 

telesná výchova
1948   – odborný asistent na Telovýchovnom ústave Filozofickej fakulty UK
1953 – 1959  – pôsobil na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave
1957   – získal titul docent
1959 – 1960  – docent na Filozofickej fakulte UK
1960 – 1990  – pôsobil na Inštitúte telesnej výchovy a športu (neskôr FTVŠ UK)
do 1961   – študijný prodekan na ITVŠ
do 1963  – vedúci Katedry plávania, turistiky a lyžovania
1963 – 1966  – prorektor UK pre vzdelávanie
1965 – 1968  – vedúci Katedry teórie a metodiky plávania
1968   – získal titul mimoriadny profesor
1992 – 1999  – predseda Slovenského olympijského výboru
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Po maturite v Szatmárnemeti navštevoval 
mladý Michal Šeliga tri roky biskupský se-
minár v Košiciach. Zistil však, že nie teoló-
gia, ale lekárske povolanie je jeho celoži-
votný údel. Preto vysokoškolské štúdiá ab-
solvoval na lekárskej fakulte v Budapešti. 

Ešte pred ukončením štúdií pracoval ako 
elév u primára Ľudovíta Markusowského 
na oddelení pre nervové a interné choro-
by. Ako lekár jeden rok pôsobil na gyne-
kologicko-pôrodníckej klinike u prof. Bar-
sonya. Jeden rok bol na študijnom poby-
te u prof. Bumma v Berlíne. Tam absolvoval 
kurz gynekológie a pôrodníctva, cystosko-
pie, mikroskopickej patologickej a gyneko-
logickej diagnostiky. Potom nastúpil u Dr. 
Wildera, riaditeľa Ústavu pre výchovu ba-
bíc v Košiciach. Tiež pracoval na chirurgic-
kom oddelení u Dr. Chodovského. V obdo-
bí, keď bol primárom Interného a gynekolo-
gicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice 
v Trenčíne, pracoval súčasne aj na chirur-
gickom oddelení. Jeden rok bol tiež riadite-
ľom Župnej nemocnice v Trenčíne. 

V čase prevratu rokov 1918 – 1919 
a vzniku ČSR Dr. Šeliga vedený idealiz-
mom, láskou k vlasti, k národu, k ľudu 
a pracovne nadšený, prejavil nevšednú od-
vahu. Zanechal zabezpečenú prax a bu-
dúcnosť. Znovu začínal neistý zápas o do-
siahnutie svojich dávno pochovaných snov.

Medzi prvými zo Slovákov sa hlásil za 
asistenta k prof. Gustávovi Müllerovi. Stal 
sa jeho cenným pomocníkom pri budovaní 
Kliniky pôrodníctva a nemocí ženských LF 
UK v Bratislave. Prof. Müller bol súčasne 

aj prvým dekanom novozaloženej LF UK. 
Ako asistent sa cieľavedome pustil do ve-

deckovýskumnej práce, prednášal, publiko-
val. Veľmi intenzívne sa venoval štúdiu eti-
ológie a anatómie mimomaternicovej tehot-
nosti. Vlastné poznatky a stanoviská opieral 
o bohatý klinický materiál. Desaťtisíce his-
tologických preparátov a sériových rezov 
podrobne preskúmal a opísal. V otázke tu-
bárnej gravidity zastával názor, že príčinou 
ektopického uchytenia vajíčka sú funkčné 
poruchy spôsobené zápalmi.Postupne zís-
kal docentúru a vo vedľajšej službe bol vy-
menovaný ako učiteľ pre náu kobeh z pôrod-
níctva, babskej školy maďarskej.

Keď v roku 1925 odišiel prof. Müller do 
Brna na miesto prednostu ženskej kliniky, 
doc. Šeliga bol poverený vedením kliniky 
v Bratislave. Bol poverený konaním pred-
nášok, praktických cvičení a rigoróznych 
skúšok z odboru gynekológia a pôrodníc-
tva. Nový prednosta už s titulom profesor 
sa s mladistvým elánom, plný ideálov, nad-
šenia a chuti do práce pustil do budovania 
kliniky. „Klinike dal prof. Šeliga novú ná-
plň a čo je najhlavnejšie – slovenského du-
cha. (...) Tak sa prof. Šeliga stal tvorcom 
prvej slovenskej kliniky na LF UK v Bratisla-
ve,“ povedal o tomto období prof. Sveto-
zár Štefánik.

