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Editoriál
Dejiny sa ºah‰ie opisujú
ako následnosÈ rokov
a udalostí neÏ ako ãiny
konkrétnych ºudí. Nedávno
sme si pripomenuli 90. v˘roãie vzniku na‰ej alma
mater. Prví ‰tudenti univerzity boli medici, prvá fakulta bola lekárska. Spomínali
sa súvislosti – dobré i zlé.
Pre mÀa zlo je iba neprítomnosÈ dobra. Univerzita
i Lekárska fakulta UK
(LF UK) ukázali, Ïe základy
vzdelanosti na Slovensku
sú poloÏené dobre. V‰etci
– od prof. Hynka, prvého
rektora, prof. Müllera, prvého dekana LF UK, prvého absolventa Hala‰a splnili svoje poslanie. LF UK zaãala uãiÈ na pár
klinikách v priestoroch Krajinskej ‰tátnej (dnes univerzitnej) nemocnice.
Dekan sídlil v Aspremontovom paláci pri Medickej záhrade. Odvtedy sa
zmenilo veºa. Aj Medická záhrada. Poslanie univerzity i jej prvej fakulty
je stále rovnaké. Poãet pracovísk sa zv˘‰il desaÈkrát, poãet ‰tudentov
dvadsaÈkrát, zmenili sa osnovy aj pedagogick˘ proces. Krajinská nemocnica zmenila meno a chátra... Vieme to uÏ dlho. UÏ pred 30 rokmi – áno, e‰te pred „neÏnou“ – sa zaãalo stavaÈ! V‰etci poznáme projekt Rázsochy. To je ná‰ projekt, kde sme plánovali seminárne
miestnosti, posluchárne, pracovne. Prof. Hynek zaãal uãiÈ v provizórnych priestoroch. Po sto rokoch sme tam stále. Medzit˘m máme
21 000 absolventov – lekárov, vznikli dve sesterské lekárske fakulty, rozvíja sa moderná medicína, plníme úlohy pre Slovensko. Chce v‰ak
Slovensko, aby sa tieto úlohy plnili aj v budúcom storoãí? Dokonãíme
Rázsochy?
Pripomenuli sme si 90. v˘roãie vzniku Spolku ãeskoslovensk˘ch lekárov. I‰lo nielen o vytvorenie vedeckého lekárskeho spolku, ale aj
o prejav národného povedomia a vlastenectva. Spolok pracuje na LF
UK dodnes. Tisíce predná‰ok dokumentujú v˘voj slovenskej medicíny.
Z diskusií poznáme plasticky ãrty ºudí, ktorí zasvätili Ïivot medicíne, vede, humanizmu. Na báze tejto tradície vznikla Slovenská lekárska spoloãnosÈ i systém celoÏivotného vzdelávania. Sem poãítame aj zakladateºské tradície ·VOâ na LF UK – a to sa t˘ka celého âeska
a Slovenska. Áno, tento rok organizujeme uÏ 50. FK ·VOâ, aj to je jubileum, na ktoré sme hrdí.
Ale ani rok 2011 nie je bez jubileí. V akad. roku 1921/22 vy‰li prv˘krát Bratislavské lekárske listy, ktoré vychádzajú bez preru‰enia 90. rokov. âasopis je najstar‰ím lekárskym vedeck˘m ãasopisom na Slovensku. Je v najv˘znamnej‰ích databázach, má impact factor a SCI
citácie. Patrí k „rodinnému striebru“ LF UK aj UK. Publikácie reprezentujú UK a Slovensko v celosvetovom meradle. Sú súãasÈou akreditaãn˘ch, habilitaãn˘ch aj inauguraãn˘ch pokraãovaní na mnoh˘ch
univerzitách sveta. Prof. Hynkovi vìaãíme za veºa. Univerzita má svoj
„svetov˘“ vedeck˘ ãasopis.
Na LF UK sa po 1989 – ako jednej z prv˘ch vysok˘ch ‰kôl âSFR –
zaãala formovaÈ akademická rada, neskôr premenovaná na Akademick˘ senát LF UK (11. 1. 1990). Aj toto je medzník demokratick˘ch
tradícií na‰ej alma mater. Pri vzniku âSR bolo ch˘banie vlastnej inteligencie evidentné. Vznik vysokého ‰kolstva bolo rie‰ením. Dnes ohrozuje vzdelanosÈ „inflácia“ poãtom vysok˘ch ‰kôl a odchodom absolventov do zahraniãia. Klasické univerzity strácajú kvalitn˘ch ‰tudentov,
nemajú prostriedky ani na holú existenciu. Vzdelanie sa stáva tovarom.
Sme svedkami toho, Ïe „zdravie“ sa stalo „tovarom“. Reorganizácia vysokého ‰kolstva musí sledovaÈ nielen dostupnosÈ vzdelania, ale aj jeho kvalitu. Na‰a spoloãnosÈ nechápe úmeru „cost : benefit“. Investícia
do novej LF UK a jej nemocnice nie je investíciou do budov, ale obnovením zadania na ìal‰ích sto rokov. Toto vedeli aj tí, ão poloÏili základn˘
kameÀ na Rázsochách a mali by to vedieÈ aj tí, od ktor˘ch sa oãakáva, Ïe prestrihnú pásku pri ich otvorení.

M. Bernadiã, LF UK
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V Komenského zbierke kníh sa vyzbieralo viac ako
2 000 kníh pre deti a mládeÏ
·tudenti sa na Hodine otázok zoznámili s vedením UK
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Poznámka k titulnej strane:
Na slávnostnom otvorení Golfového akademického centra na Fakulte telesnej v˘chovy a ‰portu UK (FTV· UK) sa zúãastnili prvá dáma SR Silvia
Ga‰paroviãová, dekan FTV· UK Miroslav Holienka, prezident Slovenskej
golfovej asociácie ªudovít Ujhelyi a ìal‰í. Foto: Anton Lednick˘. Viac
na strane 8
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Slávnostná
inaugurácia

rektora
a dekanov
V Aule UK sa dÀa 17. marca 2011 uskutoãnila
slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov
fakúlt UK. Na spoloãnom verejnom zasadnutí
Vedeckej rady a Akademického senátu UK,
vedeck˘ch rád a akademick˘ch senátov
jej fakúlt sa zúãastnili predsedníãka vlády SR
Iveta Radiãová, minister ‰kolstva, vedy,
v˘skumu a ‰portu SR Eugen Jurzyca,
ako i ìal‰í verejní ãinitelia.
Rektor UK profesor Karol Miãieta inauguroval desiatich dekanov fakúlt UK: profesora Petra Laba‰a,
profesora Pavla Kubíãka, profesora Jaroslava ·u‰ola, docenta Milana Triznu, profesorku Alicu Vanãovú,
docenta Miroslava Holienku, profesora Jána Danka,
profesora Jozefa Masarika, profesora Jozefa Komorníka a profesorku Silviu Mihálikovú.
Vo svojom inauguraãnom prejave rektor UK uviedol: „Verím, Ïe dobre poznám slabé aj silné stránky
Univerzity Komenského a plne si uvedomujem,
Ïe nebude jednoduché napæÀaÈ rozvojové programy
tak, aby boli akceptovateºné kaÏd˘m ãlenom akademickej obce. Mojou snahou v‰ak bude spájaÈ
záujmy jednotliv˘ch fakúlt a pracovísk.“ Rektor UK
tieÏ apeloval na potrebu posilnenia integrity univerzity – umocnením kompetencií senátov fakúlt a sená-

V Komenského
zbierke kníh
sa vyzbieralo
viac ako

2 000 kníh
pre deti
a mládeÏ
Univerzita Komenského zorganizovala
v t˘Ïdni od 28. marca do 1. apríla 2011
prvú celouniverzitnú zbierku kníh pre deti
z detsk˘ch domovov, nemocníc a sociálnych
zariadení – Komenského zbierku kníh.
Do Komenského zbierky kníh sa mohli zapojiÈ
‰tudenti v‰etk˘ch trinástich fakúlt UK – dvanástich
bratislavsk˘ch a jednej martinskej. Poãas uvedeného t˘ÏdÀa priniesli do fakultn˘ch kniÏníc 2 036

toãnen˘ch (vrátane tejto) 39 in‰talácií 37 rektorov (do
tu univerzity. Ako ìalej zdôraznil: „Investície do vzdelávania a vedy sú základn˘m predpokladom rozvoja
funkcie rektora neboli slávnostne uvedení 6 rektori
vyspelej ekonomiky. Îiaº, na Slovensku je táto oba 2 rektori boli poãas 2 funkãn˘ch období slávnostlasÈ dlhodobo poddimenzovaná.“
ne inaugurovaní dvakrát). V prípade prvého rektora
Za inaugurovan˘ch dekanov fakúlt UK predniesol
UK prof. MUDr. Kristiána Hynka sa tento slávnostn˘
na slávnostnom podujatí akceptaãnú reã dekan
akt nekonal. Prvá slávnostná in‰talácia nového rekFilozofickej fakulty UK Jaroslav ·u‰ol, ktor˘ okrem
tora sa na univerzite uskutoãnila aÏ 21. marca 1922,
iného kritizoval masifikáciu a kvantifikáciu vysoko‰keì rektorsk˘ úrad od prof. K. Hynka prevzal
kolského vzdelávania. „Nám v‰etk˘m by som zaÏeprof. JUDr. Augustín Ráth (slávnostn˘ akt sa konal
lal, aby sa rozpoãtov˘ krajec urãen˘ pre vedu a vzdev aule na Kapitulskej ulici).
lávanie úspe‰ne zväã‰oval a aby sme ãoskoro
zabudli, Ïe sme vôbec rie‰ili nejakú dilemu v˘beru
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou UK
medzi betónom a vedou, ktorá podºa v‰etk˘ch praFoto: M. Kukan
vidiel zdravého rozumu v informaãnej
ãi znalostnej spoloãnosti nemá maÈ
svoje miesto,“ uviedol v závere svojho
príhovoru dekan FiF UK.
Na slávnostnom podujatí sa prihovorila aj predsedníãka vlády SR Iveta
Radiãová: „Chcem ubezpeãiÈ tvorcov
duchovn˘ch hodnôt, Ïe pre v˘skum
a v˘voj urobí vláda SR maximum,
Ïe vláda chce zmeniÈ prístup k t˘mto
zdrojom a mení ho; Ïe z vás nechce
robiÈ otrokov administrácie, ale dôstojn˘ch vedcov, ktorí majú dostatok
ãasu, vôle a chuti na vlastnú vedeckú
prácu. Tieto zmeny sú pripravené.
Ja pevne verím, Ïe ten ‰pecifick˘, jedin˘ operaãn˘ program tohto druhu
v Európe na v˘voj a v˘skum spoloãn˘mi silami úspe‰ne a zmysluplne pouÏijeme pre rozvoj SR.“
Minister ‰kolstva, vedy, v˘skumu
a ‰portu SR Eugen Jurzyca uviedol:
„Univerzita Komenského je na vysoko‰kolskom trhu dominantn˘m hráãom. Doteraz vÏdy do veºkej miery
urãovala kvalitu morálky vo vysokom
‰kolstve a verím, Ïe to tak aj zostane.“
Slávnostná inaugurácia rektora UK
bola v poradí 39-tou na najstar‰ej sloMedzi inaugurovan˘mi dekanmi bol aj profesor Jozef Masarik,
venskej univerzite. Od zaloÏenia unidekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.
verzity v roku 1919 bolo na UK usku-

kníh pre deti a mládeÏ. „Ide o vôbec prvú kniÏnú
zbierku na celouniverzitnej úrovni, ktorou sme si
pripomenuli mesiac knihy. Cieºom Komenského
zbierky kníh v‰ak bola v prvom rade humánna
my‰lienka – pote‰iÈ knihou ako symbolom poznania deti v nemocniciach, detsk˘ch domovoch
ãi sociálnych zariadeniach,“ uviedol rektor UK prof.
RNDr. Karol Miãieta, PhD.
Najviac kníh – aÏ 411 – sa vyzbieralo na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky UK. Lekárska fakulta UK prispela do Komenského zbierky kníh
410 detsk˘mi kniÏkami. TreÈou fakultou UK, ktorá
vyzbierala najviac kníh, bola Prírodovedecká fakulta UK s 366 knihami. Z radov ‰tudentov priniesla najväã‰í „príspevok“ do zbierky (40 kníh)

‰tudentka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
UK. V zbierke dominovali knihy detsk˘ch rozprávok a beletria pre mládeÏ, v men‰ej miere i leporelá, encyklopédie, cudzojazyãná detská literatúra
ãi maºovanky. „Mil˘m záÏitkom, ktorého sme boli
svedkami v Ústrednej kniÏnici Filozofickej fakulty
UK, bola náv‰teva jednej star‰ej dámy, ktorá nebola ani absolventkou, ani zamestnankyÀou Univerzity Komenského. O zbierke sa dozvedela
z médií. Táto my‰lienka ju nadchla aÏ natoºko,
Ïe sa k nám pri‰la informovaÈ, ãi sa môÏe
do zbierky zapojiÈ a priniesÈ detskú literatúru,“
zhodnotila Komenského zbierku kníh riaditeºka
Akademickej kniÏnice UK PhDr. Daniela Gondová.
Vyzbierané knihy rozdelila Univerzita Komenského vybran˘m detsk˘m
domovom, nemocniciam a sociálnym zariadeniam. Rozprávky ãi beletria pote‰ili napríklad
detsk˘ch pacientov Univerzitnej
nemocnice Martin ãi Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
v Bratislave, ale i deti z centier
obãianskeho zdruÏenia Úsmev
ako dar, obãianskeho zdruÏenia
BrieÏdenie, z domovov sociálnych sluÏieb SIBÍRKA a ROSA
a zo zariadenia komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS.
text a foto:
Oddelenie vzÈahov
s verejnosÈou UK
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·tudenti
sa na

Hodine
otázok
zoznámili

s vedením

UK
·tudenti sa podveãer dÀa 30. marca 2011
v Auditóriu Maximum na Právnickej fakulte
UK zoznámili s nov˘m vedením UK
na podujatí Hodina otázok. Mohli sa tu
rektora Karola Miãietu, ako i prorektorov
sp˘taÈ na oblasti, ktoré ich zaujímali
a tieÏ vysloviÈ svoj názor a predstavy na rôzne
aspekty fungovania univerzity. Hodiny otázok
sa zúãastnilo vy‰e ‰esÈdesiat ‰tudentov
a niekoºko zamestnancov UK.
Rektor na úvod podotkol, Ïe vo v‰eobecnosti
majú ‰tudenti pocit, Ïe sú málo informovaní o vedení univerzity a nemajú dostatoãn˘ kontakt
s ºuìmi, ktorí univerzitu riadia. Zdôraznil preto,
Ïe stretnutia so ‰tudentmi povaÏuje súãasné vedenie za podstatné a veºmi radi sa budú nápadmi
a námetmi ‰tudentov in‰pirovaÈ.
·tudentov zaujímali predov‰etk˘m otázky ubytovania a plány na rekon‰trukciu internátov. In˘
diskutujúci kritizoval správanie ubytovan˘ch ‰tudentov na internátoch a odporúãal im, aby sa
o nich starali aj sami.
Rezonovala aj otázka rekon‰trukcie majetku
univerzity. Viaceré budovy sú totiÏ v stave, ktor˘ si
Ïiada investície. Rektor upresnil, Ïe z dôvodu obmedzenia finanãn˘ch zdrojov zo ‰tátneho rozpoãtu, musia jednotlivé pracoviská v prvom rade hºaNa otázky ‰tudentov
odpovedali (zºava)
prorektor UK pre
vedecko-v˘skumnú
ãinnosÈ a doktorandské
‰túdium prof. Du‰an
Me‰ko, prorektorka
UK pre legislatívu prof.
Mária Patakyová, rektor
UK prof. Karol Miãieta,
prorektor UK pre rozvoj
doc. Ivan Ostrovsk˘,
prorektor UK pre ‰tudijné
veci doc. Ján Pekár
a prorektor UK
pre medzinárodné vzÈahy
doc. ªudomír ·lahor

daÈ zdroje na vlastnej fakulte. Na zabezpeãenie
rekon‰trukcií a zariadenia existuje aj moÏnosÈ vyuÏitia zdrojov z EÚ prostredníctvom projektov.
ëal‰ou oblasÈou, ktorá zaujímala ‰tudentov, boli
jednotné prijímacie skú‰ky. Vedenie o tomto kroku
uvaÏuje, hoci si uvedomuje, Ïe v takom heterogénnom prostredí, ak˘m UK je, by bol problém
zaviesÈ úplne jednotné „prijímaãky“. Mali by sa pri
nich zohºadÀovaÈ ‰pecifiká jednotliv˘ch ‰túdií.
Rozhodne v‰ak bude pred zavedením o podmienkach rokovaÈ s fakultami.
V súvislosti s novelou vysoko‰kolského zákona
sa úãastníci p˘tali na spoplatnenie externého,
resp. denného ‰túdia. Rektor vysvetlil, Ïe zákon
musíme akceptovaÈ. Av‰ak deklaroval, Ïe ‰tudenti, ktorí boli prijatí na nespoplatnené externé ‰túdium, ho nebudú maÈ spoplatnené. Nové vedenie
súhlasí s t˘m, aby mal kaÏd˘ nárok na jedno denné ‰túdium zadarmo. Poplatky bude UK za denné
‰túdium naìalej vyberaÈ iba pri prekroãení ‰tandardnej dæÏky ‰túdia a od t˘ch, ktorí ‰tudujú viac
ako jeden ‰tudijn˘ program.
Diskusia sa rozpútala aj okolo potreby novej
webovej stránky UK, pretoÏe súãasná nie je dôstojn˘m prezentaãn˘m nástrojom univerzity.
Vedenie povaÏuje túto oblasÈ za jednu z priorít.
Prorektor pre medzinárodné vzÈahy doc. ·lahor
upozornil ‰tudentov na moÏnosti mobilít na zahraniãné univerzity. Nie v‰etky fakulty totiÏ dostatoãne vyuÏívajú zdroje z EÚ, ktoré majú k dispozícii.
Najlep‰ie je na tom Fakulta managementu UK,
z ktorej na zahraniãnej ‰kole strávi aspoÀ jeden
semester v priemere kaÏd˘ ‰tudent.
Hodina otázok má potenciál staÈ sa pravideln˘m fórom, aj preto, Ïe ponúka jedineãn˘ priestor
na diskusiu a v˘menu názorov medzi ‰tudentmi
a vedením UK.
text a foto: Lenka Mlynãeková

Ocenené
závereãné
práce

‰tudentov
manaÏmentu
SpoloãnosÈ SAS Slovakia vyhlásila v˘sledky
súÈaÏe o najlep‰iu ‰tudentskú prácu s pouÏitím
softvéru SAS. V˘hernou sa stala práca Mateja
Hodeka z Fakulty managementu UK „Kvantitatívne metódy v rozhodovacom procese“. Matej
Hodek sa spolu s vedúcou jeho bakalárskej
práce Ing. Ivetou Stankoviãovou, PhD., zúãastnia na SAS Global Forum 2011 v Las Vegas.
Druhé miesto získal tieÏ ‰tudent doktorky
Stankoviãovej z Fakulty managementu UK – Luká‰ Pastorek s prácou „Modelovanie monetárnej chudoby v âeskej a Slovenskej republike
s vyuÏitím logistickej regresie“, ktor˘ sa spolu
s diplomovou vedúcou zúãastní na odbornej
konferencii SAS Fórum 2011 a získal finanãnú
odmenu.
Cieºom súÈaÏe je motivovaÈ ‰tudentov i vyuãujúcich vysok˘ch ‰kôl k vyuÏívaniu softvéru,
s ktor˘m sa absolventi stretávajú pri nástupe
do zamestnaní. SpoloãnosÈ SAS celosvetovo
podporuje vysoké ‰koly a oceÀuje nádejn˘ch
akademikov, ktorí pri svojej práci aplikujú moderné a inovatívne metódy v˘skumu, popularizujú
analytické nástroje SAS a ukazujú, ako je moÏné
teoretické koncepcie a modely vecne uchopiÈ
a preniesÈ akademick˘ v˘skum do praxe.
NUNU

OZNAM

SúÈaÏ

o najlep‰iu prácu
na tému

filantropia
Centrum pre filantropiu vyhlasuje uÏ 5. roãník súÈaÏe o najlep‰iu diplomovú, bakalársku
alebo roãníkovú prácu na tému filantropia. SúÈaÏe sa môÏu zúãastniÈ slovenskí a ãeskí ‰tudenti vysok˘ch ‰kôl a univerzít ‰tudujúci
na Slovensku, v âechách a v zahraniãí, ktorí sa
vo svojej odbornej práci budú venovaÈ téme
darcovstva a dobrovoºníctva.
Najúspe‰nej‰ie práce získajú finanãnú
odmenu a moÏnosÈ publikovaÈ najzaujímavej‰ie
kapitoly v zborníku, ktor˘ vydáva Centrum pre
filantropiu. Diplomové, bakalárske aj roãníkové
práce treba poslaÈ do 31. augusta 2011. Informácie o podmienkach súÈaÏe nájdete na stránke www.cpf.sk/sk/5-rocnik-sutaze/.
LM
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Prírodovedecká

kvapka
krvi
·tudentská ãasÈ akademického senátu –
·tudentská komora Prírodovedeckej fakulty
UK dÀa 30. 3. 2011 po prv˘krát zorganizovala Prírodovedeckú kvapku krvi v priesto-

roch CPS+ na prírodovedeckej fakulte na‰ej
univerzity. Na vydarenej akcii sa dopoludnia
zúãastnilo 62 prírodovedcov. ëakujeme
v‰etk˘m zúãastnen˘m a veríme, Ïe táto prospe‰ná akcia si vybuduje dlhú tradíciu nielen
na na‰ej fakulte.
Mgr. Tomá‰ Charvát,
predseda ·tudentskej komory PriF UK
Foto: Bc. Ján Horváth

Na Kvapku krvi
v Martine
pri‰lo 41 darcov
V tomto semestri zorganizoval Martinsk˘ klub
medikov odber krvi pre ‰tudentov aj zamestnancov Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK)
v spolupráci s Národnou transfúznou sluÏbou
a dekanátom JLF UK. DÀa 21. 3. sa uskutoãnil
odber krvi na vysoko‰kolskom internáte Novomeského. Z radov ‰tudentov sa zúãastnilo
30 darcov. O dva dni neskôr sme zorganizovali
odber krvi aj
pre zamestnancov v novej
budove
dekanátu. Pri‰lo 11 dobrovoºn˘ch darcov. KeìÏe to
bol prv˘ odber
urãen˘
pre
pracovníkov
fakulty, dúfame, Ïe záujem
bude z roka
na rok väã‰í.
V budúcom
akademickom
roku sa plánujeme zúãastniÈ
Univerzitnej

Senát schválil
novú Vedeckú radu UK
a vydal stanovisko
Akademick˘ senát Univerzity Komenského
(AS UK) schválil dÀa 16. marca 2011 na svojom
zasadnutí návrh rektora UK na zloÏenie ãlenov Vedeckej rady UK (VR UK).
VR UK tvorí rektor, prorektori, dekani, z UK sú
v nej ìalej prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., prof.
PhDr. Ondrej Mészáros, CSc., prof. MUDr. ªudovít Danihel, PhD., prof. MUDr. Du‰an Hamar, PhD.,
prof. RNDr. Branislav Rovan, CSc., prof. MUDr.
Andrea âalkovská, PhD., prof. RNDr. Marta
Kollárová, DrSc., prof. Ing. Ján Rudy, CSc., a prof.
JUDr. ªubor Cibulka, CSc. âlenmi VR UK z in˘ch
vysok˘ch ‰kôl sú rektor STU prof. Ing. Vladimír
Redhammer, PhD., rektor EU Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolf Sivák, PhDr., rektor UPJ· Ko‰ice prof.
MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor MU Brno
prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., rektor KU Praha prof.
RNDr. Václav Hampl, DrSc. a rektor V·VU prof.

Stanislav Stankoci, akad. maliar. Zo Slovenskej
akadémie vied je medzi ãlenmi VR UK prof. RNDr.
Jaromír Pastorek, DrSc., PhDr. Matej Ruttkay,
CSc., a RNDr. Eva Majková, DrSc. âlenmi VR UK
je aj prof. Ing. ªubor Fi‰era, DrSc., zo STU a prof.
MUDr. Róbert Hatala, CSc., z ÚSCCH. Funkãné
obdobie VR UK je ‰tvorroãné.
ëalej AS UK schválil dodatok k ‰tatútu Fakulty
managementu UK (FM), vyhlásil doplÀovacie voºby
do ‰tudentskej ãasti AS UK na obdobie od 1. septembra 2011 a do zamestnaneckej a ‰tudentskej
ãasti senátu za FM UK. Senát okrem toho schválil osem Ïiadostí o prenájom.
Predsedníãka AS UK na zasadnutí informovala,
Ïe Akademick˘ senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa pripojil k vyhláseniu AS UK
– ZachráÀme vedu!
V súvislosti s nedostatoãn˘m plánovan˘m po-

kvapky krvi, kedy bude v jeden novembrov˘ t˘ÏdeÀ prebiehaÈ odber krvi na v‰etk˘ch fakultách
UK. Na na‰om internáte sa uskutoãní
8. 11. 2011 a o deÀ neskôr aj na dekanáte. ëakujeme v‰etk˘m, ktorí pri‰li a darovali kúsok seba, aby pomohli druh˘m.
Eva Imri‰ková, Eva Tribulová,
Martinsk˘ klub medikov, JLF UK

dielom HDP investovan˘m do vedy a v˘skumu
v roku 2020 schválil AS UK nasledujúce stanovisko, ktoré uvádzame v plnom znení.

