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Veselé Vianoce a šťastný nový rok!



Fakulta telesnej výchovy a špor-
tu Univerzity Komenského v Brati-
slave má svojím zameraním a po-
slaním výnimočné postavenie na 
Slovensku. V dnešnom nekontro-
lovanom rozmachu a diverzifikácii 
vysokého školstva – neustály vznik 
nových vysokých škôl, resp. fakúlt 
– sa vytvárajú pre klasické vysoké 
školy univerzitného typu stále ná-
ročnejšie podmienky pre ich kaž-
dodennú činnosť

Štátne dotácie na pedagogickú 
a vedeckovýskumnú činnosť sú pre 

fakultu každý rok nižšie. A to aj napriek tomu, že naša fakulta 4-krát 
za sebou obsadila 1. miesto medzi pedagogickými fakultami na Slo-
vensku podľa hodnotenia nezávislej rankingovej a ratingovej agen-
túry ARRA. V roku 2010 sa dokonca stala „skokanom roka“, kedy 
zaznamenala najvýraznejšie zlepšenie medzi všetkými fakultami na 
Slovensku. To kladie pred Vedenie FTVŠ UK náročnú úlohu hľadať 
finančné prostriedky pre jej neustály rozvoj.

Aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii na fakulte vyvíjame 
maximálnu snahu na zlepšenie priestorových podmienok pre vy-
učovací proces študentov. Po nedávnom dobudovaní Golfového 
akademického centra sme začali s výstavbou futbalového ihriska 
s umelým povrchom a budúci rok chceme začať s rekonštrukciou 
priestorov starej kotolne na úpolovú telocvičňu.

Komplexná rekonštrukcia kanalizačného systému v priestoroch 
fakulty, úprava vstupnej časti priestorov pred budovou fakulty, ob-
nova fasády budovy, výmena okien, oprava striech a ďalšie zlepšo-
vanie ubytovacích podmienok študentov v ŠD Lafranconi budú stáť 
značné finančné prostriedky. Dobudovaním komplexu ihrísk, špor-
tovísk, výučbových a ubytovacích priestorov sledujeme zlepšenie 
podmienok pedagogického procesu našich študentov.

V roku 2012 je naša fakulta organizátorom letnej časti Slovenskej 
univerziády, najväčšej športovej súťaže vysokoškolákov. Fakulta vy-
šla víťazne z výberového konania 7 vysokých škôl Slovenska. Na or-
ganizáciu tejto športovej slávnosti študentov a jej dôstojný priebeh 
musíme vynaložiť maximálne úsilie.

V akademickom roku 2011/2012 sme po dlhých rokoch opätovne 
otvorili v rámci študijného programu trénerstvo externé bakalárske 
štúdium v športovej špecializácii ľadový hokej. V nasledujúcom aka-
demickom roku chceme prvýkrát v histórii fakulty otvoriť študijný 
program trénerstvo v anglickom jazyku. Okrem dvoch uvedených 
úloh nás v tomto akademickom roku čaká ešte 5 kľúčových úloh:
•	 dopracovanie podkladov pre akreditáciu nového študijného 

programu „kondičný tréner“,
•	 príprava podkladov pre akreditáciu nových športových špeciali-

zácií golf a futsal,
•	 dokončenie podkladov pre realizáciu ďalšieho externého baka-

lárskeho štúdia v športových špecializáciách hádzaná a volejbal,
•	 vytvorenie podmienok pre zriadenie a otvorenie činnosti Klubu 

absolventov a priateľov fakulty pri príležitosti Dňa študentov,
•	 stavebná úprava priestorov „Diagnostického centra športu prof. 

Hamara“.
Pre zlepšenie podmienok vedeckovýskumnej činnosti pracovní-

kov fakulty zvýšime aktivity smerom k dobudovaniu spomenutého 
Diagnostického centra športu. Zriadením tohto vysoko špecializo-
vaného výskumného pracoviska, ktoré bude zabezpečovať základ-
ný a aplikovaný výskum vytvoríme lepšie podmienky pre praktickú 
pedagogickú činnosť našich študentov, pre vedeckovýskumnú čin-
nosť pracovníkov fakulty, ale plánujeme toto diagnostické pracovis-
ko využívať aj komerčne.

Uvedené aktivity sú len náznakom činností, ktoré FTVŠ UK umoc-
ňujú v jej dominantnom postavení v rámci telesnej výchovy a športu 
na Slovensku.

doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., dekan FTVŠ UK
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Víťazným novoročným grafickým listom vo výtvarnej súťaži, ktorú pre štu-
dentov UK vypísal rektor UK, sa stal návrh Dominiky Laukovej, študentky 
1. ročníka Mgr. štúdia Pedagogickej fakulty UK. Viac na strane 8.
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Rektor UK Karol Mičieta
Milé kolegyne, milí kolegovia, v čase, 

keď otáčame posledný list v kalendári 
označený rokom 2011, by som sa Vám rád 
poďakoval za spoluprácu. Verím, že nás 
entuziazmus a pracovný elán neopustí ani 
v nasledujúcom roku, ktorý so sebou pri-
nesie nemálo zmien... Prajem Vám však, 
aby stálou a nemennou veličinou v novom 
roku bolo pevné zdravie, radosť z práce 
a dobré vzťahy na pracovisku. Príjemné 

vianočné sviatky a úspešný nový rok!

             

Prorektor pre  
medzinárodné vzťahy   

Ľudomír Šlahor
K Vianociam želám všetkým zamestnan-

com a študentom UK, aby ich mohli pre-
žiť spolu s tými, ktorí ich majú radi, ktorí 
ich dokážu povzbudiť, dodať odvahu, ktorí 
im pomôžu, keď ich trápi smútok, únava 
a vyčerpanosť. V novom roku 2012 želám 
všetkým radosť, lásku a pokoru, dostatok 
oddychu a prácu, ktorá ich uspokojuje.

             

Prorektorka pre legislatívu 
Mária Patakyová

Vianoce sú tam, kde nikto neplače. Via-
noce sú tam, kde voňajú koláče. Vianoce 
sú s tými, ktorých ľúbime a s tými, na kto-
rých myslíme. Krásne a pohodové Vianoce 
želám.

             

Prorektor pre vedecko-
výskumnú činnosť 

a doktorandské štúdium 
Dušan Meško

Vianočné sviatky pokoja, čas dní novo-
ročných predsavzatí, prianí sa blížia. Pra-
jem všetkým študentom a zamestnancom, 
aby počas nich zabudli na starosti a prežili 
ich v láske, šťastí, radosti a harmónii za-

balení v spoločnom darčeku rodiny a priateľov. Aby boli v celom roku 
2012 zdraví, viac si vychutnávali chute, vône, dotyky, pohľady, tóny 
zázraku menom život. Aby im stačilo málo k ľudskému šťastiu, osob-
né stretnutia, málo hraných rolí a masiek, viac úprimných pohľadov 
do očí, rozhovorov tvárou v tvár, nielen face-book-face. Aby nešetri-
li úsmevmi, zázračným slovíčkom ďakujem, rešpektom a úctou voči 
sebe samému a voči iným. 

Prorektor pre študijné veci 
Ján Pekár

Študentom želám veľa úspechov na 
dobrodružnej ceste za vedomosťami a po-
znaním. Tým, čo zatiaľ ešte nie sú na nej, 
želám, aby ju našli, aj keď chodníček k nej 
nie je vydláždený a rovný. Na škole máme 
dostatok kvalitných učiteľov, ktorí budú vaši-
mi spoľahlivými sprievodcami. Učiteľom že-
lám veľa pozorných a múdrych žiakov, ktorí 

ich budú nasledovať. Aj ich máme na škole dostatok. A nám všetkým 
želám hodne zdravia, šťastia a úspechov v spoločnej práci na prospech 
Univerzity Komenského v Bratislave.

             

Prorektor pre informačné 
technológie Ján Turňa

V roku 2012 želám všetkým študentom 
a zamestnancom UK bezproblémový chod 
výpočtovej techniky, čo najmenej spamov 
v pošte, žiadne vírusové infekcie a rýchle 
internetové pripojenie. Pamätajte, že bez-
pečné sú len zálohované dáta, nech mož-
né technické poruchy nie sú problémom 
pre Vašu prácu. Verím, že rok 2012 prine-
sie technológie, ktoré život budú zjedno-

dušovať, a nie komplikovať. Nech rok 2012 je pre Vás úspešný nielen 
v profesionálnom, ale aj súkromnom živote.

             

Prorektor pre rozvoj  
Ivan Ostrovský

Vianoce sú o chvíli na zamyslenie. Via-
noce sú o nádeji a pokoji v duši. Vianoce 
sú o pohode v rodine, medzi priateľmi a 
známymi. Želám všetkým členom akade-
mickej obce našej alma mater vianočnú 
nádej a pokoj v duši, pohodu v rodine i me-
dzi blízkymi. Nový rok je vždy výzva. Pre-
to želania a pohľad do budúcnosti. Preto 
odhodlanie a očakávania. Želám Univerzite 
Komenského a jej akademickej obci, že-

lám jej študentom, pedagógom a výskumníkom, aby ich odhodlanie 
neopustilo a očakávania boli naplnené v celom nasledujúcom roku. 
A všetko toto pri plnom zdraví. 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Milí čitatelia, 
v tomto vianočnom vydaní Vášho časopisu Naša univerzita 

nájdete malú pozornosť – kalendár na rok 2012. Okrem štandard-
ných prvkov v ňom nájdete aj prehľad univerzitných „sviatkov“ – 
výročí UK, jej fakúlt a súčastí. 

Či už si ho zavesíte na nástenku, alebo dáte na pracovný stôl 
pod sklo, veríme, že Vám v nasledujúcom roku prinesie nielen 
radosť, ale najmä dobre poslúži.    
    redakcia
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V dňoch 14. a 15. novembra 2011 si Rím-
skokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 
fakulta UK (RKCMBF UK) pripomínala 75. výro-
čie svojej existencie. Oslavy začali ďakovnou 
svätou omšou v Katedrále sv. Martina, ktorú 
celebroval bratislavský arcibiskup a metropo-
lita Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., s 
ďalšími biskupmi a početnými kňazmi v prí-
tomnosti terajších aj bývalých pedagógov, 
zamestnancov a študentov fakulty. Pozvanie 
prijali aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD., a predstavitelia akademickej obce UK 
a iných univerzít. 

V homílii arcibiskupa Mons. Zvolenského od-
zneli ďakovné slová: „Chcel by som poďakovať 
za to, že v našej vlasti môže byť RKCMBF UK 
súčasťou svetskej univerzity, čo je znakom toho, 
že sa ráta aj s možnosťou poznania nielen ľud-
ským rozumom, ale aj vierou. Že aj poznanie, 
ktoré vychádza z rozumu a viery, je poznaním, 
ktoré je užitočné pre ľudskú spoločnosť“. Po 
skončení svätej omše nasledovalo požehna-
nie nových priestorov fakultnej knižnice. Nové 
priestory poskytla fakultnej knižnici Bratislavská 
arcidiecéza, ktorá na jej rekonštrukciu prispela 
podstatným podielom. Na finančnej podpore 
knižnice sa podieľala aj nemecká organizácia 
Renovabis. Fakultná knižnica sídli na Kapitulskej 
ulici č. 15 s fondom vyše 60-tisíc zväzkov a je 
prístupná nielen študentom fakulty, ale aj iných 
fakúlt a verejnosti. 

Slávnostné zasadnutie 
akademickej obce fakulty

Slávnosť pokračovala slávnostným zasadnu-
tím Vedeckej rady a akademickej obce RKCMBF 
UK v aule fakulty. Na úvod prítomných pozdra-
vil prodekan fakulty ThDr. Ing. Jozef Jančovič, 
PhD. Vo svojom prejave podotkol, že príbeh fa-
kulty je zviazaný s Najvyšším Pánom. Slávnostný 
prejav predniesol dekan fakulty doc. ThDr. Ma-
rian Šuráb, PhD. Pripomenul významné okamihy 

v histórii fakulty. Tiež sa 
dotkol i dnešnej situácie. 
Podľa jeho slov je pre fa-
kultu veľkou výzvou „ra-
zantnejšie vstúpiť do sveta, 
v ktorom sa opäť hovorí o 
význame etiky, morálky, 
kritériách, zodpovednosti“. 
Vyjadril vďačnosť rektorovi 
UK a celému vedeniu UK 
za to, že RKCMBF UK je 
pre univerzitu rovnako dô-
ležitá a rovnako rešpekto-
vaná ako každá iná fakulta 
UK. Takisto sa poďakoval 
veľkému kancelárovi fa-
kulty arcibiskupovi Mons. 
Zvolenskému i ostatným 
biskupom za obetavosť 
a lásku, s akou sa starajú o fakultu i teologické 
inštitúty v Nitre a v Badíne.

Po ňom vystúpil so svojím príhovorom veľký 
kancelár fakulty Mons. Zvolenský. Opakovane 
sa poďakoval rektorovi a predstaviteľom UK, ako 
i dekanom z jednotlivých fakúlt za to, že „prijí-
majú v jednotlivých rozhodnutiach RKCMBF UK 
ako fakultu, ktorá patrí do ich spoločenstva a že 
napomáhajú svojimi rozhodnutiami jej jestvo-
vaniu“. Pripomenul špecifický rozmer fakulty, 
ktorým je jestvovanie fakulty ako cirkevného 
subjektu. Jeho prianím je, aby tento rozmer 
osobitného spojenia s Katolíckou cirkvou priná-
šal obohatenie pre univerzitu. Dekanovi fakulty 
potom odovzdal faksimile zriaďovacieho dekré-
tu Svätej stolice z roku 1936. Na záver zaželal 
fakulte: „Nech Pán požehnáva jej pedagógov, 
pracovníkov i študentov, aby cez štúdium a po-
znanie rástli v láske k Tomu, ktorý je Pôvodcom 
a Zmyslom všetkého, čo jestvuje, v láske k Bohu 
k Ježišovi Kristovi“.

Vo svojom prejave rektor UK poprial fakulte, 
aby „naďalej odhaľovala dedičstvo kresťanskej 
múdrosti odovzdávanej od starších, šírila dia-
lóg s oddelenými bratmi a nekresťanmi a riešila 
otázky, ktoré nastoľuje vedecký pokrok. Nech je 

naďalej symbolic-
kým mostom spá-
jajúcim morálne 
a duchovné hod-
noty, ktoré budú 
podstatnou mierou 
prispievať k rozvo-
ju našej univerzity, 
ale aj celej spoloč-
nosti“. Dekanovi 
fakulty odovzdal 
Zlatú medailu UK 
za významnú peda-
gogickú prácu pri 
výchove absolven-
tov štúdia v oblasti 
katolíckej teológie 
a šírenie dobrého 
mena UK doma 
i v zahraničí.

Na zasadnutí boli prezentované dve nové 
publikácie fakulty. Prvú vedeckú publikáciu 
„Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 
1936 – 1989“ predstavila jej autorka prof. Dr. 
phil. Emília Hrabovec, ktorá ju pripravila spolu s 
kolektívom autorov. „75 rokov Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratisla-
ve“ bol názov druhej reprezentačnej publikácie. 
Autorsky sa pod ňu podpísali prof. Dr. phil. Emí-
lia Hrabovec a doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD., 
ktorý ju odprezentoval.

V závere slávnostného zasadnutia udelil de-
kan fakulty ocenenia pedagógom, kolektívom 
a iným osobnostiam, ktoré naďalej prispievajú 
svojou podporou k zveľaďovaniu fakulty. Sláv-
nostnú atmosféru podujatia spríjemnili spevom 
bohoslovci bratislavského kňazského seminára. 
Deň osláv uzatvorila slávnostná recepcia. 

Konferencia Katolícka 
teológia v dnešnom svete

Deň po slávnostnom zasadnutí v aule RKCM-
BF UK sa uskutočnila medzinárodná vedecká 
konferencia „Katolícka teológia v dnešnom sve-
te: Reflexie ad intra et ad extra“. Zúčastnili sa 
na nej akademická i odborná obec, bohoslovci 
z Bratislavy, Nitry a z Badína.

Otvoril ju veľký kancelár RKCMBF arcibiskup 
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský a dekan RK-
CMBF doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD. Mons. 
Zvolenský zvlášť poďakoval za vedecký prínos 
pre fakultu prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec, prode-
kanke RKCMBF UK.

V aule fakulty vystúpilo so svojimi príspevka-
mi 19 prednášateľov zo Španielska, Talianska, 
Poľska, Litvy a Slovenska. Konferencia bola 
rozdelená do štyroch sekcií s diskusiou. V pr-
vých dvoch odzneli reflexie o teológii ad extra 
a v ďalších dvoch sekciách ad intra. Každú sek-
ciu uzatvárala diskusia. Úplné znenia prednášok 
z konferencie budú publikované v zborníku. 

Mgr. Beata Gažová, RKCMBF UK

S P R A V O D A J S T V O

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 
oslávila 75. výročie

Súčasťou osláv bolo aj otvorenie nových priestorov fakultnej knižnice na 
Kapitulskej 15. Foto: LM

Slávnostné spoločné zasadnutie Vedeckej rady RKCMBF UK a akademickej obce UK 
v aule RKCMBF UK. Foto: Peter Zimen
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Piaty 
reprezentačný ples 

FTVŠ UK
Organizovanie plesov na FTVŠ UK nemá príliš dlhú tradíciu. Prvé podu-

jatie takéhoto zamerania – Ples telocvikárov a športovcov – sa uskutočnilo 
v roku 2004 pri príležitosti otvorenia Roku športu v Kongresovom centre 
Technopolu. Po štvorročnej odmlke fakulta nadviazala na tento „nultý“ roč-
ník a 16. 2. 2008 v PKO zorganizovala 1. reprezentačný ples FTVŠ UK. 

Aby zvýraznila jeho zámer – neformálne stretnutie zamestnancov fakulty so 
študentmi, absolventmi a športovcami, oslovila ako spoluorganizátora aj Slo-
venský olympijský výbor. Aj keď účasť nenaplnila očakávanie organizátorov, 
výborný program a dobrá organizácia plesu boli tým, čo pomohlo postupne 
zvyšovať počet záujemcov až na číslo viac ako 500 účastníkov na 4. reprezen-
tačnom plese. Po troch rokoch plesania v PKO sme sa zo známych dôvodov 
okolo tohto kultúrneho zariadenia vlani presťahovali do Incheby.

V jej priestoroch sa bude 10. februára 2012 konať aj 5. reprezentačný ples 
FTVŠ UK, na ktorý pozývame všetkých zamestnancov UK, ktorí sa radi zabavia.

V programe, ktorý s VŠK FTVŠ UK pripravuje náš učiteľ Mgr. P. Olej, sa 
bude opäť na čo pozerať – budú sa v ňom striedať tanec a akrobacia so špor-
tovým majstrovstvom a vysokým umeleckým zážitkom. O pohodu návštevníkov 
sa budú starať hostesky z tohto klubu a organizátori plesu (Olej, Lednický, 
Matoušek, Čaplová, Dančíková, Řezníčková) veria, že piaty reprezentačný ples 
oslávime v pohode a dobrej nálade. Ako na všetkých, aj na tomto plese sa 
v tombole bude hrať o hodnotné a zaujímavé ceny.

Na posledných dvoch plesoch sme zaznamenali jeden pozitívny fakt – štu-
denti fakulty ho „vzali za svoj“ a ples FTVŠ UK sa aj vďaka ich účasti a mladíc-
kemu elánu stal podujatím, na ktoré sa oplatí chodiť.

Anton Lednický, organizačný výbor 5. reprezentačného plesu FTVŠ UK

Prihláste svoj projekt  
do Grantov UK

Opäť je možné prihlasovať vedecké, pedagogické a 
umelecké projekty mladých učiteľov a vedeckých pra-
covníkov UK do Grantov Univerzity Komenského, ktoré 
univerzita udeľuje od roku 1997.

V roku 2012 budú finančne zvýhodnené integrované 
projekty, na ktorých participuje spoločný riešiteľský ko-
lektív z lekársko-prírodných vied a spoločensko-humanit-
ných vied.

Zásady udeľovania Grantov UK nájdete v Smernici 
rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 13/2009. 
Žiadosti predkladajte elektronicky prostredníctvom por-
tálu moja.uniba.sk do 31. januára 2012.

LM

Deň otvorených dverí  
na FTVŠ UK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK organizuje Deň 
otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium dňa 27. 1. 
2012 v Aule prof. Stráňaia so začiatkom o 9.00 h. Bude 
informovať o prijímacom konaní i študijných programoch. 
Účastníci sa môžu zúčastniť aj prehliadky budovy a špor-
tovísk FTVŠ UK.

Mgr. Iveta Cihová, PhD., FTVŠ UK

Angiologický deň
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica v Bratislave orga-

nizujú dňa 25. januára 2012 „IX. Angiologický deň“, ktorý bude zameraný na proble-
matiku diabetickej nohy.

      LM
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7. 11. – Rektor UK Karol Mičieta otvoril 2. ročník Univerzitnej 
kvapky krvi. (Viac na strane 9.)

 – Zúčastnil sa na otvorení podujatia Týždeň vedy a techniky na 
Slovensku. (Viac na strane 22.)

 – Zúčastnil sa na XII. ročníku súťaže Národná cena SR za kva-
litu v Sále ústavy NR SR.

8. 11. – Rektor UK vystúpil na konferencii v rámci Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku „Quo vadis vzdelávanie k vede a tech-
nike na stredných školách“ s prednáškou na tému „Skúsenosti 
a ciele UK v spolupráci so strednými školami“.

10. 11. – Zúčastnil sa na konferencii SR v európskych a medzi-
národných centrách výskumu a vývoja.

 – Odovzdal Veľkú zlatú medailu prof. Vladimírovi Černušákovi 
v Rektorskej sieni UK. (Viac na strane 20.)

 – Prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Špa-
nielskeho kráľovstva v SR Josého Ángela Lópeza Jorrina a pri-
deleneca pre vzdelávanie Luisa Pardinasa Béjara. Na stretnutí 
sa hovorilo o stave a budúcom možnom rozšírení spolupráce 
medzi španielskymi univerzitami a UK.

 

– Zúčastnil sa na odovzdávaní Ceny ministra školstva za vedu 
a techniku za rok 2011 v budove NR SR na Župnom námestí.

14. 11. – Zúčastnil sa na konferencii Európa 2020 v Austria 
Trend Hoteli.

 – Zúčastnil sa a vystúpil s príhovorom na oslavách 75. výročia 
RKCMBF UK.

15. 11. – Prijal na návšteve nositeľa Pulitzerovej ceny Josha 
Friedmana. (Viac na strane 18.)

  – Úspešným študentom a pedagógom UK odovzdal ocenenia 
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v Rektorskej 
sieni. (Viac na strane 10.)

16. 11. – Pri príležitosti spomienky na 16. 11. 1989 sa prihovoril 
pri pamätnej tabuli na budove UK. (Viac na strane 7.)

17. – 18. 11. – Vo Viedni sa zúčastnil na Dunajskej rektorskej 
konferencii.

18. 11. – Navštívil prezidenta SR Ivana Gašparoviča vo veci 
budovania projektu Bratislava – vedecké mesto XXI. storočia 
a čerpania finančných prostriedkov v OP Veda a výskum.

22. 11. – V Slovenskom rozhlase hovoril o téme vedecko-tech-
nických parkov na Slovensku.

24. 11. – Spolu s prorektorkou UK Máriou Patakyovou a pro-
rektormi Jánom Pekárom a Ľudomírom Šlahorom sa prihovo-
ril študentom UK, najmä prvákom na Prvej univerzitnej beánii 
v Inchebe. (Viac na strane 38.)

25. 11. – Otvoril Slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia 
založenia Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej kompara-
tistiky PraF UK v Aule UK.

30. 11. – Zúčastnil sa na konferencii „Dnes o zajtrajšku“ v histo-
rickej budove NR SR.

Novozvolení členovia Akademického senátu UK (AS UK) sa 
po voľbách prvýkrát stretli dňa 9. novembra 2011. 

Na ustanovujúcom zasadnutí bol za predsedu AS UK na funkč-
né obdobie 2011 – 2015 v opakovaných voľbách zvolený doc. 
MUDr. Daniel Böhmer, PhD., z Lekárskej fakulty UK.

Za podpredsedov AS UK boli za zamestnaneckú časť zvolení 
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a in-
formatiky UK a doc. PhDr. František Gahér, CSc., z Filozofickej 
fakulty UK a za študentskú časť Mgr. Jaroslav Sýkora z Pedago-
gickej fakulty UK. 

Členmi predsedníctva AS UK boli okrem predsedu a podpred-
sedov zvolení aj zástupcovia akademickej obce ostaných fakúlt 
UK:

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. (JLF UK),
JUDr. Eduard Burda, PhD. (PraF UK),
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. (PdF UK),
Mgr. Gašpar Fronc (RKCMBF UK),
PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. (FSEV UK),
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. (EBF UK),
doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. (FTVŠ UK),
doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (PriF UK),
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, PhD. (FM UK),
doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. (FaF UK).
Senát okrem zvyčajných komisií (vedecká, pedagogická, 

právna, finančná, volebná a mandátová, komisia pre študent-
ské domovy a ubytovanie a komisia pre rozvoj) schválil zriadenie 
komisie pre zahraničné veci. AS UK zároveň zvolil predsedov a 
schválil zloženie všetkých komisií. 

Za zástupcu AS UK v Študentskej rade vysokých škôl vo funkč-
nom období 2010 – 2012 bol študentskou časťou AS UK opä-
tovne zvolený Lukáš Antálek, študent PdF UK. Študentská časť 
senátu podala návrh a schválila Mgr. Tomáša Charváta z PriF UK 
za kandidáta na vymenovanie za člena Správnej rady UK.

LM

Akademický  senát  UK 
má 

nové predsedníctvo

V skratke

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa dňa 28. 
novembra 2011 uskutočnila prednáška „Astronomická žat-
va“ RNDr. Jiřího Grygara, CSc., z Fyzikálneho ústavu Aka-
démie vied Českej republiky v Prahe.

V Slovenskom národnom múzeu v Martine sa v dňoch 8. 
novembra – 31. decembra 2011 koná výstava pracovníkov 
Katedry humánnej geografie a demogeografie PriF UK, kto-
rá prostredníctvom fotografií a citátov zozbieraných v rokoch 
2008 – 2011 zachytáva život v piatich regiónoch Slovenska.

LM

S P R A V O D A J S T V O
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V dňoch 1. – 2. novembra 2011 
sa vo švajčiarskom mestečku St. 
Gallen uskutočnil okrúhly stôl orga-
nizácie EFER (European Forum for 
Entrepreneurship Research). EFER, 
založená v roku 1987, slúži ako 
most medzi podnikateľskou sférou 
a akademickým svetom, pretože 
pod jej hlavičkou sa podnikatelia 
a manažéri z praxe stretávajú s uči-
teľmi a študentmi manažmentu. 

Univerzitu Komenského na konferencii reprezentoval prorektor 
pre medzinárodné vzťahy UK doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, PhD., 
a PhDr. Daniela Majerčáková z Fakulty managementu UK (FM UK). 
Prorektor Ľ. Šlahor vystúpil s prezentáciou o spolupráci UK s pod-
nikateľmi na univerzitnej pôde, Dr. Majerčáková predstavila projekt 
Manageria, ktorý funguje na FM UK. 

Na konferencii konanej pod záštitou Univerzity v St. Gallene vy-
stúpili viacerí významní pedagógovia zo Švajčiarska, Nemecka, Nór-
ska, Poľska, Maďarska a Česka, venujúci sa výučbe manažmentu 
a tvorbe študijných programov a kurzov v oblasti manažmentu. Všetci 
zúčastnení tak mali možnosť zoznámiť sa s najnovšími trendmi vo vy-
učovaní manažmentu, ako aj s novými prístupmi k tvorbe študijných 
kurzov a kurikúl. 

Ešte pred konferenciou absolvoval prorektor Ľ. Šlahor stretnutia so 
zástupcami Univerzity v Berne. Za najvýznamnejšie možno považovať 
stretnutie s profesorom Walterom Perrigom, prorektorom pre rozvoj 
Univerzity v Berne, na ktorom si obaja prorektori vymenili informácie 
o štruktúre a fungovaní oboch univerzít a nevyhli sa ani otázkam mož-
nej spolupráce oboch univerzít v budúcnosti.

Michal Dzúrik, OMV RUK

S P R A V O D A J S T V O

Delegácia z Pekingskej 
univerzity navštívila UK

Dňa 9. 11. 2011 prijali prorektor pre zahraničné vzťa-
hy UK doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, PhD., a vedúca 
Oddelenia medzinárodných vzťahov Rektorátu UK Mgr. 
Magdaléna Belková čínsku delegáciu z Pekingskej uni-
verzity. 

Na prijatí sa zúčastnili aj zástupcovia Filozofickej fakul-
ty UK (FiF UK) prodekanka FiF UK pre zahraničné styky 
UK prof. Jana Benická, PhD., vedúci Katedry východoá-
zijských štúdií FiF UK doc. Martin Slobodník, PhD., ako 
aj prof. Dr. Raoul David Findeisen pôsobiaci v súčasnosti 
ako lektor na tejto katedre. Čínsku delegáciu viedol pro-
rektor Haiting Guan. 

Počas návštevy sa diskutovalo o možnosti nadviazania 
spolupráce v oblasti vzdelávania (študijné pobyty) a vedy 
(krátkodobé výmenné pobyty vedecko-pedagogických 
pracovníkov). Na prezentácii o Pekingskej univerzite sa 
zúčastnili aj študenti sinológie Filozofickej fakulty UK.