Osobitne treba vyzdvihnúť aj liečeb-
no-preventívnu starostlivosť profesora Še-
ligu, jeho vzťah k pacientkam, tehotným, 
rodičkám a šestonedieľkam. Bol výbor-
ný chirurg, rád operoval a zaviedol niekto-
ré nové operačné postupy, najmä vaginál-

ny spôsob operovania. Operačnú techni-
ku si zdokonaľoval pobytom na zahranič-
ných pracoviskách. Okrem lekárskej, uči-
teľskej, vedeckej činnosti a záujmom o kli-
niku, s úctou treba vyzdvihnúť jeho osob-
nosť ako človeka. 

Profesor Šeliga ako prednosta kliniky vy-
choval prvú generáciu slovenských žen-
ských lekárov i primárov. Mnohým ženám 
zachránil a prinavrátil narušené zdravie aj 
tým, že prísne a dôsledne vychovával pô-
rodné asistentky, ktoré pôsobili v teréne 
po celom Slovensku. V Ústave pre vzde-
lávanie a výcvik pôrodných asistentiek bol 
uznávaný i obľúbený pedagóg.

Ako prejav ocenenia profesorovi Šeligovi 
v odbore gynekológia, pôrodníctvo a zdra-
votníctvo organizovala Slovenská gyneko-
logicko-pôrodnícka spoločnosť Sloven-
skej lekárskej spoločnosti v rokoch 1996, 
1998, 2000 v Poprade Bienále profesora 
Šeligu na tému „Mimomaternicová tehot-
nosť“. Významným ženským lekárom tam 
udelila Pamätnú medailu Michala Šeligu.

Profesor Michal Šeliga patrí medzi zaslú-
žilých ženských lekárov slovenského zdra-
votníctva, venujme mu naša vďaku a spo-
mienku.

michal valent, emeritný profesor LF UK

Pripomíname si 130. výročie narodenia   
    profesora Michala Šeligu

Prvý Slovák docent, univerzitný profesor Lekárskej fakulty UK z vedného odboru gynekológia a pôrodníctvo, člen Vedeckej rady 
UK, prednosta Kliniky pôrodníctva a chorôb ženských LF UK, rektor a prorektor Slovenskej univerzity v Bratislave (pozn. red.: ná-
zov UK v rokoch 1938 – 1954), aktívny člen Redakčnej rady Bratislavských lekárskych listov, významný reprezentant ženského le-
kárstva v prvej polovici 20. storočia na Slovensku aj za hranicami. V roku 2011 si s úctou a vďakou pripomíname 130. výročie na-
rodenia významného ženského lekára prof. MUDr. Michala Šeligu. Z našich radov navždy odišiel 28. februára 1945.

27. 10. 1881  – narodil sa v Spišskej Teplici
1911   –  získal titul MUDr. na lekárskej fakulte v Budapešti
1914 – 1919  –  primár Interného a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice 

v Trenčíne
1919   –  prvý asistent na Klinike pôrodníctva a nemocí ženských LF UK
1922   –  habilitoval sa na docenta v odbore gynekológia a pôrodníctvo
1925   –  vymenovaný za zastupujúceho prednostu Kliniky pôrodníctva a nemocí 

ženských LF UK
1931   –  získal titul profesora v odbore gynekológia a pôrodníctvo
1938 – 1939  – 19. rektor Slovenskej univerzity (UK)
1939 – 1940  – prorektor Slovenskej univerzity (UK)
1940   –  menovaný za riaditeľa Štátneho ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrod-

ných asistentiek v Bratislave
28. februára 1945 – zomrel vo veku nedožitých 64 rokov
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•	 The Faculty of Arts of cU to celebrate 90 

years
During 24 – 25 October 2011 the Faculty of 
Arts of Comenius University (CU) celebrated its 
90th anniversary. Also, the Prime Minister of the 
Slovak Republic Iveta Radičová was present at 
the ceremony in the Assembly Hall of CU. The 
celebration included the exhibition on the his-
tory of the faculty, the Academic Forum and the 
cultural events. Pg 3

•	 90 years old Faculty of Law
The Faculty of Law of CU commemorated its 
90th anniversary on 19 October in the Assembly 
Hall of CU. The faculty awarded several Com-
memorative Medals. Pg 4

•	 The Faculty of management of cU to cele
brate 20 years
The celebration of the anniversary took place in 
the Assembly Hall of CU on 13 October. Many 
significant guests attended the event. Several 
Commemorative Medals were bestowed to 
those who contributed to the development of the 
faculty. Students were also able to participate in 
“Sports Day” which occurred the following day 
and was included in the celebration. Pg 5

•	 concert of croatian Tambourine Players
A concert of a group called Opustrio which 
presents traditional Balkan music instrument 
took place at the Faculty of Arts of CU on the 
occasion of the 90th anniversary of the faculty 
and the 20th anniversary of the independence of 
the Croatian Republic. Pg 6