Stanovisko AS UK
k Národnému programu
reforiem SR
Bájni antickí moreplavci v úsilí vyhnúÈ sa skalisku a oblude Skylle, hroziacej usmrtiÈ ãlenov posádky, stali sa obeÈou protiºahlej Charybdy, ktorá
ich pohltila aj s loìou. Vláda SR v konsolidaãnom
úsilí nestaÈ sa obeÈou zadæÏenia ohrozujúceho
na‰u ekonomiku uh˘ba pred Skyllou tak vehementne, Ïe sa na‰a krajina utopí vo víre Charybdy
v dôsledku straty konkurencieschopnosti.
Vláda SR si v novembri 2010 stanovila ako svoj
národn˘ cieº na rok 2020 investovaÈ do v˘skumu
a v˘voja 0,9 – 1,1 % HDP. Tak˘to objem investícií
do v˘skumu a v˘voja je niÏ‰í ako súãasn˘ stav
v krajinách podobn˘ch Slovensku (âesko, Estónsko, Maìarsko, Slovinsko) a v roku 2020 by
bol tretí najniÏ‰í v EÚ – po Cypre a Malte. V roku
2020 plánujú Estónsko a Slovinsko investovaÈ do
v˘skumu a v˘voja 3 % HDP, âesko 2,7 %, Maìarsko 1,8 % a Poºsko 1,7 %.
Akademick˘ senát UK vyslovuje nádej, Ïe vláda
SR v apríli 2011 skoriguje svoj národn˘ cieº pre rok
2020 a pri príprave Národného programu reforiem
2011 nav˘‰i plánovan˘ objem investícií do v˘skumu a v˘voja na úroveÀ porovnateºnú s krajinami
Vi‰egrádskej ‰tvorky.
LM
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International

and
Erasmus
Day

Informácie z prvej ruky poskytovali navy‰e
aj ‰tudenti zo zahraniãn˘ch univerzít, ktorí momentálne ‰tudujú na niektorej z fakúlt UK. Zastúpenie mali krajiny âesko, Maìarsko, Poºsko,
Litva, Slovinsko, Portugalsko, Turecko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Holandsko, Island,
Taliansko, ·védsko, Francúzsko, Dánsko,
Bulharsko, ·panielsko, UK, no aj USA, Kanada, Japonsko ãi Taiwan. O t˘ch vzdialenej‰ích informovali priamo pracovníci Oddelenia
medzinárodn˘ch vzÈahov RUK. Záujemcovia
o ‰tudijné pobyty v zahraniãí sa mohli dozvedieÈ v‰elião o systéme a organizácii ‰túdia,
o internátoch a vybavovaní ubytovania, o zvykoch v jednotliv˘ch krajinách, o stravovaní
ãi o moÏn˘ch skryt˘ch problémoch.

V stredu 30. marca 2011 sa
vo foyeri Univerzity Komenského
na ·afárikovom námestí
v Bratislave uskutoãnil uÏ tretí
roãník neformálnej informaãnej
akcie „‰tudenti ‰tudentom“,
tentoraz pod názvom
International and Erasmus Day.
·tudenti, ktorí majú záujem
o ‰túdium v zahraniãí
buì v rámci programu Erasmus,
alebo v rámci medziuniverzitnej
spolupráce, mohli od b˘val˘ch
„erasmákov“ a ìal‰ích
‰tudentov získaÈ
dôleÏité informácie o pobytoch
na zahraniãn˘ch univerzitách.

·peciálny priestor bol vyhraden˘ organizácii
SAIA, ktorá okrem letákov o moÏnostiach získania grantov ponúkla aj samostatnú predná‰ku s podrobn˘mi informáciami o jednotliv˘ch
grantoch. DeÀ pre v‰etk˘ch informáciechtiv˘ch
‰tudentov zorganizovalo Oddelenie medzinárodn˘ch vzÈahov RUK v spolupráci s Erasmus
Student Network na UK.
text a foto: Michal Dzúrik, OMV RUK

Literárny
veãer
s Goranom
Vojnoviçom

Pont Francophone

V pondelok 21. 3. 2011 sa na pôde Slovinského veºvyslanectva uskutoãnil literárny veãer
s mlad˘m slovinsk˘m spisovateºom a reÏisérom
Goranom Vojnoviçom. Podujatie sa stretlo
s veºk˘m záujmom zo strany verejnosti. V galérii veºvyslanectva sa zi‰lo takmer 70 hostí.
Vojnoviç slovenskému publiku predstavil svoj
román âefurji raus!, a to nielen autorsk˘m ãítaním. B˘valí i súãasní ‰tudenti lektorátu slovinského jazyka na Filozofickej fakulte UK v Bra-

reprezentovala

UK vo Versailles
Piati zástupcovia obãianskeho zdruÏenia
Pont Francophone (Adriána Pavelková,
Martin Ple‰ko, Dominika ·arinová, Lucia
Gavlasová a ªubomír Janãok) reprezentovali
univerzitu na medzinárodnom seminári
vo Versailles, ktor˘ sa konal v dÀoch
16. – 20. marca 2011. Na seminári
organizovanom Civisme et démocratie
(CIDEM) sa zúãastnili aj Belgicko,
Francúzsko a Rumunsko. SúãasÈou
konferencie boli aj odborné v˘stupy
v˘znamn˘ch osobností
spomedzi
predstaviteºov mesta
Versailles, Európskeho
parlamentu
mlad˘ch a Európskej
komisie.
Seminár mal podobu
kreatívnych
ateliérov
a okrúhlych stolov. Debaty sa t˘kali predov‰etk˘m
Ïivota a angaÏovania
sa mlad˘ch frankofónov
vo svojich krajinách
a v Európe, ich pôsobenia a uÏitoãnosti na úrov-

ni fakúlt, kultúrno-literárnej spolupráce, vzájomn˘ch projektov a zodpovednosti v slobodnej demokracii. Vznikli tu nové partnerské dohody
o spoloãn˘ch projektoch s frankofónnym Rumunskom, Belgickom a Francúzskom.
Pont Francophone, ktoré pôsobí na Filozofickej fakulte UK a zdruÏuje ‰tudentov francúzskeho jazyka, sa uÏ tradiãne dôstojne prezentovala a vyslúÏila si pochvalu za mobilizáciu ‰tudentov francúz‰tiny.
LM

tislave – Terézia Benejová, Romana Maru‰ková,
Kristína PotoãÀáková, Dominika âupeºová, Lea
Geringová, Zuzana Golianová, Mária Medvecká, Sofia Ostrovská, Peter Pitliak, Alica Polomská a Mária Stanková preloÏili pasáÏe z románu, ktoré aj preãítali.
Napriek tomu, Ïe podujatie bolo dvojjazyãné, teda slovinsko-slovenské, publikum
sa smialo uÏ pri Vojnoviçovom ãítaní v slovinãine. Okrem ãítania Vojnoviç rozprával i o svojom
prvom celoveãernom filme Piran – Pirano, ale
aj o svojom Ïivote ãi záºubách.
Moderátorkou literárneho veãera bola lektorka slovinského jazyka na FiF UK Sa‰a Vojtechová Poklaã a preklad zabezpeãila tlmoãníãka
Kristína PotoãÀáková.
Mária Stanková,
‰tudentka 3. roãníka Bc. ‰túdia FiF UK
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·tudenti
diskutovali
s veºvyslancom

Rakúska
·tudenti nemeckého programu Fakulty
managementu UK (FM UK) opäÈ prijali vzácnu
náv‰tevu na diskusiu v nemeckom jazyku.
Na fakultu zavítal veºvyslanec Rakúskej
republiky Dr. Josef Markus Wuketich, ktor˘
má k Slovensku ‰peciálny pozitívny vzÈah,
keìÏe pochádza z blízkosti slovenskej hranice.
V˘znamné podujatie, na ktorom si ‰tudenti
vypoãuli zaujímavú predná‰ku nielen
o obchodn˘ch vzÈahoch na‰ich krajín,
sa konalo za úãasti dekana fakulty
profesora Jozefa Komorníka.
Vo svojom úvodnom príhovore poukázal pán veºvyslanec na eufóriu, ktorú v na‰om regióne prinieslo
otvorenie takzvanej Ïeleznej opony, a t˘m následné

V otvorenej diskusii sa ‰tudenti zaujímali predov‰etk˘m o moÏnosÈ práce a ‰túdia v Rakúsku, zaujímali sa o rakúske univerzity a ako skúseného diplomata sa pána Wuketicha p˘tali aj na názor na súãasnú situáciu v severnej Afrike, ale aj na známy rakúsky negatívny prístup k jadrovej energii. Priestor
na otázky vyuÏil aj veºvyslanec, ktorého zaujímali ná-

Úspe‰ní Slováci
hovorili

o ‰túdiu
v Británii

Lalinsk˘, Anna Ondrejová, Radoslav Tóth, Franti‰ek Simanãík, Martin Lukaãi‰in, ·tefan ·ulek,
Luká‰ Bo‰ko a Michal Horváth. PriblíÏili im nielen
proces prihlasovania, spôsob, ako hºadaÈ informácie o dostupn˘ch ‰tipendiách, alebo ako sa spojiÈ
so ‰tudentmi z danej ‰koly, ale aj spôsoby, ako
sa dá tráviÈ ‰tudentsk˘ Ïivot.
Podujatie zorganizovali The UK Alumni Association Slovakia, Oxford and Cambridge Alumni
Society of Slovak Republic v spolupráci s British
Council Slovakia a British Embassy Bratislava.
text a foto: LM

·tudenti UK sa dÀa 16. marca 2011
v Auditóriu Maximum na Univerzite
Komenského stretli s úspe‰n˘mi
Slovákmi, ktor˘ch vpred posunulo
‰túdium vo Veºkej Británii.
Stretnutie pri‰iel podporiÈ aj Charge
d’affaires Veºkej Británie Dominic
Schroeder a prodekan Právnickej fakulty UK JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
Potenciálnym záujemcom o ‰túdium na prestíÏnych britsk˘ch univerzitách pri‰li o svojich skúsenostiach porozprávaÈ absolventi zo Slovenska Lucia Kle‰tincová, Silvia Ku‰nírová, Tibor

·tudenti

Fakulty
managementu

UK

zlep‰enie vzÈahov, zv˘‰enú cezhraniãnú spoluprácu
a v neposlednom rade aj zv˘‰en˘ záujem rakúskych
investorov o na‰u krajinu. Tento proces prirodzene
ovplyvnil aj dopravné spojenie ViedeÀ – Bratislava.
Obyvatelia pohraniãn˘ch obcí majú Bratislavu bliÏ‰ie
ako ViedeÀ, ão svedãí o hlbokej prepojenosti regiónu, dodal Wuketich, ktor˘ v minulosti pôsobil aj ako
veºvyslanec na Ukrajine. Vìaka vstupu Slovenskej
republiky do Európskej únie sa otvorili dvere pre
roz‰írenie cezhraniãnej spolupráce. Ako príklad veºvyslanec uviedol cezhraniãn˘ most cez rieku Morava
v Devínskej Novej Vsi, financovan˘ zo zdrojov EÚ.
Skúsen˘ diplomat ‰tudentom v skratke opísal
aktuálny stav slovensko-rakúskych vzÈahov a vzhºadom k manaÏérsko-ekonomickému zameraniu fakulty prirodzene nezabudol spomenúÈ obchodné
vzÈahy.
Kultúrne vzÈahy medzi na‰imi krajinami sú historicky hlboké a Rakúsko na ich podpore pracuje
aj dnes. V priestoroch Univerzitnej kniÏnice v Bratislave je moÏnosÈ nav‰tíviÈ Rakúsku kniÏnicu, ktorá
sa nachádza aj v Ko‰iciach a takisto Rakúsky in‰titút, podporujúci ‰írenie rakúskej kultúry a nemeckého jazyka.

zory ‰tudentov na vzÈahy medzi Slovenskom a Rakúskom.
Úspe‰ná a Ïivá diskusia bola ìal‰ou zo série prínosn˘ch podujatí pre ‰tudentov medzinárodného
manaÏmentu a veríme v úspech ìal‰ích podujatí podobného charakteru.
Adam Dani‰oviã, ‰tudent 3. roka ‰túdia FM UK

uspeli na
medzinárodnej
súÈaÏi
Radi by sme vás informovali, Ïe ná‰ tím
‰tudentov 3. roãníka Fakulty managementu
UK (FM UK) „The GIANTS“ v zloÏení Alenka
Ölvecká, Martina Sokolíková, Juraj Tarina,
Jakub Îilinãan úspe‰ne reprezentoval na‰u
fakultu na medzinárodnej manaÏérskopodnikateºskej súÈaÏí Entrepreneurship
Competition Vilnius 2011. Vo veºmi silnej
konkurencii najlep‰ích 12 tímov z krajín celej
Európy sme sa v koneãnom hodnotení
umiestnili na vynikajúcom 3. mieste.
O kvalite a sile konkurencie svedãí aj rozdiel
3 bodov medzi 1. a 3. miestom.

Finále súÈaÏe sa uskutoãnilo v termíne 2. – 6.
marca 2011 vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy. Prvú ãasÈ finále tvorila virtuálna simulácia zameraná
na marketingové rozhodnutia. Virtuálnu cenu akcie na‰ej spoloãnosti, teda hlavné kritérium hodnotenia, sme dokázali zhodnotiÈ najviac spomedzi
v‰etk˘ch zúãastnen˘ch tímov.
V druhej ãasti sme rie‰ili prípadovú ‰túdiu
na tému „The weekend that changed Wall Street“,
ktorá sa t˘kala krachu americkej banky Lehman
Brothers. Tímy mali prezentovaÈ príãiny vzniku
a dôsledky finanãnej krízy, ako aj navrhnúÈ rie‰enia a moÏné opatrenia t˘kajúce sa morálneho
hazardu.
Poìakovanie za ná‰ úspech patrí aj FM UK,
Magistrátu hlavného mesta SR, Slovenskej agentúre pre cestovn˘ ruch a spoloãnosti Peek
& Cloppenburg, ktorá pre nás zabezpeãila jednotné obleãenie.
Jakub Îilinãan, ‰tudent FM UK
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Fakulta telesnej
v˘chovy a ‰portu UK
zaãala vyuãovaÈ
Fakulta telesnej v˘chovy a ‰portu UK
(FTV· UK) v spolupráci so Slovenskou
golfovou asociáciou (SGA)
dÀa 25. marca 2011 slávnostne otvorila
Golfové akademické centrum, jediné svojho
druhu na Slovensku. Na otvorení
sa zúãastnili prvá dáma SR
Silvia Ga‰paroviãová, prezident SGA
ªudovít Ujhelyi, ako aj zástupcovia
Ministerstva ‰kolstva, vedy, v˘skumu
a ‰portu SR, predstavitelia FTV· UK
a v˘znamní slovenskí golfisti.
Nové centrum poskytne profesionálne podmienky na v˘uãbu golfu nielen ako samostatného
povinne voliteºného predmetu, ale aj samostatnej
‰pecializácie v ‰tudijnom programe trénerstvo,
ktorá sa zaãne vyuãovaÈ v budúcom akademickom roku. ·túdium golfu bolo doteraz moÏné absolvovaÈ len v zahraniãí. NajbliÏ‰ie podobné centrum je v Prahe, neposkytuje v‰ak akademické
vzdelanie. Po absolvovaní vysoko‰kolského vzdelania v trénerstve golfu v Golfovom akademickom
centre budú môcÈ ‰tudenti pôsobiÈ ako uãitelia
golfu v ‰kolách a centrách.

golf

covala vybudovanie a zariadenie golfového centra, ktoré vzniklo v priestoroch b˘valej kuchyne
fakulty. „Ide o jedineãné akademické centrum nielen na Slovensku, ale minimálne v strednej
Európe,“ dodal dekan FTV· UK.
V centre sa dajú trénovaÈ v‰etky druhy úderov.
Nachádzajú sa tu tri simulátory, na ktor˘ch
je moÏné trénovaÈ desiatky svetov˘ch ihrísk, vrátane slovensk˘ch. Okrem toho sa dajú trénovaÈ
krátke odpaly, resp. finálny úder na „putting
green“ na ‰iestich stanovi‰tiach na odpaly – tri
na prízemí a tri na poschodí. V golfovom centre
sa nachádza aj ‰atÀa a sociálne zariadenie.
V aktuálnom akademickom roku 2010/2011
bude centrum slúÏiÈ na v˘uãbu golfu ako povinne
voliteºného predmetu, ktorú fakulta zaãala realizovaÈ 1. apríla v spolupráci so Slovenskou golfovou
asociáciou. „Golfové akademické centrum poskytne priestor aj v rámci Trénerskej akadémie, te-

Druh˘ najmasovej‰í ‰port
na svete

da ‰kolení trénerov a in‰truktorov golfu 1. aÏ 3.
kvalifikaãného stupÀa, ako i Uãiteºskej akadémie,
ãiÏe ìal‰ieho vzdelávania uãiteºov telesnej v˘chovy a ‰portu. Okrem toho bude centrum prístupné
aj verejnosti,“ uviedol dekan FTV· UK. V centre
budú prebiehaÈ aj tréningy reprezentácie SR
a napríklad i Majstrovstvá Slovenska v mládeÏníckych kategóriách.

Golfisti oceÀujú
zlep‰ujúce sa podmienky
na golf
Na otvorení Golfového akademického centra
si bolo moÏné vyskú‰aÈ, ako fungujú golfové
simulátory. Odpaly pomocou t˘chto trenaÏérov
predvádzala aj najlep‰ia amatérska hráãka golfu
na Slovensku pätnásÈroãná Natália Heãková.
Na ìal‰om simulátore predvádzal odpaly ‰tudent 1. roãníka ‰portového manaÏmentu na FTV·
UK Dominik Jezerãák. Golfu sa zaãal intenzívne
venovaÈ pred desiatimi rokmi, keì mu tréner
predpovedal, Ïe sa stane jedn˘m z najlep‰ích golfistov na Slovensku. Odvtedy bol zaraden˘
do ‰ir‰ej nominácie slovenskej reprezentácie.
Myslí si, Ïe na Slovensku sa podmienky na trénovanie golfu zlep‰ujú. Dá sa hra na simulátore
porovnaÈ s hrou na ihrisku? „S hraním vonku sa to
porovnaÈ nedá, pretoÏe tu len ,mlátim’ do plátna.
Vnútri sa ale lep‰ie sústredím najmä na techniku,“
povedal o svojej skúsenosti Dominik, ktor˘ sa plánuje golfu venovaÈ profesionálne aj v budúcnosti.
„Tento rok chcem skonãiÈ v prvej päÈke
na Slovensku,“ opísal svoje súãasné ambície.
Otvorenie prvého golfového akademického
centra si nenechala ujsÈ ani Zuzana Kamasová,

Golfové akademické
centrum spoloãne
otvorili (zºava) dekan
FTV· UK Miroslav
Holienka,
prvá dáma SR
Silvia Ga‰paroviãová,
prezident Slovenskej
golfovej asociácie
ªudovít Ujhelyi
a prodekan FTV· UK
ªubor Tománek.

Dekan FTV· UK doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., sa te‰í, Ïe golf sa znovu stal olympijsk˘m ‰portom, ãím stúpne jeho váÏnosÈ. „Nie je
to ‰port len pre bohat˘ch, aj keì je ekonomicky
nároãn˘,“ myslí si. Golf je v súãasnosti druh˘m
najmasovej‰ím ‰portom na svete po futbale.
V súãasnosti sa mu venujú v‰etky vrstvy obyvateºov, nielen „elita“ a aj deti. FTV· UK preto vyuÏila spoloãenskú v˘zvu a zo zdrojov ministerstva
‰kolstva, SGA, ako i z vlastn˘ch zdrojov zafinan-

Najlep‰ia
amatérska
hráãka golfu
na Slovensku
Natália
Heãková
predvádzala
prácu
s golfov˘mi
simulátormi.

jediná slovenská profesionálna golfistka. Priestor
centra sa jej veºmi páãil: „Na väã‰ine indoorov˘ch
ihrísk má ãlovek pocit, Ïe je vnútri. Tu má naopak
pocit, Ïe je vonku.“ Podmienky na v˘uãbu golfu
sa na slovensk˘ch ‰kolách podºa nej zlep‰ujú
z roka na rok. „Veºmi sa tomu te‰ím, pretoÏe by
som uÏ veºmi rada odovzdala ‰tafetu ìal‰ím mlad˘m golfistom, ale tí musia vyrásÈ. Sama si robím
trénersk˘ kurz v Prahe, keìÏe u nás zatiaº takáto
moÏnosÈ nebola,“ opísala svoju radosÈ z nov˘ch
moÏností pre mladú generáciu Zuzana.
Golf nie je len obyãajn˘ ‰port, ako povedal prezident Slovenskej golfovej asociácie ªudovít
Ujhelyi: „Golf je hra, ktorá vychováva k slu‰nosti,
férovosti, disciplíne, ale najmä k pokore. Je t˘m
najlep‰ím nástrojom, ako dnes vychovávaÈ mladú
generáciu, ako ju dostaÈ do prírody, ako spojiÈ
rodiny.“
text a foto: Lenka Mlynãeková
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T˘ÏdeÀ
frankofónie
oslávila

aj katedra
románskych
jazykov
a literatúr
Dvadsiaty marec je uÏ od roku 1998
medzinárodn˘m dÀom frankofónie.
V tento deÀ si pripomíname nielen zaãiatok
jarnej sezóny, ale po cel˘ t˘ÏdeÀ a niekedy
aj mesiac, Ïe francúzskym jazykom sa hovorí
na piatich kontinentoch sveta
a Ïe Medzinárodná organizácia frankofónie
(OIF) sa snaÏí podporovaÈ jazykovú a kultúrnu
rozmanitosÈ po celom svete. Pri tejto
príleÏitosti, ako to uÏ zaãína byÈ dobr˘m
zvykom a tradíciou, aj tento rok Katedra
románskych jazykov a literatúr Pedagogickej
fakulty UK zorganizovala viacero zaujímav˘ch
podujatí s hosÈami (nielen) zo zahraniãia.
·tudenti mali moÏnosÈ opustiÈ kaÏdodennú
rutinu povinn˘ch kurzov a dozvedieÈ sa nieão
nové o frankofónnej literatúre, stretnúÈ sa
„naÏivo“ s francúzskym spisovateºom,
ãi spoznaÈ zákulisie práce prekladateºa alebo
tlmoãníka pracujúceho pre Európsku komisiu.
Podnetov bolo skutoãne mnoho…

Pocta
‰vajãiarskemu spisovateºovi
Jacquesovi Chessexovi
Aktivity v rámci T˘ÏdÀa frankofónie rozbehla
Katedra románskych jazykov a literatúr PdF UK
dÀa 22. marca dopoludnia, prijatím Jeho Exce-

Aj Slovensko patrí
k OIF!
Kto sa nikdy frankofónnym ‰túdiám nevenoval, moÏno netu‰í, Ïe aj Slovenská republika je od októbra 2002 pozorovateºsk˘m ãlenom Medzinárodnej organizácie frankofónie
(OIF). Slovo „frankofónia“ bolo po prv˘krát
pouÏité v roku 1890, ale len v súvislosti s francúzskym jazykom. Po druhej svetovej vojne
sa pojem rozvinul aj smerom ku kultúre. V roku
1970 sa preto prvá forma OIF zrodila v Afrike,
s cieºom podporovaÈ frankofónnu kultúru
a vzdelávacie aktivity v krajinách, ktoré majú
spoloãn˘ nielen jazyk, ale aj kultúru. Na úsvite
tretieho milénia sa OIF pretransformovala
a zaãala podporovaÈ nielen jazykovú a kultúrnu rozmanitosÈ, ale aj mier, demokratické hodnoty a ºudské práva. Preto pred vstupom
do EÚ Slovensko ako aj iné krajiny strednej
a v˘chodnej Európy vstúpilo do OIF. Organizácia má dnes 75 ãlensk˘ch krajín, z ktor˘ch
19 sú pozorovateºmi.

lencie pána Christiana Fotscha, veºvyslanca ·vajãiarskej konfederácie na Slovensku, a pána JeanLouis Kuffera, Ïurnalistu, spisovateºa a literárneho
kritika. Jean-Louis Kuffer v predná‰ke „Jacques
Chessex ou l’éros calviniste“ predstavil kontroverznú postavu a literárne dielo tohto v˘znamného
‰vajãiarskeho románopisca, drÏiteºa Goncourtovej
ceny aj Veºkej ceny Jeana Giona za celoÏivotné
dielo. Ako aj po minulé roky, ‰tudenti veºmi pozitívne hodnotili moÏnosÈ zoznámiÈ sa s nieãím nov˘m
a roz‰íriÈ si horizont poznania o frankofónnu oblasÈ
literatúry.

