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Editoriál
Láska k múdrosti je jednou zo základn˘ch ºudsk˘ch cností. Hrdo sa nesie v názve Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá
bola zaloÏená ako prvá
komplexná humanitne orientovaná fakulta na Slovensku po vzniku âeskoslovenskej republiky. Jej
v˘znam spoãíval najmä
v tom, Ïe zaãala pripravovaÈ nové generácie slovenskej inteligencie, ktorá
bola odhodlaná prevziaÈ
zodpovednosÈ za dejinn˘
rozmach národa v podmienkach samostatnosti –
od stredo‰kolsk˘ch uãiteºov, cez národopiscov, historikov a hudobn˘ch vedcov, aÏ po jazykovedcov i literárnych vedcov.
V tomto roku si pripomíname 90. v˘roãie zaãiatku pedagogickej
ãinnosti na Filozofickej fakulte UK – 24. októbra 1921 sa zaãalo vyuãovanie pre 30 riadnych a 34 mimoriadnych poslucháãov. Odvtedy,
pravda, fakulta pre‰la búrliv˘m v˘vojom a v súãasnosti na jej 31 katedrách rok ão rok ‰tuduje v troch stupÀoch ‰túdia vy‰e 4000 ‰tudentov. ·írku tematického záberu v podobe palety ponúkan˘ch ‰tudijn˘ch programov, pokr˘vajúcu takmer 30 ‰tudijn˘ch odborov,
moÏno vnímaÈ ako v˘hodu a zároveÀ ako urãitú príÈaÏ. Na jednej strane sme schopní vlastn˘m ‰tudentom v jednotliv˘ch ‰tudijn˘ch programoch poskytnúÈ ‰kálu predmetov humanitn˘ch a spoloãenskovedn˘ch disciplín, ktor˘mi si môÏu doplniÈ svoje primárne odborné
smerovanie. Na strane druhej vysok˘ poãet ‰pecifick˘ch ‰tudijn˘ch
odborov a programov znamená, Ïe fakulta nemôÏe produkovaÈ absolventov v masov˘ch unifikovan˘ch radách, ale Ïe musí drobiÈ svoje sily na mnoÏstvo mal˘ch programov, z ktor˘ch mnohé sú
na Slovensku unikátne.
Rok 2011 je teda pre fakultu v˘znamn˘m rokom jubilejn˘m, a zároveÀ „prestavbov˘m“. Po desaÈroãiach sa zaãali ãrtaÈ urãité zmeny
na tvári fakultnej budovy na Gondovej ulici – aj keì sú to zmeny pred
verejnosÈou skôr skryté, spojené s budovaním átria na jednom z nádvorí a aj keì v‰etci tu‰íme, Ïe by bolo e‰te uÏitoãnej‰ie zrekon‰truovaÈ strechu a vonkaj‰ie fasády, bude to urãite príjemná zmena. âaká
nás aj obdobie intenzívneho hºadania nov˘ch podôb a smerovania organizácie ‰túdia a fungovania fakulty. Sme si totiÏ vedomí toho, Ïe kaÏdá doba má svoje ‰pecifiká a priná‰a aktuálne v˘zvy, na ktoré spoloãnosÈ, veda i ‰kolstvo musia reagovaÈ.
Dne‰ná dynamická doba do centra pozornosti v‰etk˘ch vysok˘ch
‰kôl a fakúlt ako hlavné kritérium úspechu stále razantnej‰ie stavia v˘kon, kvantitu, vyjadrenú predov‰etk˘m v mnoÏstve ‰tudentov, v objemoch finanãn˘ch prostriedkov, ktoré sme získali na grantoch,
v mnoÏstve publikácií, najlep‰ie v karentovan˘ch periodikách. Îiaº, pomaly si zvykáme na to, Ïe kvantifikácia a masifikácia sa stala základnou ãrtou vzdelávania na vysok˘ch ‰kolách. Plníme normy, poÏadované kvóty. Z tohto v˘konového kolotoãa hodnotenia sa nám v‰ak
kdesi stratilo to podstatné – ‰tudent ako najdôleÏitej‰ie a primárne
meradlo úspechu na‰ej práce. Veì kto in˘, ak nie my, sa postará o to,
Ïe táto krajina bude maÈ v budúcnosti kvalitn˘ch uãiteºov, historikov ãi
sociológov? Svojej profesii oddaní absolventi sa v‰ak málokedy rodia
v neosobn˘ch, laboratórnych podmienkach masov˘ch inkubátorov,
ale skôr v individuálnej interakcii, keì – ako hovorí klasik – oheÀ zanietenia zapáli fakºu a prenesie sa z uãiteºa na ‰tudenta.
Napriek v‰etkému verím, Ïe – hoci sú uãebne o nieão preplnenej‰ie – na Filozofickej fakulte UK tie pozitívne iskry medzi uãiteºmi a ‰tudentmi stále preskakujú a zapaºovanie fakieº záujmu je zárukou rastu
nov˘ch generácií kvalitn˘ch sociálnych a humanitn˘ch vedcov
na Slovensku.

prof. PhDr. Jaroslav ·u‰ol, PhD., dekan FiF UK
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Poznámka k titulnej strane:
Známka doc. Martina âinovského z Pedagogickej fakulty UK, ktorá získala prvú cenu v súÈaÏi o najkraj‰iu rytú po‰tovú známku Európskej únie,
Grands Prix de l’Art Philatélique, Bruxelles. Viac na strane 18.
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Poãas leta u nás 153-krát zaznie
‰tudentská hymna

Gaudeamus igitur
Na na‰ej univerzite sa od 8. júna 2011
zaãalo obdobie letn˘ch promócií.
Do konca júla sa tu uskutoãní spolu
153 promócií absolventov bakalárskeho,
magisterského a doktorského ‰túdia,
promócie pre absolventov Univerzity
tretieho veku Centra ìal‰ieho vzdelávania
UK a 1 promócia pre mal˘ch absolventov
letnej Detskej Univerzity Komenského.
KaÏdá slávnostná promócia bude
ukonãená ‰tudentskou hymnou
Gaudeamus igitur.
„Promócie patria uÏ tradiãne k najv˘znamnej‰ím udalostiam v Ïivote ‰tudentov. Diplom, kto-

r˘ si v tento v˘znamn˘ deÀ preberú, je zhmotnením niekoºkoroãného úsilia, je dôkazom splnenia
osobn˘ch ambícií a verím, Ïe i vstupenkou
do úspe‰ného profesijného Ïivota,“ uviedol prof.
RNDr. Karol Miãieta, PhD., rektor UK.
Do zoznamu absolventov UK sa tento rok
zapí‰e viac ako 3 500 absolventov 1. stupÀa
‰túdia a vy‰e 4 400 absolventov 2. stupÀa ‰túdia. Promócie absolventov 2. stupÀa ‰túdia budú prebiehaÈ do 25. júla 2011 (v Aule UK) a súbeÏne od 11. júla do 25. júla 2011
(v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK) pre
bakalársky stupeÀ ‰túdia.
Andrea Kuãerová,
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou UK

Tomá‰ Eichler
celkov˘m víÈazom

Interaktívnej
konferencie
mlad˘ch vedcov

2011

Chémii na UK
priznali

medzinárodnú akreditáciu
Známkou kvality Chemistry
EUROBACHELOR® Label sa môÏe pochváliÈ
ako prv˘ na Slovensku bakalársky ‰tudijn˘
program Chémia na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK).
Osvedãenie prevzal 19. mája 2011
na slávnostnom zhromaÏdení v Aule UK
garant tohto ‰tudijného programu
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., z rúk
predsedu komisie pre pridelenie známky
kvality Chemistry EUROBACHELOR®
prof. RNDr. Pavla Dra‰ara, DSc., (Vysoká
‰kola chemicko-technologická, Praha).
Prideleniu osvedãenia predchádzala medzinárodná akreditácia tohto ‰tudijného programu, ktor˘ je zabezpeãovan˘ na PriF UK v rámci platnej
národnej akreditácie. ·tudijn˘ program
musel pre získanie osvedãenia splniÈ
viaceré komplexné kritériá, najmä pokrytie vyÏadovaného rozsahu vedomostí a praktick˘ch zruãností predov‰etk˘m v rôznych oblastiach chémie,
ale aj fyziky a matematiky. Medzinárodná akreditaãná komisia sa pri náv‰teve na fakulte podrobne zaujímala
o metódy v˘uãby, poãet kontaktn˘ch
hodín jednotliv˘ch jej foriem, úroveÀ
a dostupnosÈ odporúãanej literatúry.
âlenovia medzinárodnej akreditaãnej
komisie diskutovali s uãiteºmi zabezpeãujúcimi tento program, ako aj
so ‰tudentmi, ktorí ho ‰tudujú. Prezreli
si tieÏ laboratóriá základn˘ch cviãení.
V˘sledkom medzinárodnej akreditácie
bol aj súbor odporuãení pre ìal‰ie
skvalitnenie programu.

Toto osvedãenie udeºuje ustanovená komisia
Asociácie európskej tematickej siete pre vysoko‰kolské vzdelávanie v chémii (European Chemistry
Thematic Network Association, ECTNA), zdruÏujúca 120 európskych univerzít a chemick˘ch spoloãností. Osvedãenie umoÏÀuje ‰tudentom daného
‰tudijného programu absolvovaÈ ãasÈ ‰túdia na popredn˘ch európskych univerzitách s prenosom získan˘ch kreditov, ako aj uchádzaÈ sa o magisterské
‰túdium na t˘chto univerzitách s uznaním získaného bakalárskeho vzdelania.
doc. RNDr. Marta Sali‰ová, CSc., PriF UK

Garant ‰tudijného programu docent Putala (vºavo)
preberá osvedãenie o priznaní známky kvality
Chemistry EUROBACHELOR® Label z rúk profesora Dra‰ara,
predsedu komisie pre jej prideºovanie.

DÀa 25. mája 2011 sa v priestoroch
Univerzitnej kniÏnice v Bratislave
uskutoãnilo slávnostné vyhodnotenie
Interaktívnej konferencie mlad˘ch vedcov
2011, ktorej organizátorom je obãianske
zdruÏenie PREVEDA. Konferencia je urãená
pre mlad˘ch v˘skumn˘ch pracovníkov
vo vybran˘ch odboroch chemick˘ch
a prírodn˘ch vied.
Celkov˘m víÈazom III. roãníka konferencie
sa stal a cenu PREVEDY získal Tomá‰ Eichler
z Prírodovedeckej fakulty UK so ‰túdiou „SpTip1
a YlTay1 ako noví hráãi v udrÏiavaní telomér
a ich prepojenie s bunkov˘m delením u netradiãn˘ch druhov kvasiniek“.
Medzi ocenen˘mi z Univerzity Komenského
boli aj:
– Mária Kovalská z JLF UK v Martine s prácou
„Asociácia indukovanej hyperhomocysteinémie s ischemickoreperfúznym po‰kodením
mozgu potkana“,
– Stanislava Jankyová z FaF UK s prácou „ÚãinnosÈ Pycnogenolu® a derivátu 4/1E v lieãbe
diabetu“,
– ·tefan Lukáã z LF UK s prácou „Hemodynamická odpoveì kardiovaskulárneho systému
na celotelovú kryoterapiu“,
– Andrea Rúfusová z PriF UK za prácu „Funkãné
skupiny makrozoobentosu vybran˘ch lokalít
horného toku riek Hnilec a Hron“.
SúãasÈou slávnostného vyhodnotenia v˘sledkov konferencie bol aj diskusn˘ seminár VEDA –
OÁZA BEZ HRANÍC venovan˘ problematike cudzokrajn˘ch chorôb, cestovnej medicíny a moÏnosti vyuÏitia ekologickej záÈaÏe v prospech tretích krajín. Na seminári okrem in˘ch vystúpil
aj doc. MUDr. Rastislav Maìar, PhD., z JLF UK
v Martine.
OVV RUK

4

SPRAVODAJSTVO

Cena

Daniela
Tupého
– udelená
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave vyhlásila tento rok prv˘krát súÈaÏ
o Cenu Daniela Tupého. Do súÈaÏe sa mohli
zapojiÈ ‰tudenti s teoretick˘mi i praktick˘mi
prácami, ktoré by podporili my‰lienku boja
proti prejavom násilia, xenofóbie, rasizmu,
nacizmu, netolerancie a ìal‰ích nehumánnych
prejavov v slovenskom i medzinárodnom
kontexte.