•	 Teachers’ exhibition
The teachers of the Department of Fine Arts CU 
presented their art pieces in the Palffy Palace 
during 11 October – 6 November on the occa-
sion of the 65th anniversary of the Faculty of 
Education of CU. Pg 6

•	 marta Kissová Won a Prize in italy
The student of fine art won a prize “Premio Spe-
ciale: Provincia di Ascoli Piceno” at the interna-
tional exhibition of fine art in Italy. Pg 7 

•	 Students’ Art Pieces at the exhibition
Students of fine art presented their pieces at the 
international expo in Bratislava during 19 – 23 
October. Pg 7

•	 Teacher from cU Awarded in brussels
Associated Professor Martin Činovský received 
the first prize in the competition “The best post-
age stamp of EU in 2010” on 24 September in 
the Brussels Town Hall. Pg 7

•	 Senate concerned with education of Future 
medics
The Dean of the Faculty of Medicine of CU Pro-
fessor Labaš informed the Academic Senate 
of CU about the risk of transformation of hos-
pitals and medical facilities on 14 September. 

The Senate announced that these steps lead to 
endanger the basics of the Slovak health care. 
Pg 8

•	 Geophysicists from cU examined a new 
method in ireland
Experts from the Faculty of National Sciences of 
CU and other institutes examined a new method 
called “microgravimetry” to detect possible fu-
neral chambers underground. The method was 
tried in Newgrange in Ireland which is a mega-
lithic monument from 2700 BC. The method 
was successful. Pg 9

•	 The national ranking on the rise
International conference IREG-5 Forum on 
national rankings which took place at CU dur-
ing 10 – 11 October was attended by 70 par-
ticipants from 27 countries. The methodology of 
rankings has its limits which were analyzed and 
the development in this area was discussed by 
participants. Pg 10

•	 The expo of education “Akadémia”
The Expo of Higher Education for students of 
high schools who want to study at universities 
took place in Bratislava during 4 – 6 October. 
CU attended the expo with its 13 faculties. Pg 
11

•	 meeting of Graduates of Politics
The celebration of the 21st anniversary of the 
Department of Politics CU on 27 October was 
the reason of the meeting of its graduates. Pg 
18

•	 Departments of Physics – 50 years old
The President of the Slovak Republic Ivan 
Gašparovič was present at the celebration of 
the 50th anniversary of the departments of phys-
ics at CU. The meeting was also concerned with 
the completion of the “excellent workplace” for 
research in physics. Pg 19

•	 How the Autonomy could Work
Our student Tomáš Jacko attended an intern-
ship at the City Hall of Chandler, Arizona, USA. 
He shares his experiences on how the autono-
my of the city works. Pg 21

•	 Theological Faculty on economic Topics
The international conference called “Christian 
Solidarity and Moral Hazard in the Time of Eco-
nomic Crisis” took place on 24 September at 
the Roman Catholic Faculty of Theology of Cyril 
and Methodius of CU. It engaged in moral and 
ethical values in economics. Pg 25

•	 informatics education at elementary and 
High Schools
“International Conference on Informatics in 
Schools: Situation, Evolution and Perspectives” 
took place during 26 – 29 October at CU. The 
conference was to help teachers of elementary 
and high schools teach informatics. Pg 26

•	 information ecology and Libraries
The conference was organized during 10 – 12 
October on the occasion of the 90th anniversary 
of the Faculty of Arts of CU. It was the opportu-
nity for experienced research workers to share 
knowledge and communicate on the topic. Pg 26

•	 informationcommunication Technologies 
Help in Teaching
The management of the Jessenius Faculty of 
Medicine of CU in Martin and the Department 
of IT of the faculty organized a conference on 
using information-communication technologies 
in teaching on 14 September. The point was to 
acquaint the teachers with e-learning and new 
applications. Pg 27

•	 Herbarium of cU with Significant collections
The Herbarium of the Department of Botany 
CU is one of the oldest collections in CU and 
the second biggest herbarium in Slovakia. The 
collection counts over 500 thousands items. It 
includes significant collections of renowned col-
lectors. Pg 28

•	 conference on Slovak Literature
The conference was organized on 30 Septem-
ber on the occasion of the 65th anniversary of the 
Faculty of Education of CU. The event wanted 
to accent the importance and actuality of the 
comparative and interdisciplinary aspect in the 
pro cess of interpretation of literature work. Pg 29