Nov˘ kurz
pre európskych tlmoãníkov
bude UK otváraÈ na budúci rok
Popoludní toho istého dÀa ‰tudenti mali moÏnosÈ
dozvedieÈ sa mnoÏstvo informácií súvisiacich priamo s pracovn˘m uplatnením ‰tudenta cudzieho
jazyka, ktoré je v súãasnej dobe jedn˘m z najláka-

vej‰ích – tlmoãením v Bruseli pre Európsku komisiu. Pani Katarína Skaãániová si nenechala ujsÈ
‰ancu prezentovaÈ nov˘ postgraduálny kurz otvárajúci sa budúci rok na UK – tzv. Európsky kurz
konferenãného tlmoãenia (EKKT), ktor˘ prezentovala v rámci série predná‰ok na celom Slovensku.
Diskusia bola skutoãne zaujímavá, keìÏe prezentácia po slovensky bola urãená nielen ‰tudentom francúzskeho jazyka, ale v‰etk˘ch cudzích jazykov.

Preão ‰tudovaÈ francúzsky jazyk
v Európskej únii?
Na túto otázku pri‰iel odpovedaÈ dÀa 23. marca
priamo na katedru románskych jazykov a literatúr
pán Jacques Bortuzzo, ata‰é Francúzskeho veºvyslanectva na Slovensku, zodpovedn˘ za vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu. Spolu s profesionálnou
slovenskou prekladateºkou a tlmoãníãkou Kornéliou Molnárovou prezentovali veºk˘ v˘znam ‰túdia
francúzskeho jazyka popri angliãtine a nemãine.
Tieto tri jazyky sú tromi pracovn˘mi a rokovacími
jazykmi EÚ a francúzsky jazyk je veºmi uÏitoãn˘m
jazykom nielen v pracovnej, ale aj v kaÏdodennej
komunikácii, keìÏe mnoho európskych in‰titúcií
sa nachádza vo frankofónnych krajinách, ako sú
Belgicko ãi Francúzsko. ·tudenti sa tieÏ zaujímali
o kaÏdodenn˘ Ïivot prekladateºa a tlmoãníka
a predná‰ajúcej poloÏili veºa otázok.

DrÏiteº prestíÏnej
Goncourtovej ceny prezentoval
‰tudentom svoju knihu
Frankofónnu „sériu“ za rok 2011 uzatvorila
v stredu 30. marca literárna beseda s francúzskym
spisovateºom Laurentom Binetom, ktor˘ pri‰iel
do Bratislavy pri príleÏitosti vydania slovenského
prekladu svojej knihy „HHhH“, za ktorú získal v roku 2010 najprestíÏnej‰iu francúzsku literárnu cenu,
„Prix Goncourt“ za literárny debut. Tento román je
o to zaujímavej‰í pre slovenské publikum, Ïe v Àom
autor rozpráva o ãasti ãesko-slovenskej histórie,
atentáte na rí‰skeho protektora Reinharda Heydricha spáchanom dvomi ãeskoslovensk˘mi v˘sadkármi. Spisovateº prezradil ‰tudentom, Ïe nápad
o tom, ão pokladá za najväã‰í ãin odboja poãas
druhej svetovej vojny, v Àom skrsol koncom
90-tych rokov, kedy pri‰iel v rámci vojenskej sluÏby
uãiÈ francúz‰tinu do vojenskej akadémie v Ko‰iciach. Román je v‰ak zároveÀ polemikou autora
samého so sebou, ako písaÈ históriu a neskæznuÈ
pritom do uãebnice ani do fikcie. Okrem historického aspektu je tak „HHhH“ nesmierne zaujímav˘
svojím literárnym spracovaním. ·tudentov táto
téma zaujala a autorovi poloÏili mnoÏstvo otázok
t˘kajúcich sa najmä spôsobu, ak˘m svoj román
písal a s ak˘mi prekáÏkami sa stretával.
Na záver nezabudnime pripomenúÈ, Ïe oslavy
frankofónie zav⁄‰i – hoci uÏ nie na pôde Pedagogickej fakulty UK – 13. roãník Medzinárodného festivalu frankofónneho filmu v Bratislave
(FIFFBA), ktor˘ sa bude konaÈ od 13. do 17. apríla
2011.

·tudenti francúzskeho jazyka poãas konferencie
na Katedre románskych jazykov a literatúr PdF UK

J. E. Christian Fotsch a J. L. Kuffer

A. Segretain, PdF UK
Autor je zahraniãn˘ lektor
francúzskeho jazyka
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Do konca marca fakulty dostali
viac ako

19 tisíc prihlá‰ok

Na bakalárske ‰túdium na Univerzite Komenského sa v tomto roku
do konca marca prihlásilo pribliÏne 19 000 záujemcov. Najviac prihlá‰ok
spracovali Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK a Prírodovedecká
fakulta UK. Univerzita predpokladá prijaÈ spolu takmer 8000 ‰tudentov
v dennej a externej forme.
Fakulta
LF UK
PraF UK
FiF UK
PriF UK
PdF UK
FaF UK
FTV· UK
JLF UK
FMFI UK
RKCMBF UK
EBF UK
FM UK
FSEV UK
Spolu

Poãet podan˘ch
prihlá‰ok
2374
1581
3737
2341
2082
927
762
1519
892
49
25
750
1966
19005

Predpokladan˘ poãet
prijat˘ch
325 D
450 D, 250 E
1244 D
990 D, 100 E
705 D, 415 E
270 D
280 D, 20 E
260 D, 20 E
1122 D
80 D, 140 E
90 D, 40 E
350 D, 400 E
430 D
6596 D, 1385 E

Najväã‰í záujem na Lekárskej fakulte UK a Jesseniovej lekárskej fakulte
UK je o ‰túdium v‰eobecného lekárstva. Na Filozofickej fakulte UK patrí
k najpopulárnej‰ím psychológia, marketingová komunikácia, politológia
ãi sociológia. Na Prírodovedeckej fakulte UK dominujú ‰tudijné programy
biológia, biochémia, systematická biológia, environmentalistika a geografické programy. Pedagogická fakulta UK prijala najviac prihlá‰ok na sociálnu prácu, ‰peciálnu pedagogiku a uãiteºstvo v matersk˘ch ‰kolách. Aplikovaná informatika je najÏiadanej‰ím programom na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK.
Dominantn˘m ‰tudijn˘m programom na Právnickej fakulte UK je právo,
farmácia na Farmaceutickej fakulte UK, trénerstvo a uãiteºstvo telesnej v˘chovy na Fakulte telesnej v˘chovy a ‰portu UK, katolícka teológia na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK, evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, manaÏment na Fakulte managementu UK a európske ‰túdiá, sociálna a pracovná psychológia na Fakulte sociálnych a ekonomick˘ch vied UK.
Najmen‰í záujem je vo v‰eobecnosti na na‰ich fakultách o uãiteºské ‰tudijné programy.
Podávanie prihlá‰ok je uÏ na väã‰ine fakúlt uzavreté. PredæÏen˘ termín
podávania prihlá‰ok na bakalárske ‰túdium je na Farmaceutickej fakulte
UK (do 30. 6.). Druhé kolo podávania prihlá‰ok uzaviera Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 31. 7. a prihlá‰ky na externé ‰túdium prijíma Fakulta
managementu UK do 31. 7.

Lenka Mlynãeková
Zdroj: ‰tudijné oddelenia UK

D – denná forma ‰túdia, E – externá forma ‰túdia

·tudenti nemeckého programu

na FM UK spájajú

teóriu s praxou
·tudenti nemeckého programu
medzinárodného manaÏmentu na Fakulte
managementu na‰ej univerzity
sa 24. februára 2011 zúãastnili
na predná‰ke pána Markusa Halta
zo Slovensko-nemeckej obchodnej
a priemyselnej komory (DeutschSlowakische Industrie- und
Handelskammer, DSIHK). Predná‰ka
sa konala v nemeckom jazyku, ão v‰ak
pre jazykovo zdatn˘ch ‰tudentov
nepredstavovalo Ïiaden problém a jedna
zo zúãastnen˘ch ‰tudentiek FM UK
privítala pána Halta nemãinou
na vysokej úrovni.
Pán Markus Halt sa vo svojej prezentácii zameral na aktuálne aktivity komory a poukázal
na v˘znam pôsobenia tejto in‰titúcie na Slovensku. ·tudentov oboznámil aj s nemeck˘mi
obchodn˘mi spoloãnosÈami, ktoré vykonávajú

podnikateºskú ãinnosÈ na Slovensku. Okrem
údajov o v˘voji a súãasnosti slovensko-nemeck˘ch obchodn˘ch vzÈahov sa ‰tudenti dozvedeli aj informácie o prioritách komory a jej úlohách. Veºmi zaujímavou súãasÈou prezentácie
bolo porovnanie rozdielov medzi slovenskou
a nemeckou kultúrou oãami oboch strán.
Pre záujemcov bola prezentovaná aj ponuka
prínosn˘ch stáÏí na komore, ão pre ‰tudentov
predstavuje moÏnosÈ nauãiÈ sa mnoho praktick˘ch vecí pre ìal‰í odborn˘ rozvoj a nadobudnúÈ cenné kontakty popri ‰túdiu.
Predná‰ka bola veºmi dobr˘m doplnkom
k beÏnej v˘uãbe a pre ‰tudentov znamenala
prínos v profesionálnom aj osobnom rozvoji.
Pán Halt po predná‰ke dostal pamätnú publikáciu o 90 rokoch na‰ej univerzity a prisºúbil
úãasÈ na ìal‰ích podobn˘ch akciách v budúcnosti a ìal‰í rozvoj vzÈahov DSIHK a FM UK.
Adam Dani‰oviã, FM UK

Markus Halt zo Slovensko-nemeckej obchodnej
a priemyselnej komory po predná‰ke
so ‰tudentkou FM UK Martinou Sedláãkovou

11

APRÍL - MESIAC LESOV

ales

âlovek
Mama mi neraz hovorila:
„Keì je ti ÈaÏko, objím strom
a pomôÏe ti jeho sila
vzpriamene ãeliÈ neãasom.“
Janka Bernathová-Lehotská
Aj tieto ver‰e vyjadrujú, ak˘m v˘znamn˘m
symbolom je pre ãloveka strom, obzvlá‰È jedince, ktor˘ch vek sa poãíta v stovkách rokov. Obdivujeme ich kvôli pozoruhodnej v˘‰ke, mohutnosti kmeÀa, ale aj schopnosti preÏiÈ celé ºudské
generácie, neraz vystavené nepriazÀam osudu
tak zo strany prírody, ako aj ãloveka. Sú pohladením du‰e pre milovníkov prírody, in‰piráciou pre umelcov, tich˘m miestom pre zaºúben˘ch,
zdrojom Ïivotnej energie pre kaÏdého ãloveka. Podobne vnímame
aj les, s ktor˘m v detstve spájame
na‰e predstavy dobrodruÏného
Ïivota, ãi v dospelosti aspoÀ príjemn˘ oddych a naãerpanie nov˘ch síl. Obraz typického lesa
v‰ak nie je v na‰ich mysliach jednotn˘. Pre obyvateºa níÏiny je to
moÏno luÏn˘ les s mohutn˘mi topoºmi, jaseÀmi a v⁄bami skláÀajúcimi sa k vodnej hladine, prebúdzajúci sa na jar v nádhern˘ch
obrazoch tvoren˘ch sneÏienkami
a chochlaãkami, pre obyvateºa
podhorsk˘ch a horsk˘ch oblastí
sú to rozsiahle porasty do neba
sa t˘ãiacich buãín a pre obyvateºov severného Slovenska sú to
snáì smrekové porasty v celej
pestrosti ich v˘skytu a druhového
zloÏenia.
Jedno máme ale spoloãné –
povinnosÈ staraÈ sa o lesy ako
o bohatstvo na‰ej krajiny, ale aj
krehk˘ Ïiv˘ organizmus. Je to predov‰etk˘m úloha lesníkov, ktor˘ch povolanie vzniklo ako dôsledok Ïalostného stavu lesov uÏ
v stredoveku. Ich úloha v podmienkach vtedaj‰ieho exploataãného prístupu k lesom, úrovne
technického pokroku a vedeck˘ch poznatkov o fungovaní lesn˘ch ekosystémov nebola ºahká.
V˘znamn˘m medzníkom v starostlivosti o lesy bol lesn˘ poriadok Constitutio Maximiliana vydan˘ cisárom
Maximiliánom II. v roku 1565 a neskôr
Tereziánsky lesn˘ poriadok vydan˘ v roku 1769
cisárovnou Máriou Teréziou. Vydanie lesn˘ch
poriadkov malo veºk˘ v˘znam predov‰etk˘m
v oblasti obnovy, pestovania a ochrany lesov,
ktoré v tom ãase e‰te neboli rozvinuté. V súvislosti s obhospodarovaním lesov sa postupne for-

moval aj systém plánovaného riadenia (hospodárska úprava lesov), ktorej v˘sledkom bol
lesn˘ hospodársky plán – nástroj udrÏateºného
obhospodarovania lesov.
Dlhodobo bolo prakticky jedinou úlohou lesného hospodárstva zabezpeãenie dostatku
drevnej suroviny pre v˘robné odvetvia, najmä baníctvo a hutníctvo. âasto si ani neuvedomujeme,
akú v˘znamnú úlohu zohráva drevo v na‰om Ïivote aj dnes. Denne si sadáme za stôl, na ktorom máme chlieb, ako aj ìal‰ie produkty práce
ºudsk˘ch rúk. Drevo vytvára teplo domova a aj
v súãasnej pretechnizovanej dobe je vyhºadávanou surovinou v stavebníctve a nábytkárstve.
Produkcia dreva v súãasnosti uÏ nie je jedinou

aspoÀ najzávaÏnej‰ie problémy na‰ich lesov
a hospodárenie v nich definitívne nasmerované
k dlhodobému rozvoju, ktorého základy boli zakotvené uÏ v spomenutom Tereziánskom lesnom
poriadku. KaÏdá doba v‰ak priná‰a nové úlohy
a problémy (napr. klimatické zmeny a s nimi súvisiace rastúce teploty, zmeny v zráÏkovom reÏime, v˘skyt nov˘ch ‰kodcov a pod.), ktor˘ch
rie‰enie si vyÏaduje aktívny prístup lesníckej vedy
a praxe, ústavov SAV, univerzít a vysok˘ch ‰kôl,
ako aj laickej verejnosti. Vysoko aktuálna zostáva aj úloha lesníka nielen ako rozumného hospodára, ale súãasne zodpovedného ochrancu
lesov a celého prírodného prostredia. Pochopenie nevyhnutnosti re‰pektovania prírodn˘ch
zákonitostí v spojitosti s poÏiadavkami ºudskej
spoloãnosti je základom pre dlhodob˘ rozvoj,
a t˘m zachovanie lesov pre budúce generácie.
Hubert Îarnoviãan,
Katedra krajinnej ekológie PriF UK
Ilustrácia: Tatiana Vavrová

Ekologick˘

mesiac
V apríli si pripomíname viacero „ekologick˘ch“ sviatkov a okrem toho je cel˘ mesiac
venovan˘ lesom.
1. apríl – Medzinárodn˘ deÀ vtáctva / DeÀ
vtákov
13. apríl – Medzinárodn˘ deÀ rastlín
22. apríl – Medzinárodn˘ deÀ Matky Zeme
24. apríl – Svetov˘ deÀ laboratórnych zvierat – deÀ boja proti vivisekcii
25. apríl – Svetov˘ deÀ tuãniakov
29. apríla – DeÀ stromov – Zasaì strom
31. apríla – Svetov˘ veterinárny deÀ
Zdroj: www.nocka.sk

Vedeli

ste, Ïe...?
známou funkciou na‰ich lesov. Majú nezastupiteºnú úlohu v ochrane pôdy pred eróziou, zniÏujú nebezpeãenstvo lavín, spevÀujú brehy vodn˘ch tokov, poznáme ich dôleÏitosÈ v ochrane
území pred povodÀami a pod., teda plnia aj tzv.
mimoprodukãné funkcie.
Z histórie v˘voja starostlivosti o lesy by sa mohlo zdaÈ, Ïe do súãasnosti by mali byÈ vyrie‰ené

UÏ pred 250 rokmi sa cisárovná Mária
Terézia prikázala staraÈ o lesy a chrániÈ ich.
Tereziánsky lesn˘ poriadok z roku 1769 znamenal pokus o zastavenie devastácie uhorsk˘ch lesov, spôsobenej najmä ÈaÏbou rúd
a hutníctvom. Tento lesn˘ poriadok v 55 bodoch upravoval spôsoby ÈaÏby, obnovy lesa,
ochrany lesn˘ch porastov, zásady hospodárenia s drevnou hmotou a opatrenia vrchnostenského dozoru. Jeho hlavn˘m poslaním
bolo dosiahnuÈ zastavenie holorubov a zv˘‰enie trvalej v˘nosnosti lesov.
NU
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Minerálnou

v˘Ïivou rastlín
ku kvalitnej‰ím

potravinám

DÀa 24. marca odznela na pôde
Prírodovedeckej fakulty UK predná‰ka:
The Contribution of Plant Mineral Nutrition
to Global Food Security. Predná‰al
profesor Philip White zo Scottish Crop
Research Institute, ktor˘ okrem iného
vedie spolu s profesorom Liamom
Dolanom (Department of Plant Sciences,
Oxford University) na Katedre fyziológie
rastlín PriF UK predmet Introduction to
Plant Molecular Biology. Profesor White
sa vo svojej profesionálnej kariére venuje
trom hlavn˘m oblastiam: optimalizácii
vyuÏitia minerálnych hnojív v rastlinnej
produkcii, eliminácii príjmu toxick˘ch
kovov rastlinami a obohacovaním rastlín
esenciálnymi prvkami (biofortifikáciami).
Predná‰ka sa zaãala pekn˘m babylonsk˘m
príslovím, ktoré hovorí: âlovek, ktor˘ má dostatok jedla, má mnoho problémov, av‰ak ãlovek,
ktor˘ jedlo nemá, má iba jeden. Ak berieme
do úvahy fakt, Ïe ºudská populácia neustále
narastá a v roku 2050 dosiahne 9 miliárd, toto
staré babylonské príslovie sa stáva ãoraz aktuálnej‰ím. Rastliny sa podieºajú na v˘Ïive ºudstva od nepamäti. Pred 10 000 rokmi zaãal ãlovek cielene pestovaÈ rastliny ako zdroj svojej
potravy. Neskôr zistil, Ïe môÏe zv˘‰iÈ ich v˘nos.
UÏ v starom Egypte a Mezopotámii na zv˘‰enie
v˘nosu vyuÏívali kaÏdoroãné periodické záplavy, ktoré priná‰ali na Ïiviny bohaté rieãne sedimenty. Neskôr starí Rimania a Gréci pridávali
do pôdy rôzne prírodné produkty ako napríklad
zvierací trus, kosti, popol atì. Pred 250 rokmi
zaãali ºudia vyuÏívaÈ prvé hnojivá (nitrát, amónium sulfát, superfosfát atì.).
Av‰ak aÏ zaãiatkom 20. storoãia upriamil
ãlovek svoju pozornosÈ na vzduch, ktor˘ poskytuje takmer neobmedzen˘ zdroj dusíka. V roku 1911 sa po prv˘krát podarilo vyprodukovaÈ
fixáciou vzdu‰ného dusíka a vodíka amoniak
(známy ako Haber-Boschov proces). Zaãala
sa produkcia syntetick˘ch hnojív. Odhaduje sa,
Ïe v dne‰nej dobe sa t˘mto procesom vyrobí
500 miliónov ton dusíkat˘ch hnojív roãne,
ão udrÏuje pri Ïivote aÏ 40 % súãasnej populácie. Tomuto procesu Philip White pripisuje najväã‰í v˘znam z hºadiska od‰tartovania tzv. zelenej revolúcie, ktorá sa zaãala niekedy v polovici
minulého storoãia a viedla k masívnemu nárastu produkcie potravín a mala priamy vplyv
na populaãnú explóziu.

ëal‰ími faktormi podieºajúcimi sa na náraste
v˘nosu plodín bolo od‰tartovanie vyuÏívania
herbicídov, fungicídov a insekticídov, zavlaÏovanie ãi vyuÏívanie nov˘ch kultivarov rastlín. Profesor White verí, Ïe na‰a Zem dokáÏe potenciálne uÏiviÈ 9 miliárd ºudí. Odhaduje sa, Ïe dne‰n˘ potenciál je dokonca o ãosi vy‰‰í – aÏ 9,5
miliardy ºudí bez toho, aby sa zaberala nová
poºnohospodárska pôda na úkor lesov. MoÏno
to dosiahnuÈ zvy‰ovaním aktuálneho v˘nosu
vhodn˘m manaÏmentom, a t˘m sa priblíÏiÈ

Predná‰ky
pre
nad‰encov

paleontológie

Slovensk˘ paleontologick˘ klub,
skrátene Paleoklub – pridruÏen˘ klub
Slovenskej geologickej spoloãnosti,
pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UK
od 22. februára 2006. Na‰e predná‰kové
stretnutia s v˘nimkou letn˘ch prázdnin
prebiehajú raz do mesiaca. Konkrétny
dátum a program je vopred zverejnen˘
na na‰ich klubov˘ch stránkach
(www.paleoklub.sk).

k potenciálnemu v˘nosu. V mnoh˘ch prípadoch je produkcia rastlín limitovaná nedostatkom esenciálnych prvkov (napr. zinok), ktoré
rastline staãia iba v minimálnom mnoÏstve.
Inokedy sa takéto prvky v pôde nachádzajú,
av‰ak nevhodné pH pôdy robí tieto prvky pre
rastliny nedostupné. Iné prvky sú pre rastlinu
toxické a ich imobilizáciou v pôde moÏno takisto zv˘‰iÈ produkciu.
Av‰ak okrem dostatoãnej produkcie potravín
je dôleÏitá aj ich kvalita a bezpeãnosÈ. Odhaduje sa, Ïe v súãasnej dobe 60 – 80 % populácie trpí nedostatkom Ïeleza, 30 % nedostatkom zinku, 30 % jódu a 15 % selénu. Tu sa
otvárajú moÏnosti biofortifikácii – teda cieleného zlep‰ovania kvality potravín, a to jednak agronomick˘mi metódami (pomocou hnojív),
a jednak biotechnologick˘mi (v˘berom vhodn˘ch kultivarov). Praktické skúsenosti s biofortifikáciou zinku v Turecku, jódu v âíne a selénu
vo Fínsku sú povzbudzujúce. Naopak eliminácia vstupu toxick˘ch prvkov zlep‰uje nielen v˘nosy, ale aj zdravie ãloveka.
Predná‰ka poskytla ucelen˘ prehºad o tom,
ako môÏe poºnohospodárstvo produkovaÈ dostatoãné mnoÏstvo bezpeãn˘ch potravín, ktoré
spæÀajú nutriãné poÏiadavky ãloveka pomocou
vhodnej kombinácie agronomick˘ch a genetick˘ch stratégií, priãom sú zároveÀ ekonomicky
v˘hodné a ‰etrné k Ïivotnému prostrediu.
Mgr. Andrej Pavloviã, PhD., PriF UK

DÀa 23. marca 2011 sa konalo v poradí
uÏ 49. stretnutie nad‰encov paleontológie,
vedy a prírody, na ktorom boli prednesené
zaujímavé informácie o ostrove Madeira tzv.
zelenej perle Atlantiku. Poslucháãi sa mohli
dozvedieÈ nielen veºa zaujímavostí z geologického a botanického hºadiska, ale mali moÏnosÈ zhliadnuÈ aj pútavú ozvuãenú prezentáciu s prekrásnymi fotografiami od ná‰ho ãlena Alberta Russa. ëal‰ia predná‰ka v podaní
Oskára MaÏgúta bola venovaná Západoslovenskému múzeu v Trnave, ktoré pripravilo
zaujímavú paleontologickú v˘stavu MAROKO. Samozrejme okrem spomínanej v˘stavy
bolo poslucháãom predstavené múzeum ako
celok so v‰etk˘mi jeho expozíciami. Na záver
stretnutia prebehla diskusia o pripravovan˘ch
terénnych akciách a podujatiach urãen˘ch
pre ‰tudentov, ãi ‰irokú verejnosÈ.
Slovensk˘ paleontologick˘ klub okrem
predná‰kovej ãinnosti organizuje aj terénne
akcie. Okrem t˘chto dvoch aktivít je jeho
hlavnou úlohou popularizovaÈ vedu ako takú,
a preto sa uÏ roky zúãastÀuje na rôznych v˘stavách, podujatiach a akciách urãen˘ch pre
‰irokú verejnosÈ. Za v‰etky spomenieme napr. DeÀ Zeme v SNM, Noc v˘skumníka, ·VK,
Bratislavské mineralogické dni ãi Stretnutia
zberateºov v SNM atì.
Slovensk˘ paleontologick˘ klub popularizuje vedu aj prostredníctvom webov˘ch stránok
www.paleoklub.sk a www.sciencesite.eu.
Za 5 rokov pôsobenia zodpovedal viac ako
250 otázok v paleofóre a odpovedal na viac
ako 450 mailov s vedeck˘mi otázkami.