V utorok 17. mája sa v priestoroch Filozofickej
smrÈ nebola doposiaº objasnená. Veríme, Ïe Cena
fakulty UK uskutoãnilo slávnostné vyhlásenie v˘sDaniela Tupého poslúÏi ako spoloãensk˘ i morálny
ledkov Ceny Daniela Tupého, spolu s vyhodnoteapel v boji proti násiliu a nespravodlivosti v na‰ej
ním celofakultnej ·tudentskej vedeckej konferenspoloãnosti a zároveÀ v budúcnosti osloví ‰tudencie. Cenu Daniela Tupého udelil dekan fakulty prof.
tov, aby svojimi prácami vyjadrili svoj etick˘ postoj.
PhDr. Jaroslav ·u‰ol, PhD., na návrh odbornej
komisie. V tomto roku práce do súÈaÏe posudzotext a foto: Eva Bachletová, FiF UK
vali – prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.,
prof. PhDr. Emil Vi‰Àovsk˘, PhD., doc.
PhDr. Etela Farka‰ová, PhD., Mgr. Eva
Bachletová, PhD., a Mgr. Daniel Hevier,
PhD.
Prvé miesto v súÈaÏi o Cenu Daniela
Tupého získala ‰tudentka z katedry etnológie a kultúrnej antropológie Bc. Mária
Nicolaouová za prácu Detskí vojaci,
druhé a tretie miesto obsadili práce Etika
vo vede a etika vedy – Bc. Boris Slovinsk˘ (katedra kulturológie) a K vybran˘m
aspektom lásky v Buberovom diele
Ja a Ty – Michal BizoÀ (katedra filozofie
a dejín filozofie). Na slávnostnom akte
boli prítomní aj rodiãia a brat Daniela Tupého, a preto si ‰tudenti ocenenia prevzali práve z rúk jeho otca – Ing. Daniela
Tupého.
Filozofická fakulta UK si uvedenou
cenou chcela pripomenúÈ pamiatku tragicky zosnulého Daniela Tupého, ‰tudenta Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK.
Daniel Tup˘ bol 4. novembra 2005 zaZa najlep‰iu v súÈaÏi o Cenu Daniela Tupého
ocenili prácu ‰tudentky Bc. Márie Nicolaouovej Detskí vojaci
vraÏden˘ vo veku 21 rokov a jeho násilná

Na pôde UK
mimoriadne zasadala
Slovenská rektorská konferencia
Na Univerzite Komenského v Bratislave sa dÀa
13. mája 2011 uskutoãnilo 58. mimoriadne
zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie
(SRK). Na zasadnutí bol prítomn˘ aj minister
‰kolstva, vedy, v˘skumu a ‰portu SR Eugen
Jurzyca. Rektori vysok˘ch ‰kôl sa zaoberali
prípravou stanoviska k návrhu vecného zámeru
novely zákona o vysok˘ch ‰kolách.
Na programe stretnutia bola aj metodika
a rozpis dotácie zo ‰tátneho rozpoãtu na rok 2012.
O v˘sledkoch rokovaní informovali na tlaãovej
konferencii minister Eugen Jurzyca, prezident SRK
Libor Vozár a rektor UK Karol Miãieta. V úvode minister ‰kolstva zdôraznil, Ïe na zasadnutí SRK odznela
kon‰truktívna diskusia, z ktorej niektoré návrhy bude
ministerstvo akceptovaÈ. Jednou z diskutovan˘ch
tém bolo obsadzovanie funkãn˘ch miest profesorov
a docentov aj odborníkmi bez
t˘chto titulov. Ministerstvo naìalej
tento návrh podporuje – za predpokladu, Ïe pôsobenie t˘chto odborníkov potvrdí aj vedecká rada
a funkãné miesto bude ãasovo obmedzené. Ako ìalej minister dodal: „Veºmi seriózne zváÏime návrh
– a zrejme ho budeme i akceptovaÈ
– aby ‰koly naìalej pouÏívali tzv.
platové tabuºky, s t˘m, Ïe spodná
hranica by bola fixovaná a zhora
by limitované neboli.“
ëal‰ou témou, ktorej sa rektori
vysok˘ch ‰kôl na zasadnutí SRK
venovali, bola metodika financova-

nia a rozpis ‰tátnej dotácie. Minister potvrdil, Ïe vysok˘m ‰kolám nebudú krátené dotácie na ‰tudentov, ktorí budú poãas akademického roka zo ‰túdia
vylúãení.
Na zasadnutí SRK sa diskutovalo aj o ‰tátnych
skú‰kach. Podºa prezidenta SRK sa rektori vysok˘ch
‰kôl zhodujú v názore, Ïe v urãit˘ch regulovan˘ch
povolaniach je ‰tátna skú‰ka podmienkou uplatnenia v praxi. „Myslíme si v‰ak, Ïe nedôjde k zníÏeniu
kvality, keì bude ÈaÏisko postavené na závereãnej
práci, ktorá ostane ‰tátnou skú‰kou,“ dodal L. Vozár.
Rektor UK Karol Miãieta poukázal i na diskutovan˘ problém hospodárenia s financiami získan˘mi
z podnikania vysok˘ch ‰kôl. „Jedn˘m z na‰ich návrhov, ktor˘ bol pozitívne prijat˘, bolo, aby vysoké
‰koly mohli hospodáriÈ s mimorozpoãtov˘mi prostriedkami z podnikateºskej ãinnosti rovnocenne ako

ostatné súkromné subjekty. V súãasnosti totiÏ takéto
finanãné prostriedky nemôÏeme kapitalizovaÈ,“ uviedol rektor UK.
Uznesenie Slovenskej rektorskej konferencie,
ktoré prijala na svojom mimoriadnom zasadnutí na
pôde UK, poslúÏi podºa prezidenta SRK ako podporné stanovisko pre rozpracovanie zámeru legislatívneho znenia novely zákona o vysok˘ch ‰kolách.
Andrea Kuãerová,
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou UK

Senát schválil
stanovisko k návrhu

zámeru novely
vysoko‰kolského

zákona
Akademick˘ senát Univerzity Komenského
(AS UK) na svojom zasadnutí dÀa 11. mája
2011 vyhlásil doplÀovacie voºby do zamestnaneckej ãasti AS UK za Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK a do ‰tudentskej ãasti AS UK
za Lekársku fakultu UK.
ëalej senát schválil návrh rektora UK na menovanie dekana EBF UK Mgr. ªubomíra Batku,
PhD., za ãlena Vedeckej rady UK.
AS UK prijal návrh ‰tudentskej ãasti AS UK,
Ïe zastupovaním bez hlasovacieho práva poverujú Mgr. Petra Lukaãku aÏ do zvolenia ãlena
predsedníctva AS UK za ‰tudentskú ãasÈ.
AS UK tieÏ schválil stanovisko UK a AS UK
k návrhu zámeru novely zákona o vysok˘ch
‰kolách. Stanovisko v plnom znení nájdete
na stránke www.uniba.sk v sekcii Stanoviská UK.
LM
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V SKRATKE

·tudentom Univerzity Komenského

Rektor UK Karol Miãieta prijal dÀa 31. mája
2011 veºvyslanca Poºskej republiky v SR Andrzeja Krawczyka. Na stretnutí spolu s prorektorom pre medzinárodné vzÈahy UK ªudomírom ·lahorom hodnotili stav vysokého ‰kolstva
na Slovensku a v Poºsku. Zástupcovia oboch
krajín analyzovali aj moÏnosti roz‰írenia spolu-

sa otvoria brány ‰vajãiarskych univerzít
Prorektor UK ªudomír ·lahor sa dÀa 8. júna
stretol s mimoriadnym a splnomocnen˘m
veºvyslancom ·vajãiarskej konfederácie v SR
Christianom Fotschom. Predmetom stretnutia
bolo prerokovanie moÏnosti spolupráce
najstar‰ej slovenskej univerzity s niektor˘mi
‰vajãiarskymi univerzitami.
„Zámerom Univerzity Komenského v Bratislave je
zintenzívniÈ spoluprácu so ‰vajãiarskymi univerzitami,
nakoºko poãnúc akademick˘m rokom 2011/2012
bude aj ·vajãiarsko participovaÈ na programe Erasmus,“ uviedol prorektor UK pre medzinárodné vzÈa-

Veºvyslanec
Kórejskej republiky
na UK
Na Univerzitu Komenského (UK) dÀa 18. mája
2011 zavítal veºvyslanec Kórejskej
republiky na Slovensku Seok-soong SEO,
ktorého prijal rektor univerzity prof. Karol
Miãieta. Na oficiálnom prijatí sa zúãastnili
aj prorektor UK doc. ªudomír ·lahor
a prof. Jaroslav ·u‰ol, dekan Filozofickej
fakulty UK, na ktorej bol v rámci Katedry
v˘chodoázijsk˘ch ‰túdií zaloÏen˘
Lektorát kórejãiny.
Predmetom stretnutia bolo prerokovanie
moÏnosti spolupráce medzi UK a kórejsk˘mi
nadáciami a spoloãnosÈami v oblasti podpory
vzdelávania, ako aj prípadnej predná‰ky veºvyslanca na pôde UK.
Katedra v˘chodoázijsk˘ ‰túdií FiF UK po-

hy doc. RNDr. Ing. ªudomír ·lahor, CSc. ·tudentom
UK sa tak otvoria brány ‰vajãiarskych univerzít.
„Priestor na spoluprácu je nemal˘. Vo ·vajãiarsku sú
totiÏ i univerzity, ktoré patria medzi stovku najlep‰ích
v Európe, v prípade ETH Zürich dokonca aj vo svete,“ doplnil prorektor UK.
Prorektor UK pre medzinárodné vzÈahy zároveÀ
pozval ‰vajãiarskeho veºvyslanca, aby v novom
akademickom roku predniesol ‰tudentom UK
predná‰ku o fungovaní priamej demokracie
vo ·vajãiarsku.
Andrea Kuãerová,
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou UK

núkla vìaka trojroãnému grantu Korea Foundation
od februára 2009 do apríla 2011 ‰tudentom Filozofickej fakulty UK moÏnosÈ ‰túdia súãasnej hovorovej kórejãiny a ìal‰ích predmetov venovan˘ch kultúre Kórey. V decembri 2010 získala ako prvá a jediná
na Slovensku akreditáciu bakalárskeho ‰tudijného
odboru kórejské ‰túdia, ktor˘ bude po prv˘ raz otvoren˘ v septembri 2012.
Andrea Kuãerová,
Oddelenie vzÈahov s verejnosÈou UK