•	 colloquium of young Speech Therapists
The Department of Speech Therapy CU organ-
ized a colloquium on 23 September on the 
occa sion of its 20th anniversary. 10 presenta-
tions on voice failure, stuttering, afasiology, dis-
rupted speech development and specific learn-
ing disorders were introduced. Pg 30

•	 Psychologist Joe cocker at cU
Psychology teacher Joe Cocker from Great 
Britain visited Slovakia and gave a lecture at 
the Faculty of Education of CU in October. He 
spoke about theories of language evolution and 
using language as a political tool. Pg 31

•	 medicine Graduates from 1953 met at Sym
posium
The graduates of the Faculty of Medicine of CU 
from 58 years ago met on 10 September. At 
the symposium they talked about new trends in 
medicine. Pg 32

•	 martin club of medics celebrated 15th An
niversary
A Student club of the Jessenius Faculty of 
Medicine of CU in Martin called “Martin Club 
of Medics” had a celebration of its 15th anniver-
sary on 5 October. At the ceremony students 
presented nine societies of the club that focus 
on different problems. Pg 36

LM



š T U D e n T S K ý  ž i v o T

J A Z y K o v é  o K i e n K o

NAŠA	UNIVERZITA	časopis	Univerzity	Komenského	v	Bratislave	•	ročník	58	•	Časopis	je	zaregistrovaný	na	Ministerstve	kultúry	SR	pod	číslom	EV	2933/09	•	ISSN	1338-4163	•	Vydáva	Univerzita	Ko-
menského	•	Adresa:	Šafárikovo	nám.	6,	818	06	Bratislava	•	Tel.:	02/592	44	346	•	e-mail:	nasa.univerzita@rec.uniba.sk	•	http://www.uniba.sk/nu	•	Predseda	redakčnej	rady:	prof.	MUDr.	Dušan	
Meško, PhD., prorektor UK. Členovia: RNDr. Martin Belluš, FMFI UK; ThDr. Dávid Benka, PhD., EBF UK; PhDr. Helena Bernadičová, LF UK; doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., PriF UK; Mgr. Ivica Bumo-
vá, PhD., FSEV UK; doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., JLF UK; doc. PhDr. Emília Fulková, CSc., PdF UK; doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., FaF UK; RNDr. Zuzana Kovačičová, FM UK; JUDr. Ondrej La-
ciak,	PhD.,	PraF	UK;	Mgr.	František	Seman,	PhD.,	FTVŠ	UK;	ThDr.	Ivan	Šulík,	PhD.,	RKCMBF	UK;	doc.	RNDr.	doc.	PhDr.	Miloslav	Vojtech,	PhD.,	FiF	UK	•	Vedúca	redaktorka:	Mgr.	Lenka	Miller	•	Gra-
fická	úprava	a	tlač:	Michal	Vaško	–	VYDAVATEĽSTVO,	Prešov	•	Uzávierka	1.	každého	mesiaca	•

Zaujímalo nás, aká je fakulta našej univerzity, 
ktorá je plná športových nadšencov, trénerov 
a študentov. Fakulta telesnej výchovy a športu 
UK (FTVŠ UK) funguje od roku 1965, no jej za-
čiatky siahajú až do roku 1939, kedy bol zalo-
žený Telovýchovný ústav Slovenskej univerzity. 

Vestibul vonia novotou, nemá síce takú pra-
vú univerzitnú chuť, ale atmosféra je príjemná. 
Po chodbách chodia učitelia oblečení v športo-
vých súpravách, študenti s obrovskými taška-
mi plnými športového oblečenia. Zaujímalo nás 
teda aj fakultné učebné vybavenie. Je tiež také, 
ako všetko naokolo? „Všetko je nové, moder-
né, študijný program je nastavený na veľa 
praxe, preto tu nie je miesto pre zastarané 
veci, no čím vyššie postupujeme v semes-
troch, tým viac pribúda aj tej teórie,“ odpo-
vedajú študentky druhého ročníka učiteľstva te-
lesnej výchovy. 

Naše otázky sme nasmerovali aj na možnos-
ti mobility študentov do zahraničia. „Máme veľ-
mi veľa krajín na výber v rámci vycestovania 
a študovania na univerzitách v zahraničí. Ten-
to rok šli študovať mimo Slovenska aj spolu-
žiaci z nášho ročníka, niektorí sú v španiel-
skom Madride, iní vo Fínsku.“ Fakulta teles-

nej výchovy a športu UK má aktuálne bilaterál-
ne zmluvy platné s Rakúskom, Tureckom, Fín-
skom i Veľkou Britániou.

Študentky sa zmienili aj o tom, že im vyhovu-
je veľké množstvo športových podujatí. „Fakul-
ta stále organizuje turnaje, súťaže. Väčšinou 
sú to buď medzifakultné alebo medziuniver-
zitné podujatia, súťaže alebo turnaje. Páči sa 
nám tu,“ uzavreli.