Mgr. Oskár MaÏgút, Paleoklub, PriF UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Kalahari
bez

safari
Voda ako strategická surovina,
jej nenahraditeºnosÈ a v˘znam pre ãloveka
a jej získavanie aj v odºahl˘ch ãastiach sveta
– boli ústredné témy predná‰ky RNDr. Ivana
·alagu, v˘znamného slovenského
hydrogeológa. Ku Svetovému dÀu vody (23. 3.)
ju pripravila Katedra hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty UK v spolupráci
so Slovenskou asociáciou hydrogeológov
pre ‰tudentov a zamestnancov PriF UK,
ale aj pre odbornú verejnosÈ.
Ivan ·alaga, absolvent ‰túdia inÏinierskej geológie a hydrogeológie na PriF UK, patrí k t˘m slovensk˘m hydrogeológom, ktorí uplatnili svoje vedomosti a schopnosti aj v zahraniãí. Pôsobil
v Sudáne, Nigérii, Botswane a Etiópii. V rámci
3-roãného projektu v Nigérii „200 produktívnych
studní“ ako hlavn˘ geológ expedície spracoval
s kolektívom hydrogeológov a geofyzikov prvú

hydrogeologickú mapu severnej ãasti ‰tátu Katsina. V Botswane rie‰il niekoºko zaujímav˘ch hydrogeologick˘ch projektov v pú‰ti Kalahari, na v˘chodnom okraji vnútrozemskej delty rieky Okavango a v oblasti ãadiãov˘ch trap v severov˘chodnej ãasti krajiny.
V predná‰ke KALAHARI BEZ SAFARI formou
prezentácie fotografií, obrázkov a pútavého slova
podal autor struãn˘ prehºad o geografii, etnografii a histórii Botswany s dôrazom na geomorfológiu a hydrogeologické pomery jednotliv˘ch geologick˘ch formácií krajiny.
Zaujímavá bola prezentácia názorov na existenciu recentnej infiltrácie zráÏok do hlbok˘ch
zvodní Centrálnej Kalaharskej panvy. Poslucháãov zvlá‰È zaujalo vysvetlenie geologicko-tektonick˘ch podmienok vzniku vnútrozemskej delty
rieky Okavango, jej hydrologického reÏimu
a moÏnosti prestupu podzemn˘ch vôd do povodia Linyanti – Chobe – Zambezi.
Autor poukázal na úspechy slovensk˘ch expertov
pri rie‰ení hydrogeologick˘ch problémov v zahraniãí,
vysvetlil environmentálne
problémy ochrany podzemn˘ch vôd a zdôraznil potrebu ochrany celého povodia
v˘nimoãného ekosystému
vnútrozemskej delty Okavango. Poslucháãov zaujala
tieÏ genéza kimberlitov˘ch
trubiek a ÈaÏby diamantov
v oblasti Orapa a Jwaneng.

Jadrová chémia
a rádioekológia?

z jadrovej
chémie

Cieºom kolokvia bolo vytvoriÈ vhodné prostredie na prezentáciu v˘sledkov vedeckej ãinnosti
‰tudentov a odbornú diskusiu zúãastnen˘ch. Odborná porada pomôÏe tieÏ zv˘‰iÈ úroveÀ ich bádania, odborne a morálne podporiÈ trpezlivosÈ
a vynaloÏené úsilie potrebné k v˘skumu. ZároveÀ
tak majú moÏnosÈ predstaviÈ a priblíÏiÈ zameranie
vedeckej ãinnosti katedry multidisciplinárne orientovanému auditóriu.

Baobab na pú‰ti Kalahari, ktor˘ rastie len
na miestach, kde sa vyskytuje podzemná voda.
Foto: Ivan ·alaga

Zlatica Îeni‰ová
a Renáta Fºaková,
Katedra hydrogeológie
PriF UK

Kolokvium
DÀa 14. 3. 2011 sa pod zá‰titou Katedry
jadrovej chémie PriF UK (ìalej KJCH)
a Odbornej skupiny jadrovej chémie
a rádioekológie Slovenskej chemickej
spoloãnosti uskutoãnilo na pôde
Prírodovedeckej fakulty UK „Kolokvium
z jadrovej chémie“. Kolokvium,
resp. odbornú poradu svojimi dlhoroãn˘mi
skúsenosÈami a rozhºadenosÈou z oblasti
jadrovej chémie a rádioekológie odborne
garantoval prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.

V˘znamn˘
slovensk˘
hydrogeológ
doktor
·alaga
predná‰al na
Prírodovede
ckej fakulte
UK pri
príleÏitosti
Svetového
dÀa vody

Na kolokviu, ktorého sa zúãastnilo viac ako
30 ºudí, odzneli predná‰ky RNDr. Stri‰ovskej, Bc.
Martinkoviãa, RNDr. Ometákovej, Bc. DaÀa,
RNDr. Pauãovej a RNDr. Drábovej. Predná‰ajúci
diplomanti a doktorandi KJCH PriF UK nadobúdajú na podujatiach obdobného typu praktické
skúsenosti pri formulovaní záverov a zov‰eobecÀovaní dosiahnut˘ch v˘sledkov ich v˘skumn˘ch
prác. Uãia sa prezentovaÈ tieÏ seba ako osobnosÈ. Získavajú prehºad o zameraní v˘skumu svojich kolegov.
Kolokvium je moÏné vnímaÈ aj ako predobhajoby závereãn˘ch a minimov˘ch prác, propagáciu
jednotliv˘ch v˘skumn˘ch tímov, odboru, resp. ‰pecializácie a pracoviska. ·tudenti niÏ‰ích roãníkov
na základe prezentovan˘ch prác, získali predstavu
o v˘skume pracoviska, ão im môÏe byÈ nápomocné pri v˘bere odboru, resp. ‰pecializácie.
RNDr. Michal Galambo‰, PhD., PriF UK,
za organizátorsk˘ tím

Sú vedné odbory KJCH PriF UK zaoberajúce sa vlastnosÈami hmoty a javmi chemickej a fyzikálno-chemickej povahy,
pôvodcom ktor˘ch je alebo sa sãasti na nich
podieºa jadro atómu a jeho premeny. ·tudenti na KJCH v odbore jadrová chémia
a rádioekológia od zaãiatku participujú na
rie‰ení projektov základného a aplikovaného
v˘skumu, ãím dostávajú moÏnosÈ staÈ sa
plnohodnotn˘mi spoluautormi publikácií vo
v˘znamn˘ch domácich a zahraniãn˘ch
ãasopisoch, v˘skumn˘ch správach, ãi príspevkoch na vedeck˘ch podujatiach doma
i v zahraniãí. Absolventi KJCH sú schopní
v praxi vyuÏívaÈ okrem v‰eobecn˘ch chemick˘ch metód aj metódy rádiochemické
a radiaãno-chemické, a to pri rie‰ení rádioanalytick˘ch, rádioekologick˘ch, fyzikálnochemick˘ch, rádiofarmaceutick˘ch, biologicko-medicínskych a jadrovo-technologick˘ch problémov. Svoje teoretické poznatky
a zruãnosti nadobudnuté poãas ‰túdia
môÏu absolventi KJCH vzhºadom na dlhé
doby polpremeny ekotoxicky v˘znamn˘ch
rádionuklidov, vyuÏívaÈ v praxi niekoºko
desiatok rokov.
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ROZHOVOR

âlovek

zaÏije
maximálne
jedno skutoãne

silné

zemetrasenie
Japonsko dÀa 11. marca 2011 prekonalo
najsilnej‰ie zemetrasenie v histórii meraní
v krajine a zároveÀ piate najsilnej‰ie
zemetrasenie na svete zaznamenané
seizmometrami. Aj o tom, ako vznikajú
zemetrasenia, ãi ich vieme predpovedaÈ
a ão sa z nich môÏeme nauãiÈ, sme sa
porozprávali s vedúcim Katedry astronómie,
fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK
prof. RNDr. Petrom Moczom, DrSc.
• Ako dochádza k tektonickému zemetraseniu?
Tektonické zemetrasenie moÏno v encyklopedickej skratke charakterizovaÈ takto: spontánny
vznik a spontánne ‰írenie trhliny na kontakte
dvoch blokov litosféry alebo zemskej kôry, vyÏarovanie seizmick˘ch væn kaÏd˘m bodom ‰íriacej
sa trhliny, ‰írenie væn vnútri Zeme a napokon, keì
seizmické vlny dosiahnu povrch Zeme, jeho kmitav˘ pohyb. âlovek môÏe vnímaÈ len ten kmitav˘
pohyb a jeho úãinky na objekty, stavby a prírodu.
Samotn˘ vznik a ‰írenie trhliny je zloÏit˘ fyzikálny
proces. Pravdepodobne o Àom stále vieme len
veºmi málo. Najmä preto, Ïe seizmológovia nemôÏu umiestniÈ meracie prístroje do hæbok, v ktor˘ch sa zemetrasenie pripravuje a napokon vzniká. Veì ide najmenej o niekoºko kilometrov. Proces môÏeme skúmaÈ len pomocou anal˘zy
záznamov seizmometrov na povrchu Zeme.
Veºmi zjednodu‰ene si môÏeme vysvetliÈ vznik
zemetrasení na príklade zlomu San Andreas
v Kalifornii. MôÏeme si ho predstaviÈ ako plochu
kontaktu medzi Severoamerickou a Tichooceánskou litosférickou platÀou. Ak stojíme na Severoamerickej a dívame sa na Tichooceánsku platÀu, Tichooceánska sa pohybuje doprava.
Na zlome to v‰ak nie je také jednoduché. Na urãitej ãasti zlomu môÏe trenie zabrániÈ vzájomnému pohybu aj na sto rokov. Trenie v‰ak nezabráni pohybu obrovsk˘ch platní mimo zlomu.
To v‰ak znamená, Ïe sa na zlome a v jeho okolí
hromadí deformácia a napätie. Keì v nejakom
mieste zlomu dosiahne nahromadené napätie

medzu pevnosti kontaktu, ktorá je dôsledkom
trenia, vznikne v tomto mieste zlomu trhlina: ãastica Tichooceánskej platne za niekoºko sekúnd
odskoãí doprava a ãastica Severoamerickej platne odskoãí doºava. Toto miesto sa stáva hypocentrom zemetrasenia. Odskok ãi trhlina sa potom ‰íri z hypocentra po zlomovej ploche,
aÏ k˘m sa nezastaví na miestach, kde uÏ nie
je dosÈ nahromadenej energie na ‰írenie trhliny.
Pri ‰írení trhliny sú ãastice v okolí zlomu krátkodobo vych˘lené zo svojej rovnováÏnej polohy.
Pri tomto krátkom vych˘lení sa materiál vnútri
Zeme správa pruÏne: vych˘lená ãastica sa snaÏí
vrátiÈ do svojej rovnováÏnej polohy, a tak vznikne

„AÏ 80 %
v‰etk˘ch tektonick˘ch
zemetrasení vzniká
v obvodov˘ch ãastiach
Tichého oceánu.“
kmitav˘ pohyb. Tento kmitav˘ pohyb sa potom
‰íri do celej Zeme – hovoríme, Ïe sa ‰íria seizmické vlny.
• V ktor˘ch oblastiach najãastej‰ie dochádza
k zemetraseniam?
Na kontaktoch litosférick˘ch platní. Platne sú
totiÏ vo vzájomnom pohybe. AÏ 80 % v‰etk˘ch
tektonick˘ch zemetrasení vzniká v obvodov˘ch
ãastiach Tichého oceánu, to znamená na kontakte Tichooceánskej platne s in˘mi platÀami.
• Vieme ich predpovedaÈ?
Zatiaº nie. Laikovi to bude znieÈ moÏno ãudne,
ale aj napriek tisícom seizmick˘ch staníc na povrchu Zeme a napriek mnoh˘m niãiv˘m zemetraseniam máme stále málo dát o príprave zemetrasenia na zlome i samotnom ‰írení trhliny. KeìÏe

Foto: LM

sa budúce hypocentrum pripravuje v hæbkach
mnoh˘ch kilometrov, potrebovali by sme aspoÀ
hustú sieÈ desiatok aÏ stoviek meracích prístrojov
na povrchu priamo nad hypocentrom. Ak by
sme takéto merania mohli realizovaÈ pred a poãas mnoh˘ch zemetrasení, vedeli by sme podstatne viac o tom, ãi bude vôbec moÏné zemetrasenia predpovedaÈ. LenÏe také husté dlhodobé monitorovanie zlomov „naslepo“ je finanãne príli‰ nároãné. Predpokladáme, Ïe urãitá oblasÈ v okolí budúceho hypocentra je krátko pred
zemetrasením v stave, ktor˘ sa prejavuje anomálnymi hodnotami urãit˘ch veliãín. Ak by sme
tieto anomálie vãas rozpoznali v záznamoch
prístrojov na povrchu Zeme nad hypocentrom,
vedeli by sme, Ïe sa blíÏi zemetrasenie. Ak sa
v‰ak ukáÏe, Ïe taká oblasÈ je veºmi malá aj v prípade veºk˘ch zemetrasení, otázkou je, aké máme ‰ance nieão na povrchu nameraÈ, ak je budúce hypocentrum v príli‰ veºkej hæbke. Mali by
sme ‰ancu napr. vtedy, ak by v mieste budúceho hypocentra vznikali slabé „predtrasy“, ktoré
by sme vedeli rozpoznaÈ na záznamoch seizmometrov.
• Ako seizmológovia hodnotia veºkosÈ a intenzitu zemetrasení?
Keì hovoríme o veºkosti, ide v podstate
o odhad energie, ktorá sa uvoºnila vo forme seizmick˘ch væn. Len krátko dodám, Ïe ãasÈ celkovej
nahromadenej energie sa spotrebuje aj na samotné vytváranie trhliny a ãasÈ na prekonanie
trenia. Charles F. Richter pri klasifikovaní zemetrasení v juÏnej Kalifornii pouÏil my‰lienku
Kiyoo Wadatiho a definoval v roku 1935 magnitúdo (magnitude) ako dekadick˘ logaritmus
maximálnej amplitúdy v mikrónoch na zázname
seizmometra 100 km vzdialeného od epicentrálnej oblasti. Richterove magnitúdo má z dne‰ného pohºadu charakter lokálneho magnitúda pre
blízke zemetrasenia. Neskôr boli definované viaceré magnitúda aj pre vzdialené a hlboké zemetrasenia. Ich spoloãn˘ problém je tento: nemajú priamy fyzikálny v˘znam vo vzÈahu k ‰íreniu
trhliny. A preto neumoÏÀujú od urãitej veºkosti

15

ROZHOVOR
rozoznaÈ silnej‰ie zemetrasenie od slab‰ieho.
Keiiti Aki preto uÏ v roku 1966 zaviedol veliãinu
seizmick˘ moment, ktorá má priamy fyzikálny
v˘znam vo vzÈahu k ‰íreniu trhliny. Seizmick˘
moment nesaturuje a dobre kvantifikuje veºkosÈ
zemetrasení. Kvôli tradícii magnitúd Hiroo Kanamori a Thomas Hanks definovali v roku 1979
momentové magnitúdo, ktoré sa poãíta z hodno-

„Pri hlavnom otrase
sa neuvoºnila
celá nahromadená
energia.
‚Zvy‰ky‘ energie
sa uvoºÀujú v tisícoch
tzv. dotrasov.“
ty seizmického momentu. Magnitúdo 9,0 nedávneho japonského zemetrasenia je momentové
magnitúdo. Laici si ãasto m˘lia intenzitu zemetrasenia s jeho veºkosÈou. VeºkosÈ zemetrasenia
je len jedna. Av‰ak kaÏdému miestu, na ktorom
boli pozorované úãinky daného zemetrasenia
na ãloveka, objekty, stavby a prírodu, moÏno priradiÈ stupeÀ makroseizmickej intenzity podºa
charakteru a rozsahu t˘chto úãinkov. Vo svete
sa pouÏíva niekoºko intenzitn˘ch stupníc. V Európe 12-stupÀová Európska makroseizmická
stupnica EMS-98. Nezriedka b˘va najvy‰‰ia
intenzita v prekvapujúcej vzdialenosti od epicentra. Napr. pri zemetrasení v Mexiku 19. 9. 1985
boli najvy‰‰ie intenzity na území hlavného mesta,
hoci epicentrum bolo na západnom pobreÏí Mexika vo vzdialenosti asi 380 km.
• Japonsko zaÏíva slab‰ie otrasy takmer denne. Silnej‰ích otrasov mala krajina v histórii
tieÏ pomerne dosÈ... Nemalo by byÈ Japonsko v podstate na zemetrasenia zvyknuté?
V mnoh˘ch oblastiach Japonska sú pomerne
ãasté slabé zemetrasenia, ktoré ãlovek cíti ako

hojdanie alebo ºahké chvenie. Menej je zemetrasení, ktoré uÏ k˘vu predmetmi v byte, oknami
alebo dverami. Vnímaním tak˘ch zemetrasení
sa urãite Japonci lí‰ia napr. od nás. To podstatné
v‰ak je to, Ïe aj v seizmicky najaktívnej‰ích oblastiach sveta zvyãajne ãlovek za svoj Ïivot zaÏije len
jedno skutoãne silné zemetrasenie, ktoré je preÀho bezprecedentnou, neãakanou a prekvapujúcou udalosÈou. Na jej pokojné vnímanie jednoducho nie je nikdy pripraven˘. Najmenej ide o silne
traumatizujúcu skúsenosÈ. V najhor‰om prípade
ide o osobnú tragédiu.
• V Japonsku ste strávili pracovn˘ pobyt
na univerzite. Na vlastné oãi ste teda mohli
vidieÈ, ako je v súvislosti so zemetraseniami
prispôsobená architektúra.
Je, aj nie je. UÏ v 60-tych rokoch 20. storoãia
vznikla v Japonsku prvá sofistikovaná v˘‰ková
budova. Odvtedy Japonci vybudovali mnoho
modern˘ch budov, ktoré majú senzory kmitania
budovy a okamÏit˘ stav kon‰trukcie sa prispôsobuje tomuto kmitaniu. Takéto budovy by mali
vydrÏaÈ aj silné zemetrasenie. V roku 1997
ma sprevádzal po Tokyu seizmológ z Tokijskej
univerzity. Prekvapilo ma, koºkokrát mi ukázal
budovy, ktoré majú len malú ‰ancu preÏiÈ zemetrasenie bez väã‰ieho po‰kodenia. V kaÏdom
prípade i‰lo o nere‰pektovanie dobre známych
poznatkov. MôÏeme len ‰pekulovaÈ, ão zohralo
väã‰iu úlohu – ãi stavebná tradícia, zotrvaãnosÈ
v myslení alebo krátkodobé ekonomické faktory.
• V prípade ostrovov alebo pobreÏn˘ch miest
je vlastne e‰te väã‰ou hrozbou nie samotné
zemetrasenie, ale skôr cunami vyvolané zemetrasením.
Je to takto: najväã‰ie cunami spôsobujú zvyãajne väã‰ie ‰kody ako samotné zemetrasenie,
ktoré ich spôsobilo. Ak je v‰ak hypocentrum pod
pevninou sú aj pobreÏné oblasti viac ohrozené
samotn˘m zemetrasením.
• V oblasti nedávneho japonského zemetrasenia vznikajú stále ìal‰ie otrasy. Súvisia
nejako s hlavn˘m otrasom?
Poãas ‰írenia trhliny pri hlavnom otrase sa
na danej ploche kontaktu litosférick˘ch platní
neuvoºnila celá nahromadená energia. „Zvy‰ky“
energie sa uvoºÀujú v tisícoch tzv. dotrasov. Pri
takom silnom zemetrasení a takej veºkej ploche
Momentka
numericky
simulovaného
‰írenia seizmick˘ch
væn v modeli
sedimentárneho
Mygdónskeho
bazénu v Grécku.
Zobrazená je
horizontálna zloÏka
r˘chlosti posunutia
na zemskom
povrchu. Hviezdiãka
indikuje polohu
epicentra,
trojuholníky polohy
seizmick˘ch staníc.
Simulácia bola
realizovaná
na FMFI UK
v rámci
medzinárodného
predikãného
experimentu E2VPCashima
organizovaného
francúzskym
jadrov˘m
komisariátom.

trhliny budú najmenej desiatky z nich silnej‰ie ako
najsilnej‰ie historické zemetrasenia na Slovensku.
• MôÏeme sa zo zemetrasení nieão nauãiÈ?
Zemská kôra, zemsk˘ plá‰È, vonkaj‰ie kvapalné jadro a tuhé jadierko boli objavené anal˘zou
záznamov zemetrasení. Dnes v‰ak vieme o vnútri na‰ej planéty podstatne viac. Seizmick˘ model
Zeme (hodnoty materiálov˘ch parametrov, ktoré
urãujú ‰írenie seizmick˘ch væn) je najpresnej‰ím
modelom vnútra Zeme. Anal˘zou zemetrasení
sme sa nauãili monitorovaÈ jadrové explózie.
Skúmanie ‰írenia seizmick˘ch væn zo zemetrasení viedlo k tzv. seizmickej prospekcii pomocou
umelo generovan˘ch væn. Vìaka nim poznáme
súãasné najväã‰ie náleziská ropy a plynu. Anal˘zou záznamov seizmometrov na Mesiaci dnes
vieme dosÈ aj o lunotraseniach a vnútornej ‰truktúre Mesiaca. A keìÏe najsilnej‰ie zemetrasenia

„Intenzita
zemetrasenia
nie je to isté
ako veºkosÈ
zemetrasenia.
VeºkosÈ je len jedna.
Av‰ak kaÏdému
miestu, na ktorom boli
pozorované úãinky
daného zemetrasenia,
moÏno priradiÈ stupeÀ
makroseizmickej
intenzity.“
generujú aj tzv. vlastné kmity Zeme, anal˘za
t˘chto kmitov viedla po objave 5-minútov˘ch oscilácií Slnka k vzniku helioseizmológie a neskôr
astroseizmológie.
• Na ak˘ch v˘skumoch pracuje va‰a katedra?
Seizmológii sa venuje doc. Kristek, Dr. Gális,
doktorand Mgr. Kysel a ja. Spomenul som,
Ïe v súãasnosti nedokáÏeme predpovedaÈ ãas,
miesto a veºkosÈ zemetrasenia. Väã‰inou v‰ak
poznáme aktívne zóny, v ktor˘ch skôr ãi neskôr
vznikne zemetrasenie. Je teda dôleÏité predpovedaÈ, ak˘ bude seizmick˘ pohyb na záujmovej
lokalite poãas budúceho zemetrasenia. Oãakávan˘ seizmick˘ pohyb treba zohºadniÈ v projektovaní a v˘stavbe nov˘ch alebo spevÀovaní existujúcich objektov – aby ich budúce zemetrasenie
zásadne nepo‰kodilo. My vyvíjame metódy numerického modelovania, aby sme dokázali predpovedaÈ seizmick˘ pohyb poãas budúcich zemetrasení. Na‰e metódy patria k najpresnej‰ím
a v˘poãtovo najefektívnej‰ím na svete. Potvrdili
nám to nedávne medzinárodné predikãné experimenty. V súãasnosti napr. numericky simulujeme seizmick˘ pohyb na jadrov˘ch lokalitách
vo Francúzsku v rámci kontraktov s CEA (Commissariat à l’énergie atomique). V spolupráci
s Geofyzikálnym ústavom SAV monitorujeme
a analyzujeme zemetrasenia pomocou Lokálnej
seizmickej siete v˘chodné Slovensko.
Lenka Mlynãeková
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Lekárska
fakulta UK:
PremeniÈ zdravie
na tovar je pre nás

neprípustné
Dostali sme moÏnosÈ predstaviÈ svoju fakultu ako prvú zo v‰etk˘ch
trinástich fakúlt na‰ej univerzity. A nie je to náhoda – Lekárska fakulta
Univerzity Komenského (LF UK) je nielen zakladajúcou fakultou
univerzity, ale aj fakultou, ktorá ako prvá zaãala reálne uãiÈ ‰tudentov.