Na stretnutí sa zúãastnili (zºava) dekan FiF UK prof.
J. ·u‰ol, rektor UK prof. K. Miãieta, prorektor UK
doc. ª. ·lahor, vedúca Oddelenia medzinárodn˘ch
vzÈahov RUK Mgr. M. Belková, (vpravo)
veºvyslanec Seok-soong SEO. Foto: B. Králik

práce slovensk˘ch a poºsk˘ch vysok˘ch ‰kôl,
ako aj moÏnosti zlep‰enia podpory ‰tudentsk˘ch mobilít. V˘sledkom rokovaní je aj zámer
realizácie konkrétnych prezentaãn˘ch aktivít,
ktoré prispejú ku skvalitneniu cezhraniãnej spolupráce v oblasti vzdelávania.
Rektor UK Miãieta spolu s prorektormi Pekárom a ·lahorom nav‰tívili dÀa 17. mája 2011
Vysoko‰kolsk˘ internát DruÏba UK, aby si pozreli priestory a s vedením DruÏby diskutovali
o moÏn˘ch rekon‰trukciách.
Na dvojdÀovej konferencii V. martinské neonatologické dni, ktorú otvorili 17. mája 2011
v Aule Magne na Jesseniovej lekárskej fakulte
UK v Martine, sa informovalo, Ïe minister zdravotníctva schválil plo‰n˘ nákup prístrojového
vybavenia pre sedem perinatologick˘ch centier,
kde sa lieãia kriticky chorí novorodenci. Medzi
nimi je i perinatológia v Univerzitnej nemocnici
Martin.
LM

OZNAMY

Univerzita Komenského

na Facebooku
Milí kolegovia a ‰tudenti! Pripojte sa aj vy k priaznivcom Univerzity Komenského na stránke Facebooku: www.facebook.com/Comenius.University.
Budete tak pravidelne informovaní o v˘znamn˘ch udalostiach a novinkách na fakultách i súãastiach UK. Okrem toho na vás ãaká fotogaléria,
ktorá je vÏdy aktualizovaná o zábery zo zaujímav˘ch podujatí UK.
OVV RUK

Konferencia
o protiÏidovskom zákonodarstve
Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou v‰eobecn˘ch dejín FiF UK a Katedrou právnych dejín PraF UK organizuje pri príleÏitosti 70. v˘roãia prijatia tzv.
Îidovského kódexu vedeckú konferenciu „ProtiÏidovské zákonodarstvo
na Slovensku a v Európe“, ktorá sa uskutoãní 8. – 9. septembra 2011 v Bratislave.
LM

Tenisov˘ turnaj zamestnancov

o pohár rektora UK
Po dvoch úspe‰n˘ch roãníkoch napí‰e tenisov˘ turnaj o pohár rektora UK
organizovan˘ Katedrou telesnej v˘chovy a ‰portu Farmaceutickej fakulty UK
svoju tretiu kapitolu. Uskutoãní sa 9. septembra 2011 na tenisov˘ch kurtoch
A·K Inter Bratislava.
HraÈ budú zvlá‰È muÏi a Ïeny v kategóriách do 40 rokov, 40 – 55 rokov
a nad 55 rokov. V ‰tvorhre sa stretnú zmie‰ané páry a v‰etky kategórie.
Prihlá‰ku je treba zaslaÈ do piatka 2. 9. 2011. ·tartovné 10 eur sa platí
pri registrácii. Úãastníci majú zabezpeãen˘ pitn˘ reÏim, na obed gulá‰,
hracie lopty a príjemnú atmosféru. Kontakt: Mgr. Dalibor Ludvig,
ludvig@fpharm.uniba.sk, tel.: 02/50 11 71 66 (65).
Mgr. Dalibor Ludvig, FaF UK
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Japonská

Na rokovaní sa zúãastnili (zºava)
vedúca Oddelenia medzinárodn˘ch
vzÈahov RUK Mgr. M. Belková,
prodekanka PraF UK JUDr.
L. Tobiá‰ová, prodekanka FSEV
UK PhDr. L. Mokrá, riaditeº divízie
T. Suzuki, rektor UK prof.
K. Miãieta, Tetsuya Fukagawa pre
ekonomické otázky, prorektor UK
prof. D. Me‰ko, prorektor UK doc.
ª. ·lahor, prodekan FM UK doc.
M. Gregu‰, prodekanka PdF UK
doc. M. Glasová, kvestorka UK
Ing. M. Záthurecká a prodekanka
FiF UK prof. J. Benická

delegácia
nav‰tívila UK
V roku 1995 dostala UK finanãn˘ dar
zo SASAKAWA Fund vo v˘‰ke 1 milión
americk˘ch dolárov s t˘m, Ïe ãasÈ úrokov
(70 %) z tejto sumy bude pouÏitá na granty
pre ‰tudentov z oblasti spoloãensk˘ch vied
na druhom a treÈom stupni vzdelávania.
Cieºom náv‰tevy 16. mája bolo prediskutovanie
otázok spravovania tohto finanãného daru na UK
a najmä finanãné otázky súvisiace s nízkou úrokovou sadzbou a v˘kyvmi v úroãení za posledn˘ch
10 rokov, ão má za následok ubúdanie prostriedkov
na financovanie grantov a hrozbu ich absolútneho
vyãerpania. To je situácia, ktorá na viacer˘ch európskych univerzitách, ktoré tak˘to finanãn˘ dar dostali, uÏ nastala (v sieti je 69 univerzít zo 40 krajín sveta).
Delegácia v zloÏení pán Takashi Suzuki – riaditeº divízie, pán Tetsuya Fukagawa – ekonomické otázky,

pani Yoko Kaburagi – kontaktná osoba boli prijatí
u pána rektora.
V rámci pracovnej ãasti stretnutia odzneli prezentácie o aktivitách Tokio Fundation a návrhu finanãn˘ch rie‰ení (japonská strana), zhodnotenie 15-roãného spravovania fondu na UK (M. Belková), anal˘za navrhovan˘ch zmien v podmienkach legislatívy
SR a návrhy rie‰enia na UK (prorektor ·lahor).
V závere pracovnej ãasti dÀa sa mali japonskí hostia
moÏnosÈ zoznámiÈ s ôsmimi vybran˘mi ‰tipendistami SASAKAWA na UK, z ktor˘ch niekoºkí získali ‰tipendium pred viac ako 10 rokmi. Pani Kaburagi formou prezentácie predstavila ìal‰ie moÏnosti finanãnej podpory, o ktorú sa môÏu b˘valí ‰tipendisti
v Tokio Fundation uchádzaÈ. Informácie sú pre záujemcov dostupné cez webovú stránku UK. Návrhy
a rie‰enia, ktoré boli naãrtnuté poãas rokovania,
sa budú ìalej diskutovaÈ prostredníctvom e-mailovej

komunikácie a, samozrejme, predpokladajú rokovanie s partnerskou bankou.
V rámci spoloãenského programu absolvovali
hostia obed s rektorom UK a Riadiacim v˘borom
SASAKAWA na UK a prehliadku mesta so sprievodcom.
Mgr. Magdaléna Belková,
Oddelenie medzinárodn˘ch vzÈahov RUK
Foto: M. Novák

Minister

zdravotníctva
nav‰tívil

·tudenti
francúzskeho
programu
oslávili

DeÀ Európy
Francúzsky veºvyslanec na Slovensku
Jean-Marie Bruno prijal pozvanie Fakulty
managementu UK na konferenciu
usporiadanú pri príleÏitosti DÀa Európy.
Dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník,
DrSc., sa vo svojom úvodnom prejave vo francúz‰tine odvolal na prejav Roberta Schumana
z 9. mája 1950 kon‰tatujúc, Ïe spoloãnú Európu
nemoÏno vytvoriÈ zo dÀa na deÀ, ale prostredníctvom konkrétnych postupn˘ch krokov. ·tudijn˘
program medzinárodn˘ manaÏment, ktor˘ umoÏÀuje ‰tudentom ‰tudovaÈ predmety vo francúz‰tine, nemãine a angliãtine, je práve jedn˘m
z tak˘chto konkrétnych nástrojov, ktoré
priamo prispievajú k vytváraniu Európy
zajtraj‰ka.
Francúzsky veºvyslanec pripomenul
míºniky európskej integrácie a zdôraznil
kºúãovú úlohu, ktorú Francúzsko
a Nemecko zohrali v tomto procese. TaktieÏ podãiarkol v˘znam solidarity medzi európskymi krajinami v ãase
ekonomickej krízy. ëalej vyslovil presvedãenie, Ïe úzka spolupráca medzi európskymi krajinami je nevyhnutná v súãas-

nom globalizovanom svete, v ktorom sa presadzujú nové mocnosti ako âína a Brazília.
Frédéric Delaneuville, nov˘ vedúci francúzskeho
programu, pripomenul v˘znam viacjazyãnosti
v európskej integrácii, ktorá umoÏÀuje lep‰ie porozumenie medzi národmi a re‰pektovanie kultúrnej
rozmanitosti. Francúzsky program spolupracuje
s mnoh˘mi francúzskymi univerzitami (Nancy, Orléans, Lille...) a profesori z Francúzska chodia pravidelne predná‰aÈ na Fakultu managementu UK.
·tudenti tohto programu majú tieÏ moÏnosÈ
v rámci programu Erasmus stráviÈ semester
vo Francúzsku a prispieÈ t˘m k zbliÏovaniu európskych národov.
·tudenti, ktorí absolvovali jeden semester európskeho práva vo francúz‰tine, prezentovali referáty na rôzne témy ako európska identita, in‰titúcie Európskej únie, Európa ako ekonomická mocnosÈ a prínosy Lisabonskej zmluvy. Cieºom tejto
‰tudentskej konferencie bolo diskutovaÈ o siln˘ch
a slab˘ch stránkach EÚ. Jej úãastníci sa pokúsili
lep‰ie porozumieÈ euroskepticizmu, s ktor˘m súvisí
nízka volebná úãasÈ vo voºbách do Európskeho
parlamentu.
Veºvyslanec Francúzska sa po pochvale ‰tudentov za kvalitu ich vystúpení vyjadril k prednesen˘m témam, ãím otvoril diskusiu s dekanom a ‰tudentmi. Debata ìalej pokraãovala v menej formálnom prostredí pri pohári vína. Aj takto vytvárame
Európu.
Frédéric Delaneuville,
vedúci francúzskeho programu, FM UK

martinskú
lekársku fakultu
Náv‰teva ministra zdravotníctva Ivana
Uhliarika na pôde Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine (JLF UK)
sa uskutoãnila dÀa 13. mája 2011.
Po príchode minister rokoval s dekanom
JLF UK prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc.,
a neskôr sa stretol s ãlenmi vedenia fakulty.
Vedenie prezentovalo v˘sledky, ktoré fakulta
dosiahla v oblasti pedagogiky, vedy, v˘skumu
a v oblasti rozvoja. Kºúãov˘ch tém v diskusii ministra a ãlenov vedenia bolo niekoºko: zriadenie
Severoslovenského onkologického ústavu, príprava Ïiadosti o akreditáciu ‰tudijného programu

zubné lekárstvo, financovanie v˘uãby na klinick˘ch v˘uãbov˘ch základniach, financovanie
‰pecializaãného ‰túdia v zdravotníctve a uznávanie praxe ‰tudentom dennej formy doktorandského ‰túdia na klinick˘ch pracoviskách, ktorí
sú zároveÀ ‰tudentmi ‰pecializaãného ‰túdia.
Na záver sa minister stretol so ‰tudentmi
a zamestnancami fakulty v Aule Magna JLF UK.
V pribliÏne hodinovej diskusii odpovedal na v‰etky otázky, ktoré sa t˘kali aktuálnych tém v zdravotníctve.
prof. MUDr. Andrea âalkovská, PhD., JLF UK
Foto: M. ·ulov
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Rusk˘ politik