Mgr. Ivana Krajčovičová, OMV RUK

Pred budovou Univerzity Komenského 
sa dňa 16. 11. 2011 uskutočnilo spomien-
kové stretnutie pri pamätnej tabuli, ktorá 
pripomína pochod študentov zo 16. no-
vembra 1989. Podujatím sme si pripome-
nuli Nežnú revolúciu.

Predseda správnej rady Ústavu pamäti 
národa Ivan Petranský na podujatí povedal: 
„V predminulom roku, kedy sme si pripomí-
nali 20. výročie Nežnej revolúcie, inicioval 
Ústav pamäti národa osadenie pamätnej ta-
bule na tomto mieste so zámerom, aby sa 
nezabudlo na udalosť, ktorá sa s odstupom 

času stáva menej známou, 
avšak v rámci Slovenska 
bola významnou v procese 
príchodu demokracie. Som 
rád, že Univerzita Komen-
ského umožnila inštaláciu 
tejto tabule, pri ktorej sa tu 
opakovane stretávame a ve-
rím, že toto miesto aj počas 
roka bez slov, pripomína jednu z najcennej-
ších hodnôt – slobodu.“

Rektor Univerzity Komenského Karol 
Mičieta si myslí, že je potrebné každý rok 
si uctiť odvahu, ktorú študenti v roku 1989 

ukázali. Dodal tiež, že by sme na ňu nema-
li zabúdať počas celého roka. „Je treba si 
túto udalosť pripomenúť aj manifestačne, 
aby si to aj tí, ktorí na to náhodou zabud-
nú, všimli a uvedomili,“ uviedol rektor UK na 
spomienkovej udalosti.                             LM

Prorektor UK prezentoval  

spoluprácu univerzity  
s podnikateľmi  

pred európskym fórom

Pripomenuli sme si 

 Nežnú revolúciu

Rektor UK Karol Mičieta (tretí zľava) a Ivan Petranský z ÚPN (druhý 
zľava) s účastníkmi novembrového pochodu. Foto: Marian Kukan
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Do výtvarnej súťaže o novoročný 
grafický list, ktorú pre študentov UK 
vypísal rektor UK Karol Mičieta, bolo 
predložených 162 grafických návr-
hov.

Hodnotiaca komisia Katedry výtvarnej výcho-
vy Pedagogickej fakulty UK odborne posúdila 
a vyhodnotila študentské práce a určila nasle-
dovné poradie:
1. miesto: Dominika Lauková, 1. ročník Mgr. 
štúdia, PdF UK,

2. miesto: Veronika Ďuráková, 3. ročník Bc. 
štúdia, PdF UK,
3. miesto: Marta Kissová, 3. ročník Bc. štúdia, 
PdF UK.

Autormi prvých desiatich najlepších prác boli 
aj Branislav Riečičiar, Marek Baranec, Zuzana 
Britvíková, Marta Kissová, Klaudia Hudecová, 
Veronika Ďuráková, Michal Aláč. Prvé tri víťazky 
získali odmenu 100, 70 a 40 eur.

Vedenie Univerzity Komenského rozhodlo, 
že víťazným grafickým návrhom sa stal návrh 
Dominiky Laukovej, ktorý bude použitý ako no-
voročný pozdrav rektora UK. (Je titulnou stra-
nou tohto vydania Našej univerzity.)

Vernisáž výstavy umelca – pe-
dagóga Pedagogickej fakulty UK 
docenta Stanislava Harangoza s 
názvom „Obrazy“ sa uskutočnila 
dňa 21. 11. 2011 v Galérii Sala ter-
rena v Prezidentskom paláci v Bra-
tislave. 

Stanislav Harangozó, jedinečný 
pedagóg Katedry výtvarnej výcho-
vy PdF UK, je jedným z osobitých 
tvorcov slovenskej maľby dneška. 
Na tejto výstave predstavil svoje sú-
časné, inšpiratívne a zrelé umelec-
ké diela.

Pamätám na jeho začiatky. Na 
bravúrnosť jeho tvorby, ľahkú a istú 
ruku v kresbe. S mimoriadnym 
úspechom sa vždy zhostil temer 
každej výtvarnej disciplíny. Dnes 
tvorí predovšetkým technikou paste-
lu a kreslí. Kresebnosť a mimoriad-
ny zmysel pre farbu utvárajú v celej 
jeho tvorbe základné komponenty, 
s ktorými očarúva ľudí. Tajomstvo 
maliarovej tvorby je v perfektnom 

ovládaní rôznych výtvarných tech-
nológií a postupov. Je v spontaneite 
a istote kresebných ťahov, jedno-
duchosti a výraze. Je v objavovaní 
originálnych tém a námetov, ale 
i vyjadrovacích postupov. Je v ima-
nentnom posolstve, ktoré jeho ob-
razy nesú. 

Dnešný umelý svet hravej neisto-
ty. Všetky, aj tie najvyššie hodnoty 
možno skomercionalizovať. Umenie 
na celom svete, hoci dnes speje ku 
globalizácii, vždy bude jedinečné 
a iné. Aj preto, aby budúce civili-
zácie cez neho videli naše životy. 
Zmätená moderná myseľ ľudstva 
umenie potrebuje už len pre nádej. 
Umenie je skúškou našej existen-
cie. Preto je a zostane také žiadané.

Som nesmierne rád, že ľudia milujú 
hodnotu. Umeleckú tvorbu plnú ľud-
skosti a istoty, ktorú vytvára aj doc. 
Stanislav Harangozó, akad. mal.

Výstava potrvá do konca roka 
2011.

Ľuboslav Moza, PdF UK

2. miesto: Veronika Ďuráková

Víťazi súťaže  
o novoročný grafický list

Obrazy 
Stanislava Harangoza 

 3. miesto: Marta Kissová
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Do Univerzitnej kvapky krvi 
sa  zapoj i lo  382  š tudentov, 
zamestnancov a priaznivcov UK

Do druhého ročníka Univerzitnej kvap-
ky krvi, ktorý v dňoch 7. – 10. novembra 
2011 zorganizovala Univerzita Komen-
ského, sa na 6 odberných miestach za-
pojilo spolu 382 študentov, zamestnan-
cov a priaznivcov najstaršej slovenskej 
univerzity.

Univerzitná kvapka krvi 2011, ktorú 
realizovala UK v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR, odštartovala 7. 
novembra 2011 v historickej budove UK na 
Šafárikovom námestí. Na jej otvorení sa v 
úlohe darcu krvi zúčastnil aj absolvent uni-
verzity – moderátor TV Markíza Peter Va-
rinský. „Už dlho som uvažoval nad tým, že 
darujem krv. Za mojich študentských čias 
sa mi to nepodarilo, preto som rád využil 
túto príležitosť. Každopádne to bola oboha-
cujúca skúsenosť,“ uviedol Peter Varinský 
po odbere. 

Mobilné odbery Univerzitnej kvapky krvi 
2011 sa následne uskutočnili na Prírodove-
deckej fakulte UK, Fakulte managementu 
UK, Jesseniovej lekárskej fakulte UK a Fa-
kulte telesnej výchovy a športu UK. 

Prečo chodia študenti darovať krv? „Keď 
môžem pomôcť, tak pomôžem,“ hovorí 
Lenka, ktorá študuje farmáciu, a dodáva, 
že darovanie krvi ju nič nestojí. Tomáš 
z manažmentu priznáva, že hoci chcel už 
dávnejšie darovať krv, nikdy na to nemal 
čas. „Keďže sa to teraz dalo urobiť v škole, 
bolo to ľahšie,“ vysvetlil. „Považujem to za 
šľachetný čin. Je to dobrý pocit, že som 
niekomu pomohol,“ vyznal sa zasa Peter 
z FTVŠ UK.

Najväčší záujem o darcovstvo krvi preja-
vili rovnako ako vlani študenti prvých roč-
níkov, ktorí tvorili štvrtinu všetkých darcov 
Univerzitnej kvapky krvi. Z celkového poč-
tu darcov mali najpočetnejšie zastúpenie 
študenti Prírodovedeckej fakulty UK, ktorí 

tvorili takmer tretinu všetkých darcov krvi. 
Najviac zamestnancov univerzity podporilo 
toto podujatie na Jesseniovej lekárskej fa-
kulte UK v Martine. 

„Mám úprimnú radosť, že druhý ročník 
Univerzitnej kvapky krvi úspešne nadviazal 
na minuloročný pilotný projekt a aj v tomto 
roku vzbudil záujem v širokej akademickej 
obci. Osobitne ma teší príkladný záujem 
našich prvákov,“ uviedol rektor UK prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Univerzitná kvapka krvi okrem vysoko 
humánnej myšlienky pomoci reagovala aj 
na pretrvávajúci nedostatok najvzácnejšej 
tekutiny a jej permanentnú potrebu. 

Každý dar-
ca krvi dostal 
balíček od UK 
a sponzorov 
Nestlé, Kofo-
la, FAnn par-
fumérie, Vitar, 
Rajo. Navyše 
20 vyžrebova-
ných darcov 
získalo parfum 
od FAnn parfumérií, dvaja vyžrebovaní dar-
covia vyhrali zľavu na kurz, resp. kurz zdar-
ma od Elite 
L a n g u a g e 
Center a 20 
vyžrebova-
ní darcovia 
získali knihy 
z Vydavateľ-

stva Príroda. Partnermi podujatia boli Do-
pravný podnik Bratislava a magazín Euro-
campus.

text a foto: OVV RUK 

Univerzitná kvapka krvi 
2011 v číslach

•	 6 odberných miest (4 v Bratislave, 
2  v Martine)

•	 382 záujemcov o darovanie krvi
•	 1. odberné miesto (historická budova 

UK): 89 záujemcov 
•	 2. odberné miesto (Prírodovedecká 

fakulta UK): 114 záujemcov
•	 3. odberné miesto (Vysokoškolský 

internát Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine): 45 záujemcov

•	 4. odberné miesto (Fakulta manage-
mentu UK): 54 záujemcov

•	 5. odberné miesto (Dekanát Jesse-
niovej lekárskej fakulty UK v Martine): 
22 záujemcov

•	 6. odberné miesto (Fakulta telesnej 
výchovy a športu UK): 58 záujemcov

•	 študenti prvých ročníkov spomedzi 
všetkých záujemcov o darovanie krvi: 
96 záujemcov 

•	 do Univerzitnej kvapky krvi 2011 sa 
zapojilo 257 žien a 125 mužov

•	 najviac zamestnancov (17) sa do Uni-
verzitnej kvapky krvi 2011 zapojilo 
na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 
v Martine
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Na Univerzite Komenského oslavujeme Medzinárodný deň 
študentstva už tradične ocenením výnimočných študentov 
a pedagógov. Slávnosť, na ktorej rektor UK Karol Mičieta odo-
vzdal akademické pochvaly 30 študentom a ďakovné listy 28 
pedagógom, sa tento rok konala 15. novembra v Rektorskej 
sieni. Na oceňovaní sa zúčastnili vedenia univerzity a fakúlt. 

Rektor UK pripomenul, že medzinárodným dňom študentstva 
si pripomíname dve udalosti zo 17. novembra. V roku 1939, 
keď nacistická moc zakročila proti vysokým školám, popravili 
mnohých študentov. V roku 1989 to boli študenti, ktorí sa po-
stavili na stranu odporu proti neslobode a zapálili iskru Nežnej 
revolúcie.

„Keď som čítal návrhy pánov dekanov na vaše vyznamenanie 
a odôvodnenie, prečo máte byť ocenení, zreteľne vynikli dôvody, 
ktoré môžem zjednodušene zhrnúť do dvoch sfér: rozum a morál-
ne hodnoty. Chcel by som veriť, že nielen vo vašej generácii, ale 
aj v generácii vašich nasledovníkov bude dominovať toto spoje-
nie – spojenie rozumu a morálky ako nadčasových a všeobecne 
platných hodnôt a noriem správania a konania,“ uviedol rektor UK 
na slávnosti. Za prácu sa poďakoval aj oceneným pedagógom 
fakúlt, ktorí sa zaslúžili o úspechy študentov, a tiež rodičom, ktorí 
vytvárajú svojim deťom ľudské zázemie a podporujú ich. 

V mene študentov sa za uznanie poďakoval Marek Mikušiak 
z Filozofickej fakulty UK. Vo svojom prejave vyzdvihol najmä slo-
bodu ako hodnotu: „Študent sa učí, ešte nevie, preto sa pýta na 
funkcie logaritmického pravítka, na dejinný význam husitského 
hnutia, prípadne na dôvod intervencie zahraničných vojsk okupu-
júcich jeho krajinu. Bez ohľadu na aktuálnosť a naliehavosť otá-
zok, ktoré študent kladie, sloboda ako podmienka ich kladenia je 
v rámci akademického sveta neodmysliteľná, dáva mu zmysel.“

Akademická pochvala sa udeľuje študentom za vynikajúce 
študijné výsledky a vtedy, ak sa svojimi výnimočnými znalosťa-
mi, schopnosťami a talentom stali známymi nielen doma, ale aj 
v zahraničí. Pedagógovia sú oceňovaní za vedecké, umelecké 
a odborné úspechy svojich študentov.

Ocenení študenti
Kristína Féderová, 6. rok doktorského štúdia, LF UK
Štefan Lukáč, 2. rok doktorského štúdia, LF UK
Tomáš Sýkora, 6. rok doktorského štúdia, LF UK
Bc. Daniela Čičkanová, 2. rok magisterského štúdia, PraF UK
Bc. Michal Lučivjanský, 2. rok magisterského štúdia, PraF UK
Viktor Karvai, 2. rok bakalárskeho štúdia, FiF UK
Bc. Mária Stanková, 1. rok magisterského štúdia, FiF UK
Bc. Matúš Mészáros, 1. rok magisterského štúdia, FiF UK
Bc. Marek Mikušiak, 2. rok magisterského štúdia, FiF UK
Bc. Terézia Horváthová, 2. rok magisterského štúdia, PriF UK
Bc. Adrián Krajňák, 1. rok magisterského štúdia, PriF UK
Mgr. Matúš Hyžný, 3. rok doktorandského štúdia, PriF UK
Dominika Výberová, 2. rok bakalárskeho štúdia, PdF UK
Bc. Veronika Hlinková, 1. rok magisterského štúdia, PdF UK
Bc. Mária Lukyová, 2. rok magisterského štúdia, PdF UK
Veronika Sivová, 5. rok magisterského štúdia, FaF UK
Mgr. Juraj Piešťanský, 3. rok doktorandského štúdia, FaF UK
Bc. Lucia Řezníčková, 2. rok magisterského štúdia, FTVŠ UK
Mgr. Tomáš Mihalík, 3. rok doktorandského štúdia, FTVŠ UK
Anna Antošíková, 6. rok doktorského štúdia, JLF UK
Jozef Holjenčík, 6. rok doktorského štúdia, JLF UK
Bc. Peter Kostolányi, 1. rok magisterského štúdia, FMFI UK
Bc. Lukáš Plazák, 2. rok magisterského štúdia, FMFI UK
RNDr. Vladimír Lacko, 2. rok doktorandského štúdia, FMFI UK
Ing. Dominik Galis, 3. rok magisterského štúdia, RKCMBF UK
Bc. Anna Keťková, 1. rok magisterského štúdia, EBF UK
Bc. Gabriela Urbanová, 1. rok magisterského štúdia, FM UK
Bc. Alica Nagyová, 2. rok magisterského štúdia, FM UK
Bc. Rastislav Molnár, 2. rok magisterského štúdia, FM UK
Matúš Konečný, 3. rok bakalárskeho štúdia, FSEV UK

Výnimoční študenti 
a pedagógovia si prevzali ocenenia
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Práca Viktora Karvaia zvíťazila vo viacerých 
súťažiach
Na najprestížnejšom medzinárodnom súťažnom festivale 

reklamnej tvorby Golden Drum 2011 ste reprezentovali svoju 
fakultu i univerzitu. Akú prácu ste tam prezentovali?

Bola to práca Google Analytics ako nové médium, ktorú vytvo-
rila reklamná agentúra Triad Advertising, v ktorej pracujem. Zís-
kala tu najvyššie ocenenie Grand Prix v kategórii Digital. Víťazom 
sa stala aj v ďalších súťažiach. V súťaži Zlatý klinec získala prvé 
miesto a Grand Prix. V súťaži PIAF (Prague International Adverti-
sing Festival) získala tiež prvé miesto. 

Aký je to pocit, keď vás ocení rektor UK?
Bol som prekvapený. Určite je to pre mňa nová skúsenosť. Som 

ešte len druhák na bakalárskom stupni a už som bol nominovaný 
na takéto ocenenie. Som veľmi šťastný. 

Je táto oblasť niečím, čomu sa chcete venovať aj v budúc-
nosti?

Určite by som sa chcel venovať reklame a marketingu v reklame. 
Preto v súčasnosti pracujem v reklamnej agentúre. Chcem však naj-
prv dokončiť školu a naučiť sa nové vedomosti využiť v praxi.

Veronika Sivová skúmala čierne čaje
Už tri roky sa venujete skúmaniu obsahu prvkov v čajoch. 

Na fakultnej študentskej vedeckej činnosti ste predstavi-
li prácu „Stanovenie vybraných prvkov vo vzorke čierneho 
čaju z Nepálu röntgenofluorescenčnou spektrometriou“. 
Aký bol výsledok práce?

Zisťovali sme obsah prvkov a ťažkých kovov v rôznych druhoch 
čajov, medzi ktorými bol aj čaj z Nepálu. Zaujímal nás rozdiel me-
dzi čiernymi a zelenými čajmi. Ide o to, že prvky v čajoch sa do-
stávajú do ľudského tela a majú naň vplyv. Zistili sme, že čierny 
čaj obsahuje značné množstvo mangánu, ktorý je dosť potrebný 
pre ľudské telo, a preto je vhodný na každodenné pitie. Hlavným 
zámerom bolo zistiť, či čaje, ktoré sme použili, obsahujú ťažké 
kovy a zistili sme, že nie. 

Čomu sa chcete venovať v diplomovej práci?
Nebudem sa už venovať čajom. V diplomovej práci budem sta-

novovať obsah ťažkých kovov a iných prvkov v istom liečive a jeho 
generikách. 

Čo pre vás znamená ocenenie rektora UK?
Nič také sa mi predtým nestalo. Bola som prekvapená už na 

začiatku roka, keď nás ocenil pán dekan. A teraz nás ocenil pán 
rektor... Som rada a užívam si to, lebo je to prvýkrát. 

Dominik Galis prispieva k informovanosti 
o fakulte
Ste autorom novej internetovej prezentácie Teologické-

ho inštitútu a Kňazského seminára v Nitre a prispievate tak 
k zvýšeniu informovanosti o dianí na fakulte. Ako dlho sa ve-
nujete tejto oblasti?

Venujem sa jej od nástupu na UK. Sú tomu už tri roky.
Ste vyštudovaný informatik, teraz študujete katolícku teo-

lógiu. Akej oblasti sa chcete v budúcnosti venovať?
Chcel by som využiť jedny, aj druhé vedomosti a prostredníctvom 

nových médií sa viac dostať k mladým ľuďom. Dnes je na internete 
vlastne všetko, ale veľká časť obsahu je nevhodná pre mládež do 
18 rokov. Podľa mňa na webe chýba obsah s hlbším zmyslom.

O presadenie akého obsahu sa snažíte vy?
Momentálne sa snažím priblížiť každodennú činnosť Kňazského 

seminára aj mladým ľuďom mimo fakulty. Hovorí sa, že tu žijeme 
ako v skleníku, odtrhnutí od reality. Ja dúfam, že sa nám podarí 
predstaviť život na fakulte, pretože my sa snažíme žiť v blízkosti 
iných ľudí.

Ako na vás pôsobí fakt, že vás ocenil rektor UK?
Vedel by som si predstaviť iných ľudí, ktorí by si to možno zaslú-

žili viac. Ale určite som rád a je to pre mňa motivujúce. 

Štefan Lukáč sa chce venovať kryoterapii
Vypracovali ste štúdiu o odozve kardiovaskulárneho systé-

mu na celotelovú kryoterapiu. Čo ste skúmali?
Študoval som riziko zmien alebo odozvu kardiovaskulárneho 

systému cez hemodynamické parametre, ľudsky povedané zme-
nu tlaku a pulzovej frekvencie po absolvovaní kryoterapie. Skúmal 
som teda, či môže dôjsť k poškodeniu mozgu alebo tkanív, či ne-
môže dôjsť k stiahnutiu ciev, pretože telo má isté limity. Tiež som 
skúmal, ako reagujú muži – ženy, starší – mladší.

Skúšali ste to aj na vlastnej koži?
Áno, skúšal. Taká zima sa nikde nevyskytuje. Je to síce 

-120 °C, ale dá sa to vydržať. Určite to odporúčam. Chystám 
aj ďalší výskum v tejto oblasti. Ide o metódu, ktorá je málo pre-
skúmaná. 

Je to ešte skoro, ale plánujete už podobnú tému spraco-
vať ako doktorskú prácu?

Uvažujem, že by som o tejto oblasti zbieral informácie a v 6. roč-
níku by som mohol skompletizovať prácu o kryoterapii.

Čo pre vás znamená ocenenie rektorom UK?
Som trochu v šoku, pretože som ešte len druhák. Ja by som 

túto cenu posunul ďalej. Som však veľmi šťastný, že môžem niečo 
také dostať. 

Gabriela Urbanová pomáha rozvíjať 
nemecký program
Ocenená ste boli za spolupodieľanie sa na kreovaní a skva-

litňovaní fakultnej výučby nemeckej verzie študijného progra-
mu medzinárodný manažment. V čom spočíva váš prínos?

Naša katedra spolupracuje s rakúskym veľvyslanectvom a s ob-
chodnými komorami Nemecka a Rakúska. Organizujeme tu rôzne 
konferencie, stretnutia, súťaže, prijatia zahraničných hostí a výle-
ty. Je to najmä vďaka docentke Nováčkovej, ktorá je garantkou 
a „srdcom“ nemeckého programu. Vďaka nej som mohla byť aj 
ja účastná práve na podujatiach, ktoré sa venujú rozvoju celého 
programu a organizačne pomôcť. 

Čomu sa chcete ďalej venovať?
Chcela by som nadobudnúť prax s vedeckou činnosťou. Rada 

by som zostala učiť na fakulte. Taktiež by som chcela zefektívniť 
konkrétne predmety na nemeckom programe. Zaujíma ma naprí-
klad oblasť žien a podnikania. 

Ako ste reagovali na ocenenie?
Keď som sa o tom dozvedela, bolo to pre mňa obrovským pre-

kvapením. Keď mi zavolali zo študijného oddelenia, najprv som sa 
zľakla, že som spravila niečo zlé... Ocenenie ma veľmi potešilo a 
je pre mňa obrovskou motiváciou. O to viac, že by som sa v tejto 
oblasti chcela na fakulte viac rozvíjať.

M E D Z I N Á R O D N Ý  D E Ň  Š T U D E N T S T V A
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Docent Miloslav Khun bol pri formovaní 
doktorandského štúdia

Ocenený ste boli za prácu pri formovaní koncepcie, filozofie a ví-
zie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania na fakulte. Keď to 
dnes porovnáte, akú cestu prekonalo doktorandské štúdium za čas, 
odkedy ste sa začali venovať jeho formovaniu?

Táto cesta bola niekedy až krížová, a to najmä kvôli častým zmenám 
legislatívy a tiež preto, že mnohé predpisy boli značne vágne. Do funk-
cie prodekana pre doktorandské štúdium som nastúpil v dobe, keď sa 
uvádzala do reálu novela vysokoškolského zákona z roku 1990, kde sa 
postgraduálne štúdium zmenilo na doktorandské, teda najvyšší druh vy-
sokoškolského vzdelávania, a to formou vedeckej výchovy. S tou vedec-
kou výchovou bytostne súhlasím. Na druhej strane však nový zákon z roku 
2002 a neskoršie predpisy odstránili, napríklad hybridné postavenie dok-
toranda ako zamestnanca a zároveň študenta. Doktorandské štúdium je 
v súčasnosti chápané ako vzdelávací proces, ktorého cieľom je získanie 
kompetencií absolventa pre jeho uplatnenie v znalostnej ekonomike – 
uplatnenie je širšie ako pôvodné, ktoré bolo v podstate obmedzené na 
akademické prostredie a oblasti vedeckého výskumu.

Dnes sa PriF UK pýši tým, že má najviac doktorandov na Sloven-
sku. Prečo je to podľa vás tak?

Navonok je to jednoduché – veľký záujem študentov, široká paleta po-
núkaných a poskytovaných študijných programov, z ktorých mnohé sú na 
Slovensku unikátne, veľká školiaca kapacita fakulty, mimoriadne kvalitný 
vedecký background fakulty a v neposlednom rade mimoriadny dôraz, kto-
rý vedenia fakulty kládli a kladú na tento stupeň štúdia. Ale v pozadí tohto 
všetkého je tvrdá práca školiteľov na sebe z vedecko-pedagogického as-
pektu, zapojenie študentov do vedeckej práce, dobre fungujúci fakultný 

referát doktorandského štúdia, dobre pripravené a jednoznačné vnútorné 
predpisy a osobne si myslím, že k tomu všetkému patria aj dobré kolegiálne 
vzťahy medzi doktorandmi a zamestnancami na jednotlivých pracoviskách.

Aký máte pocit z ocenenia rektorom UK?
V rodinnej anamnéze mám, že si nepotrpím na ocenenia a pokiaľ sa 

dalo, tak som ich odmietal. Na druhej strane však musím úprimne priznať, 
že v prípade tohto ocenenia je to iné. Zrejme je to preto, že návrh vyšiel 
z mojej „rodnej“ Environmentálnej sekcie PriF UK, osvojil si ho náš pán 
dekan a napokon schválil pán rektor. Myslím si, že ocenenie nepatrí len 
mne, ale aj kolektívu Environmentálnej sekcie, bývalým vedeniam PriF UK, 
ktorých som bol členom, i pracovníčkam referátu doktorandského štúdia. 
Teda znamená pre mňa spomienku na nezabudnuteľné pracovné vzťahy.

Doktor Eduard Burda má rád diskusie  
so študentmi

Ocenenie ste získali za úspešné uplatňovanie aktivizujúcich a mo-
tivujúcich metód vo výučbe predmetov z oblasti trestného práva. Mô-
žete konkretizovať, aké metódy vo výučbe používate?

Ide najmä o simuláciu praktických príkladov. Študenti dostanú zada-
nie, na vyriešenie ktorého musia aplikovať rôzne súvislosti, ktoré vyplývajú 
z právnych predpisov, súdnej judikatúry aj teórie. Študenti vo všeobecnosti 
nemajú radi teóriu, tá je však, samozrejme, základom. Fígeľ je v tom, pod-
sunúť im teóriu tak, aby ich to zaujalo a až potom si uvedomili, že ide o te-
óriu. V oblasti skúšania prevažne tiež uplatňujem skúšanie simulovaných 
praktických príkladov, pričom študenti môžu používať zákon bez komentá-
ra. O to viac však musia poznať teóriu i praktické súvislosti. Ktorá z práv-
nických fakúlt na Slovensku začne takto štandardne skúšať, a tým pádom 
aj učiť, získa pred ostatnými obrovský náskok. Ja dúfam, že to bude Práv-
nická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Našťastie, v súčasnosti 
už máme dostatok pedagógov schopných zavádzať podobné inovatívne 
metódy do výučbovej praxe. 

V ankete hodnotenia vyučujúcich ste sa v minulom akademickom 
roku stali najlepším pedagógom fakulty. Čomu podľa vás vďačíte za 
takýto úspech?

Osobne som presvedčený, že jednak vyššie spomenutým výučbovým 
metódam, a jednak sa nesnažím hrať na „najmúdrejšieho“. Mám rád disku-
sie a oceňujem aj názory, s ktorými nesúhlasím, ak sú dobre zdôvodnené. 
Niektorí kolegovia tvrdia, že si od študentov treba udržiavať odstup. Ja si 
myslím, že najlepší je kamarátsky prístup, ak zároveň človek dokáže byť 
dostatočne tvrdý v momente, keď to niekto začne zneužívať.

Čo pre vás znamená ocenenie rektorom UK?
Keď som absolvoval našu právnickú fakultu, bol som hrdý, že som ab-

solventom právnickej fakulty. Po rokoch je právnických fakúlt na Slovensku 
šesť a z právnikov sa aj vďaka tomu pomaly stávajú ľudia zapĺňajúci úrad 
práce. Dnes som hrdý na to, že som absolventom UK. A to mi už nikto ne-
vezme. A keďže sa venujem životu na UK a na PraF UK, odpoveď na vašu 
otázku znie: viac, ako dokážem vyjadriť slovami.

Tému pripravila Lenka Miller
Foto: Marian Kukan

Ocenení pedagógovia
doc. MUDr. Peter Stanko, CSc., LF UK
MUDr. Katarína Babinská, PhD., LF UK
doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD., LF UK
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., PraF UK
JUDr. Eduard Burda, PhD., PraF UK
prof. Mgr. Jana Benická, PhD., FiF UK
Mgr. Eva Bachletová, PhD., FiF UK
doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., FiF UK
Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., FiF UK
doc. RNDr. Marta Sališová, CSc., PriF UK
doc. RNDr. Miloslav Khun, CSc., PriF UK
doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD., PriF UK
prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., PdF UK
prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., PdF UK
prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD., PdF UK
doc. RNDr. Mária Stankovičová, CSc., FaF UK
PharmDr. Peter Křenek, PhD., FaF UK
doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD., FTVŠ UK
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., FTVŠ UK
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc., JLF UK
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., JLF UK
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., FMFI UK
RNDr. Andrej Blaho, PhD., FMFI UK
ThDr. Pavol Zahatlan, PhD., RKCMBF UK
Mgr. František Ábel, PhD., EBF UK
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., FM UK
Mgr. Emil Wojčák, PhD., FM UK
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc., FSEV UK
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Ktoré profesionálne hudobné zážitky po-
važujete dodnes za výnimočné?