Historické momenty
prvej lekárskej fakulty

na Slovensku
Na‰a alma mater vznikla 27. 6. 1919 ako
âeskoslovenská ‰tátna univerzita v Bratislave,
ale uÏ na jeseÀ bola premenovaná na Univerzitu
Komenského. Zásluha vzniku a realizácie projektu zaloÏenia a budovania prvej národnej univerzity v Bratislave patrí predov‰etk˘m ãesk˘m
lekárom, zoskupen˘m okolo profesora Hynka.
Profesori a docenti pôsobiaci zväã‰a na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej prevzali
31. júla 1919 na PraÏskom hrade od prezidenta T. G. Masaryka menovacie dekréty a v krátkom ãase vytvorili prv˘ profesorsk˘ zbor LF UK
v Bratislave a súãasne aj vedenie novej univerzity. Kristián Hynek sa stal jej prv˘m rektorom
a Gustav Müller prv˘m dekanom LF UK.
Zimn˘ semester zaãal na lekárskej fakulte
v septembri 1919, a to prv˘mi predná‰kami
v klinick˘ch predmetoch tretieho, ‰tvrtého
a piateho roãníka pre 144 ‰tudentov. V decembri akademického roka 1919/1920 sa konala
slávnostná promócia prvého absolventa LF UK
Pavla Hala‰a z Martina. Väã‰inu medikov tvorili
nemeckí a maìarskí ‰tudenti. T˘m, ktorí dobre
neovládali slovensk˘ jazyk, fakulta od leta 1919
zabezpeãila lektorov slovenského a ãeského
jazyka. Vznikom LF UK sa ukonãila ãinnosÈ tretej filiálky budape‰tianskej univerzity, naz˘vanej
AlÏbetínska univerzita, ktorá v Bratislave oficiálne existovala od apríla 1918 do júna 1919,

kedy sa presídlila do Pécsu.
Teoretické ústavy sa kon‰tituovali aÏ od akademického roku 1922/1923, ãím sa ‰truktúrovo aj funkãne dobudovala fakulta pre v˘uãbu
vo v‰etk˘ch ‰iestich roãníkoch medicínskeho
‰túdia. Provizórne nevyhovujúce vybavenie fakulty sa ãiastoãne zlep‰ilo v roku 1927, kedy
sa odovzdala do uÏívania prvá novostavba teoretick˘ch ústavov na Sasinkovej ulici 2 pre potreby teoretick˘ch predmetov medicínskeho
‰túdia. Táto historická budova spolu s budovou
Krajinskej nemocnice, neskôr známou ako
„‰tátna nemocnica”, slúÏi v takmer nezmenenej
podobe dodnes...
Ako memento pre budúce generácie sa Ïiada pripomenúÈ, Ïe predvojnovú i povojnovú históriu fakulty aÏ do dne‰n˘ch ãias tvorili okrem
pozitívnych, aj negatívne sprievodné javy.
Boli dôsledkom dynamiky zmien v jednotliv˘ch
obdobiach hospodárskeho, spoloãenského,
kultúrneho, ale predov‰etk˘m politického v˘voja Slovenska v kontexte európskych dejín. Zanechali peãaÈ na osudoch ºudí, nenávratne
odklonili na mnoho rokov fakultu od Ïelateºného smerovania do európskych a svetov˘ch
vedecko-pedagogick˘ch i spoloãensk˘ch
‰truktúr, pribrzdili jej rozvoj a zanechali
za sebou vo v‰eobecnom slova zmysle straty,
ktor˘ch nárast vÏdy kulminoval v krízov˘ch

obdobiach opakovan˘ch normalizácií. LF UK
po nástupe centralistického riadenia v päÈdesiatych rokoch pri‰la o mnohé svoje akademické atribúty.
Reálna akademická sloboda, ktorá otvorila
priestor na plné uplatnenie vzdelania a vedy
v celospoloãenskom meradle, pri‰la aÏ po roku
1989. Lekárska fakulta sa postavila do ãela úsilia o znovuobnovenie zásad akademickej samosprávy a akademick˘ch slobôd. Bezprostredne po novembri 1989 sa na pôde fakulty,
ako jednej z prv˘ch na vysok˘ch ‰kolách
v b˘valej âSFR, zaãala formovaÈ Akademická
rada LF UK, neskôr premenovaná na Akademick˘ senát LF UK, ktor˘ prv˘ raz zasadal
11. 1. 1991.
Lekárska fakulta UK splatila dlh svojim zakladateºom, jej pedagógovia stáli pri zrode ìal‰ích
dvoch slovensk˘ch lekárskych fakúlt – Lekárskej fakulty P. J. ·afárika v Ko‰iciach (1948)
a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
(1961). Z ìal‰ích fakúlt UK bola LF UK pri vzniku Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
(1952). V istom slova zmysle je aj Slovenská
akadémia vied (1953) dcérskou organizáciou
na‰ej fakulty, najmä jej zakladajúci Ústav normálnej a patologickej fyziológie. V súãasnosti
lekárske ústavy SAV veºmi úzko spolupracujú
s LF UK vo vedeck˘ch projektoch, aj pri v˘chove doktorandov. LF UK sa v˘raznou mierou
priãinila aj o vznik svojej stavovskej in‰titúcie –
Slovenskej lekárskej spoloãnosti (1969).
Mnohí prirovnávajú vek in‰titúcií k veku ãloveka a z tohto pohºadu je na‰a fakulta starenkou, ktorej zásluhy sa merajú uÏ preÏit˘m
a vykonan˘m, uãinen˘m. Vek in‰titúcie v‰ak
nemoÏno meraÈ ºudsk˘m meradlom preÏívania.
Vo veku LF UK sa zúroãila poctivá práca v‰etk˘ch pedagógov, vedcov aj administratívnych
pracovníkov. V‰etk˘m patrí aj v t˘chto riadkoch
vìaka. Sme hrdí, Ïe dnes kráãame plece pri
pleci s ostatn˘mi európskymi univerzitami a ich
lekárskymi fakultami ako rovnocenní partneri.
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·túdium medicíny
je jedn˘m

z najnároãnej‰ích
World Federation for Medical Education
(WFME) v roku 2001 prijala dokument „Basic
Medical Education” zohºadÀujúci ‰pecifiká lekárskeho ‰túdia. Cieºom je vytvoriÈ podmienky v˘uãby s dôrazom na praktickú v˘uãbu lekárov
na v‰etk˘ch úrovniach vzdelávania. V súvislosti
so skvalitnením zdravotníckej starostlivosti je potrebné reformovaÈ vzdelávanie lekárov v súlade
s medzinárodne uznan˘mi ‰tandardmi International Standards in Basic Medical Education
(ISBME). ZmeniÈ systém vysoko‰kolského vzdelávania na LF UK je dlhodob˘ a nároãn˘ proces,
ktor˘ je podmienkou na zaãlenenie fakulty
do siete európskych univerzít.

·pecifiká ‰túdia medicíny
V rámci medicínskeho ‰túdia musí kaÏd˘ ‰tudent poãas teoretickej prípravy na klinické disciplíny zvládnuÈ v‰etky základné predmety, a nie
je moÏné si z nich vyberaÈ iba niektoré. Predmety
sa navzájom podmieÀujú. Aj toto patrí k „‰pecifikám“ ‰túdia medicíny. ·tudent si môÏe doplniÈ
základn˘ plán voliteºn˘mi predmetmi, ktoré v‰ak
tvoria iba mal˘ rozsah jeho predpísanej ‰tudijnej
záÈaÏe. Obsah ‰tudijného plánu je podmienen˘
nadväznosÈou klinick˘ch predmetov.
V prv˘ch troch roãníkoch sa medici vzdelávajú
v teoretick˘ch a predklinick˘ch predmetoch.
V˘uãba klinick˘ch predmetov a stáÏe sú na viacer˘ch klinick˘ch pracoviskách bratislavsk˘ch
nemocníc a ‰pecializovan˘ch ústavov. Dnes má
LF UK 20 teoretick˘ch ústavov a 54 kliník. Poãet
medikov na jedného uãiteºa je dan˘ charakterom
‰túdia a zdravotníckym prostredím, v ktorom
prebieha v˘uãba. Pre praktickú v˘uãbu teoretick˘ch disciplín je poãet ‰tudentov na jedného uãiteºa 10, pri v˘uãbe klinick˘ch predmetov maximálne 5, pri chirurgick˘ch a gynekologick˘ch
stáÏach maximálne 3, v zubnom lekárstve iba
2 ‰tudenti na jedného uãiteºa.

mlad˘ch zubn˘ch lekárov do zahraniãia. V˘uãbové kapacity sú v‰ak limitované poãtom pracovn˘ch miest vo fantómovej uãebni v predklinickej v˘uãbe a poãtom zubnolekárskych súprav
pre klinickú v˘uãbu ‰tudentov.

Nabit˘ rozvrh medikov
V ostatnom roku sa venuje zv˘‰ená pozornosÈ
problematike závereãn˘ch (diplomov˘ch) prác,
ktoré sú pre ‰tudentov lekárskych a nelekárskych ‰tudijn˘ch programov so zaãiatkom ‰túdia
v akademickom roku 2004/2005 povinné (dovtedy sa diplomové práce na LF UK nepísali).
Aj s t˘m sme sa snaÏili na LF UK vyrovnaÈ. Chápeme to ako prostriedok, ktor˘ má uÏ ‰tudentom
medicíny pripomenúÈ symbiózu medicínskej
vedy s medicínskou praxou a nauãiÈ ich orientovaÈ sa v medicínskych databázach, ako zdroji
neustáleho vzdelávania. Vzhºadom na veºk˘ poãet ‰tudentov potrebujeme vytvoriÈ vhodné podmienky pre experimentálnu prácu, ale aj legislatívne upraviÈ prístup ‰tudentov k informáciám
o pacientoch (‰tudenti tak˘to prístup nemajú!).
Máme problém zaãleniÈ ìal‰ie stovky hodín písania diplomovej práce do uÏ i tak nabitého rozvrhu medikov. NemoÏno zanedbaÈ ani aspekt materiálno-technického zabezpeãenia, ktor˘ je ovplyvnen˘ moÏnosÈami ‰koliacich pracovísk.

Fakulta spolupracuje
v rámci UK, aj so zahraniãím
LF UK pomáha v ‰pecializovanom ‰túdiu
aj in˘m fakultám UK (napr. Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK a Fakulte telesnej v˘chovy a ‰portu UK) v príprave ich ‰tudentov a pos-

kytuje im ucelenú v˘uãbu vo vybran˘ch medicínsky orientovan˘ch predmetoch ‰túdia.
PribliÏne pätina na‰ich absolventov pokraãuje
v doktorandskom ‰túdiu. Lekárska fakulta UK
má v 18 ‰tudijn˘ch programoch priznané právo
udeºovaÈ absolventom doktorandského ‰túdia
titul PhD. Najväã‰í záujem je o doktorandské
‰tudijné programy: vnútorné choroby, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, normálna a patologická fyziológia. Súãasne má fakulta 148 ‰tudentov dennej formy a 204 ‰tudentov externej
formy v doktorandsk˘ch ‰tudijn˘ch programoch.
Od roku 2005 sa na LF UK konajú konferencie
vedeck˘ch prác doktorandov. Najúspe‰nej‰í ‰tudenti reprezentujú fakultu v medzinárodn˘ch súÈaÏiach a posúvajú hranice poznania v medicíne.
Po roku 1989, a najmä po vstupe Slovenskej
republiky do EÚ v máji 2004, sa otvorili moÏnosti mobilitn˘ch programov na in‰titucionálnej báze. Na‰i ‰tudenti a tvoriví pracovníci sa stávajú
súãasÈou medzinárodnej pedagogickej a vedeckej komunity. Lekárska fakulta je ãlenom Asociácie lekárskych fakúlt Európy. Programy celoÏivotného vzdelávania EÚ v spolupráci s Oddelením medzinárodn˘ch vzÈahov Rektorátu UK
a Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) umoÏÀujú nárast
‰tudentskej aj uãiteºskej mobility a spolupráce
na medzinárodn˘ch vedeck˘ch projektoch.
V roku 2006 sme na LF UK uviedli Program slovensko-americkej akademickej spolupráce s cieºom udrÏiavaÈ kontakty s na‰imi absolventmi
na klinikách a univerzitách v USA, vytvoriÈ bilaterálne dohody s v˘znamn˘mi univerzitami
a nadviazaÈ spoluprácu v oblasti v˘skumu s v˘menou pregraduálnych aj postgraduálnych ‰tudentov. Dodnes sme dohody o spolupráci podpísali s University of Michigan, University of Iowa
a New York University, NOVA Southeastern
University Florida. V spolupráci s ich lekárskymi
fakultami rie‰ime vedecké projekty a uskutoãÀujeme v˘menné pobyty uãiteºov aj ‰tudentov.
Napriek tomu, Ïe roãne fakulta vychová asi
250 – 270 nov˘ch lekárov v‰eobecnej medicíny
a 25 – 30 absolventov zubného lekárstva, máme
na Slovensku stále vzrastajúci deficit lekárov.
Nedostatoãné ohodnotenie práce lekára na Slovensku v porovnaní s ostatn˘mi krajinami EÚ
je príãinou odchodu na‰ich absolventov do zahraniãia. UmiestÀujú sa najmä v nemocniciach
v âR, v Rakúsku a v Nemecku, ale aj v USA,
v Kanade aj in˘ch krajinách.

Zubné lekárstvo
je ekonomicky najnároãnej‰ie
Niet ãloveka na Slovensku, ktor˘ by nezachytil informácie o nedostatku zubn˘ch lekárov. Zapracovanie poÏiadaviek EÚ (nav⁄‰enie poãtu hodín praktickej v˘uãby) do ‰tudijného programu
zubné lekárstvo spôsobilo, Ïe zubné lekárstvo
sa stalo ekonomicky najnároãnej‰ím ‰tudijn˘m
programom v rámci biomedicínskeho ‰túdia
a je 2 – 4-krát nákladnej‰ie ako v‰eobecné lekárstvo a aÏ 5 – 6-krát nákladnej‰ie ako fyzioterapia.
Zubní lekári získavajú titul MDDr. a sú najÏiadanej‰ou profesiou v rámci medicínskeho vzdelávania.
Podºa prepoãtov Slovenskej komory zubn˘ch
lekárov do roku 2020 by bolo potrebné vychovaÈ
pre potreby SR 1 700 absolventov, t. j. v priemere 170 absolventov roãne. Nedostatok zubn˘ch
lekárov je e‰te zv˘raznen˘ odchodom mnoh˘ch

·tudenti anatómie pred Dekanátom LF UK v Medickej záhrade
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(Ne)zaslúÏi si LF UK
po 90 rokoch dôstojné podmienky
na v˘uãbu medicíny pre ‰tudentov,
uãiteºov a pacientov?
Lekárska fakulta UK je hrdá na to, Ïe je
prvou a najstar‰ou fakultou univerzity. NemôÏe
za to, Ïe Krajinská nemocnica, ktorá bola najmodernej‰ou nemocnicou v Uhorsku, je dnes
najstar‰ou nemocnicou na Slovensku
a jej vybavenie dosluhuje. Je verejnou vysokou
‰kolou, a preto by celá verejnosÈ mala maÈ
záujem na tom, aby existovala a plnila svoje
poslanie v dôstojn˘ch podmienkach. StavaÈ
fakultu do pozície „Ïobráka“ je nedôstojné.
NemôÏeme vyuãovaÈ medikov a vzdelávaÈ
lekárov v budovách, do ktor˘ch zateká,

v ktor˘ch sú podmienky pre pacientov veºakrát hor‰ie ako pre experimentálne zvieratá
vo zverincoch vedeck˘ch in‰titúcii. V medicíne platí, Ïe je lep‰ie predchádzaÈ ako lieãiÈ.
Lekárska fakulta sa uÏ nemôÏe spoliehaÈ
na preventívne opatrenia, treba ju lieãiÈ, a to
neodkladne...
Oãakávali sme, Ïe projekt lekárskej fakulty
a univerzitnej nemocnice Rázsochy r˘chlo
oÏije a bude dokonãen˘ skoro po roku 1990.
Namiesto toho pre‰lo ìal‰ích dvadsaÈ rokov
a projekt stále „spí“.

Vedecko-v˘skumná báza
pre napredovanie súãasnej medicíny
Medicína stavia na vedeck˘ch v˘sledkoch
základného v˘skumu, ktoré moÏno aplikovaÈ
v medicínskej praxi. Uvedomujeme si ná‰
reálny podiel v kontexte svetov˘ch
vedeck˘ch veºmocí, uvedomujeme si,
ak˘ je vklad na‰ej spoloãnosti v percentách
podielu z HDP do vedy.
Univerzita je postavená na báze vedeckov˘skumnej in‰titúcie. Tento odkaz odovzdávame
aj ‰tudentom uÏ v pregraduálnom ‰túdiu organizovaním konferencií ‰tudentskej vedeckej a odbornej
ãinnosti (·VOâ). Lekárska fakulta patrí medzi priekopníkov ·VOâ nielen na univerzite, na Slovensku,
ale aj v b˘valom âeskoslovensku. V tomto akademickom roku sa koná jubilejná 50. fakultná konferencia ·VOâ. Na‰i medici, aj doktorandi dosiahli
viaceré v˘znamné úspechy na medzinárodn˘ch ‰tudentsk˘ch vedeck˘ch konferenciách. KaÏdoroãne
stúpa poãet doktorandov, ktorí sa uchádzajú o moÏnosÈ získaÈ vedeck˘ grant UK. Ako odpoveì na v˘z-

vy molekulovej biológie a moÏnosti interdisciplinárnej spolupráce s prírodn˘mi a farmaceutick˘mi vedami a v súvislosti so zavádzaním biologickej lieãby
v medicíne vznikol Ústav molekulárnej biomedicíny
LF UK.
Pre potreby medicínskeho v˘skumu mala fakulta
vÏdy niekoºko vlastn˘ch zverincov. Experimentálne
zvieratá sa vyuÏívali na modelovanie chorôb a ‰tudenti pri práci s nimi získavali potrebné zruãnosti
a návyky. Obmedzenie aÏ zablokovanie experimentálnej práce pre ‰tudentov je zásahom do v˘uãby
medicíny. Akreditácia zverinca je v na‰ich podmienkach prakticky nemoÏná. V súãasnosti je funkãn˘
len jeden zverinec. Stále sa legislatívne sprísÀujú
podmienky aj v reÏime medik – pacient. Aj tu by bolo
rie‰ením vytvorenie Univerzitnej nemocnice, kde by
boli zohºadnené potrebné legislatívne prvky pre pregraduálnu aj postgraduálnu v˘uãbu medicíny.
Lekárska fakulta sa podieºa na rie‰ení rôznych
druhov domácich aj medzinárodn˘ch projektov
základného aj aplikovaného v˘skumu (·F EÚ,
7. RP, MZ SR, Program cezhraniãnej spolupráce,
IAEA, VEGA, KEGA, APVV, Granty UK). âoraz
v˘znamnej‰ia je aj spolupráca s podnikateºsk˘m
prostredím, ktoré podporuje LF UK poskytovaním
finanãn˘ch prostriedkov na priamy v˘skum. V˘znamná je spolupráca s viacer˘mi ústavmi SAV.
V súãasnosti sa na LF UK rie‰i 85 projektov.
V rámci ·trukturálnych fondov EÚ je na‰a fakulta
hlavn˘m rie‰iteºom projektu „Vybudovanie centra
excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody
na LF UK v Bratislave“ a projektu „Aplikovan˘
v˘skum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopick˘ch a endoskopick˘ch operácií“. Ako partner sa zúãastÀujeme v tomto období na rie‰ení
8 projektov. V rámci medzinárodnej spolupráce je LF
UK zapojená do viacer˘ch projektov napr. v programe cezhraniãnej spolupráce Slovensko – Rakúsko,
v ktorom sa zisÈujú moÏnosti ovplyvnenia rozvoja
patológie diaplantu, zmiernenie diabetick˘ch komplikácií prírodn˘mi látkami, ktoré sú súãasÈou potravy. V rámci 7. RP rie‰ime vytvorenie celoeurópskej
siete v˘skumníkov zaoberajúcich sa vplyvom nesluchov˘ch úãinkov environmentálneho hluku, zabezpeãenie komunikácie a roz‰írenie vedomostí v rámci
EÚ aj na lokálnej národnej úrovni.

VzdelávaÈ
budúcich
lekárov

je predov‰etk˘m veºká

zodpovednosÈ
Medicínske ‰túdium je v˘nimoãné. Jeho
podstatou a cieºom je vychovaÈ lekárov, ktor˘ch
práca nie je zamestnaním, ale povolaním a ktorí
majú v rukách zdravie a Ïivoty svojich pacientov.
V˘nimoãné je preto aj postavenie lekárskej fakulty k jej riadiacim zloÏkám. Na‰i lekári, zdravotníci
aj iní zamestnanci sa podieºajú okrem pedagogickej a vedecko-v˘skumnej ãinnosti, patriacej
pod rezort ‰kolstva, aj na lieãebno-preventívnej
starostlivosti v rezorte zdravotníctva.
MaÈ dvoch „pánov“ v‰ak nie je Ïiadna v˘hoda,
skôr naopak. A to nespomínam obdobia, keì
veda patrila pod ìal‰í rezort... Doktorské ‰túdium trvá 6 rokov a uskutoãÀuje sa len dennou
formou. Od roku 1920, kedy ukonãil ‰túdium prv˘ absolvent, ich vychovala fakulta viac ako
21 000. Dnes ‰tuduje v doktorskom ‰túdiu v‰eobecného lekárstva na LF UK spolu 1717 poslucháãov – slovensk˘ch ‰tátnych obãanov. Lekárska fakulta má ako jedna z dvoch fakúlt UK
akreditované ‰túdium v‰eobecného lekárstva
a zubného lekárstva aj v anglickom jazyku
a od roku 1993 je tak otvorená ‰tudentom z celého sveta. V tomto akademickom roku máme
745 ‰tudentov z 33 krajín, najviac z Grécka a
z Cypru. Po získaní diplomu lekára v‰etci zostávajú na‰imi „veºvyslancami“ vo svojich domovsk˘ch krajinách a potvrdzujú medzinárodné uznanie na‰ej alma mater.