Mironov
predná‰al

na UK
Univerzitu Komenského dÀa 4. mája 2011
nav‰tívil predseda Rady federácie
Federálneho zhromaÏdenia Ruskej federácie
Sergej Mironov. V Rektorskej sieni UK
predná‰al na tému: „Rusko a Slovensko
v kontexte európskej politiky“. Po predná‰ke
mu rektor UK Karol Miãieta odovzdal
pamätnú medailu UK a prezentaãnú
publikáciu o univerzite.

v‰etk˘ch zbraní. Tento záväzok v‰ak platí
aj pre mocnosti ako âína, Severná Kórea a ìal‰ie,
aj men‰ie krajiny sveta. O zbrojnej otázke v súãasnosti Rusko rokuje aj s NATO. Mironov v‰ak podotkol, Ïe NATO nere‰pektuje poÏiadavku Ruska
na základnú ochranu krajiny.
Predseda Rady federácie odmietol názory,
Ïe Rusko zastaví prísun ropy a zemného plynu
do urãit˘ch krajín. Argumentoval t˘m, Ïe to nie je
technicky moÏné, keìÏe zásobníky sú v Rusku
naplnené a vyÈaÏené suroviny musia niekam plynúÈ.
V následnej diskusii sa ‰tudenti a prítomní hostia p˘tali na moÏnú spoluprácu na‰ich univerzít,
otázku potenciálneho dvojitého obãianstva na‰ich
krajanov v Rusku a na názor na vízovú povinnosÈ
rusk˘ch obãanov pri cestovaní do EÚ.
Náv‰tevu Univerzity Komenského realizoval
Sergej Mironov po rokovaní s prezidentom SR
i predsedom NR SR. DeÀ pred príchodom na UK
sa Sergej Mironov zúãastnil na hokejovom zápase Rusko – Slovensko v Bratislave. V programe
mal ìalej naplánovanú aj besedu s premiérkou SR
a ìal‰ími predstaviteºmi vlády SR.

DruÏba
2011

·tudentská samospráva VI DruÏba UK
s podporou vedenia internátov pokraãovala
v peknej tradícii a zorganizovala uÏ ‰tvrt˘ roãník
‰portového dÀa, ktor˘ sa uskutoãnil dÀa 10. má-

Lenka Mlynãeková

V predná‰ke Sergej Mironov viackrát zdôraznil, Ïe
Ruská federácia a Slovenská
republika sú strategick˘mi
partnermi. Ocenil súãasnú
spoluprácu vo vede, v˘skume, hospodárskej oblasti
a vo vysoko technologick˘ch
oblastiach, napríklad v oblasti kozmonautiky. SpolupracovaÈ by sme naìalej mali
najmä v oblasti budovania
vzájomn˘ch vzÈahov a vzÈahov s Európskou úniou.
Spomenul aj nedávnu dohodu Ruska s USA o zníÏení
poãtu zbraní. Nevylúãil, Ïe dohoda bude viesÈ k zniãeniu

ja 2011. Do tradiãn˘ch disciplín futbal, pláÏov˘
volejbal, basketbal, tenis a beh na kolieskov˘ch
korãuliach sa zapojila viac ako stovka úãastníkov a desiatky divákov. Príjemnú atmosféru zv˘raznilo pekné poãasie i úãasÈ zahraniãn˘ch ‰tudentov z programu Erasmus a ‰tudentov
UJP CëV UK.
Podºa vyjadrení ãlenov ·S VI DruÏba UK
a samotn˘ch úãastníkov, i‰lo o najvydarenej‰í
a najlep‰ie zorganizovan˘ ‰portov˘ deÀ v doteraj‰ej histórii. Treba len dúfaÈ, Ïe v tejto tradícii
sa bude i naìalej pokraãovaÈ.
Viac fotiek nájdete
na www.facebook.com/comenius.university.

Dr. Milan
JeÏovica

Daniel ·inka, VI DruÏba UK

na FSEV UK
·tátny tajomník Ministerstva zahraniãn˘ch vecí
SR (MZV SR) Dr. Milan JeÏovica vystúpil
2. 5. 2011 na pôde Fakulty sociálnych
a ekonomick˘ch vied UK (FSEV UK)
s predná‰kou „Slovenská zahraniãná politika
v roku 2011: V˘zvy a príleÏitosti“.
Ústav európskych ‰túdií a medzinárodn˘ch vzÈahov FSEV UK pod vedením doc. Jozefa Bátoru,
MPhil., PhD., zorganizoval pre ‰tudentov a ‰tudentky ìal‰iu zo série predná‰ok a debát o zahraniãnej
politike s jej kºúãov˘mi predstaviteºmi z praxe.
Na doteraj‰ie vystúpenia hostí, medzi ktor˘ch patrili
napr. Mikulá‰ Dzurinda alebo Milan Niã, nadviazala
májová predná‰ka Dr. Milana JeÏovicu. ·tátny tajomník MZV SR Dr. Milan JeÏovica dlhodobo patrí
medzi elitn˘ch slovensk˘ch diplomatov a hlavn˘ch
zahraniãno-politick˘ch stratégov krajiny.

·portov˘ deÀ

Vo svojej predná‰ke Dr. JeÏovica predstavil tzv.
desatoro zahraniãnej politiky, ktoré zh⁄Àa základné
priority a ambície súãasnej vlády SR v tejto oblasti.
Medzi jednotlivé body desatora o. i. patrí dôraz

na hodnotovo orientovanú zahraniãnú politiku, maximálne úsilie o zabezpeãenie dobr˘ch susedsk˘ch
vzÈahov, zefektívnenie systému rozvojovej pomoci,
ako aj snaha o zv˘‰enie otvorenosti a verejnej kontroly zahraniãnej politiky. Siln˘ akcent kládol Dr. JeÏovica vo svojej predná‰ke aj na potrebu aktívnej
európskej politiky na‰ej krajiny. Slovensko by nemalo byÈ pasívnym ãlenom EÚ, ktorého ambície sa úspe‰nou integráciou vyãerpali. Naopak, ãlenstvo
v EÚ nám dáva moÏnosÈ aktívne spoluvytváraÈ
európske politiky a túto moÏnosÈ by sme mali ão
najlep‰ie vyuÏiÈ.
Predná‰ky sa zúãastnilo niekoºko desiatok ‰tudentov a ‰tudentiek FSEV UK, z ktor˘ch viacero
sa zapojilo do následnej diskusie so ‰tátnym tajomníkom. Otázky smerovali k rôznym témam a asi najväã‰ia debata sa rozpútala ohºadom Európskej sluÏby pre vonkaj‰iu ãinnosÈ (EEAS), ktorá predstavuje
novovznikajúci diplomatick˘ zbor EÚ. Diskutovaná
bola nielen akcieschopnosÈ, efektivita a legitimita
tejto organizácie, ale aj jej potenciálny prínos pre SR
a zastúpenie, ktoré v nej slovenská diplomacia získala.
Mgr. Ondrej GaÏoviã, doktorand na FSEV UK
Foto: Elena Slováková
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Univerzita
Komenského
dejiskom

Jeho hlavn˘m hrdinom je mlad˘ rádioamatér
Adam (herec Jiﬁí Mádl), ktor˘ sa stáva obeÈou svojej doby. Príbeh pozostáva z vrstvenia zdanlivo
kaÏdodenn˘ch Ïivotn˘ch situácií, náhod, ktoré
rozhodujú o bytí ãi nebytí ºudí a nadvláde tajn˘ch
sluÏieb nad spoloãnosÈou.
Andrea Kuãerová, OVV RUK

nakrúcania filmu

zo srdca

Juraja Nvotu

Európy

Univerzita Komenského v Bratislave sa dÀa
24. mája 2011 stala dejiskom natáãania sekvencie celoveãerného filmu Konfident. Chodby
na prvom poschodí historickej budovy pri Aule
UK zaplnili ãlenovia filmovacieho ‰tábu spoloãnosti ATTACK FILM a herci, ktorí sa stanú súãasÈou pripravovanej ãiernej komédie z obdobia
okupácie âeskoslovenska.
Príbeh ºudí, ktor˘ch rozdeºuje a spája reÏim,
vzniká pod reÏisérskou taktovkou Juraja Nvotu.

·tudenti
katedry
v˘tvarnej
v˘chovy
vystavili

svoje diela
Mladí ambiciózni ºudia. ·tudenti – v˘tvarníci
prezentujú pred verejnosÈou zaãiatky svojich
tvoriv˘ch úspechov. Taká je v˘stava
v priestoroch vstupnej haly Dekanátu
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
na Raãianskej ulici v Bratislave,
ktorá je sprístupnená od 9. mája 2011
do konca júna tohto roku.
·tudenti kresby a grafiky pod vedením akad.
mal. Zdena Brázdila predstavili svoj trojroãn˘
umeleck˘ program. V˘sledky ‰kolsk˘ch prác,
v ktor˘ch nech˘ba snaha
po zvládnutí v˘tvarn˘ch
techník, úsilie viesÈ v kresbe pevne ruku, ale i hºadanie nového obsahu,
kompozície a in˘ch farebn˘ch vzÈahov.
Je mimoriadne dôleÏité
vidieÈ vlastné práce mimo
‰koly ãi vlastného ateliéru.
Keì dostanú priestor
k vyniknutiu, k samostatnej prezentácii pred verejnosÈou, ktorá jediná dokáÏe potvrdiÈ ich opodstatnenosÈ a hodnotu.
Umenie sa robí pre ºudí,

Farebné
sny
Po minuloroãnom úspechu rozsiahleho súboru
diel na EXPO 2010 v ·anghaji predstavil
doc. Stanislav Harangozó, akad. mal., v Nemecku
svoju novú v˘stavnú kolekciu Farebné sny.

je krásne a treba ho vidieÈ v kontexte Ïivota a galérie. Aj tento úãel plní táto v˘stava.
V˘stavy ‰tudentsk˘ch prác sú vÏdy urãitou
konfrontáciou medzi ‰tudentmi, ale aj rekapituláciou práce tvorivého kolektívu pedagógov. Mladí
spoznávajú silu autentickosti a v˘povede, dostávajú tak mimoriadne potrebn˘ priestor k autoreflexii. Tento uÏ ‰tvrt˘ cyklus zo série v˘stav je stimulujúcou rekapituláciou.
Bratislavská pedagogická fakulta bola vÏdy
nosnou ‰kolou, a to nielen v pedagogickom ‰túdiu. Jej katedra v˘tvarnej v˘chovy má tradíciu
a mimoriadne siln˘ umeleck˘ potenciál pedagógov. Uãili na nej osobnosti ná‰ho umenia, medzi
nedávnymi spomeniem aspoÀ Karola Ondreiãku,
Emila Sedláka a mnohí ìal‰í. âo meno, to osobnosÈ. Na takomto základe sa formujú tvoriví
v˘tvarníci v radoch poslucháãov, ambície, ãi hodnotné v˘sledky, ktoré majú nielen svoj v˘znam, ale
aj logické opodstatnenie. Mnoho absolventov
tejto fakulty vstúpilo úspe‰ne do v˘tvarného Ïivota a dosahuje v Àom mimoriadne v˘sledky.
Preto venujeme dne‰nej v˘stave takú veºkú
pozornosÈ. Pedagogické vedenie Zdena Brázdila
ja vedením zodpovedného talentovaného umelca.
Je len logické, Ïe snahy ‰tudentov smerujú
k dosiahnutiu najlep‰ích v˘sledkov. Preto je táto
v˘stava. Preto sú tieto stretnutia. Aby sa vytvoril
priestor pre mimoriadne talentovan˘ch. Aby sa
hºadali cesty ich cielenej ìal‰ej podpory.
Je to ãarovná v˘stava. Stretnutie a v˘zva. Hºadanie a nachádzanie hodnôt. V˘stava, v ktorej bude táto katedra pravidelne pokraãovaÈ.
PhDr. ªuboslav Moza, PdF UK