Nepochybne hneď prvú hodinu hry na husle 
u môjho prvého učiteľa, dnes priateľa Gejzu 
Hudého, keď som mal štyri a pol roka. Rád 
spomínam na môj absolventský koncert v roku 
1969 v Moyzesovej sieni – v tom vidím aj osu-
dovú paralelu s budúcim cyklom... V roku 1976 
som mal dvakrát možnosť zahrať Chačaturjanov 
husľový koncert priamo pod dirigátom Arama 
Iľjiča Chačaturjana. To bola moja prvá satisfak-
cia. Samozrejme, úžasným zážitkom je pre mňa 
aj to, že som mal možnosť byť žiakom Davida 
Ojstracha. Medzi výnimočné koncerty radím 
aj koncerty vo veľkej sieni Konzervatória P. I. 
Čajkovského v Moskve, koncert v Bratislave 
„Vitaj, Slovensko! Vitaj, Európa!“ v roku 2003 
a koncert v Assembly Hall v budove OSN v New 
Yorku v roku 2004.

Na mladého umelca rozhodujúcim spôso-
bom vplývajú stretnutia s významnými osob-
nosťami. Spomenuli by ste niektoré?

Formovali ma stretnutia s osobnosťami ako 
huslista a dirigent Yehudi Menuhin, ďalej Mena-
hem Pressler, Arthur Grumaiaux a rad ďalších. 
S úctou a pokorou si spomínam na spoluúčinko-
vanie a stretnutia s legendárnym dirigentom Dr. 
Ľudovítom Rajterom. Človek si význam týchto 
výnimočných udalostí uvedomí až po nejakom 
čase. Umenie je vlastne hľadanie pravdy. Som 
rád, že aj ja hľadám pravdu a pokračujem v tom, 
čo mi dali osobnosti, ktoré som stretol. Čím som 
starší, tým mi je ich odkaz jasnejší. To cenné, čo 
nám zanechali, sa nesmie vytratiť. Preto je našou 
povinnosťou tieto hodnoty odovzdať nasledujú-
cim generáciám. 

Po vašom pôsobení v Rusku ste sa neskôr 
presídlili do Západnej Európy a postupne 
ste husle vymenili za dirigentskú paličku. 
Ako k tomu prišlo?

Za bývalej éry to bolo ťažšie s cestovaním, 
a tak som sa rozhodol zmeniť pôsobenie a v roku 
1978 som sa usadil v Kolíne nad Rýnom. Stále 
som sa venoval sólistickým vystúpeniam a komor-

nej hudbe, 
ale častejšie 
som spoluúčin-
koval aj vo výborných 
symfonických orchestroch. 
18 rokov som bol členom Bay-
reutského festivalového orchestra, 
v ktorom som hlbšie spoznal Wagnera 
a prácu s orchestrom. Práve tu som pri ob-
sažných skúškach spoznal, čo funguje a čo 
nie. To bolo moje štúdium dirigovania... V roku 
1981 som založil môj prvý symfonický orchester 
s kolegami z Bratislavy „Pressburger Solisten“. 
Neskôr sme s týmto orchestrom cestovali do 
Luxemburgu. V roku 1989 sme založili „Solistes 
Européens Luxembourg“, ktorý som viedol 20 
rokov. Tak som sa prirodzenou moduláciou do-
stal od huslí k dirigentskej paličke. V srdci som 
však stále huslistom.

Koncertovali ste v mnohých európskych 
mestách ako Berlín, Hamburg, Kolín, Mní-
chov, Viedeň, Praha, Moskva, Paríž, Brusel, 
Madrid či Lisabon... Aké je európske publi-
kum a líši sa od krajiny ku krajine?

V týchto mestách, ktoré ste vymenovali, sú 
pódiá a koncertné sály s bohatou tradíciou. 
Koncert je spoločná kreácia interpreta a pub-
lika. Záleží na intenzite precítenia interpretova-
ného opusu, to je to bohatstvo, ktoré interpret 
dáva publiku. Tu sa môže stať skutočnosťou veta 
Ludwiga van Beethovena „Von Herzen – Möge 
es wieder – zu Herzen gehen!“ Ak my interpreti 
otvoríme srdcia a naplníme srdcia publiku, tak 
nachádzame publikum všade. Môže byť kritické, 
ale je predovšetkým vďačné. 

Často hovorievate o potrebe venovať sa 
mladým talentom. Podieľali ste sa napríklad 
na Európskej hudobnej akadémii Bratisla-
va – Schengen pre mladé hudobné talenty, 
ktorú založila mestská časť Bratislava-Staré 
mesto. Aké projekty ste v rámci akadémie 
realizovali?

Cieľom akadémie je prezentovať mladých 
umelcov na akademických koncertoch. Okrem 

pravidelných kon-
certov v Bratislave 

a Luxemburgu sa 
naši umelci predstavi-

li aj v Paríži, v Moskve, 
v Prahe, vo Viedni a v New 

Yorku. Od sezóny 2009 – 
2010 má Academy Chamber 

Orchestra pod mojím vedením 
svoje abonentné koncerty v ko-

mornej sále vo Filfarmónii v Luxem-
b u r g u . Pre nás je dôležité, že koncerty 
uskutočňujeme v spolupráci s Univerzitou Lu-
xemburg a že ich navštevuje akademická obec. 
Mojím cieľom je uskutočniť obdobu tohto hu-
dobného spolužitia na akademickej pôde v Bra-
tislave. Preto som vďačný, že koncerty môžeme 
realizovať aj na pôde UK. Moyzesova sieň bola 
kedysi koncertným štúdiom a sídlom Symfonic-
kého orchestra Slovenského rozhlasu. Vedľa 
symfonických koncertov sme tu zažili svetových 
sólistov a prestížne komorné koncerty. Želám si, 
aby sme univerzitnými koncertmi úspešne nad-
viazali na túto tradíciu. 

Projekt univerzitných koncertov budete 
realizovať v spolupráci s UK. Aké hudob-
né telesá a umelecké osobnosti chcete na 
pôde UK predstaviť?

Vedľa umelcov z Bratislavy predstavíme ko-
morné orchestre i komorné súbory, na ktoré je 
Moyzesova sieň priam predurčená. Symfonický 
orchester Bruno Walter Symphony Orchestra, 
ktorý som založil, sa predstaví dvakrát – vždy 
pred vystúpením vo Viedenskom Musikverein. 
Academy Chamber Orchestra tiež vystúpi dva-
krát. Sólisti a členovia komorných telies, ktorí 
tu vystúpia, sa predstavia nielen ako hudobné 
osobnosti, ale najmä ako reprezentanti univer-
zít, kde pôsobia. Orchester je totiž zoskupením 
absolventov a študentov z európskych univer-
zít. Boli by sme radi, ak by hudobné vystúpenia 
boli prínosom nielen pre Bratislavu, ale i pre 
celý región. 

Lenka Miller

Jack Martin Händler  
prinesie na UK  

univerzitné koncerty
V spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave prine-

sie známy slovenský dirigent Jack Martin Händler na aka-
demickú pôdu cyklus univerzitných koncertov. V historic-
kej Moyzesovej sieni v budove Filozofickej fakulty UK sa 
už v letnom semestri uskutočnia dva koncerty Aca-
demy Chamber Orchestra Schengen – Bratislava  
(30. 3. a 15. 6.) a dva koncerty Bruno Walter Sym-
phony Orchestra (24. 2. a 11. 5.) za účasti reno-
movaných domácich a zahraničných umelcov 
pod vedením Jacka Martina Händlera. Pri tejto 
príležitosti chceme priblížiť jeho osobnosť.
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Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) patrí medzi najstaršie a najvýznam-
nejšie inštitúcie svojho druhu na Slovensku. Má dlhodobé tradície a dosiahla mnohé významné úspechy v príprave 
kvalifikovaných odborníkov v oblasti športu, telesnej a športovej výchovy a v tvorivom rozvíjaní vied o športe. Absol-
venti môžu pôsobiť ako tréneri, manažéri v športe, resp. učitelia telesnej a športovej výchovy.

Foto: Anton Lednický

Líder v univerzitnej príprave  
telovýchovných pedagógov a športových odborníkov

Študijné programy
1. stupeň štúdia: 

•	trénerstvo,
•	trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,
•	šport a zdravie,
•	šport a zdravie a učiteľstvo telesnej vý-

chovy,
•	športový manažment,
•	učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii,
•	trénerstvo (externá forma).

2. stupeň štúdia:

•	trénerstvo,
•	trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,
•	šport a zdravie,
•	šport a zdravie a učiteľstvo telesnej vý-

chovy,
•	učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii,
•	učiteľstvo výchovy k občianstvu a telesnej 

výchovy.

3. stupeň štúdia (denná i externá forma):

•	športová edukológia, 
•	športová humanistika, 
•	športová kinantropológia.

Vedeckovýskumná  
a publikačná činnosť

Napriek faktu, že FTVŠ UK patrí počtom učiteľov a študentov skôr k menším 
súčastiam našej alma mater, na Slovensku je vo svojom odbore nepochybne naj-
významnejšou vedeckovýskumnou inštitúciou, a to tak z hľadiska schopnosti zís-
kavať finančnú podporu vedeckého bádania, ako aj v dosiahnutých výsledkoch.

Vedeckovýskumná činnosť fakulty v súlade s jej strategickým zámerom je zalo-
žená predovšetkým na riešení grantových projektov a projektov pre konkrétne po-
žiadavky telovýchovnej praxe. Cieľom je zapájanie sa do riešenia medzinárodných, 
národných a regionálnych vedeckovýskumných projektov. Preto sa kladie zvýšený 
dôraz na kvalitu vzdelávania a jeho prepojenia na výskum, zvlášť na doktorandskom 
stupni. Výskum sa primárne uskutočňuje na katedrách fakulty, a tak profilácia vý-
skumu je zväčša totožná s profiláciou katedry vo výučbe. Výsledky riešenia týchto 
aktivít, dokladované ich priamou realizáciou v praxi, tvoria potenciál pre nadväzujúce 
aktivity fakulty, medzi ktoré patrí najmä publikačná aktivita a implementácia vedec-
kovýskumných výsledkov do praxe. Základnými organizačnými formami výskumu na 
fakulte sú domáce projekty v rámci grantových agentúr VEGA, KEGA, APVV, ktorých 
počet je pomerne stabilný. Aj keď sa nám zatiaľ nepodarilo výskumne začleniť medzi 
„štrukturálne“ fondy, potešiteľný je fakt, že vedecko-pedagogickí pracovníci získava-
jú finančné prostriedky z ďalších medzinárodných výskumných a vzdelávacích pro-
jektov EÚ, projektov cezhraničnej spolupráce a mobilitných projektov. 

Za významné tiež považujeme, že viacerí zamestnanci fakulty majú zastúpenie 
v medzinárodných výboroch pre organizovanie konferencií a kongresov v oblasti vied 
o športe, sú členmi v medzinárodných redakčných radách a v medzinárodno-odbor-
ných komisiách pre stratégiu v oblasti vedecko-výskumných činností a praxe. Fakulta 
nezabúda ani na výchovu mladých kolegov schopných rozvíjať jej vedeckovýskumné 
aktivity v budúcnosti. Na tento účel využíva študentskú vedeckú, odbornú a umelec-
kú činnosť (ŠVOUČ). 
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Po spoločenských zmenách v roku 
1989 sa vytvoril priestor na vznik rôznych 
občianskych združení. Medzi také patrí 
aj Slovenská vedecká spoločnosť pre 
telesnú výchovu a šport (SVSTVŠ), neod-
deliteľná súčasť fakulty, ktorá zastrešuje 
telovýchovných odborníkov.

Spoločnosť sa od svojho vzniku zamera-
la na etablovanie sa aj na medzinárodnom 
poli. Stala sa kolektívnym členom EUPEA 
(European Physical Education Associa-
tion), v ktorej Slovensko zastupuje doc. J. 
Sedláček, ako aj FIEP (Fédération interna-
tionale d´éducation physique). V nej bol 
zástupcom a v súčasnosti je prezidentom 
FIEP Europe doc. B. Antala.

Hlavnou náplňou činnosti však bola pod-
pora v publikačnej činnosti telovýchovných 
pracovníkov. Bol to nielen časopis Telesná 
výchova & šport, ktorý spoločnosť začala 
vydávať v roku 1991, ale aj rôzne publiká-

cie (záverečné správy z výskumných úloh, 
monografie a pod.). Za celé obdobie bolo 
pod hlavičkou SVSTVŠ vydaných viac ako 
80 titulov.

V súčasnosti SVSTVŠ eviduje 243 indivi-
duálnych a 226 kolektívnych členov. O časo-
pis Telesná výchova & šport je záujem nielen 
na Slovensku, ale aj v Česku a v Poľsku.

Významnú pomoc poskytovala spoloč-
nosť aj pri organizácii vedeckých konfe-
rencií. Veľkú medzinárodnú konferenciu, 
na ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 te-
lovýchovných odborníkov, zorganizovala 
v spolupráci so Slovenským olympijským 
výborom a Ministerstvom školstva SR 
v roku 1996. V roku 2007 sa podieľala 
aj na organizácii Kongresu FIEP Príprava 
a uplatnenie učiteľov v Európe, na ktorom 
sa zúčastnilo takmer 300 odborníkov z 25 
krajín sveta.

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.,  
predseda SVSTVŠ

Slovenská vedecká spoločnosť  
pre telesnú výchovu a šport

Časopis  
TELESNÁ 

VÝCHOVA 
& ŠPORT

Časopis „Telesná výchova & šport“ 
začal vychádzať v roku 1991, aby zaplnil 
medzeru po zániku jediného vedecko-od-
borného, širšie zameraného slovenského 
športového časopisu „Tréner“. Hoci ofi-
ciálnym vydavateľom sa stala Slovenská 
vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu 
a šport (SVSTVŠ) a gestorom Ministerstvo 
školstva, mládeže a športu SR, na vzniku 
časopisu a jeho vyše 21-ročnom vydávaní 
sa najväčšou mierou vždy podieľali peda-
gógovia FTVŠ UK na čele s dlhoročným 
šéfredaktorom prof. Moravcom a zástup-
com šéfredaktora doc. Šimonekom. 

Časopis je vedecko-odborné periodikum, 
ktoré je určené pre širokú telovýchovnú 
a športovú komunitu – pre vedeckých pra-
covníkov, pedagógov a študentov fakúlt, 
ktoré pripravujú telovýchovných pedagógov, 
pre učiteľov telesnej a športovej výchovy, cvi-
čiteľov, inštruktorov a trénerov v rekreačnom 
športe, trénerov výkonnostného a vrcholo-
vého športu mládežníckych i seniorských 
kategórií a, pochopiteľne, aj pre všetkých 

Pri príležitosti Dňa študentstva 17. 11. 2011 
bola bývalými a súčasným dekanom (prof. 
PhDr. Ivan Macák, DrSc., prof. PhDr. Jozef 
Hrčka, DrSc., doc. PhDr. Ján Grexa, PhD., doc. 
PhDr. Jaromír Šimonek, PhD., prof. PhDr. Vladi-
mír Hellebrandt, PhD., doc. PaedDr. Dušan Kut-
lík, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.) 
podpísaná zriaďovacia listina Klubu absolven-
tov, zamestnancov a priaznivcov FTVŠ UK.

Zámerom občianskeho združenia je spoje-
nie absolventov, zamestnancov a priaznivcov 
za účelom ďalšieho úspešného rozvoja fakulty. 
V rámci klubovej činnos-
ti sa postupne vytvorí 
priestor pre neformál-
ne stretnutia študentov 
s učiteľmi, stretnutia ab-
solventov fakulty, stretnu-
tia súčasných a bývalých 
zamestnancov, ako aj 
priestor pre športové 
činnosti a spoločenské 
posedenia. K ďalšie-
mu smerovaniu klubu 
uskutočníme anketu pri 
ročníkových stretnutiach 
absolventov.

Postupné budova-
nie sídla klubu, data-
bázy členskej základne 
a priestorov pre klubovú 
činnosť budú v nasle-

dujúcom roku 2012 ťažiskové úlohy. Členstvo 
v klube bude dokumentované a evidované vy-
dávaním Klubových kariet so zavedením postup-
ných benefitov vyplývajúcich z členstva v klube.

V roku 2012 sa uskutoční prvé Valné zhro-
maždenie členov klubu s doriešením všetkých 
potrebných náležitostí pre začatie klubovej čin-
nosti a s cieľom získať ďalšie podnety pre jej 
obsahové zameranie v budúcnosti.

doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., 
dekan FTVŠ UK

Vedeckú prácu fakulty potvrdzuje pre-
zentovanie jej výsledkov prostredníctvom 
publikačných výstupov. Publikačná čin-
nosť fakulty je dôležitá nielen z hľadiska 
hodnotenia vedeckovýskumných výkonov 
jednotlivých pracovníkov, katedier, fakul-
ty, ale aj pri akreditácii, evaluácii či inom 
hodnotení. V kvantitatívnych ukazovateľoch 
publikačnej aktivity vzhľadom na počet tvo-
rivých pracovníkov patrí fakulta medzi lídrov 
vo svojej oblasti. Prispieva k tomu tiež fakt, 
že fakulta podporuje publikačnú činnosť 
pracovníkov edíciou vedeckej a odbornej 
literatúry ako sú Acta Facultatis Educa-
tionis Physicae, časopis Telesná výchova 
& šport, zborníky zo ŠVOUČ, zborníky zo 
vzdelávacieho seminára a workshopu Ško-
la v pohybe a prostredníctvom vlastného 
Rotačného fondu fakulty. 

Výsledky, ktoré vo vedeckovýskumnej 
a publikačnej činnosti fakulta v ostatnom 
období dosahuje, ju nepochybne radia na 
čelo slovenského rebríčka v oblasti vied 
o športe a tvoria základ jej medzinárodné-
ho kreditu. 

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., 
prodekanka FTVŠ UK

FTVŠ UK založila  
Klub absolventov a priaznivcov

Foto: R. Nehyba
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Golf na Slovensku patrí medzi športy, ktoré sa 
skôr považujú za šport úzkej skupiny ľudí. Na-
priek tomu, že sa ihriskami etabloval v rôznych 
regiónoch Slovenska a získal si mnoho populár-
nych osobností, u niektorých ľudí vyvoláva ne-
gatívne emócie. Pre jeho priaznivcov je to relax 
a pohoda s kamarátmi, pre niekoho nová mož-
nosť realizovať svoj športový sen, pre mnohých 
športovcov vhodný doplnkový šport. V zahraničí 
patrí golf medzi najpopulárnejšie a televízne prí-
ťažlivé športy. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo 
sme sa na FTVŠ UK rozhodli kreovať golf ako 
novú špecializáciu a vychovávať špecialistov na 
najvyššej úrovni.

Tak, ako každá športová špecializácia, aj golf 
má svoje tréningové postupy a zákonitosti, kto-

ré ovplyvňujú úroveň športového majstrovstva. 
V spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou 
(SKGA) boli v jej priestoroch vybudované golfové 
simulátory, odpalištia a učebňa, ktoré sú nevy-
hnutnou materiálnou základňou pre výučbu tejto 
novej športovej špecializácie v zimnom období. 
Špecialistu na vyučovanie predmetov Golf I a II 
a prístup na vonkajšie ihrisko v Lozorne zabezpe-
čila SKGA. S výučbou samotnej športovej špe-
cializácie sa začne po skončení akreditačného 
procesu, ktorého príprava momentálne prebieha.

Materiálne vybavenie bude slúžiť aj školeniam 
trénerov v rámci Trénerskej akadémie na FTVŠ 
UK, učiteľom telesnej výchovy počas akcie Ško-
la v pohybe, ale v čase mimo vyučovania aj mi-
mofakultným záujemcom.

Priestory GAC už využívajú učitelia fakulty i 
členovia SKGA. Začínajú sa organizovať akcie aj 
pre tých učiteľov a študentov, ktorí s golfom iba 
začínajú (Mikulášsky golfový turnaj) i dlhodobá 
súťaž výkonnostných golfistov (Swing golf tour). 
Veríme, že podobné podujatia pomôžu dostať 
GAC do povedomia nielen hráčov golfu, ale aj 
širokej verejnosti.

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.,  
Mgr. Ľubor Tománek, PhD., prodekani FTVŠ UK
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Súbor, založený pri FTVŠ UK v roku 1964, 
mal spočiatku iba tanečnú zložku, ktorú 
tvorili hlavne študenti FTVŠ UK. Formu fol-
klórneho súboru záujmovej umeleckej čin-
nosti získal až vytvorením hudobnej a spe-
váckej zložky. 

Členovia folklórneho súboru Gymnik spolu-
pracovali s Divadlom P. O. Hviezdoslava v muzi-
káli Na skle maľované, Playback a v predstavení 
Hrnčiarsky bál. V súčasnosti je Gymnik exter-
ným pracoviskom katedry gymnastiky a pomáha 
študentom zdokonaľovať praktické skúsenosti 
a teoretické poznatky z oblasti ľudových tancov.

Súbor získal viacero ocenení na súťažiach 
doma i v zahraničí. Medzi najhodnotnejšie pat-
ria: „Zlatý chrám“ Agrigento (Taliansko,1989); 
1. miesto na MSVFS Sosnowiec (Poľsko,1999); 
„Grand prix“ na MFF Žiwiec (Poľsko, 2002). 
Je tiež dvojnásobným laureátom ceny Miku-
láša Senku (Dubnický folklórny festival, 1998 
a 2007).

Pre rok 2011 bol Gymnik vybraný za oficiálne-
ho predstaviteľa slovenského ľudového umenia 

na svetovej výstave EXPO 2011 Kórea, kde 14 
koncertov navštívilo viac ako 20 tisíc ľudí. Súbor 
sa tiež predstavil na súťažnom medzinárodnom 
festivale „Zemí horských“ v Zakopanom. Získal 
1. mesto v súťaži ľudových hudieb „Strieborný 
zvonec“ v súťaži spevákov – sólistov a „Bronzo-
vú valašku“ v súťaži folklórnych súborov. Počas 
roku sme sa predstavili na vystúpeniach uspo-
riadaných Slovákmi žijúcimi v zahraničí (Švaj-
čiarsko, Poľsko) a pripravil sme koncert pre 
zahraničných poslucháčov slovenského jazyka 
na UK. Choreograf súboru pán Mezei pripravil 
účinkovanie v galaprograme „Kvapka nádeje“ 
a tanečníci súboru pripravili pre SOS centrum 
pomoci mládeži „Minibodka“ tanečné popolud-
nie spojené s výučbou tancov. 

Sezónu 2011 možno považovať za umelecky 
vydarenú i vďaka veľmi dobrej spolupráci s ve-
dením FTVŠ UK a Rektorátom UK. Ukončíme ju 
krátkym vystúpením pre bývalých zamestnancov 
FTVŠ UK, Vianočným benefičným koncertom 
v DK ZH Petržalka a vianočným stretnutím býva-
lých a súčasných členov Gymniku. 

Mgr. Štefan Gerhát, riaditeľ FS Gymnik

záujemcov o pohybové aktivity a šport. Jeho 
cieľom je systematicky ovplyvňovať kvalitu 
všetkých druhov telovýchovného a trénin-
gového procesu, a to cestou prezentovania 
najnovších vedeckých poznatkov, praktic-
kých skúseností a informácií z významných 
vedeckých a odborných podujatí. Je jediným 
periodikom tohto charakteru na Slovensku. 
Priestor na publikovanie poskytuje telový-
chovným a športovým odborníkom vrátane 
študentov slovenského regiónu, ako aj oko-
litých krajín.

Vychádza štvrťročne v slovenskom jazyku 
s anglickým resumé. Od roku 2011 ho vydá-
va SVSTVŠ s podporou FTVŠ UK. Je indexo-
vaný v športových databázach.

doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD.,  
šéfredaktorka

Futsalové  
družstvo  
FTVŠ UK  
Bratislava

Už od otvorenia rekonštruovanej špor-
tovej haly prof. Rovného na FTVŠ UK 
v roku 2005 na základe študentskej ini-
ciatívy vzniklo futsalové družstvo, ktorého 
názov sa síce menil (Karpatia UK Bratisla-
va, 4FSC Karpatia UK Bratislava a Slovan 
UK Bratislava), ale vždy reprezentovalo 
Univerzitu Komenského i fakultu v najvyš-
šej celoštátnej súťaži vo futsale. 

Po odstúpení Slovana Bratislava od spo-
lupráce v roku 2009 to vyzeralo, že univer-
zitné futsalové družsvo v najvyššej súťaži 
nebude štartovať. Lenže z iniciatívy PaedDr. 
Zsolta Pakuszu, PhD., z katedry hier a ústre-
tovosti dekana FTVŠ UK doc. PaedDr. Mi-
roslava Holienku, PhD., sa podarilo vytvoriť 
podmienky a zostaviť družstvo, ktoré už pod 
názvom FTVŠ UK Bratislava zaujalo uvoľne-
né miesto v extraligovej súťaži.

Novovytvorené družstvo sa skladá z 90 
% zo študentov fakulty. Už v prvom roku sa 
prebojovalo do nadstavbovej časti play-off 
o titul. „Chceli by sme, aby sa naše futsa-
lové družstvo natrvalo stalo súčasťou nielen 
najvyššej súťaže, ale aj našej fakulty, aby ho 
študenti vnímali, ako „svoje“ a hráči boli hrdí 
na to, že môžu reprezentovať svoju alma ma-
ter a hrať najvyššiu celoštátnu súťaž. Každý 
rok by sme chceli doplniť družstvo novými 
študentmi, a takto vytvoriť určitú kontinuitu. 
Máme krásnu halu, optimálne podmienky 
na prípravu a tréningový proces a veríme, 
že aj naďalej budeme úspešne reprezento-
vať našu fakultu a UK,“ povedal tréner Zsolt 
Pakusza. 

PaedDr. Zsolt Pakusza, PhD., FTVŠ UK

Folklórny súbor Gymnik

Úspechy  
vo Vysokoškolskej 

lige
Poslucháči FTVŠ UK sa dlhodobo zapájajú 

do rôznych športových súťaží, ktoré na Sloven-
sku organizuje Slovenská asociácia univerzit-
ného športu (SAUŠ), ktorej cieľom je podpo-
rovať a zabezpečovať rozvoj vysokoškolského 
športu na všetkých vysokoškolských súťa-
žiach. Jednou z vysokoškolských súťaží SAUŠ 

je Vysokoškolská liga, ktorá sa popri športo-
vých hrách organizuje aj v plávaní. 

Veľmi dobré výsledky dosahujú študenti – 
plavci FTVŠ UK v rámci súťaží bratislavských 
vysokých škôl. Poslucháči fakulty tak majú popri 
štúdiu možnosť športovať a súťažiť, čím sa im 
ďalej umožňuje pokračovať v športovej činnosti. 
Aj v tomto akademickom roku 2011/2012 plavci 
a plavkyne FTVŠ UK pod vedením Dr. Kalečíka 
úspešne vstúpili do prvého kola v ktorom zvíťa-
zili muži aj ženy. Dúfajme, že sa našim plavcom 
bude dariť aj v ďalších kolách.

PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD., FTVŠ UK
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Vysokoškolský 
športový klub FTVŠ 

UK Lafranconi 
Aktivita učiteľov Katedry gymnastiky FTVŠ 

UK priniesla vznik dvoch veľkých subjektov, 
ktoré dlhé roky reprezentujú fakultu a univer-
zitu na významných domácich a zahraničných 
tanečných a športových podujatiach. Prvým 
bol folklórny súbor Gymnik a druhým Vyso-
koškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi 
(VŠK FTVŠ UK), založený v roku 1997. Jeho 
prezidentkou je až dodnes prof. PhDr. Elena 
Strešková, PhD.

Športová činnosť dvoch oddielov (gymnastické 
športy a akrobatický rock and roll) sa postupne 
rozšírila. Z pôvodných 24 športovcov dosiahol klub 
na konci roka 2010 členskú základňu 232 výkon-
nostných športovcov. Športová a telovýchovná 
činnosť sa realizuje v sekcii gymnastických špor-
tov, športových tancov, plávania, triatlonu a vod-
ných športov, v sekcii hier: florbal, basketbal muži 
a ženy a v sekcii športu pre všetkých. 

Športovci tohto klubu dosiahli významné me-
dzinárodné úspechy na majstrovstvách Európy 
v Euroteame a na svetových a európskych sú-
ťažiach v akrobatickom rock and rolle, neskôr 
v plávaní, florbale a v basketbale. VŠK FTVŠ 
UK vytvoril nielen športovú základňu pre vý-
konnostný i vrcholový šport, ale aj pre kvalitné 
pedagogické praxe študentov v rámci tréningo-
vého procesu, a to pod vedením učiteľov svojich 
špecializácií. 