V publikaãnej
ãinnosti

sme jednou
z najproduktívnej‰ích
fakúlt UK
Máme vysok˘ poãet current contents publikácií s v˘born˘mi ohlasmi. Proti tomu stojí vysok˘ poãet uãiteºov a mnohí nám to vyãítajú
a argumentujú pomerom poãet publikácií/poãet
uãiteºov. MoÏno hádam pripomenúÈ, Ïe na‰i uãitelia – lekári popri v˘uãbe lieãia, operujú, riadia
nemocnicu. Ktorá ìal‰ia fakulta má pri fakulte aj
v˘robn˘ závod, továreÀ? Ale my sa nesÈaÏujeme, vÏdy to bolo tak, Ïe uãiÈ môÏu len tí, ktorí
vedia lieãiÈ, Ïe chirurgiu môÏe uãiÈ len ten, kto
dokáÏe operovaÈ.
Ak˘ v˘znam má vedecká publikácia pre lekára vedel uÏ prof. Hynek. Práve on spolu s univerzitou zaloÏil aj ná‰ prv˘ a najstar‰í lekársky ãasopis Bratislavské lekárske listy. âasopis vychádza
na LF UK dodnes, je jedin˘m vedeck˘m impaktovan˘m ãasopisom Lekárskej fakulty UK a Univerzity Komenského pre medicínu a biologickolekárskej vedy. ·iroká informovanosÈ a dostupnosÈ veºmi pozitívne ovplyvÀuje vedeckú úroveÀ
a komunikatívnosÈ pracovísk a pracovníkov v oblasti biologicko-lekárskych vied.
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Zdravotn˘ stav
obyvateºstva

sa zhor‰uje,
potrebujeme
‰pecializované
pracoviská
Vysoko‰kolské ‰túdium medicíny je mimoriadne
zloÏité, nebojíme sa tvrdiÈ, Ïe vzhºadom na kombináciu kognitívnej a psychickej nároãnosti je to najÈaÏ‰ie ‰túdium. Spája sa s obrovsk˘mi nárokmi
na morálne a ºudské kvality absolventov. Za chyby
v lekárskom povolaní sa totiÏ platí zdravím aÏ Ïivotom. Preto sa lekárske ‰túdium nekonãí odovzdaním diplomu doktora, ale pokraãuje celoÏivotn˘m

Quo
vadis

Lekárska
fakulta UK?
Hippokratova prísaha zostáva aj po tisícroãiach
stále aktuálna. Na jej podstate sa ani dnes niã
nemení a je súãasÈou slávnostného sºubu na‰ich
absolventov. âlovek je viac ako súbor buniek.
Jasn˘m dôkazom je fakt, Ïe ak opravíme tie isté
bunky dvoch ºudí, nebudú rovnako zdraví, ak vylieãime – upravíme funkciu toho istého orgánu dvoch
ºudí, nebudú sa rovnako zdravo cítiÈ. âlovek je osobitn˘, jedineãn˘ a vo svojej integrite najkomplexnej‰í

V Univerzitnej nemocnici
Staré Mesto
na Mickiewiczovej ulici
v Bratislave získavajú ‰tudenti
praktické skúsenosti. Okrem
toho praxujú aj v Univerzitn˘ch
nemocniciach RuÏinov,
akad. L. Dérera na Kramároch,
sv. Cyrila a Metoda
na Antolskej,
vo Fakultnej nemocnici
s poliklinikou Milosrdní bratia,
v Onkologickom ústave
sv. AlÏbety, v Národnom
onkologickom ústave
a v Detskej fakultnej
nemocnici s poliklinikou
na Kramároch, v Národnom
ústave srdcov˘ch a cievnych
chorôb a na Úrade pre dohºad
nad zdravotnou starostlivosÈou.

vzdelávaním. Jeho in‰titucionálnou formou je ‰pecializaãné ‰túdium. LF UK má v súãasnosti akreditovan˘ch 22 ‰pecializaãn˘ch ‰tudijn˘ch programov. V ‰pecializaãnom ‰túdiu je v tomto roku celkove zaraden˘ch 285 ‰tudentov. Najväã‰í záujem
je o ‰pecializaãné ‰tudijné programy rádiológia,
pediatria, gynekológia a pôrodníctvo. Hoci LF UK
má podºa v˘nosu Ministerstva zdravotníctva SR
(MZ SR) právo na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovan˘ch ‰pecializaãn˘ch ‰tudijn˘ch odboroch, ministerstvo nepridelilo
LF UK Ïiadne finanãné prostriedky na túto formu
vzdelávania.
Zdravotn˘ stav obyvateºstva v na‰ej krajine
sa z roka na rok zhor‰uje. Dnes stojíme na ‰piãke
krajín s najvy‰‰ím poãtom civilizaãn˘ch chorôb. Ale
to neznamená, Ïe sme najcivilizovanej‰ia krajina.
To znamená, Ïe nezvládame civilizaãn˘ tlak – najcivilizovanej‰ie krajiny majú t˘chto ochorení najmenej... Mnohé ‰túdie presvedãivo dokázali, Ïe za explóziou v˘skytu t˘chto ochorení stojí nesprávna
v˘Ïiva, nezdrav˘ spôsob Ïivota a kaÏdodenn˘
stres. Stúpa incidencia srdcovo-cievnych ochorení, metabolick˘ch ochorení (najmä cukrovka)
a nádorov˘ch ochorení. Damoklov meã rakoviny

tvor na tejto zemi a medicína by mala zostaÈ tou
integratívnou lieãiteºskou silou, ktorá obsiahne telo
aj ducha v dialógu a vzácnom súzvuku lekára
s pacientom. Medicína by mala integrovaÈ poznatky
zaloÏené na dôkazoch s umením vedieÈ intuitívne
rozpoznaÈ práve toho ãloveka, ktor˘ sa vyãleÀuje
zo ‰tatisticky dokázanej zákonitosti a ponúknuÈ mu
radu a moÏnosti rie‰enia jeho problému. Lieãi samotná dôvera pacienta v lekára, v jeho slovo a istota, ãi skôr viera, Ïe mu pomôÏe. ªudské bytosti nie
sú stroje, potrebujú priestor na uplatÀovanie pocitov,
intuície, empatie.
Vzdelávanie v medicíne prechádza moÏno e‰te
dynamickej‰ími zmenami ako ktor˘koºvek in˘ typ
vzdelávania. Pokrok v medicíne priamo nadväzuje
na v˘dobytky IT technológií, prírodn˘ch vied a nov˘ch poznatkov v molekulovej biológii a v nanotechnológiách. Budovanie samostatného ústavu medicínskeho vzdelávania sa stane nevyhnutn˘m. V˘chova profesijne aj osobnostne zrel˘ch kvalitn˘ch
lekárov je dlh˘ proces. Tak ako sa mení spoloãnosÈ,
tak aj medicína prechádza spoloãenskou transformáciou. Musíme uãiÈ na‰ich ‰tudentov komunikovaÈ
medzi sebou, s pacientmi a aj s in‰titúciami a poskytovaÈ im aj medicínske právne vzdelanie. âoraz ãastej‰ie sa verejnosti cez médiá oznamujú pochybenia
lekárov. Áno, sme len ºudia a chyby sa stávajú, lenÏe
za chyby v medicíne neplatíme „len“ ujmou
na majetku ãi financiách. Jedin˘ omyl môÏe po‰kodiÈ zdravie a v tom najhor‰om scenári zaÀ zaplatíme

visí nad kaÏd˘m z nás. Onkologické ochorenia si
nevyberajú len star‰ích ºudí, ich obeÈami sú aj malé
deti.
Ako v˘zvu to pochopili na‰i ‰tudenti uÏ pred
13 rokmi, keì zaloÏili pri LF UK obãianske zdruÏenie Klub detskej nádeje. Svoj voºn˘ ãas venujú
onkologick˘m pacientom, ktorí sa lieãia v Detskej
fakultnej nemocnici v Bratislave. Ponúkajú im svoje
kamarátstvo, rovnocenné partnerstvo pri hre, ãi
rozhovore, organizujú pre nich letné tábory... Aj to
je vizitka morálneho profilu ‰tudentov, ktorí si vybrali medicínu ako svoje povolanie.
Zdravie tela a ducha je najdôleÏitej‰ou hodnotou pre v‰etk˘ch. Preto potrebujeme ‰pecializované pracoviská na lieãbu detsk˘ch aj dospel˘ch
pacientov a s predstihom treba myslieÈ aj na starostlivosÈ o seniorov. Populácia Európy, aj Slovenska starne. Do ‰túdia medicíny sa bude musieÈ
inkorporovaÈ aj sociálny rozmer a starostlivosÈ
o chronicky chorého ãloveka.
Jednou zo stálych priorít Vedenia LF UK
je dostavba kampusu Rázsochy, nakoºko teraj‰ia
situácia, kedy Univerzitná nemocnica v Bratislave
sídli v piatich rozliãn˘ch zariadeniach, je nevyhovujúca a neudrÏateºná.

Ïivotom. Je to obrovská zodpovednosÈ.
V ostatn˘ch rokoch sme boli nútení odstúpiÈ
od praktickej v˘uãby na zvieratách v predklinick˘ch
predmetoch. Je to veºká ‰koda, lebo medici prichádzajú k lôÏku pacienta bez praktick˘ch zruãností
overen˘ch na Ïivom jedincovi. Neustrnuli sme,
prácu na zvieratách nahrádzame virtuálnymi laboratóriami, v ktor˘ch sú zabudované poãítaãové programy umoÏÀujúce mechanickú aj farmakologickú
manipuláciu s virtuálnymi experimentálnymi zvieratami. Rozvoj informaãn˘ch technológií umoÏÀuje online vzdelávanie. Nové metódy ‰túdia prostredníctvom e-learningu podporujú samostatné ‰túdium
v prostredí a v ãase, ktor˘ ‰tudentom vyhovuje. Medziuniverzitn˘ projekt s priliehav˘m názvom MEFANET (MEdical FAculties NETwork) iniciovala
Masarykova univerzita v Brne v roku 2006, Lekárska
fakulta UK v Bratislave sa k projektu pripojila v decembri 2007. Je to vzdelávacia sieÈ na podporu
zavedenia modern˘ch informaãn˘ch technológií do
v˘uãby medicíny na lekárskych fakultách v âechách
a na Slovensku. Prostredníctvom tejto siete môÏu
pracovníci zapojen˘ch fakúlt tvoriÈ a zdieºaÈ so ‰tudentmi elektronické v˘uãbové materiály, napr. videonahrávky z operácií a z experimentov, v˘uãbové programy, predná‰ky ãi uãebné texty.
Nechceme, aby medicínska etika bola len teóriou, ãi akousi abstrakciou slu‰ného Ïivota.
NajdôleÏitej‰ie je, aby kaÏd˘ uãiteº na lekárskej fakulte bol svojim ‰tudentom vzorom etického správania
k svojim pacientom v kaÏdodennej praxi, aby bol prirodzenou autoritou. Dozrievanie ‰tudentov v prostredí plnom etick˘ch rozhodovaní, prístupov a rozhovorov kvalitn˘ch uãiteºov je modelom pre jeho
vlastné profesionálne správanie sa a konanie.
V‰ade skloÀujeme ekonomické zázemie, financie.
E‰te stále existujú povolania, ktor˘ch úspe‰nosÈ
a prospe‰nosÈ sa nemerajú peniazmi. Na Slovensku
k nim od nepamäti patrilo povolanie lekára, uãiteºa
a kÀaza. Zdravie tela a ducha a múdrosÈ a poznanie
sa nedajú ekonomicky vyãísliÈ. Lekári a uãitelia na
Lekárskej fakulte UK reprezentujú dve zo spomínan˘ch povolaní – lekára a uãiteºa. Ich poslaním je
pomáhaÈ a uãiÈ. PremeniÈ zdravie na tovar je pre nás
neprípustné, nemôÏeme súhlasiÈ s t˘m, aby sa
pacient zmenil na klienta. S ºudsk˘m zdravím totiÏ
nemoÏno z etick˘ch princípov podnikaÈ. Aj toto sú
dôvody, preão má maÈ lekárska fakulta mimoriadne
postavenie medzi fakultami univerzity a in˘mi vysok˘mi ‰kolami na Slovensku.
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., LF UK
Zdroj foto: Lekárska fakulta UK
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ROZHOVOR

Lekár

s du‰ou
básnika
Vedec, uãiteº a básnik
prof. MUDr. Karol Kapeller, DrSc.,
je emeritn˘m profesorom
Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského (LF UK).
Pri príleÏitosti jeho Ïivotného jubilea
85 rokov s ním priná‰ame rozhovor.

Ïe som musel b˘vaÈ
v internáte, odtrhnut˘ od rodiny v pre
mÀa
neznámom
prostredí. Bolo mi
smutno za rodinou
i rodnou Chtelnicou.

• Pán profesor, boli ste jedn˘m z na‰ich
najobºúbenej‰ích uãiteºov. Pri v˘uãbe
anatómie ste nás uãili nielen múdrosti
anatómie, ale aj o láske k poznaniu, pracovitosti, skromnosti a tieÏ o kráse rodného jazyka. Raz ste povedali, Ïe u vás
na skú‰ke moÏno odpovedaÈ prakticky
v‰etk˘mi klasick˘mi jazykmi a tieÏ krásnou trnavãinou. MôÏete nám priblíÏiÈ, odkiaº pochádzate?
Narodil som sa 12. novembra 1926
v Chtelnici, ktorá leÏí na juÏn˘ch svahoch Mal˘ch Karpát. Otec bol kováã a strojník, matka
sa starala o domácnosÈ a v˘chovu dvoch detí
– mÀa a mlad‰ej sestry Eleny. Môj rodn˘ kraj
a Ïivot v na‰ej rodine si spodobÀujem
aj v mojej tvorbe:

Tie jarky chtelnické,
potôãky, vody ãisté,
dívam sa z Trnavy –
z diaºky uÏ ste mi
hmlisté.

UÏ nesiem buchty – lásku z dlaní
v náhlivom kroku k otcovi.
K obedu nesiem srdce mamy.
Som dieÈa – holub po‰tov˘.
Mocn˘ spev z kotla oraãiek,
spev loÏísk, ako znie‰ mi blízko.
·pirály dymu idú do mraãien.
A smrÈ, smrÈ ide po strnisko.
(Úryvok básne z básnickej zbierky
„Druh˘m dychom”, 2003)
• Aké sú spomienky na va‰e gymnaziálne
a vysoko‰kolské ‰túdiá?
Na môj príchod na 8-roãné klasické gymnázium do Trnavy si pamätám presne – bolo to
1. septembra 1939, práve keì sa zaãala 2.
svetová vojna. Na gymnáziu som získal klasické vzdelanie s v˘uãbou starolatinãiny a starogréãtiny. Bola to pre mÀa veºká zmena, preto-

Tie kopce chtelnické,
tie v⁄‰teky moje,
koºko raz vás pre‰li
nohy moje dvoje.
(Napísané v gymnáziu a v internáte
v Trnave v roku 1942)
·túdium na Trnavskom gymnáziu bolo nároãné, ale umoÏÀovalo ‰portové aj kultúrne aktivity gymnazistov. Gymnaziálne ‰túdium som
ukonãil v termíne maturitnou skú‰kou 13. júna
1947. V tom istom roku som sa zapísal na Lekársku fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave (v tom ãase názov Univerzity Komenského, pozn. red.). Nároãné ‰túdium ma
zaujalo aj uspokojovalo. Poãas ‰túdia som b˘val v ‰tudentskom internáte Svoradov, kde
som sa spriatelil s viacer˘mi ‰tudentmi a to
priateºstvo trvá aÏ doteraz. V 5. a 6. roãníku
‰túdia som sa stal zdravotníkom na internáte
Lafranconi. ·túdium som úspe‰ne ukonãil
a promovan˘ som bol 11. decembra 1952.
• Aké boli va‰e záºuby poãas ‰túdia?
Poãas gymnaziálneho ‰túdia som sa venoval
‰portu, hudbe, poézii a divadlu. Bol som pretekárom v ºahkej atletike – obºuboval som najmä beh na krátke trate, za gymnázium som
hral basketbal. Hudobné nadanie som rozvíjal
najmä hrou na husle – hrával som v ‰tudentskej kapele, ale aj v Trnavskom orchestri
a v kostole. Z divadeln˘ch úloh, ktoré som

stvárnil ako ochotník, môÏem spomenúÈ
postavu Polichinelle v Moliereovej hre „Zdrav˘
nemocn˘“. Spomínam si, Ïe hru reÏíroval Tibor
Sásik.
• Kde ste nastúpili do práce po ukonãení
Lekárskej fakulty UK a aké bolo va‰e odborné zameranie?
My sme si zaradenie na rozdiel od dne‰n˘ch
absolventov nemohli vyberaÈ. Z rozhodnutia
Distribuãnej komisie som musel nastúpiÈ
ako asistent na Anatomick˘ ústav Lekárskej
fakulty UK v Bratislave. Keì Dr. ·tekláãovú
vo vedení Anatomického ústavu LF UK vymenil doc. Kratochvíl, poveril ma budovaním histologického a mikroskopicko-anatomického
laboratória na tomto ústave, a to sa stalo mojou celoÏivotnou vedeckov˘skumnou náplÀou,
záºubou i poslaním.
• Ako uãiteº LF UK ste v rámci svojich základn˘ch povinností vykonávali aj pedagogickú ãinnosÈ. âo vám dávala táto práca?
Moja náplÀ práce sa menila s mojím postavením v Anatomickom ústave LF UK. Ako
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asistent som viedol praktické a pitevné cviãenia z topografickej anatómie, neskôr ako docent a profesor som predná‰al systematickú
anatómiu pre slovensk˘ch i zahraniãn˘ch ‰tudentov. V roku 1980 som bol menovan˘
za vedúceho Katedry histológie a embryológie
LF UK, kde som predná‰al cytológiu, histológiu a embryológiu. Okrem predná‰kovej ãinnosti som sa venoval aj písaniu uãebn˘ch textov a uãebníc z cytológie (Cytomorfológia),
z histológie (Histológia) a z embryológie (Embryológia ãloveka, Embryologick˘ atlas v slovenskom a anglickom jazyku). Uãebnice vy‰li
vo viacer˘ch vydaniach. Okrem uvedenej pedagogickej práce som predná‰al anatómiu
aj na Vysokej ‰kole múzick˘ch umení v Bratislave. A ão mi táto práca dávala? O tom hovorí aj báseÀ:
Embryá, embryá,
základov ºudsk˘ch chrám,
VEªKÉHO DIELA,
o vás ja s láskou spievam.
Od prv˘ch iskrení
sa láskou Ïeny s˘tia.
Sú ºudskou podstatou,
podstatou ná‰ho bytia.
(Úryvok básne z básnickej zbierky
„ÎiÈ je krásne“, 2008)
• Systematicky ste sa venovali vedeckov˘skumnej práci. Je to nároãná a dlhá
cesta. Ktoré va‰e v˘sledky povaÏujete
za najv˘znamnej‰ie?
Po nástupe na Anatomick˘ ústav LF UK a po
príchode doc. Kratochvíla, ktor˘ sa neskôr stal
profesorom, som sa venoval mikroskopickému pozorovaniu nervov˘ch vlákien v periférnych aj v autonómnych nervoch. Získané v˘sledky som spracoval v dizertaãnej práci. S rozvojom laboratórnych techník aj mikroskopov
sa postupne v Anatomickom ústave LF UK
vybudovalo Vedecké stredisko elektrónovej
mikroskopie. Elektrónovomikroskopické pozorovanie mi umoÏnilo sledovanie ultra‰truktúry nervov˘ch buniek a periférnych aj autonómnych nervov˘ch vlákien. Získané v˘sledky
potvrdili prúdenie tekutiny vo vláknach periférnych aj autonómnych nervov, ktorá obsahuje
látky potrebné pre prenos nervov˘ch vzruchov. Okrem toho sa mi podarilo zistiÈ nové
poznatky o ‰truktúre nervového vlákna
a o inervácii buniek vnútorn˘ch orgánov.
Transport noradrenalínu v sympatikov˘ch nervov˘ch vláknach a axónové prúdenie patria
medzi svetové vedecké priority. Tieto v˘sledky
som spracoval v doktorskej dizertaãnej práci.
Dodnes sa tieto zistenia uvádzajú napr.
v anglick˘ch uãebniciach anatómie a sú citované v domácich i zahraniãn˘ch vedeck˘ch
ãasopisoch. Vy‰kolil som 9 kandidátov vied –
z nich je uÏ 5 docentov, 2 univerzitní profesori
a 1 doktor vied.
Ak uÏ chce‰ do jadra
odváÏne prenikaÈ,
pri tom Èa sprevádza
moderná technika.
Tá túÏba po novej
presnej‰ej zruãnosti
spracovania tkanív,
ão rezy, ‰truktúry

tak jasne sfarbila,
aj ku tej najnov‰ej,
Ïiariacej optike
mÀa celkom pribila.
Za zväã‰ením väã‰ím,
stále lep‰ím, nov˘m
lúãom elektrónov˘m,
tá túÏba moja veºká
tak silno túÏila
Ïe mnohé ÈaÏkosti,
prehry i sklamania
v pokore preÏila.
(Úryvok básne z básnickej zbierky
„V rodisku láska zrodená“, 2000)
• Pamätám si, Ïe ste boli na‰ím ‰tudijn˘m
prodekanom...
Áno, bol som ‰tudijn˘ prodekan, aj 1. prodekan. VáÏim si aj prácu v odbornej spoloãnosti,
kde som bol vedeck˘m sekretárom âeskoslovenskej anatomickej spoloãnosti a neskôr
predsedom Slovenskej anatomickej spoloãnosti. Rád som pracoval aj vo funkcii predsedu âerveného kríÏa na LF UK. 10 rokov som
bol editorom medzinárodného ãasopisu Zeitschrift für Mikroskopische Anatomische Forschung. Za rôzne aktivity som dostal Cenu
ministra ‰kolstva, Národnú cenu SR, som ãestn˘m ãlenom ãeskej, nemeckej, ruskej a slovenskej anatomickej spoloãnosti.
• Na ktoré zahraniãné ‰tudijné pobyty rád
spomínate?
Za veºkú ãesÈ povaÏujem dodnes ponuku
Vedenia univerzity v Sheffielde, aby som pri‰iel
pracovaÈ na ich anatomick˘ ústav do strediska elektrónovej mikroskopie. UÏ po krátkom
ãase ma prijali aj ako vysoko‰kolského uãiteºa.
Viedol som praktické cviãenia pre medikov.
Po ukonãení jednoroãného pobytu ma vedenie ústavu opakovane poÏiadalo o trval˘
pobyt. Nemohol som súhlasiÈ s trval˘m pobytom, ale súhlasil som s opakovan˘m viacmesaãn˘m pokraãovaním v zaãatej práci. Veºa
som sa nauãil, získal som veºa nov˘ch v˘sledkov. Pre prioritné v˘sledky v mojom v˘skume
ma poz˘vali na mnohé európske aj mimoeurópske medzinárodné kongresy, predná‰al
som úvodné (aj platené) predná‰ky, predsedal
som viacer˘m kongresom. Na tak˘chto podujatiach sa kaÏd˘ dot˘ka svojich moÏností,
a to je veºmi cenné poznanie. âlovek sa nauãí
pokore a zároveÀ získa nové podnety a chuÈ
do ìal‰ej práce.
• Ste ãlenom Zväzu slovensk˘ch spisovateºov. Hovorí sa, Ïe medicína je umenie
a veda súãasne. Ako vzniká tak˘to prienik?
Po vydaní troch básnick˘ch zbierok a po
dobr˘ch ohlasoch na ne, ma predsedníctvo
Zväzu slovensk˘ch spisovateºov prijalo za riadneho ãlena. Som ním dodnes. Doteraz som
napísal 6 básnick˘ch zbierok. BáseÀ je ako
rozhovor. Rozhovor nielen s ãitateºom, ale aj
oslovením seba samého. Je to vyjadrenie vnútorn˘ch pocitov. Ako uãiteº som sa vÏdy snaÏil
osloviÈ svojich ‰tudentov, teraz oslovujem svojimi básÀami nielen svojich blízkych, ale kaÏdého, kto chce siahnuÈ po mojej zbierke.
• Aké sú odozvy na va‰u poéziu?
V Slovenskom rozhlase odvysielali päÈ rozhlasov˘ch pásiem z mojej poetickej tvorby.
Básne predniesli poprední herci – interpreti

z bratislavsk˘ch divadiel, vãítane Slovenského
národného divadla. V Trnavskom divadle Jána
Palárika odznel celoveãern˘ dvojhodinov˘
program z mojich básnick˘ch zbierok. Okrem
toho bolo viac recitaãn˘ch vystúpení na rôznych podujatiach – ãi uÏ v rodnej obci
alebo v Bratislave. Nedávno v pásme Elixír
moje ver‰e vysielala aj STV 2.
• Pán profesor, dôverne poznáte svet medicíny i svet literatúry. Máte prehºad o lekároch pí‰ucich diela z oblasti krásnej literatúry?
UÏ viac rokov sa snaÏím získaÈ prehºad
o lekároch literátoch. Nie je e‰te úpln˘. MôÏem
v‰ak povedaÈ, Ïe pí‰u mnohí lekári – a pí‰u
dobre, ale verejnosÈ o nich nevie. To ão som
doteraz zistil, som uverejnil v Lekárskom
obzore pod názvom „Vklad lekárov do krásnej
literatúry“ (2005, 2009).
• Na záver rozhovorov sa vÏdy dáva otázka o ìal‰ích plánoch. Ja by som vám
chcel úprimne zaÏelaÈ k Ïivotnému jubileu – ale nielen k nemu – pevné zdravie,
aby vás neopú‰Èala va‰a múza, aby ste
nestratili schopnosÈ mikroskopickej anal˘zy krásy, ‰Èastia, lásky a toho, ão voláme domov.
ëakujem. Rád by som pokraãoval v tom,
ão som robil doteraz. Okrem obºúbenej
medicíny by som chcel aj naìalej vo ver‰och
obdivovaÈ na‰u peknú prírodu, v nej v‰etko
neÏivé aj Ïivé, ale predov‰etk˘m lásku a krásu
Ïeny a matky ako najdokonalej‰iu zo v‰etk˘ch
krás. Musím povedaÈ, Ïe uÏ ako mal˘ chlapec
som z vrodeného záujmu obdivoval anatómiu
a ‰arm Ïenského tela – moÏno t˘m viac,
Ïe v‰etky dievãatá si dôsledne zakr˘vali v‰etko, ão chlapcov najviac zaujímalo, takÏe nás
rodiãia museli napomínaÈ:
Môj tato, keì bol e‰te pln˘ síl,
usmial sa na mÀa a takto hovoril:
„nebuc ty synku nigdajak,
tak prelétav˘ jako vták.
Ked ‰ecky si sce‰ zebrat
zahyne‰ jako Ïebrák.
Aj keby sa ci zalúbili
peknuãké dzievky v peknej chvíli,
buc správn˘ muÏ,
len jednej sa ty dycky drÏ!“
(Úryvok básne z básnickej zbierky
„Pod mikroskopom du‰e“, 2005)
Mojím Ïelaním je preÏiÈ e‰te niekoºko pekn˘ch chvíº v kruhu mojej dobrej rodiny, v kruhu
mojich rodákov, spolupracovníkov a spoluobãanov. A tieÏ chcem aj prostredníctvom
tohto rozhovoru pozdraviÈ v‰etk˘ch uãiteºov
i ‰tudentov mojej alma mater. Veºmi rád by
som e‰te s kamarátmi za‰iel aj do hory a napísal tam niekoºko ver‰íkov.
No e‰te som tu, e‰te som!
A nech som star˘, ba i chor˘,
to dobré vo mne tvorí.
Poiésis je tvorenie,
ja neodchádzam. E‰te nie.
(Úryvok básne z básnickej zbierky
„Pod mikroskopom du‰e“, 2005)
doc. MUDr. Marián Bernadiã, CSc., LF UK
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD.,
Katedra atletiky FTV· UK
• Miesto narodenia: Moldava nad Bodvou
• Vek: 64
• âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
V kaÏdom veku niek˘m in˘m. KeìÏe môj
otec vlastnil stolársku dielÀu a ja som ho ako
dieÈa ãasto pozoroval pri práci, túÏil som byÈ
stolárom ako on. Nane‰Èastie, ako 5-roãn˘
som pri‰iel pri úraze o prst ºavej ruky, a tak
som viac ãasu ako v dielni strávil pod dohºadom star‰ej sestry. KeìÏe sa ãasto s kamarátkami hrali na uãiteºky, dostal som úlohu
Ïiaka. Samozrejme som túÏil byÈ na jej mieste
a ani som vtedy netu‰il, Ïe sa mi to stane
„osudn˘m“ a ja sa skutoãne t˘m uãiteºom stanem.
• âo ste ‰tudovali a preão práve tento
odbor?
Poãas ‰túdia na gymnáziu som mal ‰Èastie
na triedneho uãiteºa, ktor˘ nás ‰tudentov vedel nadchnúÈ a motivovaÈ svojím postojom
k ‰portu. Jeho láskou bola atletika a pobláznil
Àou celú triedu. KeìÏe som uÏ vtedy získaval
prvé úspechy a zaÏil ten pocit víÈazstva, prepadol som atletike na cel˘ Ïivot. Zvolil som
si ‰túdium na FTV· UK v Bratislave.
• Aké cudzie jazyky ovládate?
Maìarsk˘, rusk˘, chorvátsky a dohovorím
sa aj anglicky.
• âo vám napadne, keì sa povie „práca“?
Práca je zmyslom Ïivota, je to tak, aj keì
to vyznieva ako kli‰é. A je jedno, ãi to je práca
fyzická alebo du‰evná. DôleÏité je, aby ãloveka tá práca uspokojovala. Moja práca je na‰Èastie aj mojím koníãkom. Splnilo sa mi to,
po ãom som vÏdy túÏil – spojiÈ teóriu s praxou. SkúsenosÈ, ktorú som získal ako vrcholov˘ ‰portovec, som postupne obohacoval