V kúpeºnom
meste Bad
Homburg
v Englische
Kirche vystavoval od 15.
3. do 24. 4.
2011 vy‰e
päÈdesiat
v˘tvarn˘ch
diel v technike pastelu
v kombinácii
s akrylom.
Oproti predo‰l˘m prezentáciám,
zameran˘m
na viaceré
Ïánre maliarovej tvorby, i‰lo tentoraz prevaÏne
o abstrahujúce diela s dôrazom na ‰trukturálne kvality a v˘raz maºby.
Doc. Stanislav Harangozó, akad. mal., patrí medzi
v˘znamné umelecké osobnosti súãasného v˘tvarného Slovenska. V komornej maliarskej tvorbe rozvíja
krajinársky Ïáner na báze monumentalizovanej, lyrickej, poetizovanej, rozihranej veduty a krajiny. âasto
zobrazuje Bratislavu, stredovek˘ urbanistick˘ skvost
na Dunaji v srdci Európy, originálnym a pôsobiv˘m
maliarskym rukopisom. V tvorbe tohto autora má
svoje miesto tieÏ vitalita, múzickosÈ, akt a krása Ïeny.
Maliarovou doménou je zároveÀ aj ‰irok˘ diapazón
monumentálno-dekoratívnych umeleck˘ch techník.
V˘stavu v prítomnosti autora otváral Imrich Donáth, honorárny konzul Slovenskej republiky v Hesensku spolu s viceprimátorkou mesta Bad Homburg
Beate Flaigeovou. Kurátorsky v˘stavu pripravil PhDr.
Ladislav Skrak. V˘stava bola súãasÈou Dní slovenskej
kultúry, ktoré usporadúva aÏ do novembra honorárny
konzul SR Imrich Donáth uÏ po tretí raz
na území Nemecka. Tento krát sa konala v rámci slovenského predsedníctva Vi‰egradskej ‰tvorky, priãom zá‰titu nad v˘znamn˘mi kultúrnymi a umeleck˘mi podujatiami prevzala Slovenská komisia pre
UNESCO.
NielenÏe Stanislav Harangozó úspe‰ne reprezentuje Slovensko v zahraniãí, ale na Katedre v˘tvarnej
v˘chovy Pedagogickej fakulty UK uÏ dve desaÈroãia
odovzdáva svoje bohaté tvorivé skúsenosti mladej
talentovanej generácii – budúcim uãiteºom v˘tvarného umenia. V rovnakom ãase ako ich pedagóg
vystavovali jeho poslucháãi voºnej maºby na domácej
fakultnej pôde na dekanáte Pedagogickej fakulty UK
na Raãianskej ulici. „Exempla trahunt“ – príklady tiahnu.
Mgr. Iva Pa‰trnáková, PhD., PdF UK
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PrísnosÈ
k sebe

– férovosÈ
voãi ºuìom

– lojalita

voãi fakulte
Nov˘m dekanom Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK (EBF UK) je
od 10. mája 2011 Mgr. ªubomír Batka, PhD.
Do funkcie ho zvolil dÀa 28. apríla 2011
Akademick˘ senát EBF UK.
Predstavujeme jeho volebné tézy
na funkãné obdobie 2011 – 2015.
(redakcia)
Moje pracovné motto sa opiera o tri princípy:
PrísnosÈ k sebe – férovosÈ voãi ºuìom – lojalita
voãi fakulte. Ak chceme v akademickom Ïivote
dosahovaÈ vysoké méty poznania, musíme
dokázaÈ klásÈ vysoké nároky na seba sam˘ch.
Len tak sa dá napredovaÈ v ceste poznávania
pravdy o svete i nás sam˘ch. Ten, kto je prísny,
dokáÏe i odpú‰ÈaÈ, pretoÏe odpustenie má v˘znam len vtedy, ak platí aj prísnosÈ. SpravodlivosÈ
a férovosÈ voãi ‰tudentom a kolegom na fakulte
je základnou premisou na spoloãn˘ Ïivot pod
jednou strechou. Ak chceme naozaj nieão dosiahnuÈ, nepôjde to bez odovzdanosti voãi prostrediu, v ktorom pracujeme. ZmysluplnosÈ práce nespoãíva v napæÀaní osobn˘ch cieºov, ale
vo vytváraní spoloãn˘ch hodnôt, ale i prostredia,
ktoré ich pomáha zachovaÈ.
Vstupujem do nároãnej práce, pretoÏe vidím
potenciál rozvoja fakulty. V rámci UK máme dobré zázemie a ‰irok˘ priestor pre vzdelávanie
a teologickú vedu. Chcem ho vyuÏiÈ odovzdanou prácou pre fakultu na prospech mlad˘ch
generácií, ktoré sa chcú vzdelávaÈ a rásÈ v múdrosti. Mám odvahu prebraÈ v˘zvy i zodpovednosÈ, ktorú mi ponúkajú ãlenovia Akademického
senátu EBF UK, keìÏe vidím okolo seba ºudí
oddan˘ch akademick˘m hodnotám, s ktor˘mi
nás spája pocit tímovej spolupráce.
Viem, Ïe nás ãaká mnoho práce, aby sme
udrÏali v˘borné hodnotenie EBF UK udelené
Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou, ktorá nás opätovne vyhlásila za najlep‰iu
teologickú fakultu na Slovensku. No máme aj
iné ciele. Chcel by som poloÏiÈ základ pre budúce vedúce postavenie EBF UK medzi luteránskymi fakultami v strednej Európe. Máme dobré
podmienky na to, aby sme sa vyprofilovali
na vedúcu fakultu v slovanskom luteranizme.

Ale k tomu potrebujeme predná‰ky a semináre
v anglickom jazyku. Budeme pracovaÈ na príprave celého anglického modulu, aby sme prilákali ãím väã‰í poãet zahraniãn˘ch ‰tudentov.
Vìaka na‰im kontaktom s partnermi v EÚ i zámorí máme nádej, Ïe prilákame desiatky hostí
zo zahraniãia. Súãasne sa cielene zameriame
na propagáciu ‰túdia v zahraniãí pre na‰ich ‰tudentov a budeme hºadaÈ nové moÏnosti
pre zahraniãné ‰tudijné pobyty v rámci v˘menn˘ch ‰tudijn˘ch programov.
Skrze cielenú pozitívnu prezentáciu fakulty
na verejnosti a pravidelné správy v tlaãi chcem
rozvinúÈ nov˘ imidÏ fakulty. Vìaka areálu, ktor˘
uÏívame, sa zameriame na vytvorenie pozitívneho obrazu fakulty ako progresívnej in‰titúcie,
dobrej pre ‰túdium a Ïivot mlad˘ch ºudí. Pre ‰tudentov ponúkame nielen vzdelávaciu ãinnosÈ,
ale aj pestrú ‰kálu podujatí, ktoré prispievajú
k ich duchovnej a osobnostnej formácii. Chcem
podporovaÈ t˘ch, ktorí sa zapájajú do Ïivota
na fakulte nad rámec ‰tudijn˘ch povinností,
napr. reprezentovaním fakulty cez ‰tudentsk˘
spevokol ICHTHYS, prípravou rozhlasového vysielania na fakulte, prácou v ‰tudentskom spolku J. M. Hurbana a pod.
Vzdelávanie vnímam stále ako hlavnú aktivitu
na fakulte. Rád by som previedol úpravy v kurikule v rámci akreditácie tak, aby vznikol väã‰í
priestor pre samo‰túdium, ãítanie primárnych
teologick˘ch prameÀov a uvaÏovanie. Za veºk˘
cieº si kladiem rozvoj e-learningu tak, aby sme
získali väã‰í dosah na viacer˘ch ‰tudentov
mimo Bratislavy v na‰ich extern˘ch programoch. Súãasne chceme aj my – v rámci na‰ich
moÏností – stimulovaÈ zvy‰ovanie v˘konu vo vede a v˘skume cez optimalizáciu procesu spoloãnej prípravy grantov. Popri snahe o získavanie
grantov VEGA, KEGA sa chceme zameraÈ aj
na rozvoj ãinnosti vedeck˘ch in‰titútov na pôde
na‰ej fakulty (In‰titút kontextuálnej teológie a In‰titút cirkevnej hudby), medzi katedrovú a interdisciplinárnu ãinnosÈ.
·pecifikom teologick˘ch fakúlt sú aj ich vzÈahy s cirkvou. Na‰a fakulta vychováva popri uãiteºoch náboÏenstva a odborníkoch v oblasti sociálnej práce predov‰etk˘m teológov. Mnohí

z nich vstupujú do duchovnej sluÏby evanjelickej
a reformovanej cirkvi na Slovensku. Tieto putá
by som chcel udrÏaÈ aj cez rozvoj programu
ìal‰ieho vzdelávania farárov v spolupráci
s ECAV na Slovensku.
Práca dekana nie je bez úskalí a vyÏaduje
si aj ‰tipku fantázie na to, ako zvládnuÈ v‰etky
úlohy v nároãnej finanãnej situácii. Som v‰ak
presvedãen˘, Ïe za t˘ch predpokladov, ako
to vyjadruje moje volebné motto, v tíme spolupracovníkov bude moÏné dosiahnuÈ dobré splnenie oãakávaní a naplnenie na‰ich cieºov.

Vizitka
23. 1. 1974 – narodil sa v Ko‰iciach
1998 – ukonãil ‰túdium na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK
2002 – 2003 – hosÈoval na katedre
náboÏenstva a filozofie
na Roanoke College,
Salem, USA
2004 – ukonãil ‰túdium na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte
na Eberhard-Karls Universität
v Tübingene, SRN s titulom
dr. theol./PhD.
2004 – dodnes – odborn˘ asistent
na Katedre
systematickej teológie
EBF UK
2007 – dodnes – vedúci Katedry
systematickej teológie
EBF UK
V súãasnosti je delegátom ECAV v pracovnej skupine Church and Society Commission pri Konferencii Európskych cirkví
v Bruseli, ãlenom Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR a ãlenom LutherAkademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.
v Ratzeburgu, SRN.
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Filozofická fakulta UK

má v˘sadné celoslovenské postavenie
aj vìaka pestrej palete ‰tudijn˘ch programov

Fakulta

v premenách ãasu
14. 9. 1921 Prezident âeskoslovenskej republiky vymenoval prv˘ch devia
tich profesorov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
23. 9. 1921 Ustanovujúca schôdza profesorského zboru fakulty – oficiálny
zaãiatok jej ãinnosti.
24. 10. 1921 Zaãiatok v˘uãby – prvé predná‰ky a semináre.
november 1922 Vydanie prvej ãasti Zborníka Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského.
1922 ZaloÏenie spolku poslucháãov fakulty ªudovít ·túr.
1922 Vydanie prvého zväzku monografickej série Spisy Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského.
1926 Vznik Uãenej spoloãnosti ·afárikovej iniciovanej a vedenej profesormi
fakulty.
1936 PresÈahovanie fakulty do budovy na ·afárikovom námestí.
1. 1. 1939 Odchod prv˘ch desiatich ãesk˘ch profesorov z fakulty.
1944 Evakuácia kniÏn˘ch fondov a po‰kodenie priestorov fakulty poãas
bombardovania Bratislavy anglo-americk˘m letectvom.
1945 Prepustenie profesorov a lektorov – prívrÏencov ºudáckej ideológie.
1945 Návrat ãasti ãesk˘ch profesorov na fakultu.
1946 Vydanie poslednej 33. monografie série Spisy Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského.
február 1948 Vznik akãného v˘boru, ktor˘ presadzoval ideovú prestavbu
fakulty v súlade s politikou komunistickej strany.
1948/1949 Zavedenie povinn˘ch predná‰ok z marxizmu-leninizmu.