Mgr. Peter Olej, PhD., 
 manažér VŠK FTVŠ UK

Ďalšie vzdelávanie na FTVŠ UK je – popri jej 
hlavnom poslaní v oblasti prípravy telovýchov-
ných pedagógov a iných odborníkov v športe 
– možnosťou pre záujemcov získať kvalifiká-
ciu, alebo si prehĺbiť poznatky. Okrem Tréner-
skej akadémie, ktorú v nasledujúcich riadkoch 
predstavíme podrobnejšie, organizuje FTVŠ 
UK v oblasti ďalších foriem vzdelávania aj 
Učiteľskú akadémiu (kontinuálne vzdelávanie 
učiteľov telesnej výchovy) a iné vzdelávacie 
a doškoľovacie aktivity určené tak pre učiteľov 
telesnej výchovy, ako aj pre trénerov, ktorí už 
kvalifikáciu získali.

Úzka spolupráca FTVŠ UK so športovými 
subjektmi – najmä so športovými zväzmi – je 
markantná aj v rámci školení, resp. doškoľova-
ní trénerov. Poslaním našej fakulty, pokiaľ ide 
študijné programy trénerského zamerania, nie 
je príprava trénerov nižších kvalifikačných stup-
ňov, ale naopak, príprava najkvalifikovanejších 
trénerov (IV. a V. stupeň). Trénerská akadémia je 
teda jednou z platforiem spolupráce športových 
zväzov a FTVŠ UK. Športové zväzy, ktoré riadia 
jednotlivé športy na Slovensku, majú pre svoju 
činnosť reálnu potrebu nielen najkvalifikovanej-
ších trénerov, ale aj trénerov nižších trénerských 
kvalifikácií, ktorí pôsobia ako telovýchovní peda-
gógovia najmä v oblasti práce s mládežou.

Projekt Trénerskej akadémie pri FTVŠ UK je 
vzdelávacím projektom, založeným na spomína-
nej spolupráci, v oblasti personálneho a materiál-
neho zabezpečenia prípravy trénerov nižších kva-
lifikačných stupňov. Príprava trénerov pozostáva 
zo všeobecnej a špeciálnej časti. Všeobecná časť 
je rovnaká pre všetkých účastníkov konkrétneho 
kvalifikačného stupňa. Je možné ju realizovať 
spoločne pre viacero trénerských špecializácií, 
školenie ktorých prebieha. Športy, v ktorých je 
menší záujem o nižšie trénerské kvalifikácie mož-
no teda v rámci všeobecnej časti zlúčiť, čo je pre 
účastníkov úspora nielen finančná, ale iste aj ča-
sová. Aj preto je Trénerská akadémia nespornou 
výhodou a iste kladne hodnoteným výsledkom 

spolupráce FTVŠ UK a športo-
vých zväzov. Nezanedbateľným 
prínosom pre účastníkov je aj 
sprostredkovanie najnovších 
poznatkov z teórie a praxe špor-
tových špecializácií.

FTVŠ UK už získala akredi-
táciu na vzdelávanie trénerov I. 
– III. stupňa vo viacerých indi-
viduálnych (aikido, aquafitness, 
box, džudo, kanoistika, luko-

streľba, plávanie, synchronizované plávanie, 
šerm, tanečný šport, zápasenie), aj kolektívnych 
športoch (basketbal, futsal, hádzaná, ľadový 
hokej). Výučba sa uskutočňuje blokovo formou 
teoretických prednášok, seminárov, riadených 
diskusií, praktických cvičení, rôznych druhov 
praxí, ale aj samoštúdiom alebo konzultáciami. 
Vo všeobecnej časti možno nájsť predmety ako 
anatómia, biochémia, fyziológia človeka, fyzioló-
gia telesných cvičení, biomechanika, diagnosti-
ka trénovanosti, regenerácia, antropomotorika, 
prvá pomoc, ale aj psychológia, pedagogika, 
sociológia, etika či dejiny športu. Špeciálna 

časť zaberá problematiku samotnej konkrétnej 
športovej špecializácie. Na získanie niektorej 
z kvalifikácií je nutné obhájiť záverečnú prácu 
a prospieť na skúške zo všeobecnej a špeciál-
nej časti. 

Študenti denného štúdia na FTVŠ UK, ktorí 
majú záujem získať nižšie trénerské vzdelanie 
v niektorom športe, môžu získať zľavu až do 
výšky 50 %. Okrem svojej kvalifikácie v rámci 
študijného programu môže teda študent získať 
aj ďalšiu trénerskú kvalifikáciu.

Medzi frekventantmi môžeme nájsť, napr. aj 
viacerých majstrov sveta v ľadovom hokeji. Ich 
záujem je dobrou vizitkou kvality vzdelávania 
v rámci Trénerskej akadémie. Výraznou odbor-
nou pomocou sú pri týchto školeniach učitelia 
športových špecializácií FTVŠ UK. Trénerská 
akadémia od začiatku svojej činnosť v roku 
2009 už úspešne vyslala do praxe viac ako 280 
absolventov – trénerov rozličných športov. 

FTVŠ UK je v súčasnosti nespochybniteľným 
lídrom v oblasti univerzitnej prípravy telovýchov-
ných pedagógov a iných odborníkov v športe. 
Zámerom vedenia fakulty je, aby bola v blízkej 
budúcnosti tiež koordinátorom neuniverzitného 
vzdelávania v oblasti športu v rámci Slovenska.

Mgr. Ľubor Tománek, PhD., prodekan 
FTVŠ UK, 

Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK

Univerziáda SR
2012

FTVŠ UK sa stala organizátorom letnej časti 
Univerziády SR pre rok 2012, ktorá sa uskutoč-
ní 18. – 23. júna 2012. Spoluorganizátorom je 
Slovenská asociácia univerzitného športu. 

Podľa jej stanov sú určené povinné športy: vo-
lejbal (muži, ženy), plážový volejbal (muži, ženy), 
basketbal (muži, ženy), futbal (muži), tenis (muži, 
ženy), atletika (muži, ženy), plávanie a výberové 
športy. 

Z Univerziády 2012 by sme chceli urobiť sku-
točné stretnutie študentov na jednom mieste. 
Preto sme vybrali športy, ktoré môžeme zorga-
nizovať v našich priestoroch: vzpieranie (muži, 
ženy), hádzaná (ženy) synchronizované plávanie 
(ženy), aerobik (ženy), horská cyklistika (muži, 
ženy), golf (indoor alebo outdoor). Výnimkou je 
len letný biatlon, ktorý sa uskutoční v biatlonovom 
areáli vo Vyhniach.

Veríme, že Univerziáda SR 2012 sa zapíše do 
histórie univerzitného športu nielen dobrou orga-
nizáciou, ale aj kvalitnými športovými výsledkami.

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.,  
predseda organizačného výboru  

Univerziády SR 2012

Trénerská akadémia  
– jedna z ďalších  

možností vzdelávania  
na FTVŠ UK
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Vo svojom profesijnom živote dosiahol maxi-
mum a dodnes je nesporne veľkým prínosom nie-
len pre americkú, ale aj pre svetovú žurnalistiku. 
Friedmanove 32-ročné skúsenosti v printových 
médiách, či už na pozícii šéfredaktora Commu-
nity News Service v New Yorku, alebo v riadiacej 
funkcii oddelenia vnútornej politiky v New York 
Post, tiež z práce reportéra vo viacerých prestíž-
nych denníkoch či napokon zo svojho pôsobenia 
ako šéfa oddelenia OSN podnietili aj posluchá-
čov žurnalistiky, aby sa započúvali do rozprávania 
tejto mimoriadnej osobnosti zo sveta žurnalistiky.

Niekoľko minút po pätnástej hodine pozdra-
vil prítomných prorektor UK pre medzinárodné 
vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. 
Joshuu Friedmana predstavila jeho bývalá štu-
dentka – Beata Balogová, šéfredaktorka anglic-
ky písaného týždenníka vychádzajúceho na Slo-
vensku The Slovak Spectator. Svoju prednášku 
začal Joshua Friedman poďakovaním Nadácii 
Tatra banky, ktorá ho na akademickú pôdu v 
rámci programu Osobnosti osobne pozvala, ako 
aj hlavným organizátorom Petit Academy i Uni-
verzite Komenského v Bratislave. 

Informácie z Etiópie sme 
doručovali ďalekopisom
V prvej časti výkladu sa významný žurnalista 

venoval najmä histórii a vývoju novinárstva v Spo-
jených štátoch amerických. Podľa jeho názoru 
ani vo vyspelej krajine, akou sú Spojené štáty 
americké, nebolo a ešte ani dnes nie je jedno-
duché byť slobodným novinárom. Svojím exkur-
zom do minulosti Joshua Friedman pripomenul, 
že hoci úplná nezávislosť médií a žurnalistov je 
viac utópiou ako realitou, súčasná situácia je 
priaznivejšia. V minulosti boli novinári za pravdu 
často väznení.

Americký hosť sa počas svojej prednášky 
zastavil aj pri investigatívnej žurnalistike, kto-
rá mu odjakživa bola blízka. Výrazným medz-
níkom v jeho kariére bol v tomto smere rok 
1984, kedy so svojimi spolupracovníkmi, 
reportérom Dennisom Bellom a fotografom 
Ozierom Muhammadom navštívili hladujúcu 
Afriku. Za sériu článkov v americkom denní-
ku Newsday získali v roku 1985 Pulitzerovu 
cenu. Pri tejto príležitosti pripomenul vtedaj-
šiu prenosovú techniku. Jedinou cestou, ako 
doručiť spravodajské informácie z Etiópie do 
redakcie Newsday bol ďalekopis, čo porovnal 
s dnešnou novinárskou prácou, keď často 
stačí výkonný mobilný telefón. Podľa Joshuu 
Friedmana sa investigatívna žurnalistika za po-
sledné roky dramaticky zmenila. Žurnalisti 
dnes nemajú čas zháňať fakty a často ich ani 
nestíhajú overiť z viacerých zdrojov. Dôsledná 
verifikácia faktov je však podľa J. Friedmana 
nosným pilierom objektívnosti a nemalo by sa 
na ňu zabúdať.

Stále usmiaty rečník osvetlil aj smerovanie 
dnešných médií a to, aký význam pripisuje vý-
učbe novinárskej etiky na Columbia University 
v New Yorku. Podľa neho americkí žurnalisti si 
ešte stále nie sú dostatočne vedomí potreby 
znalosti masmediálneho práva, ktoré je na Slo-
vensku uvedené do praxe už niekoľko rokov. 

Správny žurnalista je egoista
Záverečnú polhodinu uzatvorili otázky štu-

dentov a ostatných prítomných poslucháčov. 
Mnohé sa týkali svetoznámych káuz z americ-
kého prostredia, ako okupovanie Wall Street, 
kauzy WikiLeaks či nelegálne odpočúvanie 
mediálnou skupinou Ruperta Murdocha. Be-
ata Baloghová sa Joshuu Friedmana spýtala aj 
na jeho názor na naše novinárske vzdelávanie. 
Nedostatky v tunajšom vzdelávacom systéme 
detailne nešpecifikoval a jestvujúce problémy 
pripísal dozvukom pôvodného štátneho zriade-
nia. Efektívnosť jednoročného (vyššieho) stupňa 
výučby na Columbia University vidí v dôraze na 
prax, pretože študenti sa neučia teóriu. Tú mali 
získať už na bakalárskom stupni. Namiesto toho 
tu absolvujú špeciálne tréningové programy pod 
vedením novinárskych osobností s dlhoročnými 
skúsenosťami v odbore. Zároveň sú intenzívne 
vedení k ovládaniu novinárskej etiky a práci s po-
četnými informačnými zdrojmi, takej dôležitej pre 
ich budúce povolanie. 

Otázku iného druhu položila študentka psy-
chológie, ktorá bola zvedavá na to, akými vlast-
nosťami by mal disponovať dobrý žurnalista. 
„Dobrý novinár by mal byť rozhodne posadnutý 
túžbou odkrývať pravdu,“ povedal a s dávkou hu-
moru dodal, že správny žurnalista je aj egoistic-
ký, veľa pije a jeho manželstvo nezvykne vydržať. 

Po prednáške si Joshua Friedman prevzal 
Pamätnú medailu UK. Počas záverečného po-
tlesku si azda viacerí uvedomili, že počuť pred-
nášať takú osobnosť, akou je Joshua M. Fried-

man, je pre študentov príležitosť rozšíriť si svoje 
poznatky o nové zaujímavé fakty a názory. V 21. 
storočí, keď kvalita žurnalistického prejavu v mé-
diách výrazne ustupuje komerčným záujmom 
vydavateľov, vysielateľov a politikov, je potreba 
diskutovať o kvalitnej žurnalistike čoraz intenzív-
nejšia. Prednáška Joshuu Friedmana tento cieľ 
rozhodne naplnila.

Júlia Poláková, študentka 1. roka Mgr. 
štúdia žurnalistiky, FiF UK

foto: Romana Juhásová

Držiteľ Pulitzerovej ceny 
     prednášal v Aule UK

V utorok 15. novembra 2011 pred zaplnenou Aulou UK prehovoril o svojej žurnalistickej kariére Joshua M. Friedman – prestížny reportér, predná-
šateľ a držiteľ Pulitzerovej ceny za medzinárodné spravodajstvo. Okrem novinárskeho pôsobenia pracoval aj ako riaditeľ medzinárodného odboru 
na Fakulte žurnalistiky Kolumbijskej univerzity v New Yorku. 

Workshop 
so študentmi 

žurnalistiky UK
Svoj bratislavský pobyt ukončil Joshua 

Friedman v stredu stretnutím so študentmi 
Katedry žurnalistiky FiF UK. Prítomné boli 
predovšetkým budúce novinárky a noviná-
ri, ktorí sa už zúčastnili spoločného projek-
tu s redakciou The Slovak Spectator. Jeho 
výsledkom bolo vydanie publikácie Spec-
tacular Slovakia. Ale nositeľa Pulitzerovej 
ceny privítali aj ďalší záujemcovia z radov 
študentov. 

Početné otázky študentov zodpovedal 
s pre neho charakteristickým zmyslom pre 
humor. Zvážnel len vtedy, keď ich varoval 
pred plagiátorstvom, za čo im na Kolumbij-
skej univerzite hrozí automatické vylúčenie, 
ale aj pred výmyslom a klamstvom v ich no-
vinárskej práci.

doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., 
vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK
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Téme hladomoru v Afrike sa dnes 
médiá venujú pomerne často. Aká 
však bola nálada v spoločnosti v 80. 
rokoch – v čase, keď ste publikovali 
svoje články, za ktoré ste získali Pu-
litzerovu cenu? Vedeli ľudia, čo sa 
tam deje?

Nie, v skutočnosti nevedeli vôbec 
nič. Práve preto to bolo také šokujúce 
zisťovať a čítať o tom, čo sa tam deje. 
Myslím si, že dnes ľudia vedia veľa, ale 
keďže vedia príliš veľa, stratili o túto 
tému záujem. 

Práve ste sa stretli so študentmi, 
ktorí dúfajú, že sa z nich raz stanú 
výborní novinári. Akú radu by ste dali 
mladým novinárom, aby sa vypraco-
vali na úroveň „Pulitzer“ novinára?

Nanešťastie, Pulitzerovu cenu môžu 
získať len občania USA. Takže – staňte 
sa Američanom! Nie, žartujem... Musíte 
to milovať. Nemôžete robiť túto prácu 
s cieľom vyhrať nejakú cenu alebo sa 
stať slávnym. Jediný spôsob, ako môže-
te naozaj uspieť v novinárčine, je milovať 
to, čo robíte.

Na ktorý úspech vo vašej kariére 
ste špeciál ne hrdý? 

Určite som hrdý na prácu, za ktorú sme do-
stali Pulitzera. Mám pocit, že venovať sa tejto 
téme bola veľká osobná výzva a boli sme schop-
ní spracovať ju na dobrej úrovni. Podmienky, 
v akých sme sa ocitli, neboli ľahké, ale napriek 
tomu sme dokončili misiu, kvôli ktorej sme tam 
šli. A na to som hrdý. 

Na včerajšej prednáške v Aule UK ste ho-
vorili o tom, že v súčasnosti viac a viac ľudí 
– nežurnalistov informuje o svetových uda-
lostiach. Potrebujeme teda vlastne žurnalis-
tické vysoké školy?

Myslím si, že je dobré mať „dobrú“ žurnalis-
tiku. Ale ak škola neučí správne veci, neviem 
nakoľko je potrebná pre niekoho, kto chce byť 

dobrým novinárom. Nemyslím si, že novinárčina 
je práca ako právo alebo medicína. Nie, novinár-
čina je remeslo. Niečo vyrábame. Ak škola vie 
pomôcť pripraviť novinára na toto remeslo: ako 
správne použiť profesionálne nástroje, schop-
nosti a zároveň etický rámec, má svoje opodstat-
nenie. Ale nie je žiaden dôvod, prečo by niekto, 
kto nechodil do žurnalistickej školy, nemohol byť 
novinárom.

Aký je váš názor na to, čo verejnosť pre-
feruje? Myslíte si, že ľudia vyžadujú korekt-
né, profesionálne spracované informácie od 
novinárov, alebo chcú hlavne rýchle novinky 
a forma pre nich nie je dôležitá?

Existujú rôzne druhy verejnosti. Vždy bude 
existovať menšina ľudí, ktorí budú chcieť vedieť, 
čo sa deje, budú vyžadovať presné informácie. 

Friedman: 
Novinárčina je remeslo

Stretnúť novinára s titulom držiteľ Pulitzerovej ceny nie je každodenná skúsenosť. Dnes 
69-ročný Joshua Friedman získal túto cenu v roku 1985 spolu s dvomi kolegami za články o hla-
domore v Afrike. Stretli sme sa s ním po prednáške so študentmi žurnalistiky.

Stretnutie
 Josha Friedmana 

s pedagógmi
Deň pred oficiálnou prednáškou v Aule 

UK sa Joshua Friedman stretol s pedagóg-
mi z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, z Fa-
kulty masmédií Paneurópskej vysokej školy 
v Bratislave a z Katedry žurnalistiky Filozo-
fickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružom-
berku.

Joshua Friedman počas neformálneho 
stretnutia oboznámil svojich slovenských ko-
legov so systémom výučby žurnalistiky na 
Columbia University v New Yorku: „Nevenuje-
me sa teoretickým predmetom, neučíme PR 
kurzy, nesústreďujeme svoju pozornosť na 
masovú komunikáciu či na semiotiku. Denne 
posielame našich študentov do terénu a po-
tom s nimi pracujeme.“ 

Štúdium žurnalistiky na prestížnej Kolum-
bijskej univerzite v New Yorku v trvaní dvoch 
semestrov (jeden ročník) je podľa J. Friedma-
na finančne značne náročné. Vzdeláva me-
dzinárodnú komunitu žurnalistov – študentov 
z rôznych štátov sveta a orientuje sa na pre-
hĺbenieich zručností v tvorbe spravodajstva. 
Koncentruje sa predovšetkým na žurnalistic-
kú etiku, ktorú univerzita považuje za základ-
ný kameň vo vzdelávaní novinárov, na právo, 
akademickú náročnosť, novinársku investi-
gatívnosť a profesionalitu. Študentov vedú 
renomovaní žurnalisti z praxe a pracujú s nimi 
individuálne, čo počet 5 – 7 študentov v sku-
pinách umožňuje. 

Striktné zameranie štúdia na prax sa odlišu-
je od nášho univerzitného vzdelávania budú-
cich novinárov v trvaní 3 až 5 rokov (bakalár-
sky a magisterský stupeň), v ktorom kladieme 
dôraz aj na teoretickú prípravu. Nepredpokla-
dáme totiž, tak ako naši kolegovia v New Yor-
ku, že uchádzači o naše štúdium už majú za 
sebou nejakú formu štúdia na iných vysokých 
školách. Navyše, je tiež otázne, do akej miery 
je takýto model výučby aplikovateľný na naše 
(európske) vysokoškolské podmienky vzhľa-
dom na to, že tradícia i filozofia nášho uni-
verzitného vzdelávania komplexného typu je 
diametrálne odlišná. Napokon aj v Spojených 
štátoch pôsobia školy s podobným vzdeláva-
cím systémom, ako je ten náš. Dôraznejšie sa 
však budeme v budúcnosti obracať na mediál-
ne domy, ktoré by nám mohli byť v praktickej 
výučbe výrazne nápomocné. 

Dvojhodinové stretnutie uzavrela podnetná 
diskusia spojená s výmenou skúseností z vý-
učby žurnalistických a masmediálnych odbo-
rov v USA a na Slovensku. 

doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., 
vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK
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S P R A V O D A J S T V O

Prof. Černušák si prevzal toto ocenenie 
ako prejav uznania za úspešnú vedeckú a 
výchovno-vzdelávaciu prácu v oblasti teles-
nej výchovy a športu, ktorou prispel k zvý-
šeniu vedeckého a pedagogického kreditu 
UK, za prácu v riadiacich a akademických 
funkciách univerzity a za celoživotné šírenie 
myšlienok humanizmu v olympijskom hnutí. 

Veľkú zlatú medailu UK mu odovzdal 
rektor UK na základe spoločného návrhu 
dekanov Fakulty telesnej výchovy a športu 
UK a Prírodovedeckej fakulty UK – na sláv-
nostnom zasadnutí Vedeckej rady univerzi-
ty a fakúlt UK. Vo svojom príhovore rektor 
UK uviedol: „Profesor Černušák sa zaradil 
medzi významné svetové osobnosti svojím 
poslaním – realizáciou humánnej Couberti-

novej myšlienky me-
dzinárodného olym-
pijského hnutia, ako 
aj svojím osobným 
vzťahom k telový-
chovnému hnutiu 
na Slovensku. Obe 
tieto činnosti majú 
jeden spoločný 
atribút – podporu 
jednoty ľudského 
myslenia a konania 
na základe poro-
zumenia medzi ná-
rodmi, vzájomnej 
tolerancie, úcty a 
spolupráce.“ 

Prof. Černušák bol jedným z prvých čle-
nov pedagogického zboru Telovýchovného 
ústavu Slovenskej univerzity (vtedajší názov 
UK). Do roku 1961 bol študijným prodeka-
nom na Inštitúte telesnej výchovy a športu 
a po transformácii tohto inštitútu bol vedú-
cim Katedry plávania, turistiky a lyžovania 
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. 
V rokoch 1963 až 1966 zastával post pro-
rektora pre vzdelávanie na UK. Bol prvým 
predsedom Slovenského olympijského vý-
boru a jediným Slovákom, ktorý bol členom 
Medzinárodného olympijského výboru. 
Prof. Černušák, ktorý je čestným predse-
dom Slovenského olympijského výboru a 
čestným členom Medzinárodného olympij-
ského výboru, sa 25. novembra 2011 dožil 
životného jubilea 90 rokov. 

AK
Foto: Marian  Kukan

Prvý predseda

A potom je tu druhá skupina ľudí, ktorí chcú 
najmä zábavu. Takže výzvou dnešnej novinárčiny 
je prezentovať vážne veci zábavnou formou. 

Myslíte si, že ide o väčšinu ľudí?

Myslím si, že je to niečo, na čo si ľudia zvy-
kli. Ak ste žili v krajine, kde nikdy nebola „dobrá“ 
žurnalistika, pretože tu vládla autoritatívna vláda, 
možno ani neviete, čo to je „dobrá“ žurnalistika. 
A ak neviete, čo to je, tak vám to nechýba. Ale 

verím tomu, že keď ľudia spoznajú inú alternatívu, 
tak si ju zvolia. Ale chvíľu to trvá, aby si na to zvykli. 

Ľudia si môžu vybrať zdroj svojich infor-
mácií. Na jednej strane sú „oficiálne“ in-
formácie z médií a na druhej stráne máme 
blogy a podobne. Kde si po svoje informácie 
chodíte vy?

Ja sa snažím získavať informácie z oboch 
zdrojov. Novinári sa vždy snažia získať čo najviac 

informácií z viacerých zdrojov a čo najviac po-
hľadov na vec, aby pochopili, čo sa deje. Teore-
ticky by ste mohli informácie získať z viacerých 
blogov, ale problém je, že blogeri väčšinou nie 
sú schopní zistiť, či ich informácie sú presné. 
Nemôžeme ignorovať fakt, že elektronické mé-
diá existujú, aj keď ich ľudia zneužívajú. Ale mu-
síme si na ne zvyknúť.

Lenka Miller
Foto: Marian  Kukan

Slovenského olympijského výboru 
   si prevzal Veľkú zlatú medailu UK
Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc., prvý predseda Slovenského olympijského výboru a čestný člen Medzinárodného olympijského výboru, si dňa 
10. novembra 2011 prevzal z rúk rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., významné ocenenie – Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského.
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Prednášali ste nielen v USA, ale aj 
v Litve, Ukrajine, Rusku a v Českej repub-
like. Prečo ste si teraz vybrali Slovensko?

Slovensko si vybralo mňa... Pred pätnás-
timi rokmi som dospela do momentu, keď 
som chcela na chvíľu „vypnúť“ a oddýchnuť 
si od práce. Mojím hlavným kritériom bolo 
odísť z USA. Nikdy predtým som vlastne 
necestovala mimo Štátov. Môj manžel je 
matematik a chcel sa jej venovať aj naďalej. 
Zvolili sme si strednú Európu, o ktorej sme 
si mysleli, že by sme tu vedeli uspokojiť obe 
naše potreby. V strednej Európe bola veda 
vždy silná. Mali sme tak možnosť skontak-
tovať sa nielen s českými matematikmi, ale 
aj s učiteľmi ekonómie, ktorí robili výskum 
v mojej oblasti. Bol to najlepší rok, aký som 
si kedy vedela predstaviť. Naša dcéra v tom 
čase práve skončila v USA strednú ško-
lu a 11-ročný syn mohol stráviť jeden rok 
v českej škole. Nemali sme teda žiadne zá-
väzky. Ja som sa rok chcela iba vzdelávať. 
Nakoniec som ale robila viac výskumu, ako 
som si pôvodne myslela. Začali sa tak vy-
tvárať veľmi dobré medzinárodné kontakty. 
Jedným z nich bola Anna Pilková, študentka 
môjho blízkeho priateľa z Northwestern Uni-
versity. Pred rokom mi Anna zavolala, či by 
som chcela učiť seminár v oblasti prípado-
vých štúdií na Fakulte managementu UK, čo 
je práve oblasť môjho bádania. 

Na Fakulte managementu UK vyuču-
jete dva predmety. Čo je ich obsahom?

Učím predmet „strategické ľudské zdro-
je“, ktorý je obsahom takmer totožný s tým, 
ktorý učím na domácej univerzite. Vyučovala 
som ho aj v Prahe, kde mali záujem o pred-
met, ktorý bude viac zameraný na prax. Prvý 
týždeň majú študenti veľmi intenzívny kurz 
prezentácií a diskusií a zvyšok semestra pra-
cujú na vlastných projektoch. Druhý kurz je 
o ženách v podnikaní. Je zaujímavé zisťovať, 
čo ťahá ženy do podnikania. Väčšinou platí, 
že pre ženy je ich firma ako ich dieťa. Hoci 
výskumne sa tejto problematike venujem, ni-
kdy predtým som o tom neučila. Učiť je úpl-
ne iná zručnosť ako robiť vedu. Bola to však 

pre mňa výzva. Vopred som si musela urobiť 
menší prieskum o krajine, naštudovala som 
si slovenské reálie, aby bol môj kurz aktuál-
ny. Mala som trochu obavy, ale ukázalo sa, 
že študentom sa kurz veľmi páči a verím, že 
ho budem môcť učiť aj v budúcnosti. Mys-
lela som si, že budem mať maximálne 12 
študentov. Na fakulte sme hovorili o 20-tich. 
A nakoniec ich mám 36. Hoci, keď na prvú 
hodinu prišli 47, zľakla som sa. Odvtedy 
však chodia asi 36. 

Výskumu žien v podnikaní nielen 
v USA, ale aj v Česku ste venovali veľ-
kú časť profesionálneho života. Viete 
zhodnotiť, čo sa zmenilo v tejto oblasti 
za posledné roky vo vašich a našich po-
meroch? 

Svet biznisu sa mení rýchlo. Ženy dnes 
chráni antidiskriminačné právo, zákon proti 
obťažovaniu, zákon o rovnakých príležitos-
tiach... Rozdiel je ale v našich kultúrach. Pod-
nikateľovi nikto nenastavuje hodiny, nemá 
žiaden „check out“. Je jedno, čo robí, vždy 
rozmýšľa nad svojou firmou. Ženy však majú 
navyše aj pocit viny, že by mali byť viac so svo-
jimi deťmi, rodinou. Nie som odborníčka na 
vašu krajinu, ale mám dojem, že v USA je žen-
ská potreba uplatnenia možno viac akcepto-
vaná v spoločnosti. Ženy venujúce sa kariére, 
ktoré som učila tu, majú vždy malý pocit po-
chybnosti, či by sa mali viac venovať deťom. 
Váš sociálny systém, ktorý umožňuje matkám 
zostať počas materskej dovolenky doma tri 
roky, v nich tento pocit podporuje. Myslia si, 
že by to tak malo byť. V USA si ženy najmä 
s nižším príjmom nemôžu dovoliť zobrať voľ-
no, pretože im zaň nik nezaplatí. 

Stretli ste sa so slovenskými ženami – 
podnikateľkami?

Stretla som sa iba s niekoľkými. Minulý 
týždeň som bola s manažérkou pivnej spo-
ločnosti, stretla som sa aj s podnikateľkou 
v Nitre a ešte mám v pláne niekoľko stretnu-
tí. Matky niektorých mojich študentiek majú 
tiež svoje podnikanie. Vždy, keď cestujem 
do novej krajiny, všímam si, ako ľudia fungu-

jú, ako reagujú, ako školia nových pracov-
níkov, ako obsluhujú svojích zákazníkov, kto 
tam pracuje: muži – ženy, mladí – starí. Vždy 
sa snažím vnímať podnikateľské prostredie.