teoretick˘mi a vedecko-v˘skumn˘mi poznatkami. VÏdy som sa snaÏil overovaÈ vedecké
poznatky a teoretické vedomosti v ‰portovej
praxi a to, ako fungujú. Toto spojenie mi pomohlo vychovaÈ troch olympionikov v atletike,
spolupracovaÈ pri ‰tyroch euroligov˘ch titulov
v basketbale Ïien a ‰esÈ titulov SR s hokejov˘
klubom Slovan Bratislava. Tak som mohol zaÏiÈ pocit víÈazstva aj ako tréner. Podarilo sa mi
obohatiÈ navzájom prácu trénera a prácu vysoko‰kolského pedagóga, ktor˘ vie získané
empirické a teoretické poznatky zuÏitkovaÈ
a neustále roz‰irovaÈ kvalitu predná‰ok pre
‰tudentov.
• Ako rád trávite voºn˘ ãas?
Vzhºadom na to, Ïe teraz som ãerstv˘ star˘
otec, v‰etok voºn˘ ãas, ktorého je zatiaº málo,
venujem mojej vnuãke a rodine. SnaÏím
sa v rámci svojich ãasov˘ch moÏností pravidelne venovaÈ pohybov˘m aktivitám.
• UprednostÀujete televíziu alebo knihy?
Preão?
Knihy, ak hovoríme o odbornej literatúre,
sú súãasÈou môjho profesionálneho Ïivota.
Ale priznám sa, Ïe televíziu uprednostním
pred beletriou, pretoÏe sledujem dosÈ pravidelne ‰portové prenosy. Tie nevnímam len
ako beÏn˘ divák, ale sú pre mÀa ãastou in‰piráciou pre moju prácu.
• Prezradíte nieão o svojej rodine?
Mám dvoch dospel˘ch Ïenat˘ch synov,
takÏe momentálne si s manÏelkou opäÈ zvykáme na domácnosÈ bez detí, ão bolo do príchodu prvej vnuãky dosÈ nároãné. Psychológovia tomu hovoria syndróm opustenia
hniezda, keìÏe sme boli s nimi dosÈ naviazaní. Star‰í syn je farmaceut a mlad‰í podniká
v stavebníctve. ManÏelka pracuje ako redak-

Îurnalisti
predstavujú osobnosti

Univerzity
Komenského

torka v metodicko-pedagogickom centre.
• âo vás dokáÏe zarmútiÈ?
ªudská hlúposÈ.
• âo vás dokáÏe rozosmiaÈ?
Vtipn˘ ãlovek a zaruãene ãesk˘ komik pán
Felix Hollzman.
• Máte obºúbenú osobnosÈ?
Tak˘ch osobností je viac a bol by to asi dlh‰í
zoznam.
• Máte nejak˘ skryt˘ talent?
Myslím si, Ïe viem nadchnúÈ poslucháãov
a „nakaziÈ“ ich svojim entuziazmom. Ak sa to
dá povaÏovaÈ za skryt˘ talent, tak som rád, Ïe
ho mám.
• Aké hodnoty sú pre vás v Ïivote najdôleÏitej‰ie?
Zdravie, priateºstvo, láska, rodina.

Portál ‰tudentov Ïurnalistiky Filozofickej fakulty UK Webjournal
(webjournal.sk) prinesie unikátne rozhovory prvákov magisterského
‰túdia s osobnosÈami Univerzity Komenského.
V tomto roku ‰tudenti predstavia rektora a prorektorov UK, dekana,
prodekanov a vedúcich v‰etk˘ch katedier Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. V budúcom akademickom roku postupne
prinesú rozhovory s vedúcimi osobnosÈami ìal‰ích fakúlt UK.
Rozhovory môÏete postupne sledovaÈ na stránke: www.webjournal.sk/clanok/2994/zurnalisti-predstavuju-osobnosti-univerzitykomenskeho-r. Niektoré z nich predstavíme aj na stránkach Na‰ej
univerzity.
Zaujímavá séria rozhovorov vznikla v rámci kurzu Publicistika 1 pod
vedením PhDr. Márie Follrichovej, PhD.
LM
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Skú‰obné
obdobie

ãi skú‰kové
obdobie
na univerzite?
V individuálnych registroch ‰tudentov aj uãiteºov na‰ej univerzity figuruje ako jedno z frekventovan˘ch pomenovaní slovo skú‰ka (podºa Krátkeho slovníka slovenského jazyka je to v ‰kolskom prostredí „kontrola a hodnotenie vedomostí“). Akoby aj nie: skú‰ky sú neodmysliteºnou súãasÈou akademického roka, v‰etky kurzy zah⁄Àajú písomné, prípadne aj ústne skú‰ky. Na konci
kaÏdého stupÀa ‰túdia absolvujú ‰tudenti ‰tátne
závereãné skú‰ky: na prvom stupni ‰túdia bakalárske, na druhom stupni magisterské. V˘raz
skú‰ka nie je problematick˘ ako jazyková jednotka (to, pravda, nemusí platiÈ o samotnom akte
kontroly vedomostí, ktor˘ je slovom oznaãen˘:
preto v prípade neúspechu v riadnom termíne
skú‰ky ‰tudenti majú moÏnosÈ vykonaÈ skú‰ku
aj v opravnom termíne, ãiÏe absolvujú opravnú
skú‰ku).
V‰imneme si aj ‰ir‰ie súvislosti a slovotvorné
susedstvo ná‰ho v˘razu v edukaãnom kontexte.
Slovo skú‰ka iste aj vìaka frekventovanosti pouÏívania nie je v slovníku slovenãiny izolované, ale
nadväzuje na pomenovanie s rovnak˘m koreÀom
slova, oznaãujúcim vlastn˘ dej „overovania vedomostí“, ãiÏe sloveso skú‰aÈ. Tak máme k dispozícii hneì dve pomenovania na oznaãenie kontrolovania vedomostí: sloveso skú‰aÈ a podstatné
meno skú‰ka. âinnosÈ je v popredí pri slovesnom
oznaãovaní „skú‰ania“ z pozície skú‰ajúcich aktérov: pedagóg skú‰a ‰tudentov, prípadne komisia skú‰a ‰tudentov. V konvertovanej pozícii logick˘ch adresátov tohto deja „‰tudentov“ (v ich
gramatickej pozícii ako subjektov akcie) sa uplatÀujú iné formulácie: ‰tudent vykonáva/absolvuje
skú‰ky, alebo celkom jednoducho ‰tudent robí
skú‰ky (teda namiesto v slovenãine atypického
spojenia s tvarom trpného príãastia slovesa
„skú‰aÈ“: ‰tudent je skú‰an˘ je beÏné slovesnomenné spojenie, v ktorom figuruje iné sloveso
v ãinnom rode a podstatné meno skú‰ka v pozícii objektu).

Komunikaãná potreba podnietila vznik ìal‰ích
odvoden˘ch slov so spoloãn˘m koreÀom „skú‰-“,
a to kvalitatívnych pomenovaní – prídavn˘ch
mien. Vìaka nim moÏno flexibilne a úsporne vãleniÈ do kontextu rôzne súcna, ktoré majú ist˘ vzÈah
ku skú‰aniu. Konkrétne od viacv˘znamového slovesa skú‰aÈ má slovenãina vytvorené prídavné
meno skú‰obn˘. Táto odvodenina, pravda, neplatí v˘luãne vzhºadom na v˘znam „kontrolovaÈ vedomosti“, ale nadväzuje aj na ìal‰í v˘znam „robiÈ
testy, pokusy“ a do tretice aj na v˘znam „preverovaÈ kvalitu, vhodnosÈ“. Tak sú v praxi známe
a beÏné spojenia skú‰obná komisia (k 1. v˘znamu prídavného mena skú‰obn˘, ãiÏe ide o „komisiu, ão skú‰a ‰tudentov“), ale aj skú‰obná kabína
(k 2. v˘znamu korelujúcemu so slovesn˘m v˘znamom „robiÈ testy, pokusy“, priãom ide o „kabínu,
kde sa skú‰a obleãenie“) a napokon aj skú‰obná
doba (k v˘znamu 3 na oznaãenie „doby na preskú‰anie niekoho/nieãoho“ – napríklad nového
pracovníka v zamestnaní).
ëal‰ie prídavné meno bolo odvodené od slova
skú‰ka, a tak vznikol v˘raz skú‰kov˘, teda „tak˘,
ão sa t˘ka (‰kolsk˘ch) skú‰ok“. K˘m predo‰lé prídavné meno skú‰obn˘ má – ako sa spomína
vy‰‰ie – aÏ tri v˘znamy, v ktor˘ch sa aj prakticky
vyuÏíva, slovo skú‰kov˘ je podºa v˘kladového
slovníka slovenãiny len dvojv˘znamové (1. t˘kajúci sa kontroly vedomostí; 2. t˘kajúci sa veºk˘ch

starostí, utrpení, Ïivotn˘ch skú‰ok). Reálne v‰ak –
aj podºa dokladov z textov Slovenského národného korpusu – sa vyskytuje masovo vo vyprofilovanom 1. v˘zname, najãastej‰ie v spojení skú‰kové obdobie. Tak reãová prax preferenãne inklinuje k tomu, Ïe „obdobie, keì sa konajú na univerzitách skú‰ky“, oznaãuje spojením slov skú‰kové obdobie a utláãa do úzadia konkurenãné
alternatívne spojenie skú‰obné obdobie (t. j. „obdobie, keì sa na univerzitách skú‰a“). Komunikaãná prax z dvoch potenciálne platn˘ch
slovn˘ch spojení skú‰obné obdobie a skú‰kové
obdobie s viditeºnou preferenciou vyuÏíva druhú
moÏnosÈ skú‰kové obdobie. V úze sa ustálil aj jej
zredukovan˘ univerbizovan˘ pendant skú‰kové
podobne, ako jestvujú v slovenãine v˘razy stuÏková (= slávnosÈ), drÏková (= polievka), vodová
(= ondulácia) atì. Ilustrujú to napríklad kontexty:
znova mám na krku skú‰kové; poãas skú‰kového som veºa nelietala; cez skú‰kové sa mi vÏdy
podarí zhodiÈ niekoºko kíl,...
Naãúvajúc signálom z prirodzenej komunikácie
moÏno odporúãaÈ aj v akademickom prostredí
Univerzity Komenského pouÏívaÈ prednostne napríklad v harmonogramoch ‰kolského roka oznaãenie skú‰kové obdobie.
Oºga OrgoÀová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
Logo: Tatiana Vavrová

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Informaãné
stratégie
v elektronickom prostredí
Monografia „Informaãné stratégie
v elektronickom prostredí“, pôvodne
vydaná v elektronickej podobe na CD,
nanovo interpretuje fenomény
informaãného prostredia a zároveÀ
predstavuje nové javy a modely
správania. Úãelom publikácie bolo
priniesÈ tri integrované línie pohºadov
na problematiku základn˘ch tém
informaãnej vedy – na informaãné
správanie, vyhºadávanie informácií
a informaãn˘ prieskum. Tieto línie
predstavujú na jednej strane teoretické
základy informaãnej vedy (paradigmy
a modely), ale aj otázky a problémy
informaãnej praxe a problematiku nov˘ch
nástrojov spracovania informácií.
Publikácia, rozdelená do deviatich kapitol,
zrozumiteºn˘m spôsobom sumarizuje a syntetizuje poznatky z oblasti informaãnej vedy a zároveÀ priná‰a mnoÏstvo nov˘ch, doteraz u nás
monograficky nespracovan˘ch informácií. PribliÏuje problematiku vyhºadávania informácií
v elektronick˘ch informaãn˘ch zdrojoch, na internete (s dôrazom na princípy webu 2.0, sociálnych spôsobov vyhºadávania, personalizácie, vizualizácie a pod.), problematiku relevan-

cie a organizovania poznania v tomto prostredí,
ãi fenomén digitálnych kniÏníc. Texty dopæÀa
praktick˘ obrázkov˘ aparát v podobe modelov,
schém, pojmov˘ch máp, ale aj screenshotov
zaujímav˘ch webov˘ch sídiel a vyhºadávacích
nástrojov. Jednotlivé kapitoly obohacujú konkrétne príklady, bibliografické odkazy na literatúru, zhrnutie a zdroje k danej oblasti.
Monografia Informaãné stratégie v elektronickom prostredí je uãebn˘m textom, ktor˘ bude
vyuÏívan˘ pri v˘uãbe predmetov tvoriacich jadro
informaãnej vedy, zároveÀ je v‰ak aj uÏitoãnou
pomôckou informaãn˘ch profesionálov a pedagógov. K publikácii vy‰iel na CD slovník základn˘ch pojmov k téme Informaãné stratégie
v elektronickom prostredí (prezentovan˘ aj
vo forme interaktívnych pojmov˘ch máp).
Uãebn˘ text (Informaãné stratégie v elektronickom prostredí / Jela Steinerová …[et al.].
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, 192 s. ISBN 978-80-223-2848-7)
bol vypracovan˘ v rámci rie‰enia úloh VEGA
1/0429/10 Akademické informaãné prostredie
– modelovanie z hºadiska informaãnej ekológie
a KEGA 3/7275/09 Informaãné ‰túdiá v podmienkach web 2.0 a nov˘ch technológií
(INWENT).
Martina Har‰ányiová, FiF UK
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JUBILEÁ

Oftalmológ
profesor

Oláh

oslávil

osemdesiatku

Prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc., ktor˘ bol
21 rokov vedúcim Katedry oftalmológie
Lekárskej fakulty UK a prednostom I. oãnej
kliniky Fakultnej (Univerzitnej) nemocnice
a LF UK, sa koncom apríla doÏil
osemdesiatich narodenín.

V súãasnosti profesor Oláh pôsobí na klinike
oftalmológie ako emeritn˘ profesor. Popri pedagogickej a klinickej práci sa zvlá‰È zameriava na
v˘skumnú ãinnosÈ a naìalej je aktívny najmä
v publikaãnej ãinnosti.
Popri klinickej práci sa poãas profesijného
Ïivota venoval ‰túdiu problému ‰itia a hojenia
rán v oku v experimentoch a histopatológii
nádorov oka. Zaviedol moderné mikrochirurgické operácie oka, vyuÏitie laserov v lieãbe chorôb
oka a aplikáciu ß-Ïiariãov v lieãbe nádorov oka.
Prioritne sa venoval aj problémom vyuÏitia
v˘poãtovej techniky v oftalmológii.
Na Katedre oftalmológie LF UK zaloÏil oftalmo-patohistologické laboratórium so zvlá‰tnym
zameraním na vnútrooãné nádory a na experimentálnu chirurgiu oka. Predná‰al oftalmológiu
‰tudentom v‰eobecného, pediatrického i stomatologického lekárstva, po roku 1990 aj
v anglickom jazyku. Oftalmológiu predná‰al aj
pre defektológov na Filozofickej a neskôr na
Pedagogickej fakulte UK.
Absolvoval dlhodobé ‰tudijné pobyty na ‰piãkov˘ch oftalmologick˘ch pracoviskách v zahraniãí a dodnes sa aktívne zúãastÀuje na medzinárodn˘ch svetov˘ch a európskych oftalmolo-

gick˘ch kongresoch a sympóziách. Je ãlenom
Európskej v˘skumnej oftalmologickej spoloãnosti (EVER). Slovenská lekárska spoloãnosÈ mu
v roku 2001 udelila prestíÏnu „âestnú cenu
akad. T. R. Niederlanda” za celoÏivotné dielo.
Bol spoluautorom celo‰tátnej uãebnice oftalmológie v rámci âSSR a pripravil slovenskú
uãebnicu Oãného lekárstva, skriptá a ìal‰ie
uãebné pomôcky. Je autorom 8 a spoluautorom
ìal‰ích 7 kniÏn˘ch publikácií. Na domácich a
zahraniãn˘ch odborn˘ch fórach predniesol vy‰e
410 predná‰ok a publikoval 240 odborn˘ch
doma a v zahraniãí.
MUDr. Alena Furdová, PhD., LF UK

• 27. 4. 1931 – narodil sa v Komárne
• 1950 – 1956 – vy‰tudoval LF UK
• 1956 – odborn˘ asistent na Anatomickom ústave LF UK
• 1957 – dodnes – pôsobí na Katedre
oftalmológie LF UK
• 1965 – získal titul CSc. na Lekárskej
fakulte Karlovej Univerzity v Prahe
• 1968 – 1974 – viedol Oãnú kliniku LF
UK v Martine
• 1969 – získal titul docenta na LF UK
• 1976 – 1997 – vedúci Katedry oftalmológie LF UK a prednosta I. oãnej kliniky
FN a LF UK
• 1979 – získal titul doktora lekárskych
vied
• 1980 – získal titul profesora pre oãné
lekárstvo

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Katedra v˘tvarnej v˘chovy
predstavila tvorbu ‰tudentov
Ako súãasÈ jubilejného 65. v˘roãia
Pedagogickej fakulty UK (PdF) uviedla
Katedra v˘tvarnej v˘chovy zaãiatkom roka
nov˘ v˘stavn˘ cyklus vyhraden˘
pre prezentáciu semestrálnych ‰tudentsk˘ch
prác a tieÏ vlastnej tvorby ‰tudentov.
V poradí uÏ druhá v˘stava bola zameraná
na médium digitálnej a ãierno-bielej
fotografie a pod názvom FOTO ALBUM bola
otvorená dÀa 7. marca 2011 vo vestibule
PdF na Raãianskej ulici.

Foto: Dominika Vartovníková

Základn˘ v˘ber pozostával z cyklov fotografií
realizovan˘ch v období rokov 2009 aÏ 2011.
Otvorenie v˘stavy osobne uviedol vedúci katedry v˘tvarnej v˘chovy akad. soch. Alojz Draho‰.
Svojou úãasÈou na vernisáÏi podporili tento
v˘stavn˘ projekt aj dekanka PdF prof. PaedDr.
Alica Vanãová, CSc., a prodekanky PhDr.
Kvetoslava Vaãková, PhD., s doc. PhDr. Máriou
Glasovou, PhD., mim. prof.
Vedenie Pedagogickej fakulty UK v spolupráci

s Katedrou v˘tvarnej v˘chovy PdF UK poskytlo
‰tudentom touto formou priestor na prezentáciu
vlastn˘ch prác a pre rozvoj vlastn˘ch tvoriv˘ch
programov a v˘stavn˘ch zruãností. Nov˘ cyklus
‰tudentsk˘ch v˘stav je tak tvorivou v˘zvou pre
najmlad‰iu generáciu a tieÏ pre otvorené reprezentovanie vlastn˘ch v˘tvarn˘ch projektov pre
verejnosÈ aj na v˘stavnej úrovni.
Mgr. art. Ria KmeÈová, ArtD.,
odborná garantka podujatia, PdF UK

Foto: Lucia Minichová
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LÚČIME SA

Zomrel v˘znamn˘
hispanista a popularizátor

slovenãiny

DÀa 18. 2. 2011
Univerzita Komenského stratila v osobe
prof. PhDr. Ladislava Trupa, CSc.,
vynikajúceho jazykovedca medzinárodného
v˘znamu a v˘nimoãného pedagóga. Svoj
profesijn˘ Ïivot spojil so svojou alma mater,
kde pôsobil od roku 1974, najprv
Filozofickej fakulte UK a od roku 1999
na Pedagogickej fakulte UK a kde vychoval
niekoºko generácií ‰tudentov a doktorandov.

Profesor Trup sa venoval predov‰etk˘m v˘skumu v oblasti lexikológie, frazeológie a ‰tylistiky
‰panielskeho jazyka, ale jeho práce pokr˘vajú
aj ‰iroké spektrum oblastí, ako dialektológia, slovotvorba, odborn˘ jazyk a terminológia, etymológia, v˘voj jazyka ãi kontrastívna lingvistika. Je autorom viac ako 260 monografií, uãebníc, skrípt,
‰túdií, ãlánkov, recenzií a slovníkov, ktoré boli
publikované okrem domácich vydavateºstiev
i v âeskej republike, Poºsku, Rakúsku, Nemecku,
·panielsku a âile.
Okrem toho sa prof. Trup v˘znamn˘m spôsobom zaslúÏil o ‰írenie ‰túdia slovenského jazyka
v zahraniãí, pôsobil ako lektor slovenského jazyka na Univerzite Complutense v Madride, ako
uãiteº na letnom kurze slovenãiny pre cudzincov
Studia Academia Slovaca v Bratislave a spoluautorsky sa podieºal na publikácii gramatiky pre zahraniãn˘ch ‰tudentov slavistiky.
Svoju odbornosÈ prof. Trup neustále rozvíjal
i na kaÏdoroãn˘ch pracovn˘ch pobytoch na prestíÏnych zahraniãn˘ch univerzitách a v˘sledky
v˘skumu prezentoval a konfrontoval s odborníkmi na mnoh˘ch kongresoch, sympóziách a konferenciách. Bol recenzentom, vedeck˘m redaktorom, ãlenom redakãn˘ch rád a ãlenom desiatok asociácií (napr. Asociación Espanola de Eslavistas v Madride, Società di Linguistica Italiana
v Ríme). Plodná bola aj spolupráca so Cervantesov˘m in‰titútom vo Viedni a s Viedenskou univerzitou, s ktorou pripravil medzinárodné sympóziá a spoloãné publikácie.
Tento uznávan˘ romanista zasvätil svoj Ïivot

V˘stava venovaná
docentovi

rozvoju hispanistiky na Slovensku a jej prezentácii v zahraniãí. Za celoÏivotné úsilie a mimoriadny
prínos na poli vzdelávania a kultúry mu v roku
2002 ‰panielsky kráº udelil vyznamenanie „Cruz
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio“ (KríÏ
obãianskeho rádu Alfonza X. „Múdreho“).
OsobnosÈ prof. Trupa bola vzácnou kombináciou erudície a mimoriadnej ºudskosti, láskavosti
a zmyslu pre humor, ão sa tieÏ prejavilo na pozitívnom vzÈahu k ‰tudentom. Pri spomienke
na neho sa iste vybaví aj jeho nad‰enie pre
odbor, ktoré nikdy nestratil. Profesor Trup mal
e‰te mnoho plánov a projektov a ostáva po Àom
veºké prázdno, no zostávajú nám plody práce
a úsilia tohto lingvistu a obºúbeného i re‰pektovaného uãiteºa. âesÈ jeho pamiatke.
Mgr. Radana ·trbáková, PhD.,
Katedra románskych jazykov a literatúr PdF UK

narodil sa 6. 4. 1943
1961 - 1966 – ‰tudoval ‰panielsky
a slovensk˘ jazyk
na Filozofickej fakulte UK
1968 - 1969 – ‰tudoval na Institut Normal
d’Études françaises, Faculté
des Lettres et des Sciences
humaines, Université
de Toulouse, Francúzsko
1970 – získal titul PhDr.
1971 - 1974 – pôsobil na Univerzite
17. novembra v Bratislave
1974 - 1999 – pôsobil na Filozofickej
fakulte UK
1978 – získal titul CSc.
1983 – získal titul doc.
1985 - 1989 – ako lektor slovenského
jazyka pôsobil na Univerzite
Complutense v Madride
1997 – získal titul profesor
1999 - 2010 – pôsobil na Pedagogickej
fakulte UK
2005 - 2010 – ako mimoriadny profesor
pre ‰panielsky jazyk pôsobil
na Akademii TechnicznoHumanistycznej v BielskoBiala, Poºsko
zomrel 18. 2. 2011