Reorganizácia vnútornej ‰truktúry fakulty – vznik prv˘ch
7 katedier.
1950 Zavedenie prijímacích skú‰ok pre uchádzaãov o ‰túdium na fakulte.
1950 Príchod prv˘ch ‰tudentov – absolventov jednoroãn˘ch kurzov pre
prípravu pracujúcich na vysoké ‰koly.
1953 Vznik vedeckej rady fakulty.
1954/1955 Zavedenie kvalifikaãn˘ch roãníkov˘ch prác.
1955 Roz‰írenie poãtu katedier na 10.
1956/1957 Zriadenie 3 katedier pre disciplíny marxizmu-leninizmu na fakulte.
12. 4. 1956 Prvá celofakultná ‰tudentská vedecká konferencia.
1956 ZaloÏenie ‰tudentskej vedeckej spoloãnosti na fakulte.
1957 Vytvorenie Psychologického ústavu a Kabinetu fonetiky.
1958 Vytvorenie Kabinetu antického staroveku a medievalistiky.
1958 Obnovenie vydávania Zborníka Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v podobe tematick˘ch radov.
1959/1960 Príchod ãasti uãiteºov zo zru‰enej Vysokej ‰koly pedagogickej
na fakultu.
1960 PresÈahovanie dekanátu a väã‰iny katedier fakulty do budovy
na Gondovej ulici.
1965 Prv˘ roãník letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia
Academica Slovaca.
máj 1970 Zaãiatok „normalizaãn˘ch“ previerok uãiteºov a ‰tudentov fakulty.
1974 Prevzatie prípravy prekladateºov a tlmoãníkov z b˘valej Univerzity
17. novembra – zavedenie ‰túdia prekladateºstva a tlmoãníctva.
20. 11. 1989 ZhromaÏdenie ‰tudentov a uãiteºov FiF UK v Aule UK –
zaãiatok neÏnej revolúcie na fakulte.
december 1989 FiF UK si ako prvá fakulta na Slovensku slobodne zvolila
nového dekana, ktor˘m sa stal rusista doc. PhDr. Ivan
Slimák, CSc.
2000/2001 Zavedenie kreditového systému ‰túdia.
2005/2006 Zavedenie trojstupÀového (Bc., Mgr., PhD.) systému ‰túdia.
december 1950
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Secesné
sídlo
filozofickej
fakulty
na Gondovej
ulici
Budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), zaberajúca takmer
cel˘ blok v zástavbe dunajského nábreÏia pri Starom moste, patrí k v˘znamn˘m novodob˘m
pamiatkam Bratislavy a k dokladom stavebného
rastu mesta na zaãiatku 20. storoãia. Rozºahlá trojposchodová budova mala pôvodne slúÏiÈ potrebám rakúsko-uhorskej armády, preto bol vypracovaním projektu poveren˘ viedensk˘ vojensk˘ stavebn˘ inÏinier major Josef Rittner. Prvé návrhy
predloÏil uÏ v roku 1909 a stavbu napokon podºa
prepracovan˘ch plánov realizovali v rokoch 1911 –
1913.

Veda

a v˘skum
v oblasti
humanitn˘ch

vied
Vo v‰etk˘ch vedn˘ch odboroch sa FiF UK prezentuje bohatou publikaãnou ãinnosÈou, úãasÈou
na rozsiahlych v˘skumn˘ch projektoch, na ktor˘ch
prakticky vo v‰etk˘ch spoloãenskovedn˘ch i humanitnovedn˘ch oblastiach spolupracuje s ústavmi Slovenskej akadémie vied a medzinárodn˘mi akademick˘mi partnermi, ale pochváliÈ sa môÏe aj kvalitnou prípravou vedcov v internom aj externom doktorandskom ‰túdiu.
Dne‰n˘ vedeck˘ potenciál fakulty predstavuje
31 katedier s vy‰e 300 vedecko-pedagogick˘mi
pracovníkmi, ktorí kaÏdoroãne svojou vedeckou produkciou tak z hºadiska kvality, ako aj kvantity vedú
pelotón slovensk˘ch humanitn˘ch a spoloãenskovedn˘ch fakúlt. K nim moÏno priradiÈ aj denn˘ch
a extern˘ch doktorandov, ktor˘ch je dnes takmer

Stala sa sídlom veliteºstva 5. cisárskeho a kráºovského armádneho zboru. Budova je ojedinel˘m
príkladom secesnej architektúry viedenskej orientácie v Bratislave, in‰pirovanej viedensk˘m architektom Ottom Wagnerom. Nesie viaceré znaky
wagnerovskej línie najmä v racionálnom uplatÀovaní v˘zdobn˘ch prvkov s prevahou geometrick˘ch
foriem i v odli‰nom ‰trukturovaní plôch a monumentalizovaní dvoch hlavn˘ch prieãelí, ktoré akcentujú okrem prev˘‰en˘ch stredn˘ch rizalitov ‰tyri
veÏové nadstavby s mohutn˘mi kopulami a sochárskymi doplnkami. V interiéri je hlavn˘m a osobit˘m architektonicko-dekoratívnym celkom veºká
koncertná Moyzesova sieÀ spolu so schodiskom,
prístupn˘m portálom z Vajanského nábreÏia, pozoruhodné sú v‰ak
aj iné secesné
v˘zdoby v komunikatívnych ãastiach budovy.
RozºahlosÈ, reprezentatívnosÈ
a napokon aj poloha budovy viedla po vzniku âeskoslovenskej republiky k jej v˘beru ako „vládneho“
sídla. Od roku
1919 bolo v jej
priestoroch
umiestnené Ministerstvo s plnou
mocou pre správu Slovenska (odvtedy sa oznaãovala ako vládna
budova), neskôr
Krajinsk˘
úrad

450, priãom strategick˘m zámerom fakulty je trvalé
posilÀovanie v˘znamu predov‰etk˘m denného doktorandského ‰túdia. Na fakulte pôsobí 22 odborov˘ch komisií doktorandského ‰túdia zriaden˘ch
podºa nov˘ch predpisov. V roku 2010 sa na základe
rámcov˘ch dohôd podieºalo na uskutoãÀovaní doktorandského ‰túdia aj 7 extern˘ch vzdelávacích in‰titúcií – spoloãenskovedn˘ch ústavov SAV, s ktor˘mi má fakulta uzavreté zmluvy.
Základn˘mi organizaãn˘mi formami vedeckého
v˘skumu na fakulte je rie‰enie domácich projektov
v rámci grantov˘ch agentúr VEGA, KEGA, APVV,
medzinárodn˘ch v˘skumn˘ch a vzdelávacích projektov EÚ, ESF a rozliãn˘ch domácich i zahraniãn˘ch
nadácií, ako aj rie‰enie grantov UK. V t˘chto i ìal‰ích
schémach podporujúcich vedu a v˘skum tvoriví pracovníci fakulty kaÏdoroãne získavajú viac ako sto
grantov v celkovej hodnote, ktorá sa rádovo pohybuje v rozpätí ‰tyristotisíc aÏ päÈstotisíc eur. Pozitívne
treba hodnotiÈ fakt, Ïe v t˘chto formách vedeckého
v˘skumu sa zdruÏuje dôleÏit˘ vedeck˘ potenciál,
ktorého v˘skumné zámery sa koordinujú s univerzitn˘mi i mimouniverzitn˘mi pracoviskami na Slovensku i v zahraniãí.
Dokladom roz‰irovania spolupráce fakultn˘ch
v˘skumn˘ch tímov a budovania interdisciplinárnych
v˘skumn˘ch sietí za úãasti domácich i zahraniãn˘ch
in‰titúcií je aj vznik Centra excelentnosti spoloãensk˘ch inovácií UK. V roku 2009 centrum získalo prostriedky na svoj vznik a rozvíjanie v˘skumnej ãinnosti zo ‰trukturálnych fondov EÚ a v roku 2010
pokraãovalo vo svojom pôsobení na fakulte a univerzite pod gesciou katedry politológie. Katedry
i jednotliví pracovníci fakulty intenzívne spolupracujú
so 16 spoloãenskovedn˘mi ústavmi SAV, participujú
na rie‰ení ich projektov a v˘skumn˘ch úloh i na práci
ich centier excelentnosti.
Kvalitu vedeckej práce fakulty potvrdzuje aj prezentovanie jej v˘sledkov prostredníctvom publikaã-

pre Slovensko, v ãasti i prvé rozhlasové ‰túdio
na Slovensku (1926). V roku 1939 sa po vyhlásení
Slovenského ‰tátu stala sídlom Ministerstva vnútra
a predsedníctva vlády. Koncom II. svetovej vojny
v roku 1945 utrpel objekt znaãné ‰kody pri bombardovaní mesta – vtedy zanikla pôvodná vysoká
stredná nadstavba juÏného krídla s vyklenutou
strechou. Po roku 1945 vyuÏívalo budovu Povereníctvo vnútra Slovenskej národnej rady a napokon 21. mája 1958 pre‰la do vlastníctva Univerzity Komenského a stala sa trval˘m sídlom dekanátu a viacer˘ch katedier filozofickej fakulty.
Mária Smoláková,
Katedra dejín v˘tvarného umenia FiF UK

Moyzesova sieÀ

n˘ch v˘stupov. Je pote‰iteºné, Ïe v ostatn˘ch rokoch rastie najmä poãet publikácií v kvalitatívne najviac cenen˘ch kategóriách – len v roku 2010 vedecko-pedagogickí pracovníci fakulty vydali doma
a v zahraniãí 83 vedeck˘ch monografií, ‰túdií v rozsahu vedeckej monografie, kapitol vo vedeck˘ch
monografiách a vysoko‰kolsk˘ch uãebníc a vy‰e
720 vedeck˘ch ‰túdií. Kvalitu fakultn˘ch publikaãn˘ch v˘stupov potvrdzuje aj ich domáci a medzinárodn˘ ohlas, ktor˘ v poslednom období dosahuje
úroveÀ blíÏiacu sa kaÏdoroãne k dvom tisíckam.
Fakulta v‰ak nezabúda ani na vyhºadávanie a v˘chovu nov˘ch kádrov schopn˘ch rozvíjaÈ jej vedeckov˘skumné aktivity v blízkej i vzdialenej‰ej budúcnosti. Na tento úãel vyuÏíva aj ‰tudentskú vedeckú
a odbornú ãinnosÈ, ktorá si tieÏ v posledn˘ch rokoch
získava ãoraz väã‰í poãet priaznivcov z radov ‰tudentov. Poãet sekcií i súÈaÏiacich ‰tudentov
má v ostatn˘ch troch rokoch zreteºne rastúci trend.
V roku 2010 bolo do ·VOK zapojen˘ch uÏ 22 katedier so 17 sekciami, v ktor˘ch prezentovalo svoje
práce 124 ‰tudentov.
V˘sledky, ktoré vo vedeckov˘skumnej ãinnosti
fakulta dosahovala a dosahuje, ju radia na ãelo slovenského rebríãka spoloãenskovedn˘ch a humanitn˘ch fakúlt a sú základom aj jej vysokého medzinárodného kreditu. Aj ich prostredníctvom sa fakulta
usiluje napæÀaÈ slová prvého rektora Univerzity
Komenského profesora Kristiana Hynka, ktoré vnímame ako trvale platné krédo, spájajúce ponad deväÈ decénií úsilie zakladateºov univerzity s ich nasledovníkmi: „Sub specie aeternitatis – a tou jest Ïivot
– neznamená nûkolik století i tisíciletí – nebyla-li
vyplnûna kulturními ãiny – naprosto nic. Proto jest
na‰í povinností pﬁekonati minulost. KaÏd˘ den musí
b˘t lep‰ím minulého, nemá-li b˘ti znamením úpadku“.
Anton Eliá‰, prodekan FiF UK
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Máme
pestrú
ponuku