Na fakulte tiež spolupracujete na pro-
jekte tvorby prípadových štúdií, v rámci 
ktorého školíte doktorandov i učiteľov 
fakulty. Čomu sa venuje tento projekt?

Projekt je o slovenských firmách s výnim-
kou jednej prípadovej štúdie zahraničnej 
spoločnosti na Slovensku. Fakulta sa roz-
hodla, že potrebuje prípadové štúdie konci-
pované na slovenské pomery. Dovtedy po-
užívali zahraničné štúdie, napr. z Harvardu. 
Keďže ja sa tejto oblasti venujem dlhodobo, 
fakulta ma pozvala, aby som pre pedagógov 
a doktorandov prednášala o tom, ako sa tvo-
ria prípadové štúdie. Pre mňa je projekt tiež 
prínosom, pretože jeho výsledky si chcem 
vziať domov a obohatiť tak svoj výskum. Na-
vyše, chcem o týchto prípadoch učiť mojich 
študentov, ktorí síce poznajú, ako fungujú 
americké firmy, ale rada by som im poskytla 
aj zahraničnú skúsenosť. 

Ako na vás zapôsobili slovenskí študenti?
Slovensko je veľmi malá krajina. Žiaden 

Slovák si nemyslí, že na Slovensku je všetko. 
Viete o iných krajinách a ich kultúrach. V Ame-
rike však môžete prežiť celý život, a aj tak 
nevidieť celú krajinu. V Amerike si myslíme, 
že tam máme všetko. Dokonca veľmi malé 
percento ľudí má cestovný pas. Ľudia u vás 
však vedia, že sú ovplyvnení zahraničím a ja 
by som chcela, aby to vedeli aj moji študenti 
v USA. Moji slovenskí študenti sú úžasní. Tí 
študenti, ktorých učím, musia byť najlepší, 
pretože predmet nie je v slovenčine. Anglic-
ky hovoria plynule, cestovali alebo študovali 
v zahraničí. Nevýhodou takej veľkej skupiny, 
akú mám, je, že nemôžeme viac diskutovať. 
Ale stretávam sa s nimi individuálne. Ešte ne-
poznám ich písaný prejav. Na konci semestra 
mi totiž majú odovzdať svoje podnikateľské 
plány. Mám však vysoké očakávania. 

Lenka Miller

Odborníčka 
na prípadové štúdie 
prednášala manažérom
Na Fakulte managementu UK počas zimného semestra prednášala americká profesorka 

Dr. Joan Winn z Denverskej univerzity, Daniels College of Business. Vďaka grantu z Nadá-
cie VÚB prednášala študentom v rámci predmetov „strategické riadenie ľudských zdrojov“ a 
„ženy a podnikanie“. Zároveň viedla projekt tvorby prípadových štúdií. Joan Winn sa výskumne 
zaoberá podnikaním, javmi ako diskriminácia, obťažovanie i medzinárodný manažment. Je 
expertkou na prípadové štúdie a napísala viacero prípadových štúdií o ženách – majiteľkách 
firiem v USA a v Českej republike.
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V termíne od 24. 10. do 25. 11. 2011 
sa na Fakulte telesnej výchovy a športu UK 
(FTVŠ UK) uskutočnilo celkovo 18 podujatí, 
ktorých cieľom bolo popularizovať vedec-
kovýskumnú činnosť pedagógov, vedecko-
výskumných pracovníkov a doktorandov a 
prezentovať, čo sme za uplynulý rok v oblas-
ti výskumu vied o športe dosiahli. Navyše, 
široká paleta a rôznorodosť tohtoročných 
sprievodných akcií, od odborných seminá-
rov a prednášok, cez výstavy a súťaže, až 
po medzinárodné workshopy a konferencie, 
ponúkla veľa možností na odborné diskusie 
o problémoch v tejto oblasti a ich rieše-
niach. Osobitý náboj výnimočnosti dodalo 
tohtoročnému týždňu vedy a techniky zaiste 
slávnostné udeľovanie ocenenia Veľkej zla-
tej medaily UK prof. Vladimírovi Černušákovi 
pri príležitosti jeho životného jubilea na spo-
ločnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej 
rady UK a Vedeckej rady FTVŠ UK.

Na FTVŠ UK sa konali tri konferencie: At-
letika 2011 (viac na strane 23), konferencia 
venovaná životnému jubileu prof. Vladimíra 
Černušáka: „Plávanie vo výskumoch Vied 
o športe“ a Konferencia telovýchovného 
lekárstva.

Fakulta organizovala viacero vedeckých a 
odborných seminárov:
•		výstava	 a	 odborný	 seminár	 pre	 trénerov	

v zjazdovom lyžovaní z príležitosti nedoži-
tých 75. narodenín reprezentačného tré-
nera v zjazdovom lyžovaní PhDr. Ladislava 
Zacharidesa (viac na strane 25),

•		Weightlifting,	Fitness	For	All	Sports.	Be-
nefits of Olympic Weightlifting for Deve-
lopment of Strength and Conditioning 
(viac na strane 23),

•		seminár	 pre	 študentov	 a	 trénerov	 „Diag-
nostika a rozvoj rovnováhových schop-
ností“,

•		seminár	pre	študentov	„Plávanie	v	univer-
zitnom športe“,

•		seminár	pre	študentov	„Prínos	výsledkov	
výskumu pre rozvoj plávania na Sloven-
sku“,

•		praktický	 seminár	 s	 prezentáciou	 diag-
nostických systémov a zariadení používa-
ných v športových hrách,

•		seminár	k	výsledkom	riešenia	výskumných	
a iných projektov katedry hier vrátane vý-
skumných zámerov na rok 2013,

•		vedecký	seminár	„Veda	mladých“,
•		vedecké	a	odborné	poznatky	z	cyklistic-

kej teórie a praxe.

Okrem týchto podujatí sa v rámci Týž-
dňa vedy a techniky konalo aj Slávnostné 
zasadnutie VR UK a FTVŠ UK a slávnostné 
odovzdanie Veľkej zlatej medaily prof. Čer-
nušákovi (viac na strane 20), stretnutie rie-
šiteľov projektu e-Learning Fitness (viac na 
strane 24), prednáška „Obsahová analýza 
textov a tvorba záverečných prác“, 6. ročník 
súťaže „Silák fakulty – Crossfit Indoor Chal-
lenge“ a súťaž „Agility“ pre študentov.

Verím, že úspešnou organizáciou pod-
ujatí prispela FTVŠ UK aspoň čiastočne k 
naplneniu posolstva Týždňa vedy a techni-
ky – vytvárať podmienky pre rozvoj vedy a 
techniky, stimulovať záujem mladých ľudí 
o vedu a techniku, o kariéru vo výskume 
a vývoji, ako aj zvýšiť informovanosť odbor-
nej i laickej verejnosti o úlohe vedy v kaž-
dodennom živote.

Oľga Kyselovičová, prodekanka  
FTVŠ UK

Univerzita Komenského 
sa zapojila množstvom podujatí

Široké spektrum  
 ponuky FTVŠ UK 

Napriek všeobecne panujúcemu názoru, že „telocvikári“ a veda sa 
nemajú veľmi v láske, nedávno ukončený 8. ročník Týždňa vedy a tech-
niky nás presvedčil o opaku. Považujem ho za mimoriadne úspešný 
tak z pohľadu počtu podujatí, ponuky, ako aj angažovanosti študentov, 
doktorandov a mladých vedeckovýskumných pracovníkov.

V týždni od 7. do 11. novembra 2011 
sa uskutočnil už tradičný Týždeň vedy 
a techniky na Slovensku 2011, ktorý 
organizuje Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu UK, Centrum vedec-
ko-technických informácií SR a Ná-
rodné centrum pre popularizáciu vedy 
a techniky v spoločnosti. Aj tento rok 
sa doň vedeckými podujatiami zapojila 
Univerzita Komenského a jej pracovis-
ká. Aspoň niektoré podujatia Vám na 
stránkach Našej univerzity priblížime. 
Podujatie má za cieľ informovať verej-
nosť o poznatkoch vedy a techniky, po-
pularizovať vedu medzi mladými ľuďmi, 

ako i zlepšiť vnímanie vedy a techniky v 
povedomí spoločnosti.

Konferencia „Quo vadis vzdelávanie 
k vede a technike na stredných školách“ 
sa konala počas 7. – 9. 11. 2011. Vystúpili 
na nej viacerí odborníci z Univerzity Ko-
menského. Počas prvého dňa sa s pred-
náškami predstavili pracovníci z FMFI UK 
Dr. Mária Slavíčková, Dr. Iveta Kohanová, 
Dr. Viera Haverlíková a z PriF UK Dr. Ivan 
Rutek a Dr. Mária Bizubová, Dr. Lukáš Kri-
vosudský a doc. Milan Drábik. 

Dňa 8. 11. na konferencii vystúpil aj rek-
tor UK prof. Karol Mičieta s prednáškou 

„Skúsenosti a ciele UK v spolupráci so 
strednými školami“. K téme prispeli pred-
náškou aj pracovníci FMFI UK Dr. Peter 
Vankúš a Mgr. Jana Horváthová.

Súčasťou podujatia boli aj iné sprievod-
né podujatia, z ktorých niektoré sa konali 
aj mimo týždňa 7. – 11. 11. Takéto pod-
ujatia ponúkli Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK, Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK, Prírodovedecká fakulta UK, 
Lekárska fakulta UK, Fakulta manage-
mentu UK i Filozofická fakulta UK.

                            LM
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Medzinárodná vedecká  

konferencia Atletika 2011
Dňa 25. 11. 2011 sa Katedra atletiky Fakulty telesnej výcho-

vy a športu UK stala miestom pätnásteho stretnutia odborní-
kov v oblasti atletiky. Putovná medzinárodná konferencia sa 
na našu fakultu vrátila po piatich rokoch. Okrem domácich 
účastníkov – vysokoškolských pedagógov naša katedra priví-
tala zahraničných kolegov z Poľska a Českej republiky. Boha-
tý program tvorilo 31 prednášok rozdelených do troch sekcií: 
športový tréning v atletike, atletika v školskej telesnej výchove 
a kondičná atletika. 

Konferenciu slávnostne otvoril vedúci Katedry atletiky FTVŠ UK 
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., pričom širokému plénu 
ozrejmil vznik a históriu konferencie, ktorá sa datuje do roku 1996. 
V tomto roku sa u nás organizovala 1. konferencia s názvom Teo-
retické a praktické problémy súčasnej atletiky na počesť nedo-
žitých 85 rokov prof. Andreja Kuchena. Od svojho vzniku až do 
dnešných čias si konferencia udržiava monotematický charakter a 
zaoberá sa hlavne súčasnými problémami atletiky. Od roku 2001 
sa okrem našej katedry do úspešného projektu zapojili katedry 
TVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici, KTVŠ UKF v Nitre, FTVS UK 
v Prahe a FSS MU v Brne. Miesto konania tejto jedinečnej konfe-
rencie si medzi sebou striedajú jednotlivé univerzity.

O tom, že novinky v oblasti rozvoja kondičných schopností v at-
letike zaujímajú aj budúcich učiteľov telesnej výchovy a trénerov, 

svedčí veľký počet zúčastnených študentov z bakalárskych, ma-
gisterských i doktorandských študijných programov. Organizačný 
výbor konferencie privítal, že študenti využili jedinečnú príležitosť 
vypočuť si prezentácie výsledkov najnovších štúdií na vysokej od-
bornej úrovni a tiež možnosť spoznať a rozprávať sa s osobnosťa-
mi v oblasti atletiky a kondičného tréningu. Všetky príspevky boli 
publikované vo vedeckom zborníku, ktorý dostal každý účastník 
priamo na konferencii.

Po prednáškach nasledoval workshop, kde za okrúhlym stolom 
panovala veľmi príjemná a priateľská atmosféra. Zúčastnení sa 
dohodli, že nasledujúca konferencia Atletika 2012 sa bude konať 
dňa 23. 11. 2012 na Katedre atletiky, plávania a športov v prírode 
Masarykovej univerzity v Brne.

Mgr. Dušana Čierna, 
doktorandka Katedry atletiky FTVŠ UK

foto: A. Lednický
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Výber témy rešpektoval skutočnosť, 
že funkcionálne posilňovanie s prevahou 
komplexných cvičení s lepším systémovým 
efektom sa dostáva na prioritné miesto v 
porovnaní s morfologickým posilňovaním, 
ktoré je zamerané prevažne na hypertro-
fiu svalstva. Veľká skupina športov má 
v štruktúre športového výkonu na vyššej 
faktorovej úrovni práve rýchlostno-silové 
schopnosti. Vzpieranie ako rýchlostno-
-silová športová disciplína je jednoznačne 
nositeľom hodnôt aj v smere uplatnenia 
tréningových prostriedkov v kondičnej prí-
prave iných špecializácií. Tento aspekt sa 
opiera o výsledky vedeckých sledovaní, 
ktorých analýza bola obsahom realizované-
ho seminára. 

Akcia podporujúca celoživotné vzdeláva-
nie trénerov bola zahrnutá do Týždňa vedy 
a techniky na FTVŠ UK. Jedným z hlavných 
zámerov bolo prezentovať prepojenie ve-
decko-výskumnej činnosti v oblasti špor-
tu s trénerskou praxou, čo sa v súčasnosti 
považuje za jeden z limitujúcich činiteľov 
progresu športovej výkonnosti. Kvalitný 
prednášateľský kolektív tvorený medziná-
rodne uznávanými odborníkmi zo športovej 
sféry, ako aj aktuálnosť riešenej problema-
tiky, zabezpečili vysokú účasť širokej od-
bornej verejnosti. 

Viac ako 100 registrovaných účastníkov 
z radov študentov, trénerov a zástupcov 
vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej a 

 Vzpieranie 
  pre rozvoj sily a kondície

Slovenský zväz vzpierania v spolupráci s Medzinárodnou vzpieračskou federá-
ciou (IWF) a Katedrou športovej kinantropológie FTVŠ UK zorganizovali dňa 29. 10. 
2011 v poradí už 2. medzinárodný seminár trénerov vzpierania. Dejiskom vzdelá-
vacieho seminára „Vzpieranie pre rozvoj sily a kondície – uplatnenie prostriedkov 
vzpierania v kondičnej príprave“ bola Aula prof. Stráňaia. 
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Zámerom projektu je zjednotenie zák-
ladných požiadaviek vzdelávania trénerov 
a inštruktorov v oblastiach fitnes (osobný 
tréner, inštruktor aerobiku, inštruktor aqu-
afitnes, inštruktor fitnes) v európskych kra-
jinách formou e-Learningu. 

FTVŠ UK je jedným z 19 partnerov, kto-
rých hlavnou úlohou je overiť navrhnuté 
modely vzdelávacích programov a vytvoriť 
platformu pre vznik medzinárodného a ná-
rodných registrov. Spoluriešiteľmi projektu 
za FTVŠ UK sú: PaedDr. Jana Labudová, 

PhD., doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, 
PhD., PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD., a 
Mgr. Kristína Hižnayová, PhD. Spolufinan-
covaný je z prostriedkov EACEA (The Edu-
cation, Audiovisual and Culture Executive 
Agency).

V rámci rokovania FTVŠ UK nadviazala 
odbornú spoluprácu so vzdelávacími sub-
jektmi v Portugalsku, Španielsku, Rumun-
sku a Poľsku. 

Poďakovanie riešiteľského kolektívu 
na čele s prof. Umbertom Nannim za vý-

bornú organizáciu a adekvátne pracovné 
prostredie patrí aj dekanovi FTVŠ UK doc. 
PaedDr. Miroslavovi Holienkovi, PhD., 
a členom vedenia FTVŠ UK doc. PaedDr. 
Oľge Kyselovičovej, PhD., a Mgr. Ľuboro-
vi Tománekovi, PhD., ktorí osobne privítali 
účastníkov, ako aj všetkým, ktorí prispeli 
k úspešnej realizácii podujatia.

Mgr. Kristína Hižnayová, PhD., 
FTVŠ UK

Bude možné študovať fitnes 
     pomocou e-Learningu?

Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) hostila v dňoch 24. – 25. 10. 2011 v rámci sprievodných podujatí 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011 riešiteľov európskeho projektu celoživotného vzdelávania e-Learning 
Fitness zo 17 krajín. Hlavným riešiteľom projektu sú Universita degli Studi di Roma La Sapienza a Talianska federá-
cia aerobiku a fitnes.

Zľava prof. Umberto Nanni (Universita degli Studi di Roma La Sapienza), Mimi Rodriguez Adami (FIAF), doc. Miroslav Holienka, doc. Oľga Kyselo-
vičová, Dr. Ľubor Tománek (FTVŠ UK)

Českej republiky sa zapájalo aktívne do 
priebehu seminára. Odborné diskusné 
príspevky boli jednoznačne prediktorom 
dobrého ohlasu a pozitívneho hodnote-
nia seminára z radov poslucháčov, ako aj 
predstaviteľov zúčastnených organizácií. 
Vďaka „IWF development program“ sa 
podarilo okrem realizácie seminára vy-
dať zborník, ktorý spĺňa kritériá vedeckej 
publikácie a je dostupný na stránke SZV 

(www.vzpieranie.sk). Organizačný tím 
registroval pozitívne stanovisko IWF pre 
pokračovanie v organizácii vzdelávacích 
aktivít podobného charakteru. 

V mene organizačného výboru, ako 
aj v mene trénersko-metodickej komisie 
SZV by som sa chcel poďakovať organi-
zátorom a hlavne prednášajúcim, ktorí 
prispeli k rozšíreniu poznatkovej bázy 
domácich a zahraničných trénerov. S ma-

ximálnym presvedčením a cieľom podob-
ného úspechu sa púšťame do prípravy 3. 
medzinárodného seminára trénerov, ktorý 
má byť sprievodnou akciou Majstrovstiev 
sveta juniorov do 17 rokov organizova-
ných SZV v roku 2012.

Mgr. Gabriel Buzgó, PhD.,  
Katedra športovej kinantropológie 

FTVŠ UK
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Keď sa na telovýchovné osobnosti  
nezabúda...
            ... obohacuje to nás všetkých
Spomienky a živé obrazy výrazných 

osobností, ktorých sme stretli, keď sa práve 
o nás obtrela tá šťastná náhoda, sa nikdy 
nedajú vymazať z našej pamäte. Tvoria ne-
oddeliteľnú súčasť našej identity, toho, čo 
sme, čím sme sa stali a čo znamenáme pre 
iných a zároveň pre seba samých. Vďaka 
nim nikdy nie sme sami/y, lebo môžeme 
s nimi viesť nečujný hovor či už v mysli ale-
bo vo sne. A predsa sú situácie, keď zatú-
žime stretnúť sa so známymi, s ktorými nás 
spája to, že sme mali šťastie stretnúť tú istú 
osobnosť. A nielen to. Chceme našu skúse-
nosť a poznatky odovzdať mladším, ďalšej 
generácii. Pre tých, ktorým sa akademická 
pôda stala domovom, je to poslanie, ktoré 
do veľkej miery napĺňa zmysel ich profesi-
onálnej práce. Podnetom sprostredkovania 
kontinuity medzi generáciami často bývajú 
rôzne životné jubileá. Inak to nebolo ani 
v prípade nedožitých 75. narodenín býva-
lého reprezentačného trénera v zjazdovom 
lyžovaní PhDr. Ladislava Zacharidesa, kto-
rého sme si chceli pripomenúť výstavou 
a odborným seminárom. 

Hlavnou iniciátorkou a organizátorkou bola 
doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD., z Kated-
ry športov v prírode a plávania na FTVŠ UK 
v Bratislave. Spoluorganizátormi podujatia 
bola Trénerská akadémia FTVŠ UK a Sloven-
ská lyžiarska asociácia. V piatok dňa 28. ok-
tóbra 2011 sa v Bratislave zišla v aule Fakulty 
telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) pes-
trá lyžiarska verejnosť. Prišli absolventi fakul-
ty, odborní asistenti, tréneri, bývalé reprezen-
tantky, telovýchovní lekári realizačného tímu 
reprezentačného družstva zjazdárok v rokoch 
1969 – 1978, zástupcovia veteránskeho 
lyžovania, reprezentačný tréner telesne po-
stihnutých lyžiarov na Slovensku a predseda 
Úseku alpských disciplín ako zástupca Slo-
venskej asociácie lyžovania. 

Seminár v zastúpení dekana FTVŠ UK doc. 
PaedDr. Miroslava Holienku, PhD., pozdravila 

študijná prodekanka doc. PaedDr. Oľga 
Kyselovičová, PhD., ktorá zaželala zjazdárom 
veľa úspechov pred blížiacou sa lyžiarskou 
sezónou. O štruktúre športového výkonu 
v zjazdovom lyžovaní referovala doc. Anna 
Blahutová. Nasledoval referát študentky 
FTVŠ UK, dlhoročnej úspešnej českej repre-
zentantky Bc. Evy Kurfürstovej, v ktorom sa 
sústredila na modelovanie dlhodobej športo-
vej prípravy vrcholovej reprezentantky. Svoje 
skúsenosti, postrehy a návrhy zamerala aj na 
žiacke družstvá, nakoľko v Bratislave sa kon-

centruje športová príprava 
tejto vekovej kategórie. Veľa 
absolventov FTVŠ UK aj 
z tatranských oblastí sa ve-
nuje trénerskej práci práve 
v bratislavských lyžiarskych 
kluboch. Referáty o prípra-
ve doplnil svojimi skúsenos-
ťami bývalý telovýchovný 
lekár MUDr. Juraj Skladaný. 
Poznatky o výžive, pitnom 
režime, doplnkových pro-
striedkoch v športovej prí-
prave v zjazdovom lyžovaní, 
ktoré tlmočila doc. MUDr. 
Hanka Lukáčová, CSc., 
boli cennou informáciou 
nielen pre trénerov, ale aj 
rodičov lyžiarov. Prítomní sa 
zaoberali významom práce 
fyzioterapeuta, bez ktoré-
ho je príprava vrcholového 
športovca málo efektívna. 
Predmetom diskusie boli aj 
problémy súvisiace so so-
ciálnymi aspektmi športovej 
prípravy, motiváciou detí pre 
šport a skúsenosťami čes-
kých zjazdárov a zjazdárok 
s individuálnym systémom 
športovej prípravy, založe-
nom na „rodinnom kaučovaní“. Rozprúdila 
sa zaujímavá diskusia o regresii pohybovej 
výkonnosti v staršom veku, o názoroch na zní-
ženie kĺbových bolestí vplyvom kryptoterapie, 
o využití umelých protéz v športovej príprave 
telesne postihnutých lyžiarov. 

Nič nemohlo lepšie dokresliť pohodovú 
atmosféru seminára a spojiť odbornú stránku 
s osobným rozmerom a priateľským stretnu-
tím ako otvorenie výstavy venovanej športové-
mu životu takej osobnosti, akou bol Ladislav 
Zacharides. Za prítomnosti manželky a viace-
rých priateľov z radov moderných päťbojárov 
sa na úvod prihovorila riaditeľka Múzea teles-
nej kultúry PhDr. Zdenka Letenayová. Záme-
rom výstavy bolo predstaviť „nášho“ trénera 
ako veľmi všestranného športovca, ktorého 
sme obdivovali a uznávali už od našich za-
čiatkov pretekárskeho lyžovania v Liptovskom 
Mikuláši. 

Z jeho biografie sa dá veľmi stručne vyčí-
tať, že tento štiavnický rodák bol bežec, pla-
vec, päťbojár, lyžiar, ktorý absolvoval pražskú 
Fakultu tělesné výchovy a sportu a Tyršovu 
školu. Dlhé roky sa venoval rozvoju zimného 
päťboja a spolu s prof. Igorom Benkom hlav-

ne zjazdárskej mládeži na Liptove. Vychoval 
rad úspešných československých reprezen-
tantiek v zjazdovom lyžovaní. Neskôr pôsobil 
ako metodik v Stredisku vrcholového športu 
ČSZTV v Bratislave, kde sa po zranení kra-
sokorčuliara Jozefa Sabovčíka venoval jeho 
kondičnej príprave a pomohol mu k zisku me-
daily na ZOH. 

V uvádzaní citátov zo spomienok priateľov, 
bývalých zverenkýň či známych na vystave-
ných paneloch vyznieva jeho charakteristika: 
bol to vynikajúci priateľ, mnohostranný a vše-
stranný talent, optimistický, vtipný a zábavný 
človek, oduševnený organizátor, nadšenec 
športu, schopný zblázniť ľudí okolo seba, 
úspešný tréner, náročný avšak s nadhľadom 
zábavy a hry. Skrátka „Čviro“, tak ho volal 
celý športový svet, bol „výrazná a svojrázna 
postava“, schopná inšpirovať iných ľudí. Na-
plno prežíval pravdu, že „šport to nie sú len 
víťazstvá, sú to aj emócie, zážitky, prehry 
a priateľstvá!“

doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD., 
FTVŠ UK, 

doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., FiF UK
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Diskusné hry
Diskusné hry vznikli vo Veľkej Británii pre 

potreby spoločnosti ako nástroj hľadania od-
povedí na témy bez jednoznačného riešenia. 
Je to vlastne jednoduchá kartová diskusná 
hra, ktorej cieľom je podporiť diskusiu na 
kontroverzné témy vo vede. Každá diskus-
ná hra sa týka konkrétnej témy, a pretože 
neexistujú žiadne správne alebo nesprávne 
odpovede, hráči môžu slobodne vyjadriť 

svoje vlastné názory aj bez akejkoľvek pred-
chádzajúcej znalosti o téme. Návštevníci si 
v priestoroch fakulty budovali osobné posto-
je a rozvíjali argumentáciu k témam klimatic-
ké zmeny, energia pre budúcnosť a nano-
technológie. 

Realita a fyzika
Pre mladších študentov bol veľmi obľú-

beným aj „Súboj na labilnej tácke“, kde sa 

pomocou kuchynského plechu a drevených 
kociek učili pravidlá o ťažisku. Zahrať sa s fy-
zikou mohli aj v počítačom podporovanom 
prírodovednom laboratóriu, či s optickou 
súpravou pri hre so svetlom.

Virtuálna realita
Okrem reality si mohli návštevníci otesto-

vať základný spôsob modelovania a oživova-
nia 3D scény v počítači, teda vytváranie vir-
tuálnej reality pomocou VRML (Virtual reality 
modelling language), či podstúpiť základný 
exkurz do matematického nástroja, ktorým 
sa napríklad hľadajú gény v postupnosti báz 
DNA (skryté Markovové modely).

Vesmír
Z virtuálnej reality sa zase mohli presunúť 

do sveta mimo našej Zeme. Túto cestu im 
ponúkli prednášky z astronómie. Zo široké-
ho výberu prednášok odzneli počas týždňa 
vedy prednášky na tému: Meteorit Košice, 
Malé svety slnečnej sústavy, Orientácia na 
nočnej oblohe, Vznik a vývoj hviezd, Astro-
nomické ďalekohľady súčasnosti. Do akcie 
týždňa vedy sa, samozrejme, zapojilo aj As-
tronomické a geofyzikálne observatórium 
FMFI UK v Modre, a tak záujemcovia o túto 
oblasť fyziky mali možnosť vidieť priamo 
prácu astronómov, technické zariadenia, či 
spracovanie meraní.

Iné rozmery
V rámci týždňa vedy odzneli aj odborné 

prednášky, ktoré boli voľne prístupné ši-
rokej verejnosti. Návštevníci mali možnosť 
vypočuť si prednášku o modelovaní úspeš-
ných stratégií metódami neurolingvistického 
programovania pod názvom „Optimalizácia 
vo svetle matematického a psychologického 
myslenia“, či prednášku „Štruktúra sveta z 
hľadiska časticovej fyziky“, kde v historickom 
kontexte bolo ukázané, ako objavy na poli 
časticovej fyziky menili náš pohľad na svet, 
ktorý nás obklopuje. Súhra náhod umožnila 
návštevníkom zhliadnuť aj prednášku profe-
sora Alfreda Inselberga pod názvom „Parallel 
Coordinates: Visual Multidimensional Ge-
ometry and its Application“. Knihu prof. In-
selberga Parallel Coordinates slovami „Well 
done!“ oceňuje Stephen Hawking, Cam-
bridge University. Základná myšlienka je bri-
lantná, dovoľuje vidieť n-rozmerne pomocou 
duality bod/lomená čiara.

Štyri jednotky
Týždeň vedy a techniky sa prekrýval aj 

s medzinárodným dňom origami (po japon-
sky ori – skladať, gami – papier), a preto 

Týždeň vedy a techniky na FMFI UK
Tak, ako v predchádzajúcich rokoch sa Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) zapojila do týždňa vedy na Slovensku množ-

stvom sprievodných podujatí. Na pôde fakulty odzneli zaujímavé populárno-náučné prednášky na rôzne témy týkajúce sa vesmíru, virtuálnej 
reality, matematického a psychologického myslenia, štruktúry sveta a prepojenia DNA s informatikou či origami s matematikou. Okrem pred-
nášok zorganizovali zamestnanci viacero interaktívnych dielní, zameraných nielen na študentov, ale aj širokú verejnosť, napr. diskusné hry, 
skladanie origami, oživovanie 3D scény v počítači, hry s fyzikou pomocou optickej súpravy, počítača či plechu na pečenie koláčov.
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Konferencia sa niesla v znamení hodnote-
nia stavu súčasných slovenských médií v no-
vom miléniu. Jej cieľom bolo poukázať tak na 
aktuálne vývojové trendy, ako aj anomálie či 
defekty objavujúce sa, resp. pretrvávajúce 
v súčasných slovenských médiách, a to ve-
rejnoprávnych aj komerčných. 