Mlynkovi

Pri príleÏitosti DÀa
uãiteºov sa na Filozofickej fakulte UK dÀa
28. marca 2011 konala vernisáÏ v˘stavy
o Ïivote a práci nedávno zosnulého doc.
PhDr. Ladislava Mlynku, CSc. Dátum otvorenia fotografickej v˘stavy bol symbolick˘,
ako pripomenutie kolegu a obºúbeného uãiteºa poslucháãov etnológie a muzeológie
Katedry etnológie a kultúrnej
antropológie
FiF UK.
prof. PhDr.
Marta Botíková,
CSc.,
FiF UK
Foto: P. HabáÀ
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ŠTUDENTSKÝM PEROM

Portrét

jednej krajiny

(Kam ho zavesiÈ?)
Nikdy som nemala dobrú dlhodobú pamäÈ.
âísla sa mi zvyknú ukladaÈ tak maximálne na
dva t˘Ïdne niekde medzi spleÈ leniv˘ch neurónov, aby ich potom odtiaº ãoskoro vyplavila
akási podozrivá telová tekutina. Dátumy, historické, ‰kolské, rodinné, ºudské. Z ãasu na ãas
mi s nimi pomôÏe sám Ïivot, a to vcelku rafinovan˘m spôsobom. Volám to „zhoda okolností“ a funguje to tak, Ïe dve nezabudnuteºné
okolnosti Ïivot nainscenuje na ten ist˘ deÀ.
Tak snáì aj to je dôvod, preão si pamätám
presn˘ dátum môjho príletu z Kalábrie, regiónu
na juhu Talianska, na Slovensko... A pamätám
si viac neÏ len dátum. Spomínam si tieÏ na
modré more nad a modré nebo podo mnou,
poãas letu lietadlom. More oblakov, v ktorom
plávali moje ustaté oãi v snahe uloviÈ ão najviac
imaginárnych fotografií, ão mi venovali posledné dva mesiace a kraj, kde som ich preÏila a
nebo podo mnou zaliate slan˘mi kvapkami
potu, ão vyparila zem, aby utopila Ïivot a s ním
moje malé dospievajúce srdce...
KeìÏe som v t˘ch ãasoch e‰te nemala digitálny fotoaparát a obrazy sa mi, na‰Èastie, zapamätávajú lep‰ie neÏ dátumy, rozhodla som sa, Ïe
sa jeden z toho obdobia pokúsim namaºovaÈ.
Zvlá‰tna maºba. Namiesto oãí hviezdy

kalábrijského neba, ktoré sa túlalo nocou
v‰ade, kam som sa pobrala zbieraÈ tie popadané... To nebo ma prenasledovalo noc ão
noc, vÏdy, aÏ k˘m nezakotvilo nad hojdaãkami
ako veºké saténové prestieradlo pripnuté
o vesmír kovov˘m mesiacom a horúcimi hviezdami; zaãínalo sa práve tam, nad detsk˘m
ihriskom neìaleko baru Manhattan a konãilo
nad na‰ím balkónom, doma, na severe. V to
nebo som v niektoré rozpaãité veãery tajne
dúfala: rozhojdaÈ sa tak silno, aÏ k˘m nedoãiahnem jedno nebeské vlákenko a nerozpáram bolesÈ povkladanú do jeho temnej tváre...
Potom nos. Tak˘, ão vdychuje zelené pachy
olivovníkov, keì si medzi sebou rozprávajú
o letn˘ch horúãavách... Popod ktor˘ sa chichocú starci posedávajúci pred svojimi príbytkami na laviãkách v ãase letnej siesty v tôni
domov a stromov klebetiac o Ïivote; na ktorom
pristane mot˘º, aby rozjasnil deÀ, keì naÀ
sadne nieão nepríjemné; ktor˘m tam ºudia vdychujú zastaven˘ ãas, aby ho veãer v‰etok
vysiakali do chladnúceho vzduchopriestoru,
pomaly sa napæÀajúceho Ïivotnou energiou.
Ústa sa mi vÏdy kreslili najÈaÏ‰ie. Tak hornú
peru vykrajujem podºa ‰ablóny vrchov obklopujúcich Sílsku náhornú plo‰inu, kopírujúc ich

Po turecky sa na univerzite
rozpráva uÏ päÈ rokov.
Má to okrem pozerania ·eherezády

nejak˘ zmysel?
Lektorát tureckého jazyka na Filozofickej
fakulte UK (FiF) bol po niekoºk˘ch neúspe‰n˘ch pokusoch zaloÏen˘ v roku 2006.
Zamestnanci i ‰tudenti boli spoãiatku skeptickí. Nik si nevedel dobre predstaviÈ, ako
bude tak˘to lektorát fungovaÈ a ãi má vôbec
nejaké opodstatnenie. Jednoznaãné odpovede na tieto otázky dala hneì prvá hodina
tureãtiny, na ktorej sa zúãastnilo viac ‰tudentov, ako bola miestnosÈ schopná prijaÈ. Ani
po piatich rokoch záujem zo strany ‰tudentov neochabuje. MoÏno aj preto, Ïe si uvedomujú obrovsk˘ potenciál Turecka pre Európu,
respektíve pre samotné Slovensko.
Turecké spoloãnosti investujú len na Bal-

káne, nehovoriac o oblasti strednej Ázie,
miliardy dolárov do miestnych ekonomík.
Turecko sa stáva po troch storoãiach zase
raz regionálnou mocnosÈou. Tento obor
expanduje – nie v‰ak vo vojenskom zmysle
slova, ako tomu b˘valo v minulosti. Hºadá
partnerov na politickú i ekonomickú spoluprácu. A preto netreba zabúdaÈ, Ïe slovenské podniky môÏu investovaÈ na Balkáne ãi
v b˘val˘ch republikách Sovietskeho zväzu nielen v spolupráci s ãlenmi Európskej Únie, ale aj
v spoloãnom zväzku z tureck˘mi partnermi.
Za hmatateºn˘ dôvod, preão je uÏitoãné
uãiÈ sa dnes tureck˘ jazyk a spoznávaÈ turecko-osmanskú kultúru moÏno povaÏovaÈ aj

jemné zárezy, ão premlãali veãnosÈ. Ale úsmev
chcem vloÏiÈ Ïiv˘. Ako ten o‰pliechan˘, ão som
vídavala na tvárach detí na iónskom pobreÏí.
Úsmev, ktor˘m sa ma dotkla zem pínií, eukalyptov a opálen˘ch ºudsk˘ch charakterov; zem
detí s neuhasiteºn˘m odrazom páliaceho slnka
plávajúceho v hlbinách ich drobn˘ch bytostí,
s neuhasiteºn˘m obrazom v ich zreniãkách...
Niektorí maliari si pri maºbe portrétov nechávajú vlasy na koniec. Ja som nimi zaãala, no
musím sa k nim vrátiÈ. Ich farbu takmer dokonale kopíruje kaÏd˘ bezoblaãn˘ deÀ, av‰ak ich
jemné vlny a ‰um mi doposiaº nepripomenulo
niã v na‰ich zemepisn˘ch ‰írkach. Len vÏdy,
keì sa v tichosti zapoãúvam do tlkotu svojho
srdca, predstavím si, ako sa s nimi vietor roztopa‰ne rytmicky pohráva a ako sa oni, na
revan‰, hrajú s ãlovekom.
Tak. Maºba je takmer hotová. Ch˘ba uÏ len
du‰a. Kúsoãek z nej som si priniesla so sebou
domov. Z ãasu na ãas si posedíme pri ‰álke
slovenskej kávy a pozbieran˘ch kalábrijsk˘ch
piesÀach prezerajúc si fotky cudzokrajn˘ch,
nie v‰ak cudzích priateºov na facebooku. 27.
august. DeÀ mojich dvadsiatych narodenín,
deÀ môjho návratu domov.
Katarína Mlichová, ‰tudentka FiF UK

udalosÈ, ktorá sa prednedávnom (3. – 5. marca
2011) odohrala na Smolenickom zámku.
V poradí uÏ druhé slovensko-turecké inovaãné
a technologické fórum dokázalo spojiÈ slovensk˘ch vedcov a podnikateºov s ich tureck˘mi
kolegami. Spoloãn˘mi organizátormi boli
Generálny konzulát SR. v Istanbule, SAV a jej
tureck˘ náprotivok TÜBITAK. Stretli sa tu vedci
a podnikatelia z rôznych oblastí (geofyzika,
ekológia, obrana, chémia, kryptológia...
ale napr. aj obchod ãi sluÏby) a okrem prezentovania svojich profilov, nadviazali kontakty,
poniektorí i partnerstvá.
âo z toho vypl˘va? Tak napríklad niekoºk˘m slovensk˘m firmám sa podarilo preraziÈ
na tureck˘ trh (ten nie je mal˘, predstavuje
viac ako 70 mil. potenciálnych zákazníkov)
v spolupráci s miestnymi partnermi. Alebo –
vedeli ste, Ïe slovenská a turecká spoloãnosÈ bok po boku uÏ viac ako rok stavajú
ropnú rafinériu v Rusku? V príkladoch by sa
dalo pokraãovaÈ e‰te dlho. Podstatné je v‰ak
to, Ïe znalosÈ tureckého jazyka neotvára ‰tudentom a absolventom UK len cestovateºské
moÏnosti naprieã celou strednou Áziou, ale
hlavne poskytuje moÏnosÈ veºmi dobrého
uplatnenia sa na trhu práce.
Miloslav Skovajsa, ‰tudent FiF UK
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KOMIKS

ENGLISH SUMMARY
• Ceremonial Inauguration of the Rector and the Deans
The Rector of Comenius University (CU) and ten Deans of
Faculties were inaugurated on 17 March 2011 in the
Assembly Hall of CU. The Prime Minister of the Slovak
Republic Iveta Radiãová and the Minister of Education,
Science, Research and Sport of the Slovak Republic Eugen
Jurzyca were also present. Pg 3
• The Comenius Collection of Books Accumulated over
2,000 Children’s Books
Students of CU brought 2,036 books for children and youngsters from their childhood to their faculty libraries during 28
March – 1 April. These books are now enjoyed by children
from children’s homes and hospitals. The event was organized by CU on the occasion of March – a Book Month. Pg 3
• Question Hour with the Rector
The Rector of CU Karol Miãieta and five Vice-Rectors of CU
answered various student questions at the event “Question
Hour” that took place at the Faculty of Law of CU on 30
March. The purpose of this was so that students could not
only meet the new management of the university but also ask
them about the fields they are interested in. Pg 4
• Blood Donation at Two Faculties
The Faculty of Natural Sciences of CU organized a blood
drive on 30 March. It was attended by 62 donors. 41 students and employees of the Jessenius Faculty of Medicine of
CU donated their blood on 21 and 23 March in student dormitories. Pg 5
• Academic Senate of CU to Approve a New Science Board
The Academic Senate of CU approved a Rector’s compound
suggestion of a new Science Board of CU on 16 March. The
Science Board includes the Rector, the Vice-Rectors, the
Deans, other Professors of CU, other Rectors of Slovak universities and other Slovak scientists. Pg 5
• International and Erasmus Day
At the International and Erasmus Day in Comenius University
on 30 March students who are planning on spending their
studies in a foreign university had a chance to talk to students who took part in this program in the past. Pg 6
• Literature Evening with Goran Vojnoviç
The Embassy of the Republic of Slovenia organized an evening of literature with writer and director Goran Vojnoviç. The
students of the Slovenian language from the Faculty of Arts of
CU were translating sections of the novel to the Slovak language read by the author. Pg 6
• Students Debated with the Ambassador of Austria
Students of the German program at the Faculty of
Management of CU hosted the Ambassador of the Austrian
Republic, Dr. Wuketich. After his presentation on relations of
our two countries, students could discuss other matters. Pg 7
• Students of Management Succeed at the International
Competition
A team of four students of the Faculty of Management of CU
represented the university at the Entrepreneurship
Competition Vilnius 2011 through 2 – 6 March and won third
place. The international management-business competition
consisted of virtual marketing and business decisions. Pg 7
• Golf – a New Subject in Comenius University
The Faculty of Physical Education and Sports of CU opened

the Golf Academic Centre on 25 March, the only centre of its
kind in Slovakia and Central Europe. It will offer professional
conditions for indoor golf training not only as a subject but
also as a specialization from the next academic year. The students will train tens of world and Slovak courts at three simulators. Pg 8
• The Week of Francophonie at CU
International Day of Francophonie, 20 March, was also
“celebrated” by the Department of Roman Languages and
Literature of the Faculty of Education of CU. The Department
hosted the Ambassador of the Swiss Confederation in
Slovakia, Mr. Fotsch, a journalist, writer and literature critic
Mr. Kuffer, the Attaché of the French Embassy in Slovakia Mr.
Bortuzzo and the French writer Mr. Binet. Pg 9
• Comenius University Received 19 Thousand Applications
By the end of March CU received more than 19,000 applications from potential students. The majority of them were
received by the Faculty of Arts, the Faculty of Medicine and
the Faculty of Natural Sciences. The university plans to accept
almost 8,000 students. Pg 10
• How to Get More Quality Food
“The Contribution of Plant Mineral Nutrition to Global Food
Security” was the name of a lecture given by Professor Philip
White from the Scottish Crop Research Institute on 24 March
at the Faculty of Natural Sciences of CU. The Professor pointed out the ability of certain minerals to increase the productivity of the soil. Pg 12
• Palaeontology Presentations
The Club of palaeontologists at the Faculty of Natural
Sciences of CU – “Paleoklub” organized the 49th meeting of
palaeontologists on 23 March. This time the presentations
were about the island Madeira and the exhibition Maroko in
the West Slovakian Museum in Trnava. Pg 12
• Presentation on Water
The presentation of hydrogeologist doctor ·alaga on the
occasion of World Water Day – 23 March – took place at the
Faculty of Natural Sciences of CU. Its emphasis was on
water as a strategic stock, its irrecoverability and its importance for humans. Pg 13
• Colloquium on Nuclear Chemistry
The colloquium that took place on 14 March was a meeting
of students, PhD students and young scientists who had a
chance to present the results of their research on nuclear
chemistry. Pg 13
• Students of Arts Introduced Their Work
The Department of Fine Art Education of CU opened the art
exhibition of their student works on 7 March. Pg 24
• Exhibition of the Deceased Professor
On the occasion of Teachers Day, the Department
of Ethnology and Cultural Anthropology of CU opened the
exhibition on the life and work of recently deceased Assoc.
Prof. Mlynka on 28 March. Pg 25
• Meteorite Ko‰ice
The inhabitants of the Slovak eastern town of Ko‰ice and surroundings were witnesses of a meteor shower on 28 February
2010. The specialists from the Department of Astronomy,
Physics of the Earth and Meteorology of CU and other institutions found 77 meteorites and analyzed them. Pg 28
LM
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Meteorit
Ko‰ice
V noci 28. februára 2010 o 22:24:46 h
svetového ãasu osvetlil veºmi jasn˘ bolid
noãnú oblohu nad strednou Európou
s následn˘m pádom meteoritov. Vìaka
videozáznamom z Maìarska a v˘poãtom
Dr. Boroviãku (Akadémia vied âR)
sa slovensk˘m astronómom podarilo poãas
niekoºk˘ch expedícií nájsÈ 77 fragmentov
s celkovou hmotnosÈou 4,3 kg. Meteorit
je obyãajn˘ chondrit typu H5. V súãasnosti
prebiehajú jeho viaceré anal˘zy.

História udalosti
Napriek neskorej noãnej hodine mnoÏstvo ºudí
na v˘chodnom Slovensku a severe Maìarska spozorovalo nezvyãajne jasn˘ úkaz. Prebiehal práve
finálov˘ zápas olympijského turnaja v hokeji. Svetlo
z bolidu (jasného meteoru) prelietajúceho atmosférou osvetlilo krajinu a bolo viditeºné aj cez okná
bytov a domov sprevádzané dlhotrvajúcim viacnásobn˘m dunením podobn˘m hromu alebo v˘buchu.
Kvôli oblaãnosti a daÏìov˘m prehánkam nepracovali v dobe preletu bolidu optické záznamové
zariadenia Európskej bolidnej siete riadenej Dr. P.
Spurn˘m z Astronomického ústavu AV âR
v âechách a na Slovensku (Modra, Stará Lesná) a
ani Slovenskej video-meteorickej siete (Univerzita
Komenského v Bratislave). Na prv˘ pohºad sa
zdalo, Ïe nebudú dostupné Ïiadne vedecké údaje
o prelete nezvyãajne jasného bolidu. Ale napriek
oblaãnosti pracovali rádiometrické senzory na 7
automatick˘ch bolidov˘ch staniciach v âR (6) a
v Rakúsku (1) a Dr. Spurn˘ mohol presne urãiÈ ãas,
trvanie a pribliÏnú jasnosÈ bolidu, ktor˘ bol viac ako
tisíckrát jasnej‰í ako mesiac v splne. Následne 1. a.
3. marca sa objavili video záznamy zo súkromn˘ch
bezpeãnostn˘ch kamier z dvoch miest v Maìarsku
(obec Örkény – Fazzi Daniella a Vass Gábor; obec
Telki – Szarneczky Krisztián, Kiss László), ktoré
priamo zachytili prelet bolidu a dali sa pouÏiÈ na
v˘poãet jeho dráhy. Prostredníctvom Dr. J. Tótha
a ná‰ho amatérskeho spolupracovníka Tibora
Csörgeia sa kalibraãné údaje vykonané Antalom
Igazom a jeho spolupracovníkmi z Maìarskej
astronomickej asociácie (MCSE) dostali k Dr.
Pavlovi Spurnému a Dr. Jiﬁímu Boroviãkovi z AsÚ
AV âR, Ondﬁejov, ktorí patria k najlep‰ím ‰pecialistom vo svete na v˘poãet dráh bolidov. Po detailnej
anal˘ze a v˘poãtoch urãili trajektóriu bolidu.
Teleso letelo nad Slovenskom zo západu na
v˘chod. Vo v˘‰ke 35 km nad povrchom do‰lo
k najväã‰ej explózii, pri ktorej sa veºká ãasÈ telesa
rozpadla. Ale malá ãasÈ telesa postupne brzdila
a dopadla na zem vo forme meteoritov západne od
Ko‰íc. V‰etky predchádzajúce mediálne zverejnené
informácie o údajn˘ch dopadoch meteoritov (obec
Bretka, RoÏÀava, nádrÏ RuÏín v˘chodne od Ko‰íc)
sa nezakladali na pravde alebo precíznych v˘poã-

toch. Seizmológ Dr. P. Kalenda (ÚSMH AV âR) na
základe seizmick˘ch dát zo Slovenska (Lokálna
seizmická sieÈ v˘chodné Slovensko, prof. Moczo,
FMFI UK) nezávisle potvrdil trajektóriu vypoãítanú
Dr. Boroviãkom.
Dr. J. Tóth a Dr. L. Korno‰ z Katedry astronómie,
fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK dÀa 12.
marca konfrontovali svedectvá ºudí v okolí Ko‰íc,
ktorí videli alebo poãuli prejavy bolidu, s predbeÏne vypoãítanou spádovou oblasÈou. Definitívne
potvrdenie v˘poãtov priniesla aÏ prvá spoloãná
expedícia (AsÚ SAV – Dr. J. SvoreÀ a FMFI UK –
Dr. J. Tóth) po roztopení snehu v okolí obce Vy‰n˘
Klátov, kde 20. marca na‰iel Dr. J. Tóth prv˘ meteorit a D. Buzová (doktorandka biofyziky z UPJ·
Ko‰ice) asi po hodine druh˘ meteorit, len 100 m od
prvého. Na druh˘ deÀ 21. 3., expedícia pod vedením Dr. J. SvoreÀa na‰la ìal‰ích 11 meteoritov.
DÀa 23. 3. sa uskutoãnila vopred plánovaná expedícia pod vedením Dr. J. Tótha za úãasti kolegov
z âiech a Maìarska. Na expedícii sa zúãastnili
vedeckí pracovníci, doktorandi a ‰tudenti FMFI
UK, AsÚ SAV, AsÚ AV âR, MCSE, UPJ· Ko‰ice
a pracovníci hvezdární pod správou VÚC (Îiar nad
Hronom, Banská Bystrica, Îilina, Kysucké Nové
Mesto). Poãas tejto 3-dÀovej expedície sa podarilo nájsÈ 47 meteoritov, medzi in˘mi aj najväã‰í fragment s hmotnosÈou 2,19 kg, ktor˘ na‰la doktorandka Tereza Krejãová. Nasledovali ìal‰ie expedí-

Prv˘
fragment
meteoritu
Ko‰ice
nájden˘
Jurajom
Tóthom
20. marca
2010.

ké anal˘zy, ktoré prebehli na ·tátnom geologickom
ústave Dion˘za ·túra (Dr. P. Koneãn˘) a na
Prírodovedeckej fakulte UK (Dr. D. Ozdín, doc. P.
Uher) potvrdili, Ïe ide o obyãajn˘ chondrit H5.
Napriek tomu, Ïe je to najbeÏnej‰í typ meteoritu,
z vedeckého hºadiska ide o veºmi v˘nimoãn˘ prípad. Na svete je nájden˘ch okolo 40 000 meteoritov, ale z toho len 14 má doteraz urãenú dráhu,
takÏe vieme, z ktorej ãasti slneãnej sústavy k nám
pri‰li. Meteorit „Ko‰ice“ bude 15. prípadom a
prv˘m na Slovensku. Od posledného pozorovaného pádu meteoritu na územie Slovenska, ktorého dráha sa vtedy nedala urãiÈ, pre‰lo 115 rokov.

Úspe‰ní nálezcovia
KaÏd˘ nález bol katalogizovan˘ a riadne zmeran˘. Tu je zoznam 28 nálezcov, niektor˘ch aj viacnásobn˘ch, ãím im zároveÀ vyjadrujeme poìakovanie: Juraj Tóth, Diana Buzová, Marek Husárik,
Tereza Krejãová, Ján SvoreÀ, Julius Koza, David
âapek, Pavel Spurn˘, Stanislav Kaniansk˘, Eva
Schunová, Marcel ·kreka, Du‰an Tomko, Pavol
Zigo, Miroslav ·ebeÀ, Jiﬁí ·ilha, Leonard Korno‰,
Marcela Bodnárová, Peter Vere‰, Jozef
Nedoro‰ãik, Zuzana Mimoviãová, Zuzana
Kri‰andová, Jaromír PetrÏala, ·tefan Gajdo‰,
Tomá‰ Dobrovodsk˘, Peter Delinãák, Zdenko
Barto‰, Ale‰ Kuãera, Jozef Világi.

BudúcnosÈ meteoritov

Najväã‰í meteorit nájden˘ Terezou Krejãovou 25. marca 2010.
Jeho rozmery sú 11,8 x 10,9 x 10,5 cm. Foto J. SvoreÀ.

cie. Spolu sa na‰lo 77 meteoritov s celkovou
hmotnosÈou 4,3 kg v rozmedzí od 0,5 gramu
po 2,19 kg.
Prv˘ meteorit bol analyzovan˘ na FMFI UK jadrov˘mi fyzikmi (prof. P. Povinec) na prítomnosÈ kozmogénnych izotopov, ktoré jednoznaãne potvrdili
mimozemsk˘ pôvod. ëal‰ia promptná anal˘za
urãila, Ïe ide o obyãajn˘ chondrit typu H5 (Dr. J.
Haloda, âeská geologická sluÏba), ão je najbeÏnej‰í typ kamenn˘ch meteoritov. Detailné mineralogic-

Prípad meteoritu Ko‰ice si zaslúÏi pozornosÈ aj
pre príkladnú spoluprácu vedeck˘ch in‰titúcií troch
krajín. Prípad je nadnárodn˘, hoci teleso si takpovediac, vybralo miesto dopadu na Slovensku.
V prípade náhodného nálezu meteoritu je potrebné
zaznaãiÈ miesto (GPS súradnice, nákres do mapy),
urobiÈ detailnú fotodokumentáciu a kontaktovaÈ
Astronomick˘ ústav SAV alebo Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK. Nálezca
dostane symbolickú odmenu a jeho meno bude
uvedené pri vystavenom meteorite v múzeu.
Meteority budú uloÏené v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a taktieÏ po dohode s
príslu‰n˘mi in‰titúciami bude jeden meteorit k nahliadnutiu v Prahe a Budape‰ti. Meteority sú v profesionálnych astronomick˘ch in‰titúciách AsÚ SAV
Tatranská Lomnica a Katedry astronómie, fyziky
Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave, kde
bude prebiehaÈ ich ìal‰í v˘skum. V súãasnosti prebiehajú ìal‰ie spektroskopické (Bratislava, prof.
Veis; Catania, Dr. Barrata), mineralogické a izotopické anal˘zy (Lond˘n, Bratislava, ¤eÏ pri Prahe,
Dubno, Grand Sasso) jednotliv˘ch fragmentov.
RNDr. Juraj Tóth, PhD., FMFI UK,
doc. RNDr. Ján SvoreÀ, DrSc.,
Astronomick˘ ústav Slovenskej akadémie vied
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