‰tudijn˘ch
programov
FiF UK je jednou z najväã‰ích humanitne orientovan˘ch fakúlt na Slovensku, a to nie len poãtom ‰tudentov, ale aj poãtom ponúkan˘ch ‰tudijn˘ch programov. Ako jedna z prv˘ch zaãala fakulta uÏ v roku
2000 zavádzaÈ kreditov˘ systém ‰túdia a v ostatnom
desaÈroãí pre‰la nároãn˘m medzinárodn˘m evaluaãn˘m konaním i prísnou domácou komplexnou akreditáciou, v ktorej získala práva uskutoãÀovaÈ ‰túdium
v 61 bakalárskych jednoodborov˘ch ‰tudijn˘ch programoch a ‰pecializáciách uãiteºského a prekladateºsko-tlmoãníckeho ‰túdia, v 49 magistersk˘ch jednoodborov˘ch ‰tudijn˘ch programoch a ‰pecializáciách uãiteºského a prekladateºsko-tlmoãníckeho
‰túdia a v 22 ‰tudijn˘ch programoch doktorandského ‰túdia. Právo uskutoãÀovaÈ habilitácie docentov
a podávaÈ návrhy na vymenúvacie konania profesorov získala v 22 ‰tudijn˘ch odboroch.

Záujem i poãet
prijíman˘ch ‰tudentov rastie
RozmanitosÈou ponúkan˘ch ‰tudijn˘ch programov i rozsahom akreditovan˘ch práv si upevnila
svoje v˘sadné celoslovenské postavenie napriek silnejúcemu konkurenãnému tlaku ìal‰ích ôsmich filozofick˘ch a humanitnovedn˘ch fakúlt, ktoré dnes
na Slovensku pôsobia. Prejavilo sa to nielen v pretrvávajúcom vysokom záujme uchádzaãov o ‰túdium
na na‰ej fakulte, ale aj v rastúcom poãte prijíman˘ch
‰tudentov. Za ostatn˘ch 13 rokov sa vìaka tomu
celkov˘ poãet ‰tudentov fakulty v bakalárskom
a magisterskom stupni ‰túdia zv˘‰il z 2 388 v roku
1997 na 3 994 v roku 2010, ão fakulta s ohºadom
na personálne moÏnosti i na kvalitu práce so ‰tudentmi pokladá za hornú hranicu svojich moÏností.
V˘razn˘ pozitívny obrat zaznamenala fakulta
aj v poãte a skladbe ‰tudentov a absolventov doktorandského ‰túdia. Ak v roku 2003 ‰tudovalo
na tomto stupni 50 ‰tudentov denného a 380 ‰tudentov externého ‰túdia a v rovnakom roku ho ukonãilo celkovo 42 absolventov, v roku 2010 pri poklese poãtu extern˘ch doktorandov na 145 poãet denn˘ch ‰tudentov doktorandského ‰túdia vzrástol viac
ako päÈnásobne na 254 a poãet absolventov sa
zv˘‰il v priemere na cca 90 roãne. Tento trend – zvy‰ovanie poãtu ‰tudentov riadnej formy doktorandského ‰túdia na úkor zniÏovania poãtu extern˘ch
‰tudentov a dodrÏiavanie ‰tandardnej dæÏky ‰túdia –
fakulta hodlá naìalej podporovaÈ.
V akademickom roku 2010/2011 fakulta otvorila
‰túdium v 54 bakalárskych a v 57 magistersk˘ch
‰tudijn˘ch programoch. Ide najmä o prekladateºskotlmoãnícke ‰tudijné programy, ‰tudijné programy
z oblasti historick˘ch vied (história, archeológia, klasická archeológia, archívnictvo, muzeológia), spoloãensk˘ch a politick˘ch vied (sociológia, politológia),
pedagogick˘ch a psychologick˘ch vied (pedagogika, andragogika, psychológia), filozofick˘ch vied (fi-

lozofia, etika), filologické ‰túdiá (slovensk˘ jazyk a literatúra, klasická filológia, hungarológia, nederlandistika, orientálne jazyky), areálovo orientované ‰tudijné programy (ruské a v˘chodoeurópske ‰túdiá),
uãiteºské ‰tudijné programy, ‰tudijné programy z oblasti vied o umení (veda o v˘tvarnom umení, muzikológia, estetika), ‰tudijné programy kniÏniãnej a informaãnej vedy, religionistiky, etnológie, Ïurnalistiky
a marketingovej komunikácie.
V posledn˘ch rokoch sa prejavuje zmena v ‰truktúre ‰túdia na fakulte z hºadiska pomeru jednoodborového, prekladateºského a uãiteºského ‰túdia. V˘razne klesá záujem o uãiteºské ‰túdium, v mierne
zv˘‰enej miere je fakulta schopná uspokojiÈ relatívne
vysok˘ záujem o dvoj‰pecializaãné ‰túdium prekladateºstva a tlmoãníctva. Viac ako 75 % ‰tudentov
fakulty v súãasnosti ‰tuduje na programoch jednoodborového ‰túdia.

Ponúkame
unikátne ‰tudijné programy
Fakulta v súãasnosti realizuje viacero ‰tudijn˘ch
programov bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupÀa ‰túdia, ktoré nemajú paralelu
na in˘ch slovensk˘ch univerzitách. Patria medzi ne
najmä ‰tudijné programy v ‰tudijnom odbore prekladateºstvo a tlmoãníctvo (arabsk˘ jazyk a kultúra, bulharsk˘ jazyk a kultúra, fínsky jazyk a kultúra, holandsk˘ jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra, portugalsk˘ jazyk a kultúra, rumunsk˘ jazyk a kultúra,
‰védsky jazyk a kultúra), ‰tudijné programy v ‰tudijnom odbore orientálne jazyky a literatúry (ãínsky
jazyk a medzikultúrna komunikácia, japonsk˘ jazyk
a medzikultúrna komunikácia), cudzie jazyky a kultúry (nederlandistika), slovanské jazyky a literatúry
(ruské a v˘chodoeurópske ‰túdiá), neslovanské jazyky a literatúry (hungarológia), ale aj niektoré ‰tudijné programy nefilologického ‰túdia (archívnictvo
a pomocné vedy historické, nové ‰tudijné programy
katedry kniÏniãnej a informaãnej vedy – literárna
komunikácia a kniÏnice, dejiny kniÏnej kultúry).
V najbliÏ‰ej dobe sa táto ponuka zrejme rozrastie
o kórejské ‰túdiá.

Publikaãná
ãinnosÈ
a Filozofická
fakulta UK
V oblasti publikaãnej ãinnosti má FiF UK bohatú históriu. UÏ v roku 1922 sa objavujú prvé
dokumenty, ktor˘ch autormi sú profesori pôsobiaci na fakulte. K najv˘znamnej‰ím autorom
z toho obdobia patria: Ján Heidler, Václav Chaloupeck˘, Albert PraÏák, Jevgenij Julianoviã
Perfeckij, Jozef ·kultéty, Milo‰ Weingart. Fakulta
od svojho zaloÏenia vydáva „sborníky“ a spisy,
ktoré dokumentujú jej ãinnosÈ. Je pote‰iteºné,
Ïe väã‰ina dokumentov z 20. a 30. rokov minulého storoãia sa zachovala a sú uloÏené v kniÏniãnom fonde fakulty. Na tieto publikácie v 50.
a 60. rokoch urãit˘m spôsobom nadviazali zborníky vydávané jednotliv˘mi katedrami. V súãasnosti vychádza s väã‰ou ãi men‰ou pravidelnosÈou 12 edícií zborníkov.
Publikaãnú ãinnosÈ obohatila i produkcia

V jednotliv˘ch ‰pecializáciách prekladateºsko-tlmoãníckeho ‰túdia a filologick˘ch a areálovo orientovan˘ch ‰tudijn˘ch programov fakulta ponúka svojim ‰tudentom aj kurzy z cudzích jazykov, ktoré zatiaº
nemajú status samostatn˘ch ‰tudijn˘ch programov,
ale iba formu lektorátov. Patria k nim nórsky, slovinsk˘, srbsk˘ a tureck˘ jazyk, ktoré moÏno – aj keì zatiaº iba vo forme povinne voliteºn˘ch a v˘berov˘ch
kurzov – ‰tudovaÈ iba na FiF UK. Ponuka t˘chto
jazykov sa stáva ãoraz viac atraktívnou aj pre ‰tudentov in˘ch fakúlt Univerzity Komenského.
V rámci ‰tudijn˘ch odborov orientovan˘ch na na‰e národné reálie a kultúrne a historické tradície fakulta rozvíja viacero vedn˘ch oblastí a poskytuje cel˘
rad ‰tudijn˘ch programov na v‰etk˘ch stupÀoch
‰túdia (archeológia, archívnictvo a pomocné vedy
historické, etnológia, muzeológia, slovensk˘ jazyk
a literatúra, slovensk˘ jazyk a kultúra ako prekladateºsko-tlmoãnícke ‰túdium, jednoodborov˘ program
slovensk˘ jazyk a kultúra v rámci ‰tudijného programu cudzie jazyky a kultúra pre ‰tudentov – cudzincov, slovenské dejiny, ale sãasti aj muzikológia, dejiny v˘tvarného umenia a pod.). Vzhºadom na ich prioritné „zakorenenie v slovenskom prostredí“ a dominantn˘ v˘znam t˘chto odborov predov‰etk˘m pre
slovenskú národnú kultúru a „kultúrnu pamäÈ“ by ich
ìal‰iemu rozvoju urãite prospelo, keby sa ich národné ‰pecifikum v relevantnej miere bralo do úvahy
aj pri posudzovaní charakteru ich vedeck˘ch a publikaãn˘ch v˘stupov, ktoré dozaista nemôÏu maÈ rovnako ‰irok˘ impakt ako vedné odbory so v‰eobecn˘m charakterom. V opaãnom prípade sa totiÏ
devalvuje nielen hodnota neraz celoÏivotnej práce
konkrétnych pracovníkov, ale aj úloha a v˘znam
t˘chto disciplín v procese národného sebapoznávania i poznania Slovenska v rámci medzinárodného
kultúrneho dialógu. V tomto vidíme – najmä v kontexte súãasn˘ch scientometrick˘ch trendov – najväã‰í hendikep rozvoja danej skupiny ‰tudijn˘ch
odborov a zároveÀ aj najväã‰iu v˘zvu pre fakultu
a univerzitu na dosiahnutie nápravy súãasného
stavu.
Miloslav Vojtech, prodekan FiF UK