Svetlana Hlavčáková spolu so svojou dok-
torandkou Simonou Mikušovou vo svojich 
príspevkoch poukázala na neustále sa zvy-
šujúci podiel násilia a krutosti prezentova-
ných všetkými štyrmi našimi audiovizuálnymi 
médiami – RTVS/Slovenská televízia, Markí-
za, JOJ a TA3 v ich hlavných spravodajských 
reláciách. Na nastolený problém reagoval 
predseda SSN P. Kubínyi a ich slová potvrdili 
jeho bohaté skúsenosti z praxe. 

Eva Bachletová, odborníčka na cirkev-
né médiá, zase ponúkla z historickej a 
analyticko-syntetickej perspektívy ucelený 
pohľad na stav súčasnej evanjelickej prin-
tovej žurnalistickej tvorby. V druhej časti 
konferencie vystúpila Mária Follrichová so 
svojou pútavou prednáškou o investigatív-
nej žurnalistike. Miloš Horváth didaktickým 
spôsobom načrtol model komunikácie apli-
kovateľný vo sfére masmediálnej komuni-
kácie a prednáškové dopoludnie uzavrel 
doktorand Róbert Šedivý, ktorý sa zameral 
na fenomén politainmentu, takmer úplne 
absentujúci fenomén v súčasných sloven-
ských médiách. 

Prednášky prezentované na konferencii 
budú v kompletnej textovej podobe publiko-

vané v pripravovanom zborníku, ktorý by mal 
vyjsť do konca roka.

Konferencia prebehla v pokojnej a inšpi-
ratívnej atmosfére, za čo patrí vďaka aj spo-
luorganizátorovi – Slovenskému syndikátu 
novinárov. Na škodu veci však je, že v publiku 
absentovali zástupcovia médií i ďalší poslu-
cháči. Informácie, fakty, hodnotiace súdy či 
kritické výstupy z jednotlivých analýz, ktoré 
odzneli na konferencii totiž mali potenciál zau-
jať aj širšie publikum. Spojenie teórie a praxe, 
výskumu a mediálnej reality, ako sa zdá, vo 
sfére masmediálnej komunikácie u nás dopo-
siaľ nefunguje. A pritom pre obidve strany by 
toto spojenie bolo viac ako užitočné.

doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., 
Mgr. Miloš Horváth, PhD., FiF UK

Foto: Eva Bachletová

Reflexia médií 21. storočia
Na pôde Slovenského syndikátu novinárov (SSN) sa dňa 10. novembra 2011 uskutočnila – ako už každoročne v rámci Týždňa 

vedy a technika na Slovensku – vedecká konferencia členov Katedry žurnalistiky FiF UK s názvom Reflexia médií 21. storočia. 
Konferenciu otvoril a moderovania jej prvej časti sa ujal predseda SSN Peter Kubínyi.

v piatok zavítala na dielňu origami aj kultúrna 
attaché veľvyslanectva Japonska pani Yuki 
Wakasugi. Dátum 11. 11. štyri jednotky pred-
stavujúce štyri strany štvorca umožnili našim 
návštevníkom dozvedieť sa o histórii sklada-
nia papiera, ako aj o tom, či skladanie origa-
mi pomáha pri učení matematiky a či naopak, 
znalosť matematiky pomáha pri skladaní.

Výstavy
Po celý čas boli vo vestibule fyziky návštev-

níkom voľne k dispozícií dve výstavy. Interak-
tívna výstava pod názvom „Kvapaliny netra-

dične“, ktorú v priestoroch fakulty realizovalo 
občianske združenie Schola Ludus, vznikla 
pri príležitosti 20. výročia projektu. Druhá as-
tronomická výstava vznikla v spolupráci s OZ 
Planetárium Bratislava v rámci projektu APVV 
pod názvom „Astronómia – cesta poznáva-
nia“.

V týždni od 7. do 11. novembra 2011 na-
vštívilo FMFI UK 582 zaregistrovaných štu-
dentov stredných a základných škôl. Spolu 
u nás strávili viac ako 1276 študentohodín, 
to znamená, že v priemere každý študent ab-
solvoval u nás aspoň dve hodiny dielní, pred-

nášok, hier, pokusov či diskusie. Väčšinu 
prednášok a dielní navštívili aj neregistrovaní 
návštevníci.

Naša akcia bola len jedna z veľkého počtu 
sprievodných akcií pripravených na týždeň 
vedy, a preto nás teší aktívny záujem študen-
tov o našu ponuku. Veríme, že sa im u nás 
páčilo a že si aspoň niektorí zapamätajú aj 
dlhý názov našej fakulty a univerzity, a že si 
naň spomenú raz, keď sa budú rozhodovať 
kam na vysokú školu.

Martin Belluš, Soňa Gažáková, FMFI UK



28

ných zbierok podporujúcich zasiahnuté regióny 
a prechovávajú k nim značné predsudky. Témy 
ako klimatické zmeny, či problémy utečencov 
ostávajú často ignorované v bežnom živote ľudí, 
no z globálneho hľadiska znamenajú obrovskú 
výzvu pre Európu. Podľa Stephena napríklad aj 
drobná pomoc vo forme preferencie Fair Tra-
de výrobkov prispieva k lepším životným pod-
mienkam pre ľudí trpiacich v týchto regiónoch 
núdzou.

Diskusia bola veľmi podnetná a veríme, že 
v každom zo zúčastnených zanechala aspoň 
trochu presvedčenia, že aj malá pomoc z našej 
strany dokáže spraviť niekoho život aspoň na 
moment krajším, lepším a kvalitnejším.

V prípade záujmu o nadchádzajúce diskusie 
o. z. Ad Hoc sledujte stránku: www.facebook.
com/adhocdiskusie.

Martin Lukáč, Katarína Chovancová, 
študenti FiF UK,  foto: Martin Nedeliak

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

Ostatná diskusia sa uskutočnila 24. 11. 
v spolupráci s Nadáciou Pontis a Centrom pre 
teritoriálne a medzinárodné štúdiá. V rámci nej 
sa organizátori rozhodli zamerať sa na otázky 
rozvojovej spolupráce a rozvojového vzdelá-
vania v kontexte aktivít Európskej únie v tejto 
sfére. Hosťami boli tentoraz dvaja experti z Ír-
ska, pričom prvým z nich bol Gerard McCann, 
riaditeľ projektu Global Dimension in Education 
a prednášajúci zo St. Mary’s University College,  
Queen’s University v Belfaste. Gerard sa na tému 
rozvojovej spolupráce zameriava hlavne z pohľa-
du Európskej únie, osobne navštívil Zambiu, 
Nairobi, či Keňu v rámci terénnych projektov. 
Druhým diskutujúcim bol Stephen McCloskey, 
riaditeľ Centre for Global Education a editor 
Policy and Practice: A Development Education 
Review, jedného z prvých periodík zameraného 
na tému rozvojového vzdelávania v Írsku. Spolu 
napísali knihu Od lokálneho ku globálnemu – 
Kľúčové problémy rozvojových štúdii, ktorá je 
v slovenskom preklade bezplatne distribuovaná 
Nadáciou Pontis. 

Priebeh diskusie sa rovnako ako pri predo-
šlých niesol v neformálnej atmosfére formou voľ-
nej diskusie hostí a zúčastnených návštevníkov. 
Podľa Gerarda McCanna je hlavným dôvodom 
rozvojovej spolupráce jej ľudský aspekt. Zdôraz-
ňoval totiž názor, že práve pomoc ľuďom v núdzi 
z každého z nás robí lepších ľudí. Problémy, kto-
ré v týchto krajinách existujú, sú obrovské a to 
najľahšie je ignorovať ich, no podľa Gerarda je 
to práve osobná návšteva extrémne chudobných 
regiónov, čo dokáže postoje ľudí absolútne zme-
niť. Miesta i celé krajiny bojujúce s absolútnou 
chudobou, kde má viac ako polovica ľudí HIV 
a nemá akýkoľvek prístup k medicínskej starost-
livosti sú, bohužiaľ, v krajinách tretieho sveta 
realitou. Za najväčšie prekážky rozvojovej spolu-
práce zo strany EÚ považuje prílišnú byrokraciu 
a s tým spojenú korupciu. Hovoriac o korupcii 
veľmi otvorene sa vyjadril, že: „Peniaze, ktoré sú 
vyhradené na pomoc týmto krajinám majú z EÚ 
do cieľa veľmi dlhú cestu. Ak si na každej za-
stávke niekto ukrojí čo i len malý kúsok, tak si 
môžete predstaviť, aká čiastka reálne dosiahne 
svoju cieľovú destináciu.“

Stephen McCloskey sa viac venuje osvete 
rozvojovej spolupráce v rámci Írska. Jeho mi-
movládna organizácia organizuje pravidelné 
sedenia i kurzy, ktoré sú určené pre ľudí zau-
jímajúcich sa o otázky rozvojového vzdelávania 
a spolupráce, prípadne chcú aktívne priložiť 
ruku k dielu. Sám navrhoval mnoho spôsobov, 
ako sa dá reálne pomôcť ľuďom v spomínaných 
krajinách – už počiatočné uvedomenie si, že 
nám záleží na tom, aby aj ostatní ľudia mohli 
žiť v dôstojných podmienkach, je podľa neho 
prvým krokom k pomoci. Problémom v stredo-
európskych krajinách je hlavne mentalita ľudí, 
ktorí nie sú zvyknutí prispievať do dobročin-

Diskusia: 

Tretí svet sa dotýka aj nás
Občianske združenie Ad Hoc už niekoľko mesiacov na pôde Filozofickej fakulty UK organizuje diskusie študentov s odborníkmi na aktuálne 

témy, akými boli revolúcie v Egypte či Líbyi, alebo otázka budúcnosti eurozóny. Medzi diskutujúcimi sa doteraz objavili Ivo Samson, Eduard Chme-
lár, Jaro Drobný, Ján Boďa, či Juraj Karpiš.

„Veci sa dajú meniť, ale veľmi ťažko. Ak má 
niekto v sebe takú predstavu, narazí na veľký 
problém a odpor. Jediné, čo môžeme, je meniť 
samých seba,“ odpovedal mladým Marián Kol-
ník, ktorý má dvadsaťročné skúsenosti v oblasti 
manažmentu. V ekonómii sa podľa neho ľudia 
učia mylné poučky o zdrojoch. Často pri nich 
zabúdajú, že zdrojom každej energie v spoloč-
nosti je človek. To všetko ostatné sú len pros-
triedky, či už finančné alebo technické. Aj preto 
by mali byť ľudia v práci, živote a firme vedení, 
nie riadení ako stroje. 

Cieľom podujatia je pozrieť sa na tému z 
viacerých hľadísk. Kristin LaRonca Parpel zo 
svojich skúseností v koučingu hovorí, že ľudia 
menia veci veľa ráz až vtedy, keď zmena už 
horí: „Chýba im motivácia, nie sú šťastní, alebo 
sa nudia. Treba sa vyvarovať situáciám, keď už 

človek vidí všetko čierne a nedá sa z toho dostať 
von.“

Počas podujatia sa účastníci pýtali rečníkov 
priamo v panelovej diskusii alebo počas záve-
rečných workshopov. Kedy by sa veci mali me-
niť? Dušan Ondrušek tvrdí, že každý z nás vie, 
kedy je preňho zmena potrebná: „V momente, 
keď človek dospeje k názoru, že ten moment 
prišiel, musí mať odvahu. Je však potrebné po-
čúvať druhých a uvažovať o alternatívach, z kto-
rých si vyberie.“ 

Viac o osobnostiach, ktoré na podujatí vystú-
pili, ako aj o ďalších aktivitách, sa dozviete na 
stránke www.inspirativnemyslienky.sk.

Lenka Tomanová, 
Manageria

FIM inšpiroval k zmene mladých 
v Mlynskej doline

Na štvrtom pokračovaní podujatia Fórum inšpiratívnych myšlienok, ktoré organizuje občian-
ske združenie Manageria s podporou Nadácie Tatra banky, sa s 324 mladými ľuďmi o osobnú 
skúsenosť podelilo šesť osobností. O tom, ako veci meniť, hovoril zakladateľ Dobrého anjela 
Andrej Kiska, poradca ministra dopravy Marián Kolník, manažérka vzdelávacích projektov Ja-
nette Maziniová, tanečník Laci Strike, koučka vrcholových manažérov Kristin LaRonca Parpel a 
Dušan Ondrušek, ktorý bojuje za posilnenie demokratickej kultúry na Slovensku.
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Cieľom konferencie bolo skúmať a poukázať 
na zjednocujúce prvky Európy, ktoré vyplývajú 
zo spoločných historických základov. Snažili 
sme sa nájsť odpovede na otázky, ako rozvinúť 

našu spoločnú európsku charakteristiku, akým 
hrozbám musíme čeliť, ako vôbec definovať 
našu spoločnú identitu pri pohľade na rozdie-
ly medzi jednotlivými európskymi národmi vo 

všetkých oblastiach života. Veľmi diskutovanou 
problematikou bola aj otázka rozširovania EÚ.

Organizátormi konferencie boli študenti ne-
meckých univerzít združení v organizácii SFE. 
Na konferencii sa však spolu stretlo vyše 100 
študentov zastupujúcich viac ako 30 krajín Eu-
rópy. Zaujímavá bola tiež účasť zástupcov Číny, 
Japonska a Taiwanu. Slovenskú republiku zastu-
poval náš malý dvojčlenný tím tvorený študent-
kami medzinárodného manažmentu na Fakulte 
managementu UK.

Na konferencii sme získali množstvo pod-
netných informácií a skúseností do ďalšieho štú-
dia, ako i veľa nových priateľstiev, čo považujeme 
za najväčší prínos do budúcnosti, nakoľko práve 
medziľudské vzťahy medzi účastníkmi boli pria-
mym dôkazom toho, čo znamená nielen hľadať, 
ale konkrétne „žiť spoločnú európsku identitu“.

Katarína Benčatová, Gabriela Urbanová, 
študentky FM UK

Školenie knihovníkov
akademických knižníc v Reykjavíku

Utrecht Network je európska sieť spolupráce 31 univerzít v 29 krajinách. Medzi jej hlavné 
ciele patrí podpora medzinárodnej mobility študentov, pedagogických pracovníkov a ďalších 
zamestnancov partnerských univerzít. Podujatím tejto jesene bolo týždenné školenie pre kni-
hovníkov a informačných pracovníkov – Staff training week, na ktorom som mala možnosť sa 
zúčastniť v rámci programu ERASMUS. Hostiteľskou inštitúciou bola University of Iceland od 17. 
do 21. októbra 2011 v Reykjavíku na Islande. 

Na začiatku pracovného programu Islandská 
národná a univerzitná knižnica predstavila svoje 
digitálne projekty a online katalógy. Ťažiskom 
bola prezentácia Gegnir.is – národného kniž-
ničného systému, ktorý zároveň pomenúva aj 
jednotný celoislandský online katalóg, ďalej 
Timarit.is – katalóg digitalizovaných periodík 
do roku 1940, zaujímavé boli aj kolekcie sta-
robylých rukopisov a máp Islandu. Ďalej pred-
stavili portál Hvar.is, ktorý sprostredkuje prístup 
k elektronickým informačným zdrojom, ktoré 
zabezpečuje islandské konzorcium. Zástup-
covia hostiteľskej univerzity nám umožnili pre-
hliadku priestorov jednotlivých fakúlt University 
of Iceland, sídliacich v moderných budovách, 
ktoré skôr pripomínali sídla slovenských ko-
merčných firiem. Príťažlivo pôsobil svetlý inte-
riér Islandskej národnej a univerzitnej knižnice. 

Ťažiskom pracovného programu boli pred-
nášky a následné diskusie v skupinách na témy 
– informačné vzdelávanie a informačná gramot-
nosť v akademických a univerzitných knižni-
ciach. Podnetom pre diskusie a výmenu skúse-
ností boli prezentácie účastníkov o programoch 
informačného vzdelávania v ich domovských 
knižniciach. Vo viacerých krajinách sa usku-
točnili prieskumy o využívaní informačných 
zdrojov a spokojnosti používateľov. Zhodno-

tenie výsledkov viedlo k záverom, že mladá 
„digitálna“ generácia potrebuje intenzívnejšie 
informačné vzdelávanie. Fakt, že študenti majú 
prístup k väčšiemu objemu informácií nezna-
mená, že sú schopní samostatne, kriticky mys-
lieť a vybrať si kvalitné informácie. Informačné 
preťaženie prináša „syndróm kopíruj & prilep“. 
Prieskumy tiež preukázali, že účastníci kurzov 
organizovaných knižnicami ocenili ich užitoč-
nosť pre svoju prácu, čo sa týka zručnosti vy-
hľadávania a spracovania vedeckých a odbor-
ných informácií. Študenti 
vyhľadávajú informácie 
prostredníctvom googlu 
a nevyužívajú elektronické 
informačné zdroje, ktorých 
zabezpečenie si vyžaduje 
vysoké finančné náklady. 
Zároveň je potrebné zo 
strany knižníc rozšíriť pro-
pagáciu elektronických in-
formačných zdrojov.

Presvedčili sme sa, že 
univerzitné a akademické 
knižnice naprieč Európou 
musia riešiť podobné prob-
lémy a na ich prekonávanie 
neprestajne hľadajú nové 

Zjednotení na študentskej konferencii v Krakove
Ak počujeme názov mesta Krakov, väčšina z nás si predstaví krásne stredoeurópske mesto plné histórie s jedinečnou atmosférou. Ale Krakov je 

tiež najväčšie poľské univerzitné mesto, kde každoročne študuje viac ako 200 000 mladých ľudí. Od 6. do 10. októbra 2011 sme mali možnosť na-
dýchať sa tejto neopakovateľnej atmosféry i my. V týchto dňoch sa tu totiž konal už 17. ročník medzinárodnej študentskej konferencie STUDENTS 
FOR EUROPE. Konferencia sa niesla v duchu hesla: „United, Unique – Searching for a European Identity“

nápady. Aby sa prejavilo ovocie ich úsilia, veľmi 
by sa im zišla viacstranná podpora vedení uni-
verzít a záujem pedagógov. Každý z účastníkov 
si odniesol nejakú inšpiráciu pre svoju prácu, 
či sa to týkalo obsahov kurzov informačnej gra-
motnosti alebo metód prezentovania. 

Kultúrna zložka programu zahŕňala pre-
hliadku hlavného mesta a návštevu pútavej 
výstavy starobylých islandských rukopisov v 
„Kultúrnom dome“. Príjemným spestrením 
bol krátky výlet do Modrej lagúny, kde sme 
sa kúpali v mútnej belasej vode z horúceho 
minerálneho prameňa. Osobitosť Islandu som 
vnímala pri pohľade na pestrofarebnú mestskú 
architektúru, odpočívajúce divé husi v meste, 
rozľahlé skalnaté sopečné pláne a vrchy ob-
rastené iba lišajníkom, machom a trávou, pri-
čom bežné počasie bolo nevyspytateľné ako 
u nás v apríli. Táto zvláštnosť láka k ďalšiemu 
objavovaniu. 

Veronika Perečková,  
Akademická knižnica UK

Účastníci Staff training week pri prehliadke Island-
skej národnej a univerzitnej knižnice
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Nepoučiteľný človek  
s nádejou

Kolokvium otvoril prof. RNDr. Peter Moczo, 
DrSc., z FMFI UK prednáškou „Zemetrasení 
sa nezbavíme a v budúcnosti to s nimi ľahšie 
nebude“. Načrtol odpovede na často kladené 
otázky tektonických zemetrasení – čo to je, 
kde, prečo a ako vznikajú? Uviedol príklady 
toho, že veľkosť a účinky zemetrasenia na da-
nom mieste nemusia korelovať a že potreba 
monitorovania zemetrasení sa stáva pálčivou 
otázkou celej spoločnosti. Ďalej vyzdvihol 
problematiku tichých zemetrasení, ako aj 
nedávnych ničivých zemetrasení vo svete, 
pričom uviedol, čím boli pre seizmológov 
a spoločnosť špecifické. Poukázal na to, že 
zemetrasenia v Japonsku boli, sú a budú, 
a napriek tomu sú ľudia alebo nepoučiteľní 
alebo vedomí ignoranti. Na konci svojej pred-
nášky však priniesol pohľad do budúcnosti 
predikcie zemetrasení, kde sú nové zistenia 
veľmi prekvapujúce, ale našťastie povzbudzu-
júce. 

Jadrová energetika stráca 
argumenty

Po havárii jadrovej elektrárne v japonskej 
Fukušime zazneli na viacerých fórach názory, 
že jadrové elektrárne sú takou komplikovanou 
technológiou, že ju ľudstvo ani pri najlepšej vôli 
nedokáže zvládnuť. Touto témou otvoril svoju 
prednášku doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc., 
predseda SNUS a prezident Európskej nukle-
árnej spoločnosti, nazvanou „FUKUŠIMA... a 
potrebujeme vôbec jadrové elektrárne?“. Uvie-
dol príklady diskusií scenárov odstúpenia od 
jadrovej energetiky (Nemecko), ako aj výraz-
ného zvýšenia jej podielu až na 80 % (Česká 
republika). Jeho príspevok rozprúdil diskusiu 

o tom, či ekonomické, technické a bezpeč-
nostné argumenty strácajú na význame.

Katastrofy minulé a ich 
následky

Záverečná prednáška kolokvia bola ve-
novaná expedícií, ktorú usporiadala SNUS. 
Výsledky meraní a pozorovaní priniesli priami 
účastníci tejto expedície RNDr. Monika Mülle-
rová, PhD., RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD., 
z FMFI UK pod témou „Černobyľ po 25 ro-
koch“. Obaja navštívili pracovisko s naklada-
ním rádioaktívneho odpadu. Toto pracovisko 
bolo v elektrárni vybudované po odstavení 
blokov V1, V2 a V3, ktoré pracovali naďalej aj 
po havárií na bloku V4.

Na vlastné oči videli „ryšavý“ les. Názov po-
chádza z dní krátko po havárií 4. bloku, keď 
stromy v dôsledku silnej dávky zoschli a začali 
hynúť, čím les dostal tmavočervený nádych. 
Keďže mŕtve, aj živé drevo silno vyžarovalo, 
les bol vyrúbaný, spracovaný a zakopaný do 
zeme. Na jeho mieste vysadili nový les, kde 
vedci uskutočnili merania in-situ. 

Cesta bola považovaná za čistú – asfalt bol 
natiahnutý až po havárii a povrch bol pravi-
delne čistený. Príkon dávkového ekvivalentu 
meraný na povrchu cesty bol 1,6 μSv/h. Už 
2 metre od cesty v nízkej tráve na voľnom 
priestranstve bol príkon dávkového ekviva-
lentu dvakrát vyšší. Vo vzdialenosti 1,5 met-
ra od cesty v nízkej tráve, ale pod stromami 
bol príkon dávkového ekvivalentu 5,5 μSv/h. 
Ďalej merali príkony dávkového ekvivalentu vo 
vysokej tráve (19,1 μSv/h), od mŕtveho dreva 
(8,7 μSv/h) a od živých stromov (4,6 – 6,8 
μSv/h). Treba pripomenúť, že namerané prí-
kony dávkového ekvivalentu nepredstavujú 
podstatné zvýšenie radiačného rizika. Pri prí-
kone dávkového ekvivalentu 10μSv/h by sme 

limitnú ročnú efektívnu dávku 1 mSv, ktorá 
platí pre obyvateľov, dostali za 100 hodín po-
bytu v „ryšavom“ lese. Navyše príkon dávko-
vého ekvivalentu až do 10μSv/h je prípustný 
podľa slovenskej legislatívy aj v existujúcich 
stavbách s pobytovými priestormi. 

Skupina navštívila aj expozíciu 4. bloku 
a  bola tiež informovaná o novom prekrytí sar-
kofágu. Odtiaľ sa presunuli do mesta Pripjať, 
kde odobrali niekoľko vzoriek, medzi nimi aj 
vzorku pôdy, ktorá bola zmeraná v Gamaspek-
trometrickom laboratóriu Katedry jadrovej fyzi-
ky a biofyziky FMFI UK. Vo vzorke bolo name-
rané 137Cs s hmotnostnou aktivitou 27 000 
Bq/kg. Pre porovnanie s meraniami pôdy v 
Bratislave bol obsah černobyľského cézia na 
úrovni len jednotiek Bq/kg. V spektre bolo tiež 
možné vidieť píky od ďalších rádionuklidov: 
241Am, 60Co a 154Eu. 

Je možné konštatovať, že oblasť „horúcej“ 
plochy sa už za prvých desať rokov (1986 – 
1996) podstatne zmenšila najmä vďaka rá-
dioaktívnej premene krátko a strednežijúcich 
rádionuklidov. Vďaka tomu, že 90 % zasiah-
nutého územia je úplne opustená, vznikli tu 
vhodné podmienky, aby sa vytvorilo čosi ako 
„prírodná rezervácia“. Za posledné roky tu 
narástol počet druhov aj jedincov zvierat, aj 
takých, ktoré v iných regiónoch už prakticky 
vyhynuli (napr. zubor, niektoré druhy netopie-
rov a pod.). Na zvieratách neboli pozorované 
genetické alebo morfologické zmeny v dô-
sledku účinkov žiarenia. V rastlinnej ríši došlo 
skôr k zmene druhového zloženia a štruktúry 
populácie. Najviac sú zastúpené druhy rastlín 
odolnejšie žiareniu, a preto aj k ich degradá-
cii dochádza iba v niektorých prípadoch. Jed-
ným z dôkazov je, že v súčasnosti dochádza 
k oživeniu „ryšavého“ lesa na „zelený“ les.

Monika Müllerová, Soňa Gažáková, 
FMFI UK

KOLOKVIUM o zemetraseniach,  
         tsunami a haváriách jadrových elektrární

Havária jadrovej elektrárne Fukušima v následku veľkej prívalovej vlny tsunami v marci 2011 otriasla nielen povedomím obyvateľov blízkeho okolia, 
ale upriamila pozornosť celého sveta opäť k otázkam bezpečností jadrových elektrární, ako aj možnostiam predikcií podobných katastrof. Témou 
zemetrasení, tsunami a haváriám jadrových elektrárni bolo venované aj kolokvium, ktoré organizovala Slovenská akademická spoločnosť, Učená 
spoločnosť SAV a Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS) dňa 4. 11. 2011 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK).

V úvode pre kolegov z iných fakúlt zosuma-
rizoval, z čoho sa skladá atmosféra. Tesne nad 
zemským povrchom je vrstva s hrúbkou asi 10 
km, ktorú nazývame troposféra. Stratosféra sia-
ha do výšky 100 km. Nad nimi sú mezosféra, ter-

mosféra a exosféra, ktoré sú z hľadiska chémie 
menej zaujímavé, pretože sú chladné a riedke. 
Profesor Černušák zdôraznil, že „obal“, ktorý 
nás chráni, je veľmi tenký a fragilný.

Nesmierne dôležité pre život sú procesy, kto-

ré sa odohrávajú medzi stratosférou a mezosfé-
rou. Tu sa totiž zachytáva škodlivá zložka ultrafia-
lového žiarenia. Ako filter v atmosfére pôsobia 
– dusík, kyslík a ozón, ktoré dokážu absorbovať 
škodlivé žiarenie, a tým nás chránia. 

Chemické reakcie, ktoré rozbíjajú ozón
V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok vystúpil v Aule UK dňa 9. novembra 2011 prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., z Prírodo-

vedeckej fakulty UK. Zvolil si tému „Chémia atmosféry – od tropo- k strato-“.
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Ozón sa mení na kyslík
Je však zaujímavé, že z historického hľadiska 

je súčasný podiel kyslíka v atmosfére relatívne 
krátko. V minulosti sa tento podiel menil. Množ-
stvo kyslíka, ktorý je zdrojom ozónu, počas pr-
vohôr medzi karbónom a permom dramaticky 

poklesol. Vedci sa nazdávajú, 
že v tom čase došlo k vyhynutiu 
rastlín, ktoré ho produkujú. 

Okrem kyslíka sa v atmosfére 
nachádzajú aj dusík, oxid uhli-
čitý, vzácne plyny, vodná para 
a ostatné plyny (metán, vodík, 
ozón, priemyselné plyny, halo-
génne plyny – fluór, chlór, bróm, 
jód). 

Práve halogény sú nebezpeč-
né, pretože ľahko vstupujú do 
chemických procesov s ozónom 
a spôsobujú jeho rozpad. Chlór 
a fluór boli od 80. rokov používa-
né ako súčasť plynov pri výrobe 
chladničiek a až neskôr sa zisti-
lo, že tieto plyny spôsobujú roz-
pad ozónu. Halogény sú v atmo-
sfére pomocou žiarenia, ktoré by 
za normálnych okolností bolo fil-
trované ozónom, fotolýzou zlúče-
né s molekulami ozónu. Vznikajú 
oxidy halogénu, ktoré sa pomo-
cou fotolýzy znovu rozložia, a ha-

logény opätovne napádajú ozón. Zjednodušene 
povedané – ozón sa mení na kyslík.