Fakulta v čase našej návštevy pripravovala 
medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom 
Atletika 2011, ktorá sa uskutočnila 25. novem-
bra 2011. Na ten istý dátum pripadá aj medzi-
národná vedecká konferencia venovaná život-
nému jubileu prof. Vladimíra Černušáka pod ti-
tulom Plávanie vo výskumoch Vied o športe.

Grétka Čandová, Karina miartanová,  
študentky žurnalistiky FiF UK

Dňa 5. 10. 2011 sa uskutočnila oslava 15. 
výročia Martinského klubu medikov (MKM). 
Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine usporiadali pri tejto príležitosti Be-
nefičný koncert v Aule Magna. 

Vystúpilo 9 nadaných študentov a zúčast-
neným sa predstavili i jednotlivé kluby MKM. 
Prítomní mali možnosť bližšie spoznať ich čin-
nosť, prípadne sa dozvedeli, ako sa môžu i oni 
stať súčasťou práve toho klubu, ktorý ich zaují-

ma. Organizátori sa rozhodli, že výťažok z kon-
certu venujú na podporu projektu orientova-
ného na zlepšenie kvality štúdia. Ich cieľom 
je investovať financie tak, aby študenti výraz-
ne pocítili zmenu v tej oblasti, ktorá pomoc na-
ozaj potrebuje. Slávnostný deň zavŕšila večer-
ná oslava v Panther klube Strojár.

Táto významná udalosť sa stretla s pozitív-
nym ohlasom ako u študentov, tak u vyučujú-
cich. MKM prajeme i naďalej veľa úspechov 
a šikovných ľudí! 

Čo je to MKM?
MKM pozostáva z viacerých samostatných 

klubov, v ktorých sa dobrovoľne realizujú štu-
denti Jesseniovej lekárskej fakulty UK. 
•	 Klub zahraničných aktivít umožňuje študen-

tom absolvovanie stáže v krajine, o ktorú majú 
záujem, spoznanie jej kultúry, získanie no-
vých vedomostí i schopností. 

•	 Klub prvej pomoci učí ako zachraňovať živo-
ty v spolupráci so Slovenským červeným krí-
žom.

•	 Kvapka krvi pravidelne organizuje akcie, pri 
ktorých viac ako 50 študentov daruje kúsok 
zo seba na pomoc iným. 

•	 FGC – Prvá gynekologická prehliadka je klub 
realizujúci sa v uskutočňovaní medzinárodné-

ho projektu, ktorého cieľom je priblížiť dievča-
tám priebeh gynekologickej prehliadky a zba-
viť ich strachu z vyšetrení. 

•	 Teddy Bear Hospital podniká návštevy do ma-
terských škôl, kde sú deti postavené 
do roly rodičov zachraňujúcich svo-
jich potomkov – medvedíkov. Cieľom 
je priblížiť deťom prácu lekára. 

•	 Klub sexuálneho zdravia navštevu-
je stredné školy a informuje žiakov 
o tom, ako sa o seba správne starať, 
ako predchádzať pohlavne prenos-
ným ochoreniam, učí ich zodpoved-
nosti a upovedomuje ich o možnos-
tiach ochrany pred neželaným teho-
tenstvom. 

•	 Filmový klub ponúka medikom mož-
nosť pozrieť si každý pondelok 

o 20.00 h film priamo na internáte. 
•	 Omphalus Martinensis – medický časopis, 

ktorý vychádza raz za semester, prináša vždy 
najčerstvejšie informácie o udalostiach, kto-
ré sa na fakulte, či internáte v poslednom ob-
dobí stali. Vždy v ňom nájdete i množstvo za-
ujímavých rozhovorov ako so študentmi, tak 
s vyučujúcimi. 

•	 Klub detskej nádeje pravidelne navštevuje 
deti v nemocniciach a povzbudzuje ich v boji 
s ochorením, ktoré ich postihlo. 

•	 Healthy future je projekt zameraný na osvetu 
v oblasti zdravého životného štýlu. Spolupra-
cuje s klubom Teddy Bear Hospital a učí deti 
tomu, ako sa zdravo stravovať, zároveň infor-
muje žiakov o nástrahách, ktoré na nich pri 
nezdravom spôsobe života striehnu. 
Neváhajte a ak máte záujem, stať sa súčasťou 

MKM, poďte do toho!

martin Zakucia, študent JLF UK

Ako sa majú študenti na športovej fakulte

Martinský klub medikov mal 
15. narodeniny!