Veľký polárny vír
Ozónová vrstva by mala mať optimálnu hrúbku 

od 10 do 30 km. Hrúbka vrstvy je však rôzna 

na póloch a na rovníku, čo je spôsobené aj prú-
dením vzduchu i rotáciou Zeme. Profesor Čer-
nušák uviedol, že donedávna sa predpokladalo, 
že vrstva ozónu pri severnom póle je stabilizo-
vaná. „Aktuálne sa však zistilo, že vývoj je dosť 
nepriaznivý a ozónu ubúda,“ povedal a vysvetlil, 
v čom je vývoj ozónu ovplyvnený pri póloch.

Počas polárnej zimy sa poklesom teploty 
a tlaku vytvorí akási tlaková níž, tzv. veľký polárny 
vír. Vzniká tu zóna, v ktorej kondenzujú chemiká-
lie. Keď však nastúpi polárna jar, chemikálie sa 
začínajú rozpadať a chlór rozbíja ozón. Proces 
rozbíjania ozónu na póloch je teda najintenzív-
nejší na jar.

Ako s týmto javom súvisí toľko diskutova-
ná klimatická zmena? Žiarenie dopadajúce na 
Zem absorbuje zemský povrch, čím sa zahrie-
va. Odrazené žiarenie by malo putovať späť cez 
atmosféru do medzihviezdneho priestoru. V at-
mosfére sa však nachádzajú halogénové plyny, 
ktoré žiarenia absorbujú. Pokiaľ ich je tam veľa, 
dochádza k zvýšenému ohrevu. Hovoríme tomu 
skleníkový efekt.

Pravdepodobnosť, že ľudská činnosť môže 
ovplyvniť skleníkový efekt, je vysoká, ako pove-
dal profesor Ivan Černušák. Zároveň však dodal, 
že ľudstvo má tendenciu posudzovať veľké glo-
bálne zmeny časom ľudského života. Práve pre-
to je celá problematika najmä otázkou budúcich 
generácií. 

Lenka Miller
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Cieľom podujatia bola prezentácia najúspešnejších projektov reali-
zovaných v rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vý-
voj. Z každého operačného programu bolo na cenu nominovaných 6 
projektov, ktoré v rámci podujatia prezentovali priebeh implementácie 
projektu a jeho najvýznamnejšie úspechy. 

Ako jeden z najlepších projektov v rámci operačného programu Vý-
skum a vývoj bol ohodnotený aj náš projekt vedený súčasným dekanom 
JLF UK prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., – Centrum excelentnosti 
pre perinatologický výskum (CEPV). Ohodnotení boli tiež Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre a Slovenská technická univerzita 
v Bratislave.

Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum je zamerané na 
riešenie vedeckých problémov prenatálnej, perinatálnej a postnatálnej 
medicíny s využitím multidiciplinárneho prístupu všetkých do CEPV za-
pojených pracovísk (Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a Uni-
verzitná nemocnica Martin (UNM), Urologická klinika JLF UK a UNM, 
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Neonatologická 
klinika JLF UK a UNM, Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, 
Ústav molekulovej biológie JLF UK a Ústav fyziológie JLF UK). Pro-
stredníctvom zakúpenia špičkovej diagnostickej techniky významným 
spôsobom zdokonalilo prenatálnu diagnostiku a liečbu plodu, ako aj 
komplexnú starostlivosť o ženu, matku, plod a novorodenca. 

Predpokladá sa, že ASFEU bude cenu EUROPROJEKT udeľovať aj 
naďalej, takže v ďalších rokoch môže byť výzvou aj pre ostatné projekty 
UK a našej fakulty.

Mgr. Martina Antošová, PhD., 
JLF UK v Martine

Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum

  získalo ocenenie EUROPROJEKT 2011
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) získala ocenenie Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ASFEU) za vý-

nimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy – EUROPROJEKT 2011. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v dňoch 25. – 26. októbra 
2011 v účelovom zariadení Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke za účasti štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Jaroslava Ivanča. 
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Podujatie garantovalo jedenásť odborných 
garantov. Minister Eugen Jurzyca pri preberaní 
záštity nad vedeckým seminárom v liste adre-
sovanom fakulte uviedol, že takéto aktivity majú 
osobitný význam pri získavaní nových poznatkov 
pre pedagogickú prax a ich konfrontáciu s eu-
rópskymi trendmi. V zastúpení ministra s po-
zdravným príhovorom vystúpil generálny riaditeľ 
Sekcie regionálneho školstva RNDr. Miroslav 
Repovský, ktorý ocenil zorganizovanie takéhoto 
medzinárodného vedeckého seminára, osobit-
ne možnosť zúčastniť sa na ňom.

Dekanka PdF UK profesorka Vančová okrem 
iného uviedla: „Oceňujem, že po istej časovej 
prestávke sa katedra pedagogiky a sociálnej pe-
dagogiky znovu aktívne angažovala a usporiada-
la medzinárodný seminár. Pre rozvoj vedy a vý-
skumu v pedagogických vedách je mimoriadna 
dôležitá okrem projektovej činnosti aj vedecká 
diskusia a výmena poznatkov a informácií v me-
dzinárodnom kontexte na platforme seminárov 
či konferencií. Verím, že aj vytvorenie Ústavu 
pedagogických štúdií ako nového pracoviska na 
fakulte napomôže akcelerácii výskumu v danej 
oblasti.“

Vedúca katedry pedagogiky a sociálnej pe-
dagogiky docentka Fulková poukázala na sku-

točnosť, že katedra má dlhú a bohatú históriu, 
predstavila jej terajšie zameranie a personálne 
obsadenie. Zdôraznila potrebu usporiadania 
takéhoto podujatia, keďže „pedagogika je ved-
nou disciplínou, ktorá je neustále v pohybe, je 
poznačená permanentným vývojom a inovácia-
mi v oblasti výchovy a vzdelávania a má dávať 
odpovede na riešenie aktuálnych problémov tak 
v teórii ako aj v edukačnej praxi“. 

Vedecký seminár Aktuálne otázky pedago-
giky zastrešoval príspevky z rôznych pedago-
gických disciplín. Jeho cieľom bolo vytvoriť 
platformu na výmenu informácií v hlavných 
tematických okruhoch vedeckého seminára, 
podporiť aktívnu spoluprácu učiteľov a vedec-
kých pracovníkov z rôznych katedier pedagogi-
ky zo SR a zahraničia. Obsah vedeckého semi-
nára bol rozdelený do troch sekcií, konkrétne: 
Osobnosť učiteľa na základnej a strednej škole 
a Aktuálne problémy v teórií a praxi pedagogiky, 
ktoré tvorili dve sekcie. V nich sa riešila proble-
matika osobnosti učiteľa, odborníka na výcho-
vu a vzdelávanie, jeho vzťahu k žiakom, k sebe 
samému, i k procesom na vyučovaní, v ktorom 
sa mnohokrát učiteľ stáva aj nástrojom násilia, 
šikanovania. Druhá sekcia ponúkla problemati-
ku zefektívnenia vyučovacieho procesu aj pros-

tredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód, 
problematiku kvality vyučovacieho procesu, 
rodinnej výchovy, prevencie pred mediálnym 
násilím, otvorila problematiku prípravy budú-
cich učiteľov vrátane vysokoškolských, miesto 
dostala andragogika, sociálna, špeciálna, pri-
márna a preprimárna pedagogika, taktiež efek-
tívna i neefektívna komunikácia, intímna komu-
nikácia dospievajúcej mládeže a mnohé ďalšie 
aktuálne otázky pedagogiky. 

Podrobnejšie sa o témach možno dočítať 
vo vedeckom recenzovanom zborníku s rovno-
menným názvom, ktorý dostali účastníci už pri 
prezentácii na podujatie. Na seminári sa zúčast-
nilo 133 účastníkov, aktívne na ňom vystúpilo 
43 účastníkov z Českej, Poľskej, Maďarskej a 
Slovenskej republiky. Autori sa kvalifikovane 
zhostili problematiky aktuálnych otázok pedago-
giky a celý vedecký seminár splnil očakávania. 
Jednotlivé sekcie sformulovali závery a odporú-
čania, ktoré boli prezentované pri ukončení pod-
ujatia. (Viac informácií na webstránke katedry.)

Môžeme teda konštatovať, že seminár splnil 
svoje ciele. Mnohí účastníci vyjadrili želanie, aby 
podujatie s touto problematikou malo svoje po-
kračovanie aj v budúcnosti.

Na záver si dovoľujeme odprezentovať niekto-
ré konkrétne vyjadrenia účastníkov o vedeckom 
seminári:

„Je našou povinnosťou sa zúčastňovať ta-
kýchto dobrých a plodných podujatí.” – RNDr. 
Miroslav Repovský, generálny riaditeľ sekcie 
regionálneho školstva MŠ SR.

„Konferenciu ste bravúrne zvládli, vďaka za 
možnosť.” – Mgr. Silvia Neslušanová, KPŠ 
PdF Trnavskej univerzity.

„Seminář byl vskutku excelentní. Moc rádi s 
Vámi zůstaneme v kontaktu a osobně se těším 
na budoucí setkání ať již u Vás, nebo u nás na 
Univerzitě Pardubice.” – PhDr. Mgr. Ilona Mo-
ravcová, Ph.D., Katedra věd o výchově, Filozo-
fická fakulta, Univerzita Pardubice.

„Bylo to neskutečne dobrý. Na poslednou 
chvíli sem dostal možnost vystoupit. Střetl sem 
se s ústretovostí a vdečností zárověň.” – Mgr. 
Kamil Janiš, Ústav pedagogických a psycholo-
gických věd; Fakulta veřejných politk; Slezská 
univerzita v Opavě.

„Sme nesmírne rádi, že sme se mohli zúčast-
nit takého plodného semináře.” – PhDr. Jitka 
Hloušková, Ph.D., Jazykové centrum; Univerzi-
ta Pardubice.

„Vážená paní docentko, ráda bych Vám jen 
ještě jednou upřímně poděkovala za příjemnou 
přínosnou konferenci a za Váš velmi milý osobní 
přístup.” – Mgr. Zuzana Sikorová, Ph.D., Ka-
tedra pedagogiky a andragogiky Pedagogickej 
fakulty Ostravské univerzity.

PaedDr. Mgr. Pavol Tománek, PhD., 
PdF UK

Seminár 

  „Aktuálne otázky pedagogiky“
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK pri príležitosti 65. výročia založenia fakulty usporiadala ako sprievodné 

podujatie dňa 11. 11. 2011 vedecký seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom Aktuálne otázky pedagogiky. Zrod podujatia iniciovala vedúca 
katedry doc. PhDr. Emília Fulková, CSc. Záštitu prevzali minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Eugen Jurzyca, ako aj dekanka PdF UK 
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
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V pútavej a bohato obrázkami ilustrovanej 
powerpointovej prezentácii oboznámil posluchá-
čov s najnovšími poznatkami terénneho a teore-

tického výskumu počiatkov doby bronzovej na 
Pyrenejskom poloostrove. Osobitne zaujímavé 
boli informácie týkajúce sa vysokej civilizačnej 

úrovne nositeľov kultúry El Algar, ktorá svojim 
inventárom je pomerne blízka stredoeurópskej 
únětickej kultúre.

Na pozoruhodnej prednáške sa zúčastnili 
okrem študentov archeológie aj interní doktoran-
di z Katedry archeológie FiF UK a AÚ SAV. Po-
tešiteľná bola následná diskusia, v ktorej mladá 
generácia budúcich vedcov preukázala dobrú 
znalosť cudzích jazykov.

Počas krátkodobého pobytu prof. R. Risch 
navštívil okrem Archeologického múzea SNM 
v Bratislave aj viaceré archeologické lokality na 
juhozápadnom Slovensku. Osobitne sa zaujímal 
o opevnené osady zo staršej doby bronzovej 
(Rybník, Santovka, Vráble), ktoré svojim charak-
terom majú blízko k súdobým lokalitám v oblasti 
Stredomoria.

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., FiF UK

Profesor R. Risch (v strede) na návšteve opevnenej 
osady z doby bronzovej v Rybníku (okr. Levice). Foto: 
Mgr. Peter Tóth

Program vernisáže otvoril milým príhovorom 
riaditeľ múzea Mgr. Gábor Strešňák. Mgr. Ľu-
boš Kačírek, PhD., predstavil študijný odbor 
muzeológia a kultúrne dedičstvo, ktorý v sú-
časnosti patrí pod katedru etnológie a ktorého 
poslucháči výstavu pripravovali. PhDr. Izabela 
Danterová, absolventka KEKA a dlhoročná et-
nologická pracovníčka Vlastivedného múzea 
v Galante, vo svojom príhovore rozprávala o 
zameraní múzea v Galante a jej činorodej práci 
v tejto inštitúcii. Vystúpila aj doc. PhDr. Korné-
lia Jakubíková, CSc., ktorá prítomným priblížila 
etnológiu ako súčasný študijný odbor zaobe-
rajúci sa nielen „čipkami a krpcami“, ale aj fe-
noménmi súčasného spôsobu života a za celú 
katedru sa poďakovala všetkým, ktorí prispeli 
k uskutočneniu tejto výstavy. V druhej časti 
programu sa slova ujala Mgr. Lucia Segľová, 
PhD., a prítomným maturantom podrobnejšie 
ilustrovala špecifiká etnológie ako študijného 
a vedného odboru. 

Samotná výstava bola situovaná na prvom po-
schodí Tureckého domu. Jedna celá miestnosť 
bola venovaná etnológii, panely na stenách in-

formovali návštevníkov 
o histórii, o význam-
ných predstaviteľoch 
a o najdôležitejších 
publikáciách. Násten-
ná mapa Slovenska 
približovala výskumné 
lokality a regióny. Vo 
vitrínach sa dali obdivo-
vať predmety súvisiace 
ako so štúdiom, tak 
s výskumom a tiež bola 
možnosť nahliadnuť do 
seminárnych, či záve-
rečných prác bývalých 
študentov. Reprodu-
kované ľudové piesne 
približovali atmosféru nejedného etnologického 
terénneho výskumu.

Výstava bola prístupná od 19. do 31. 10. 
2011. Jej súčasťou bola aj odborná prednáška 
člena KEKA doc. PhDr. Pavla Tišliara, PhD., na 
tému Etnicita na území Slovenska od polovice 
19. do polovice 20. storočia, ktorá sa usku-

točnila dňa 27. 10. 2011 v priestoroch múzea. 
Oslavy 90. výročia katedry budú pokračovať 
aj v roku 2012. Vo februári bude výstava sprí-
stupnená v priestoroch Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave. 

Mgr. Linda Šimeková,
doktorandka na FiF UK

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie 
   oslávila 90. výročie svojho vzniku

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie (KEKA) FiF UK začala oslavovať 90. výročie svojho založenia v seneckom Tureckom dome, kde 
od januára 2008 sídli Mestské múzeum Senec. Dňa 19. 10. 2011 sa tu totiž za účasti jej členov konala vernisáž výstavy, ktorá mapovala bohatú 
históriu a súčasnosť vedného odboru, v čase jeho založenia známeho ako národopis. Nezabudlo sa ani na budúcnosť; na vernisáži boli prítom-
ní aj maturanti a študenti seneckého gymnázia, ktorí mali možnosť hlbšie sa oboznámiť s predmetom štúdia tejto vednej disciplíny.

Profesor Roberto Risch zo Španielska bol 
 hosťom katedry archeológie

V dňoch 24. – 26. októbra 2011 bol hosťom Katedry archeológie FiF UK popredný špecialista na neskorú dobu kamennú a dobu bronzovú 
v juhozápadnej Európe, profesor dr. Roberto Risch z Department of Prehistory Universitet Autonóma de Barcelona zo Španielska. V rámci pobytu 
predniesol prednášku na tému „The First State Formation of Western Europe: El Algar (2200 – 1550 BCE)“. 
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Projektový tím, ktorého zodpovedný riešiteľ 
je riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medziná-
rodných vzťahov FSEV UK doc. Jozef Bátora, 
MPhil., PhD., zahŕňa výskumných pracovníkov 
z FSEV UK a z Katedry politológie FiF UK ako 
spoluriešiteľského pracoviska. Okrem členov 

riešiteľského kolektívu sa úvodného seminára 
zúčastnili kolegovia zo zahraničných univerzít, 
kolegovia z iných pracovísk UK, ako aj členovia 
bratislavskej analytickej a diplomatickej komu-
nity. Vysoký záujem odborníkov z akademickej 
obce i z praxe súvisel s aktuálnou a málo pre-

bádanou oblasťou formu-
júcich sa zahraničnopoli-
tických a diplomatických 
kapacít EÚ v novej post-
-lisabonskej konštelácii. 

Úvodné slovo pred-
niesla dekanka fakulty 
prof. PhDr. Silvia Mihá-
liková, PhD. Pracovné 
stretnutie bolo rozdele-
né do 4 panelov, každý 
z nich bol zameraný na 
rôzne aspekty realizácie 
zahraničnej politiky EÚ 
po prijatí Lisabonskej 
zmluvy a skúmanie, akú 

úlohu hrajú malé členské štátov pri jej tvorbe. 
V prvom paneli zameranom na praktické otázky 
a výzvy pri rozvoji Európskej služby pre vonkaj-
šiu činnosť (ESVČ) vystúpila Maria Kokkonen 
z Oddelenia strategickej komunikácie ESVČ 
v Bruseli, František Rúžička a Ľubomír Čaňo z 
Ministerstva zahraničných vecí SR a PhDr. Nik 
Hynek, PhD., z ÚEŠMV FSEV UK. Komentáre 
k panelu poskytol prof. Simon Duke z Euro-
pean Institute for Public Administration (EIPA) 
v Maastrichte. Druhý panel sa venoval teoretic-
kým perspektívam na rozvoj Európskej diplo-
macie a špecificky ESVČ ako inštitúcie. 

Príspevky prezentovali doc. Jozef Bátora, 
PhD., JUDr. Lucia Mokrá, PhD., z ÚEŠMV 
a Dr. Rebecca Adler-Nissen z Katedry politoló-
gie Univerzity v Kodani. Príspevky poukázali po-
trebu skúmania organizačných a inštitucionál-
nych aspektov vznikajúceho systému vytvárania 
zahraničnej politiky EÚ. Výskum formovania 
ESVČ môže byť kľúčovým testom fungovania 
tohto systému. Komentáre k príspevkom po-

Podujatie bolo určené všetkým, ktorí pracujú 
s ľuďmi s poruchami komunikácie v dôsledku 
organického poškodenia mozgu a nervového 
systému. V priebehu rokov dochádza k postup-
nému rozširovaniu prezentovaných tém na tomto 
podujatí: od afázie až po kognitívno-komunikač-
né deficity a poruchy komunikácie pri demencii, 
od prezentovania prípadových štúdií cez hodno-
tenie a zlepšovanie kvality života klientov až po 
nové diagnostické a terapeutické postupy. 

Prednášajúcimi sú nielen logopédi venujúci 
sa výskumu, ale i logopédi z praxe, ktorí ponúka-
jú analýzy zaujímavých prípadov, ako aj reflexie 
na nové diagnostické či terapeutické metodiky. 
Čoraz viac sa do povedomia dostáva aj inter-
disciplinárny charakter neurogénnych porúch 
komunikácie, o čom svedčí aktívna účasť a prí-
spevky aj iných odborníkov (neurológ, neurochi-
rurg, anestéziológ, neuropsychológ). Na sym-
póziách často prednášajú pozvaní hostia. Tento 

rok to bola neurologička 
doc. MUDr. Rektorová, 
PhD., s príspevkom ve-
novaným frontotempo-
rálnym lobárnym dege-
neráciám. 

Hlavnými témami 
stretnutia bola diag-
nostika jazykových 
a kognitívnych deficitov 
u pacientov s afáziou, 
komplexná starostlivosť 
o pacientov s afáziou 
a narušená komuni-
kačná schopnosť pri 
demencii. Popri tých-
to hlavných témach si 
mali účastníci možnosť 

vypočuť blok prednášok o úlohe logopéda pri 
operáciách nádorových ochorení mozgu (awake 
operácie), ako aj prednášku o štruktúre jazyko-
vo-kognitívnych schopností u detí s vývinovou 
dysfáziou.

Na konci prvého dňa si všetci účastníci pri-
pomenuli už spomínané 20. výročie založenia 
Katedry logopédie PdF UK. Šiesti oslovení ko-
legovia v krátkych príspevkoch zhodnotili fungo-
vanie našej katedry: obdobie jej vzniku (profe-
sor Lechta), súčasnosť a výzvy do budúcnosti 
(profesorka Kerekrétiová), porovnanie „starého“ 
a „nového“ študijného programu (doktorka Kor-
manová, doktorka Brnová), spolupráca z pohľa-
du lekára (docentka Ostatníková) a postavenie 
slovenskej logopédie v rámci Európy (doktorka 
Oravkinová). Po slávnostnom úvode bol pre 
účastníkov sympózia pripravený banket. 

Podujatie sa nieslo v príjemnej a priateľskej at-
mosfére. Bola to príležitosť nielen dozvedieť sa 
najnovšie informácie z oblasti neurogénnych po-
rúch komunikácie, ale i stretnúť sa s kolegami, 
nadviazať nové kontakty a spoluprácu. Podujatiu 
ako aj katedre logopédie prajem veľa úspechov 
do budúcnosti. 

PaedDr. Jana Marková, PhD.,  
Katedra logopédie PdF UK

Aká je úloha malých členských štátov EÚ 
pri realizácii zahraničnej politiky únie?

V rámci prvej fázy výskumného projektu APVV-0484-10 „Meniaci sa systém zahraničnej politiky EÚ a malé členské štáty“ (EUFORPOL) sa na 
Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) dňa 21. októbra 2011 uskutočnil úvodný medzinárodný výskumný seminár. 

Afaziologické sympózium opäť v Bratislave
V dňoch 21. a 22. októbra 2011 sa v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave konalo IX. medzinárodné afaziologické sympózium, vedecké 

podujatie venované neurogénnym poruchám komunikácie. Jeho usporiadateľmi boli Slovenská asociácia logopédov, Katedra logopédie PdF UK 
a Asociace klinických logopedů ČR. Sympózium sa koná už od roku 2000 striedavo na Slovensku a v Českej republike a jeho zakladateľmi sú 
docent Zsolt Cséfalvay z Katedry logopédie PdF UK a doktorka Milena Košťálová z Fakultnej nemocnice v Brne. Tohtoročné stretnutie sa konalo aj 
pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry logopédie PdF UK a 65. výročia založenia PdF UK. 
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Práve textové nálezy z Kumránu sú predme-
tom trojročného výskumu štyroch pracovníkov 
EBF UK v rámci vedeckého projektu VEGA č. 
1/0369/11. Súčasťou projektu bolo medziná-
rodné česko-slovenské vedecké sympózium na 
tému: „TEXTY Z KUMRANU v kontexte pluralit-
ného intertestamentárneho judaizmu“, ktoré sa 
konalo dňa 20. októbra 2011 na EBF UK. Sym-
pózia sa zúčastnili prednášatelia zo Slovenska 
a z Čiech, ktorí tému Kumrán už nejakým spô-
sobom spracovávali vo svojej vedeckej a publi-
kačnej činnosti. 

Podujatie otvoril ThDr. Dávid Benka, PhD., 
prodekan EBF UK, ktorý všetkých účastníkov 
sympózia pozdravil aj v mene dekana fakulty. 
Počas sympózia odznelo osem prednášok s dis-
kusiou. Ako prvý vystúpil so svojím príspevkom 

„Dishagion a lev na strážnici“ profesor ThDr. 
Juraj Bándy, vedúci Katedry Starej zmluvy EBF 
UK, ktorý uviedol niekoľko príkladov a rozdielov 
v mazorétskom a kumránskom texte knihy Izai-
áš. Dr. Jan Dušek z ETF UK v Prahe zase uvie-
dol niekoľko poznámok k fragmentu Dt 27,4-6 
z Kumránu. Mgr. David R. Moulis z ETF UK 
v Prahe upriamil pozornosť poslucháčov na esé-
nov, u ktorých niektorí hľadajú pôvod kumrán-
skej komunity, a na rituálnu čistotu esénov. Doc. 
ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD., TF KU 
v Ružomberku sa sústredil na mesiášske očaká-
vania v Kumráne. 

Popoludní odzneli ďalšie štyri prednášky, kto-
rých autori pôsobia na EBF UK: doktorandka 
Mgr. Anna Mária Benková z EBF UK analyzovala 
problematiku kumránskych komentárov k bib-

lickým textom tzv. pešerov. „Od knihy Náhum 
k Pešer Náhum: Niekoľko poznámok k metóde 
výkladu v 4 QpNah“ to bola téma prednášky 
prodekana EBF UK ThDr. Dávida Benku, PhD. 
Anjelské predstavy v Kumráne boli témou prí-
spevku doktorandky Mgr. Kataríny Šoltésovej. 
Vedúca projektu doc. ThDr. Sidonia Horňanová, 
PhD., sa zamerala na mysticizmus v Kumráne, 
ktorý priblížila na pozadí zvitku Piesne sobotnej 
obete. 

Doc. Horňanovej, ktorá celé sympózium zor-
ganizovala, patrí úprimné poďakovanie od všet-
kých prednášajúcich, ako aj od zúčastnených 
študentov, ktorých toto podujatie veľmi obohati-
lo a rozšírilo ich pohľad na judaizmus v intertes-
tamentárnom období.

Mgr. Anna Moncoľová, EBF UK

Sympózium o Kumráne
Po zdĺhavom zverejňovaní obsahu bohatej kumránskej knižnice boli koncom minulého storočia konečne sprístupnené všetky texty kumrán-

skych zvitkov – ich preklady ako aj ich faksimile. V súčasnosti majú odborníci otvorený priestor pre interpretáciu jednotlivých zvitkov ako aj pre 
analýzu náboženských predstáv v nich, ktoré charakterizovala pluralita náboženských predstáv a foriem. 

skytol Vladimír Bilčík, MPhil., PhD., z Katedry 
politológie FiF UK. Tretí panel reflektoval sú-
časné preferencie a priority zahraničných po-
litík malých členských štátov v EÚ, ako aj ich 
možnosti presadenia, participácie na zahra-
ničných akciách i tvorbe zásadných rozhodnutí 
(napr. počas predsedníctva krajiny v rámci EÚ). 
Jednotlivé témy výskumu prezentovali Mgr. 
Martin Pašiak, Mgr. Zuzana Lisoňová a Vladimír 
Bilčík, MPhil., PhD., z Katedry politológie FiF 
UK. Komentáre k príspevkom predniesla Dr. 
Sabina Kajnč z EIPA v Maastrichte. Závereč-
ný štvrtý panel sa zameral na antropologický 
rozmer výskumu v oblasti zahraničnej politiky 

EÚ. Východiská, ktoré načrtli členovia riešiteľ-
ského tímu Juraj Buzalka, PhD., Lucia Trlicová, 
MA a Michal Šípoš, MA dodávajú komplexnosť 
celému výskumu, ktorý si riešiteľský kolektív 
výskumného projektu stanovil. S komentármi 
k panelu vystúpila Dr. Rebecca Adler-Nissen, 
ktorá publikovala viaceré odborné práce k for-
movaniu tzv. habitu diplomacie EÚ. 

So svojím interdisciplinárnym prístupom 
kombinujúcim teoretické prístupy z politológie, 
medzinárodných vzťahov, organizačnej teórie, 
práva a antropológie poskytuje projekt EUFOR-
POL vysoko inovatívny a medzinárodne unikát-
ny prístup k skúmaniu vznikajúceho systému 

vytvárania zahraničnej politiky EÚ. Projektové 
aktivity, v rámci ktorých sú v najbližších dvoch 
rokoch plánované i terénne výskumy v Bruseli, 
v Sarajeve a v Kyjeve, majú potenciál priniesť 
zaujímavé empirické i teoretické zistenia o cha-
raktere EÚ ako aktéra svetovej politiky, ako aj 
zistenia relevantné pre prax slovenskej zahra-
ničnej politiky. ÚEŠMV ako vedúca inštitúcia 
projektu tým ďalej prehlbuje a rozširuje svoje 
zameranie v oblasti politologického výskumu 
politických procesov v kontexte európskej in-
tegrácie a globalizácie.

JUDr. Lucia Mokrá, PhD., FSEV UK

Lokalita Kumrán pri Mŕtvom mori, kde sa našli tzv. zvitky od Mŕtveho mora alebo kumránske zvitky
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Miesto narodenia: Žilina
Vek: 56 rokov

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Všeličím. Tuším najmä námorníkom, cestovateľom a podobne – 

všetky tie obvyklé detské romantické predstavy. Veď to poznáte.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Matematiku. Na gymnáziu som si totiž uvedomil, že matematiku 

sa nemusím učiť (v zmysle memorovať – čo som nemal rád). Stačí si 

osvojiť potrebné pojmy a pochopiť základné súvislosti medzi nimi – 
z toho už vyplýva všetko ostatné takpovediac samo.

Aké cudzie jazyky ovládate?
Angličtinu, nemčinu, ruštinu a o niečo horšie španielčinu. Vlastne aj 

čeština je cudzí jazyk, či nie? Tak aj tú.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Nuž všeličo, ale už som natoľko profesionálne deformovaný, že 

prvé, čo ma pri tomto slove napadne, je vedecký článok – po sloven-
sky „paper“.

Ako rád trávite voľný čas?
Voľný čas trávim veľmi rád. Najradšej na horách (či už pešo, na 

bicykli alebo na bežkách), alebo v kruhu rodiny, alebo s priateľmi pri 
muzike a dobrom vínku. (Tie „alebá“ sú v nevylučovacom zmysle.) 

Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Snažím sa uprednostňovať knihy, ale nie vždy sa mi to darí. 
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Už 28 rokov som ženatý so svojou prvou manželkou. Máme dve 

dospelé dcéry (ktoré už žijú samostatne so svojimi partnermi), psa (ten 
je členom našej domácnosti) a „putovného“ rodinného kocúra (ten sa 
práve presťahoval od staršej dcéry k mladšej).

Čo vás dokáže zarmútiť?
Márnosť boja s ľudskou zlobou, chamtivosťou, závisťou, malosťou, 

hlúposťou atď.
Čo vás dokáže rozosmiať?
To, čo ma niekedy dokáže zarmútiť, ma inokedy dokáže aj rozo-

smiať. Ale radšej sa smejem na príjemnejších veciach: na humorných 
situáciách, ktoré prináša život a na kanadských žartíkoch, na aké sa 
s kamarátmi ešte občas zmôžeme. A na prejavoch inteligencie nášho 
psa a kocúra.

Máte obľúbenú osobnosť?
Na mediálne celebrity si nepotrpím. A uznajte, že menovať približne 

50 spisovateľov, ktorých som obľuboval v rôznych obdobiach svoj-
ho života, by nedávalo príliš zmysel. Nejako náhodne by som začal, 
čoskoro by som si nevedel spomenúť a na druhý deň by som si uve-
domil, že som na všelikoho zabudol. Nehovoriac o tom, že niektorý 
všelikto by sa preto mohol uraziť.

Máte nejaký skrytý talent?
Dúfam, že ak som mal nejaký talent, tak sa už prejavil. A taký, ktorý 

sa dosiaľ neprejavil, je zrejme dobre skrytý. Ale nejaké to prekvapenie 
nemožno celkom vylúčiť. 

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Rodina, priateľstvo, pocit užitočnosti...

Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Lexikológia 
slovenčiny

V kontinuite snáh vytvoriť ucelený obraz 
slovnej zásoby nášho jazyka vyšla z pera 
autorskej dvojice Katedry slovenského ja-
zyka FiF UK v Bratislave Oľgy Orgoňovej 
a Aleny Bohunickej Lexikológia slovenči-
ny. Publikácia je koncipovaná ako vyso-
koškolské skriptá či príručka pre potreby 

„zhrnutia“ teoretickej bázy k praktickým 
cvičeniam s integráciou najnovších (ja-
zykovo-kultúrnych) aspektov. Na tomto 
mieste si len pripomeňme, že pohľad na 
lexiku posúva do kognitívno-pragmatic-
kých relácií už známa monografia Lexiko-
lógia prof. J. Dolníka (2003, 2007), ktorá 
sa autorkám stala koncepčnou predlohou 
pri štruktúrovaní jednotlivých tematických 
celkov. 

Už titul vstupného textu skrípt (Etnolingvis-
tika a lexikálna interpretácia sveta) naznačuje 
progresívnu metodologickú tendenciu nará-

bania s lexikou ako s „konkrétnym prejavom 
obrazu kultúry slovenského etnika, nielen 
ako s abstraktným štruktúrnym prvkom, ,pri-
praveným‘ na potenciálne použitie.“ Úvod-
ných 11 strán príručky sa pre čitateľa stáva 
atraktívnym vstupom na pôdu sociokultúrne 
orientovanej etnolingvistiky, etnolingvistic-
kej interpretácie významu, pri ktorej autorky 
načrtávajú tézy viacerých inšpiračných škôl 
(poľskej, ruskej, atď.). 

Spomínané vnímavé akceptovanie kon-
cepcie prof. Dolníka rezonuje tematickým 
zameraním siedmich bohato a systematic-
ky štruktúrovaných kapitol. Prvotný vstup 

P R E D S T A V U J E M E  N O V É  K N I H Y
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Vieme to povedať

aj bez 
metafory?

Študent bežne povie, že seminárna práca 
ho stála veľa času, že online nákupy mu ušet-
ria veľa času, alebo sa ponosuje, koľko času 
a námahy investoval do štúdia, že nezaujíma-
vé predmety ho okrádajú o čas a podobne. 
Ako napovedajú uvedené výroky, čas šetríme, 
investujeme, utrácame, disponujeme ním, 
môžu nám ho kradnúť, čas je vzácny, cenný, 
zväčšia máme časový deficit. Vyzerá to tak, že 
s časom je to podobne ako s peniazmi. O ta-
kom abstraktnom jave, ako je čas, hovoríme 
prostredníctvom slov z oveľa konkrétnejšej 
a zmyslovo dostupnejšej domény peňazí. Po-
dobne „nenápadné“ metaforické vyjadrenia 
súvisia aj s pojmom život, o ktorom hovoríme 
ako o ceste. Známe sú slovné spojenia: stáť 
na križovatke života; kráčať životom, neviem, 
kam v živote smeruje; vybrať si životnú dráhu, 
život sa uberá dobrým smerom; mať životný 
cieľ; životná púť; urobiť správny krok. 

Kognitívni lingvisti dospeli na základe po-
zorovania množstva takýchto „nenápadných“, 

ošúchaných metafor k presvedčeniu, že me-
tafory v reči o abstraktných javoch ako „čas“, 
„život“, „myšlienky“, „láska“ nie sú izolované 
a náhodné, ale systematicky poukazujú na 
spätosť jednej oblasti (čas) s druhou (penia-
ze) v našom vedomí. Pripodobnenie jednej 
oblasti k druhej je hlboko zafixované v na-

šej pojmovej sústave, predstavuje mentálnu 
schému, rovnicu (čas sú peniaze, život je ces-
ta), inak povedané konceptuálnu metaforu. Tá 
usmerňuje naše myslenie, vyjadrovanie, ale 
i konanie v bežnom živote. Známe sú takéto 
konceptuálne metafory: myšlienky sú ľudia, 
myšlienky sú rastliny, láska je vojna, život je 
hazardná hra, láska je pacient. Všimnime si, 
koľko metaforických výrazov neuvedome-

ne použijeme v slovenčine pri argumentácii 
(hádke, výmene názorov): medzi politikmi sa 
rozpútala slovná prestrelka, v diskusnej relá-
cii porazil súpera svojimi argumentmi, politik 
slovne zaútočil na redaktora, politik spustil 
paľbu námietok, hádal sa do krvi, vytiahol 
všetky zbrane na protivníka, v argumentácii 
budeme postupovať krok za krokom, cieľom 
našej argumentácie je vyvrátiť tradičnú pred-
stavu, obhajoba sa uberala zlým smerom. Tie-
to výpovede o „argumentácii“ obsahujú meta-
forické výrazy z dvoch významových oblastí:

VOJNA (slovná prestrelka, poraziť súpera, 
zaútočiť na redaktora, spustiť paľbu námie-
tok, hádať sa do krvi, vytiahnuť zbrane),

CESTA (postupovať krok za krokom, cieľ 
argumentácie, smer argumentácie).

V mentálnej výbave Slovákov sú teda kon-
ceptuálne metafory ako ARGUMENTÁCIA JE 
VOJNA, ARGUMENTÁCIA JE CESTA. 

Metaforu používame oveľa častejšie, ako 
si uvedomujeme. Metafora fixuje kultúrne 
vštepený spôsob chápania istých javov, ktorý 
sa považuje za normálny. Používanie metafor 
je automatické a nekontrolované a často ich 
ani nedokážeme preformulovať do doslovnej 
podoby. 

Alena Bohunická,  
Katedra slovenského jazyka FiF UK

do oblasti lexikológie predstavuje (nielen) 
pre laického čitateľa 1. kapitola Základné 
termíny lexikálnej sémantiky, transparentne 
objasňujúca kľúčový pojmový aparát tejto 
disciplíny. Na stranách venovaných Mono-
sémickej lexike (2. kap.) dopĺňajú autorky 
známejšie teórie analýzy lexikálnych význa-
mov (komponentovú, prototypovú) o etnolin-
gvistický dialóg definície významu. Jasnosť 
výkladu umocňujú mnohé ukážky a príklady, 
ktorých názornosť aj vďaka výberu z priro-
dzených komunikátov pôsobí „nenútene“. 
Kapitolu uzatvárajú základné systémové 
vzťahy v lexike – synonymia a antonymia. 
Otázke viacvýznamových lexém i bližšie 
špecifikovaným klasifikačným a implikačným 
obsahovým vzťahom v rámci polysémantov 
(metafore, atď.) sa venujú autorky v 3. ka-
pitole (Polysémická lexika). Pri koncipovaní 
učebných textov neobišli ani tradičnú tému 
rozvíjania slovnej zásoby – náuku o tvorení 
slov (4. Derivatológia), ktorá zastrešuje tra-
dičné spôsoby tvorenia i pretvárania (motivá-
ciu, formálnu i sémantickú slovotvorbu atď.). 
Členenie lexiky podľa rozličných tradičných 
parametrov – spisovnosť, štýl, čas či z hľa-
diska pôvodu – predstavuje široko rozvetve-
nú paletu v rámci 5. kapitoly – Supraséman-
tika lexikálnych jednotiek. Kapitolu dotvárajú 
myšlienky o cudzosti ako interpretácii (kul-
túrnej a jazykovej) inakosti (s. 222 – 223), 
ktorá v súčasných kultúrno-interpretačných 

intenciách predstavuje východisko veľmi 
mladej (málo frekventovanej) xenolexikoló-
gie (širšie xenolingvistiky). Stručný prehľad 

stratégií výkladu lexikálnych významov v na-
šich primárnych slovníkoch (KSSJ, SSSJ, 
atď.) je reflektovaný a doložený mnohými 
ukážkami v kapitole 6. Lexikografia a výklad 
významu. Napokon sa autorky pri koncipo-

vaní lexikologickej príručky nemohli vyhnúť 
dynamickým tenden ciám lexikálnej zásoby 
slovenčiny – neologizácii, procesu ekono-
mizácie, internacionalizácii, atď. 

Načrtnuté tematické celky poslúžia záu-
jemcovi ako východisko aplikačných cviče-
ní, ktoré sú zavŕšením každej kapitoly. Roz-
manito postavené otázky v aplikačnej časti 
(otázky otvorené i poskytujúce možnosti vý-
beru) sú predpokladom zvyšovania kompe-
tenčnej či interpretačnej úrovne študentov, 
slovakistov. Bez možnosti verifikácie podľa 
kľúča nemajú však pri niektorých typoch 
cvičení možnosť sebareflexie. Čitateľskú 
atraktivitu textov zvyšujú ukážky a príklady 
z rozmanitých sfér spoločenského života 
a masovokomunikačných zdrojov (z textov 
piesní, časopisov, TV relácií, internetového 
prostredia, atď.), čím text nepôsobí umelo 
a mechanicky. Výber príkladov z výsledkov 
viacerých empirických výskumov závereč-
ných (diplomových, dizertačných) prác 
absolventov slovakistiky (súčasný slang 
mládeže, neologizmy a i.) svedčí o ich pro-
duktivite, o potrebe revitalizácie poznatkovej 
bázy a pragmaticky orientovaných prácach 
v širších (etnokultúrnych) reláciách. V pred-
kladanej publikácii sa tak „tradičné“ paralel-
ne dopĺňa novým v sofistikovanej kompozícii 
tejto študijnej pomôcky, ktorá je pre záujem-
cov dostupná v elektronickej podobe.

PaedDr. Jana Orieščiková, FiF UK
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Tlačový zákon, považuješ to za krok 
vpred alebo vzad?

Myslím si, že pozornosť okolo tlačového 

zákona zbytočne zakrýva dôležitejšie problé-
my, čo sa spoločnosti týka. Inak povedané, 
je lepšie ako tlačový zákon, keď zopár politi-

kov opakovane od novín v súdnych 
sporoch vysúdi občas až likvidačné 
sumy? Podotýkam, že sa to nedeje 
na základe tlačového zákona, ale 
vďaka právnym normám, ktoré exis-
tovali už v minulosti. Na druhej stra-
ne, o akejkoľvek šikane médií však 
na Slovensku už po roku 1998 ne-
môže byť reč, tobôž nie od členstva 
v EÚ, ktorá nám v týchto veciach 
pozerá na prsty. To, ako to médiá 
využívajú, je už na inú tému.

Je vhodnejšie podať žalobu na 
novinára alebo na redakciu? Čo 
je „spravodlivejšie“?

Čo sa žalôb týka, nevidím žiaden 
zmysel v trestaní jednotlivcov za nie-
čo, čo je de facto postojom celej re-
dakcie, keďže sa inkriminovanú vec 
rozhodla zverejniť.

V čom vidíš najväčší pokrok v 
oblasti práva v SR za posledných 
5 rokov?

Žiaľ, v našom právnom prostredí 

Prvá UNIVERZITNÁ BEÁNIA 
je už po 8. krát za nami

Dňa 24. novembra sme to odpálili! V 
tento štvrtkový večer sa stretli študenti 
zo všetkých fakúlt a všetkých ročníkov 
po prvýkrát v priestoroch Incheby, aby 
medzi sebou privítali najnovších členov 
akademickej obce. Všetkým študentom, 
nielen prvákom, sa prihovoril aj pán rektor 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý nad 
celým týmto skvelým podujatím prevzal 
záštitu, a privítal ich aj takto neoficiálne 
na akademickej pôde Univerzity Komen-
ského.

O dobrú zábavu sa postarali Polemic, 
Para, Puding pani Elvisovej, či October U2 

Revival, ale svoje umenie predviedli taktiež 
Fragrance Show. 

Napriek tomu, že oficiálne sa na organi-
zácií tejto beánie podieľalo 6 fakúlt (Filozo-
fická, Prírodovedecká, Pedagogická, Le-
kárska, Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK), 
mnohými je považovaná za celouniverzitnú 
beániu. Prvá univerzitná beánia je skvelá 
príležitosť zabaviť sa so svojimi priateľmi, či 
spoznať nových ľudí zo všetkých kútov fakul-
ty. Dúfame, že ste si to užili a tešíme sa na 
ďalší ročník. 

Dovidenia o rok, priatelia! 
Ľubica Šimková, FSEV UK

sa odohráva skôr smutný regres, resp. stag-
nácia a zotrvávanie v mŕtvom bode, či už v ob-
lasti odbornej, personálnej alebo politickej. V 
tom prvom prípade máme urgentný nedosta-
tok kvalifikovaných a nepošpinených odbor-
níkov rešpektovaných verejnosťou. Napríklad 
Česká republika tento problém nepozná. 
Mená ako Hollander, Cepl alebo Motejl sú 
mimoriadne inšpiratívne aj pre nás Slovákov. 
Z domácich mien sotva nájdeme niekoho s 
podobnou autoritou a rešpektom. V politickej 
rovine sa vymožiteľnosť práva blíži alarmujú-
cej úrovni a sústredíme sa skôr na množstvo 
právnych noriem ako na ich kvalitu. Potom sa 
nemôžeme čudovať, že pojem duch zákona 
úplne vymizne a nahradí ho definícia právo – 
svojvôľa mocných.

Čo by si pridal a naopak odstránil vo 
výučbe?

Pridal by som viac diskusie, argumentá-
cie a debaty. Učme sa viac o duchu a živote 
práva, ako o jeho zapisovaní, memorovaní a 
kľučkovaní v ňom. Samozrejme, nechcem 
týmto nijak zaznávať dôležitosť týchto činnos-
tí. Žiaľ, je vidieť, že veľa študentov absolútne 
po tomto netúži a štúdiom len tak preliezajú. 
Tieto činnosti by ich zrejme vytrhli z tejto – pre 
nich príjemnej rutiny, ktorá však myslenie úpl-
ne ochromuje.

Určite sa vzdelávaš aj mimo štúdia. 
Čomu sa venuješ?

Odporučil by som všetkým študentom a ľu-
ďom všeobecne – nečítajte len noviny! Čítajte 
históriu, politológiu a študujte súvislosti me-
dzi riadkami. Tak to robím aj ja a som šťastný 
človek, takže toľko k môjmu mimoškolskému 
vzdelávaniu.

Ako vidíš svoju budúcnosť?
To pretečie Dunajom ešte veľmi, veľmi veľa 

vody. Či počkať, áno, viem! Premiérom!

Matej Stručka, študent 1. roka Bc. štúdia 
žurnalistiky FiF UK

Máme nedostatok 
nepošpinených odborníkov práva

Na Právnickej fakulte UK majú budúci právnici za sebou slávnostné imatrikulácie a beá-
niu. Tá sa uskutočnila 11. 11. 2011 v Inchebe. Okrem zábavy je na fakulte aj možnosť spojiť 
príjemné s užitočným a zapojiť sa do súťaže Tax Challenge 2011 od spoločnosti Ernst 
& Young. K úspechu nie je potrebná predchádzajúca skúsenosť s danou problematikou 
a prvé tri miesta sú slušne ohodnotené. Fakulta tiež zabezpečila prednášku Marka Wolfa, 
federálneho sudcu USA, na tému: „Sudcovská nezávislosť a zodpovednosť – skúsenosti 
z prejednávania korupcie verejných činiteľov v USA“. 

Vyzerá to tak, že fakulta ponúka bohatý program. Zaujímalo nás, aká je skutočnosť. Opý-
tali sme sa študenta prvého ročníka práva Tomáša Lisánskeho, aký je jeho názor na súčas-
né spoločenské otázky.
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•	 Roman Catholic Faculty is 75 Years Old
The Roman Catholic Faculty of Theology of 
Cyril and Methodius of Comenius University 
(CU) commemorated its 75th anniversary on 
14 and 15 November 2011 in the Cathedral of 
St. Martin and the Assembly Hall of the Faculty. 
Opening of the new library was included in the 
celebration. Pg 4

•	 Brief
- Dr. Grygar from the Academy of Sciences of 
the Czech Republic gave a lecture called “Astro-
nomic Harvest” at the Faculty of Mathematics, 
Physics and Informatics of CU on 28 November.
- The exhibition of teachers from the Department 
of Human Geography and Demography of CU 
about life in five regions of Slovakia is taking 
place at the Slovak National Museum in Martin 
during 8 November – 31 December. Pg 6

•	 Academic Senate of CU has a New Chairman
New elected Academic Senate of CU elected 
a new chairman, Assoc. Prof. Daniel Böhmer, 
from the Faculty of Medicine of CU for 2011 – 
2015. Pg 6

•	 We Commemorated the “Velvet Revolution”
The meeting to commemorate the march of stu-
dents on 16 November 1989 took place in front 
of Comenius University exactly 22 years later. 
Pg 7

•	 Cooperation of CU and Business
The Vice Rector of CU, Assoc. Prof. Ľudomír 
Šlahor, presented in Switzerland the coopera-
tion of the university and businesses on 1 and 
2 November. Pg 7

•	 Visit from Peking
The representatives of the Peking University and 
CU who met on 9 November talked about pos-
sibilities of cooperation in studies and science. 
Pg 7

•	 New Year’s Cards
162 designs for the New Year’s greeting card 
were received in the competition which was 
announced by the Rector of CU. The winning 
graphic card was designed by Dominika Lau-
ková and will be used as a New Year greeting 
card this year. (It is used as a front page of this 
issue of Naša univerzita.) 2nd and 3rd place went 
to Veronika Ďuráková and Marta Kissová. Pg 8

•	 Harangozó in the Presidential Palace
A teacher of the Faculty of Education of CU 
Stanislav Harangozó exhibited his pieces in the 
Presidential Palace. The exhibition is taking place 
during 21 November – 31 December. Pg 8

•	 University Blood Drive
382 students, employees and supporters of CU 
joined the University Blood Drive during 7 – 10 
November at 6 places. Pg 9

•	 International Day of Students
30 students and 28 teachers were awarded for 

their extraordinary success and splendid repre-
sentation of university on 15 November in the 
Rector’s Hall on the occasion of the International 
Day of Students. Pg 10

•	 Joshua Friedman in Slovakia
A winner of the Pulitzer Prize, Joshua Friedman, 
visited the Slovak Republic and gave a lecture 
on 15 November in the Assembly Hall of CU. 
Pg 18

•	 Big Golden Medal for Professor Černušák
The first Chairman of the Slovak Olympic Board 
and honorary member of the International Olym-
pic Board, Professor Vladimír Černušák, re-
ceived a Big Golden Medal on 10 November in 
the Rector’s Hall from the Rector of CU, Profes-
sor Karol Mičieta. The medal is an expression 
of recognition of his scientific and educational 
work in sports. Pg 20

•	 Week of Science and Techniques
A traditional Week of Science and Techniques 
in the Slovak Republic was organized during 
7 – 11 November. Comenius University and its 
faculties participated at both, main and second-
ary events. Pg 22

•	 Discussion: 3rd World Countries Also Con-
cern Us
A civil association, Ad Hoc, organized another 
discussion for students of CU, this time it was 
about third world counties. Experts from Ireland, 
Gerard McCann and Stephen McCloskey, gave 
a lecture on 24 November. Pg 28

•	 How to Change Things
An alumni club of the Faculty of Management of 
CU “Manageria” organized an event where five 
successful people shared their experience in 
changing “things” with 324 students. Pg 28

•	 Colloquium on earthquakes, tsunami and 
power plants
The accident in Fukushima, Japan inspired ex-
perts to organize a colloquium on earthquakes, 
tsunamis and power plants on 4 November in 
the Faculty of Mathematics, Physics and Infor-
matics of CU. Pg 30

•	 Professor’s Lecture on Chemical Reactions 
in Atmosphere
Another university professor’s lecture was given 
by Professor Ivan Černušák from the Faculty of 
Natural Sciences of CU on 9 November in the 
Assembly Hall of CU. He chose a topic about 
the chemical reactions in the atmosphere which 
lead to dissolution of the ozone. Pg 30

•	 Centre of Excellence for Perinatal Research 
Received an Award
This Centre as a part of the Jessenius Faculty of 
Medicine of CU in Martin received an award EU-
ROPROJEKT 2011 for an excellent contribution 
to education and research on 26 October from 
the Ministry of Education, Science, Research 

and Sports of the SR. Pg 31
•	 Current Questions of Pedagogy

On the occasion of 65th anniversary of the Fac-
ulty of Education of CU the Department of Peda-
gogy and Social Pedagogy of CU organized a 
seminar “Current Questions of Pedagogy” on 11 
November. Pg 32

•	 90 Years of the Department of Ethnology 
and Cultural Anthropology
The Department celebrated its 90th anniversary 
on 19 October by having an exhibition about the 
science field which took place in Senec City 
Museum. Pg 33

•	 Visit of Spanish Professor
Professor Roberto Risch visited the Depart-
ment of the Archaeology of CU during 24 – 26 
October and gave a lecture on “The First State 
Formation of Western Europe: El Algar (2200 – 
1550 BCE)”. Pg 33

•	 Afaziology Symposium in Bratislava
The 9th international afaziology symposium 
which engages in neurogenic failure of com-
munication took place in Hotel Crowne Plaza in 
Bratislava on 21 and 22 October. Pg 34

•	 External Policy of the European Union
The Faculty of Social and Economic Sciences 
of CU organized a seminar about the project 
named “Changing System of External Policy of 
EU and Small Member Countries” on 21 Octo-
ber. Pg 34

•	 Symposium on Qumran
The researchers of the texts from the Qumran 
area presented the results of their research on 
20 October in the Faculty of Evangelic Theology 
of CU to lectors who dealt with the topic before. 
The texts from the Qumran are also known as 
the Dead Sea Scrolls. Pg 35

•	 University Student Ball
The 8th University Student Ball was organized on 
24 November in Incheba, Bratislava. The Rec-
tor of CU Professor Karol Mičieta also came to 
greet students. Pg 38

•	 Winners of EUROMILANO 2011
Comenius University won 1st prize again in the 
European sport championship in Milan, Italy 
which took place during 16 – 20 November. 
Students of CU won in football, women futsal, 
tennis and cheerleading. Pg 40

•	 Knowledge Competition in Olympics
Students of the Faculty of Physical Education 
and Sports of CU won 2nd place in a competition 
in knowledge of the Olympic Games in Prešov 
on 14 November. Pg 40

•	 Winners in Floorball
Students represented Comenius University in 
the Slovak University Finals in Floorball which 
took place in Žilina on 10 November and won 
the 1st place. Pg 40



Celoslovenské finále univerzít 
 vo FLORBALE

Dňa 10. 11. 2011 sa v hale Športového gymnázia Žilina uskutočnilo Celoslovenské finále 
univerzít vo florbale. Na podujatí organizovanom pod záštitou Slovenskej asociácie univerzitného 
športu a Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity sa zúčastnilo 60 študentov zo štyroch uni-
verzít (Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). 

Podujatie a zápasy sa odohrali 
na vysokej úrovni, k čomu prispeli 
extraligoví hráči vo výberoch uni-
verzít. Víťazom podujatia sa stala 
Univerzita Komenského Bratisla-
va, ktorú reprezentovali študenti 
Gabriel Mészáros, Roman Kodaj, 
Lukáš Murcko, Roman Gunther, 
Jozef Holíček, Patrik Paulikovič 
z PriF UK; Mário Seman, Tomáš 
Máder, Tomáš Beňo, Róbert Dej 
z FTVŠ UK; Michal Čachan z FM 
UK, Martin Krivoš z FSEV UK a 
Mgr. Martin Mokošák, PhD., tré-
ner z PriF UK.

Mgr. Martin Mokošák, PhD., 
PriF UK
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Kto vie viac 
o olympizme?
Dňa 14. novembra 2011 sa na Fakulte 

športu Prešovskej univerzity v Prešove usku-
točnilo celoslovenské kolo vedomostnej sú-
ťaže o olympizme pre vysoké školy, ktorého 
organizátorom bola zložka Slovenského 
olympijského výboru – Slovenská olympijská 
akadémia. Spomedzi piatich družstiev sa štu-
denti Fakulty telesnej výchovy a športu UK 
(FTVŠ UK) umiestnili na 2. mieste.

Ako reprezentanti FTVŠ UK sme boli jediným 
družstvom z Bratislavy, súpermi nám boli dve 
družstvá z Prešovskej univerzity v Prešove, ďa-
lej študenti Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 
a jediné čisto mužské družstvo z Akadémie 
ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. 

Súťaž pozostávala z písomného testu a zá-
bavnej vedomostno-pohybovej hry „Vysoko-
školská kalokagatia“. Hlavnými témami súťaže 
boli antické mýty o olympijských hrách, ďalej 
osobnosti a štruktúra Medzinárodného a Slo-
venského olympijského výboru a účastníci 
Olympijských hier zo Žilinského kraja. Atmosfé-
ra sa niesla vo veľmi príjemnom a priateľskom 

duchu za dodržiavania princípu fair-play a záro-
veň s úsmevom na našich tvárach. 

Medzi jednotlivými kolami sme mali možnosť 
diskutovať s prešovskými olympionikmi. Prvé 
miesto získali domáci Prešovčania, my sme 
však s výsledkami spokojní a tešíme sa na ďalší 
ročník súťaže!

Patrícia Milerová, Aurel Zelko,  
Barbora Vrtiaková, študenti FTVŠ UK

Obhajoba  
prvenstva  

na 
EUROMILÁNE 2011 

sa študentom UK  
podarila na výbornú

V dňoch 16. – 20. 11. 2011 sa uskutočnil 
11. ročník medzinárodného športového turnaja 
študentov EUROMILÁNO 2011, na ktorom sa 
už 8. krát zúčastnili aj študenti UK. Z FM UK sa 
na turnaji zúčastnili 32 študenti, z FTVŠ UK mali 
zastúpenie 28 študenti, FMFI UK reprezentova-
li 24 študenti, 6 študenti boli z PriF UK, po 3 
študentov vyslali FaF UK a PraF UK, dvaja boli 
z FSEV UK a jeden z FiF UK. 

Na turnaji sa zúčastnilo 27 krajín s viac ako 
50-timi vysokoškolskými výchovno-vzdelávacími 
inštitúciami, ktoré reprezentovalo vyše 1 800 
študentov. Súťažili v basketbale (muži, ženy), fut-
bale, futsale (muži, ženy), volejbale (muži, ženy), 
tenise (zmiešané družstvá) a spoločných sklad-
bách cheer leaders.

Univerzita Komenského dokázala obhájiť 
vlaňajšie 1. miesto v celkovom poradí a znovu 
získať putovný pohár. Prvé miesta v jednotlivých 
športových disciplínach vybojovali vo futbale, 
ženskom futsale, tenise a vo vystúpeniach che-
erleaders. Druhé miesto získali basketbalistky 
a štvrté miesta obsadili volejbalistky a volejba-
listi. 

Treba poďakovať všetkým študentom, ktorí 
sa zúčastnili na tomto peknom podujatí za ich 
skvelé výkony, snahu a bojovnosť v jednotli-
vých športových disciplínach a tiež aj za prí-
kladné vystupovanie a správanie počas celého 
turnaja.

Ondrej Podkonický, vedúci výpravy,  
FMFI UK

Blahoželanie kráľovi tanečného parketu
V širokej populácii sa mimoriadnej popularite tešia televízne prenosy zo súťaží  

Let´s Dance. V jeho piatej sérii zvíťazil pár Mgr. Matej Chren, PhD., s tanečnou partnerkou 
Janou Hospodárovou, moderátorkou televízie Markíza. Tomuto úžasnému tanečníkovi, inšpira-
tívnemu pedagógovi a pracovitému vedeckému členovi z Katedry gymnastiky FTVŠ UK srdečne 
blahoželáme, ďakujeme za propagáciu tanečného športu a tanečného umenia v rôznych jeho 
obmenách, ako aj za významnú reprezentáciu našej fakulty. Maťko, si naj…

doc. Anton Lednický, FTVŠ UK

Víťazné družstvo cheerleaders, ktoré tvorili študenti 
FTVŠ, FMFI a FM UK