vlastného vydavateºstva fakulty STIMUL, ktoré
vzniklo v roku 1991 a vydalo cca 250 titulov, ktor˘ch autormi sú najmä pedagogickí a vedeckov˘skumní pracovníci fakulty. V poslednom období sa STIMUL zameral najmä na vydávanie dokumentov v elektronickej verzii.
Publikaãná ãinnosÈ je dôleÏitá nielen z hºadiska hodnotenia vedeckov˘skumn˘ch v˘konov
jednotliv˘ch pracovníkov, katedier, fakulty, ale
aj pri akreditácii, evaluácii ãi inom hodnotení.
Systematická pozornosÈ evidencii a spracovaniu
publikaãnej ãinnosti sa venuje od 90. rokov minulého storoãia, keì sa zaãala budovaÈ databáza publikaãnej ãinnosti UK. Databáza publikaãnej ãinnosti je od svojho zaãiatku prístupná prostredníctvom internetu, preto ju oprávnene
moÏno povaÏovaÈ za v˘kladnú skriÀu univerzity,
jednotliv˘ch fakúlt i katedier. V báze sa priebeÏne
aktualizujú nielen údaje o publikovan˘ch prácach, príspevkoch z konferencií, ale aj informácie
o ohlasoch na tieto práce. Databáza v súãasnosti obsahuje 34 500 záznamov Filozofickej
fakulty UK (viac publikácií v databáze má t. ã. len
bratislavská lekárska fakulta), 7 250 prác je citovan˘ch, celkov˘ poãet ohlasov je 26 250. Roãná
publikaãná sila fakulty je cca 1 300 publikácií,
ãím sa fakulta zaraìuje medzi tri prvé pracoviská
na univerzite. MoÏno vysloviÈ presvedãenie,
Ïe tento trend ostane zachovan˘ a fakulta bude
i naìalej patriÈ medzi najtvorivej‰ie na UK.
Daniela Gondová,
riaditeºka Akademickej kniÏnice UK
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Zapájame
sa do mobilít
a ìal‰ích
zahraniãn˘ch
aktivít
Na‰a fakulta sa ako jedna z prv˘ch fakúlt UK aktívne zapojila do realizácie mobilitn˘ch programov
LLP /Erasmus (predt˘m Socrates Erasmus) a dodnes patrí v poãte vysielan˘ch a prijíman˘ch uãiteºov
a ‰tudentov k najlep‰ím na univerzite. KaÏdoroãne
rastie poãet podpísan˘ch bilaterálnych zmlúv. Aktuálne sa mobility uskutoãÀujú na základe 150 zmlúv
s akademick˘mi pracoviskami v takmer v‰etk˘ch
krajinách Európskej únie a v Turecku. Okrem ‰tudentsk˘ch mobilít ponúka program LLP/Erasmus
aj moÏnosti absolvovania niekoºkomesaãnej zahraniãnej stáÏe, ão vyuÏívajú ‰tudenti na obohatenie
svojich kompetencií v ‰tudovanom odbore. VybraÈ
si môÏu pracovisko v ktorejkoºvek krajine Európskej
únie.
âoraz väã‰ej popularite sa te‰í Stredoeurópsky
v˘menn˘ program pre univerzitné ‰túdiá (CEEPUS),
ktor˘ umoÏÀuje uãiteºom a ‰tudentom v rámci tematick˘ch sietí uãiÈ, resp. ‰tudovaÈ na zahraniãn˘ch

univerzitách, ktoré na programe participujú. Na fakulte je do programu zapojen˘ch ‰esÈ katedier. Niekoºko desiatok ‰tudentov kaÏdoroãne vycestuje
na zahraniãné pobyty po úspe‰nom absolvovaní v˘berového konania na ‰tipendiá organizované ministerstvom ‰kolstva. Tu má fakulta dlhodobo vysokú
úspe‰nosÈ v konkurencii záujemcov z celej Slovenskej republiky.
Filozofická fakulta UK je ‰pecifická ‰irokou ponukou filologick˘ch ãi areálov˘ch ‰túdií. Na fakulte pôsobí 21 zahraniãn˘ch lektorov, ktorí participujú
na realizácii filologick˘ch a areálovo orientovan˘ch
‰tudijn˘ch programov. Sme jedin˘m akademick˘m
pracoviskom na Slovensku, ktoré umoÏÀuje ‰túdium
ãín‰tiny, japonãiny, arabãiny, máme akreditovan˘
bakalársky stupeÀ kórejského jazyka a kultúry
a v roku 2006 sme otvorili lektorát tureckého jazyka.
Filozofická fakulta kaÏdoroãne organizuje letnú
‰kolu slovenského jazyka a kultúry Studia Academia

Jana Benická, prodekanka FiF UK

UãebÀa na Katedre Ïurnalistiky FiF UK

Zopár my‰lienok o tom,
kam by mali viesÈ na‰e kroky

v najbliÏ‰ích rokoch
Dejiny FiF UK sú vern˘m zrkadlom dramatického
v˘voja Slovenska v uplynul˘ch deviatich desaÈroãiach. KeìÏe fakulta bola (i je) najv˘znamnej‰ou
liahÀou humanitne, filologicky a spoloãenskovedne
vzdelanej inteligencie v krajine, politicky a ideologicky motivované zásahy do jej vnútorn˘ch pomerov,
ku ktor˘m prichádzalo v podstate kaÏdé dve desaÈroãia, ju postihovali viac, neÏ iné porovnateºné in‰titúcie a narú‰ali ideovú kontinuitu, takú dôleÏitú
pre akademické prostredie. Nekvalifikované zásahy
zvonku v‰ak neprestali ani po demokratick˘ch
zmenách v spoloãnosti na konci 80. rokov 20. storoãia. UÏ sa síce nenesú v znamení ideologického
diktátu a demagógie, no ich dopady sú pre vzdelávanie a v˘skum v oblastiach, ktoré sa kultivujú
na na‰ej fakulte, v koneãnom dôsledku porovnateºne zhubné.
Hºadiac do budúcich rokov cez prizmu súãasnej
frustrujúcej legislatívnej nestability a abnormálnej
byrokratickej záÈaÏe, umocnen˘ch navy‰e nevypoãítateºn˘m, netransparentn˘m a chronicky nedostatoãn˘m financovaním, môÏeme pre na‰u fakultu
zrejme iba podmieneãne naãrtávaÈ obraz ruÏov˘ch
zajtraj‰kov a optimistickej rozvojovej dynamiky. Pritom pre jej rozvoj jestvuje spoºahlivé v˘chodisko

Slovaca. Tento trojt˘ÏdÀov˘ intenzívny kurz predná‰ok, seminárov a cviãení, adresovan˘ zahraniãn˘m
záujemcom o slovensk˘ jazyk, dejiny a kultúru, pravidelne nav‰tevuje okolo 160 frekventantov z celého
sveta. Tento rok sa pripravuje uÏ 47. roãník tohto
úspe‰ného podujatia.
V rámci ìal‰ích aktivít v oblasti medzinárodnej
spolupráce fakulta pripravuje otvorenie spoloãného
magisterského ‰tudijného programu stredoeurópske ‰túdiá, spolu s filozofick˘mi, resp. filologick˘mi
fakultami Univerzity Karlovej v Prahe, ªubºanskej univerzity a Jagelovskej univerzity v Krakove. Okrem
toho je v pláne otvorenie bakalárskeho ‰tudijného
programu stredoeurópskych ‰túdií v angliãtine
a perspektívne pripravujeme vytváranie spoloãn˘ch
‰tudijn˘ch programov v treÈom stupni vysoko‰kolského ‰túdia so zahraniãn˘mi univerzitami.

v podobe dokumentu „Dlhodob˘ zámer fakulty
do roku 2013“, obsahujúci dobre sformulované
a reálne dosiahnuteºné ciele. Predov‰etk˘m oÀ sa
budeme opieraÈ, keì navzdory spomínan˘m prekáÏkam budeme chcieÈ v najbliÏ‰ích rokoch budovaÈ modernú fakultu, ktorá bude nespochybÀovan˘m lídrom v humanitnom vzdelávaní na Slovensku
a svojou úrovÀou bude minimálne porovnateºná
so ‰tandardom podobn˘ch fakúlt na tradiãn˘ch
univerzitách v regióne stredov˘chodnej Európy.
ËaÏiskom rozvoja musia byÈ pritom dve hlavné
oblasti jej ãinnosti – vzdelávanie a vedeck˘ v˘skum.
Vo sfére vzdelávania bude treba predov‰etk˘m nanovo vymedziÈ charakter a parametre bakalárskeho
‰túdia, ktoré by malo maÈ – aj vzhºadom na rôznorodosÈ u nás ‰tudovan˘ch programov – ‰ir‰ie zameranie. ·pecializáciu a jednoznaãnú odbornú profiláciu plánujeme presadzovaÈ predov‰etk˘m na druhom a treÈom stupni ‰túdia, priãom sa mienime váÏne zaoberaÈ aj systematick˘m vyhodnocovaním
kvality v˘uãby. Chceli by sme tieÏ premyslieÈ koncepciu vytvárania nov˘ch ‰tudijn˘ch programov tak,
aby pruÏne reagovali na meniace sa spoloãenské
pomery.
Pokiaº ide o oblasÈ vedeckého v˘skumu, na‰ím

prvorad˘m cieºom je vytváraÈ preÀ na fakulte ãoraz
lep‰ie podmienky, a to vrátane zlep‰ovania moÏností jeho financovania. Preto z fakultnej úrovne plánujeme informaãne, metodicky i organizaãne podporovaÈ vypracúvanie a rie‰enie veºk˘ch, najmä interdisciplinárnych projektov a projektov so zahraniãnou úãasÈou. V súvislosti s t˘m musíme klásÈ
ãoraz väã‰í dôraz na vzdelávanie doktorandov a na
vãasné podchytenie angaÏovaného a talentovaného vedeckého dorastu. ZároveÀ v‰ak, najmä
s ohºadom na súãasnú hodnotovú orientáciu spoloãnosti a na atmosféru vo vedeckej komunite, pokladáme za nevyhnutné permanentne zdôrazÀovaÈ
‰pecifick˘ charakter vedeckého v˘skumu (a v˘uãby) na na‰ej fakulte, vysvetºovaÈ jej jedineãné poslanie pri vytváraní kultúrneho prostredia na Slovensku, ako aj objasÀovaÈ skutoãnosÈ, Ïe bádateºské
v˘sledky vlastivedn˘ch disciplín majú v spoloãnosti
inú rezonanciu neÏ napríklad tie z astronómie.
Ich relevancia pre rozvoj poznania je pritom bez
problémov porovnateºná.
O realizáciu t˘chto zámerov sa budeme usilovaÈ
najmä preto, aby sme boli ‰kolou, ktorá ‰tudentom
ponúkne in‰piratívne prostredie i kvalitné vzdelanie
a pracovníkom zasa prestíÏne a intelektuálne zaujímavé pôsobisko. Ako historik si v‰ak záverom
neodpustím poznámku, Ïe postupn˘m napæÀaním
uveden˘ch cieºov budeme aj splácaÈ dlh na‰im
predchodcom, „na ktor˘ch pleciach stojíme“. TotiÏ
iba vìaka osobnostiam, ktoré napriek v‰etkej
nepriazni ãias dokázali kultivovaÈ ducha skutoãného univerzitného vzdelávania a v‰tepovaÈ ‰tudentom lásku a úctu k vedomostiam, mohli na filozofickej fakulte vyrásÈ aj v chmúrnych dobách profilujúce individuality slovenskej vedy a kultúry. A to je
prísºub aj pre na‰u budúcnosÈ.
Vincent Múcska, prodekan FiF UK
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Vegetariánstvo
nie je len
o vyãiarknutí

mäsa
z jedálniãka
âoraz viac ºudí si uvedomuje hrozbu
civilizaãn˘ch ochorení a snaÏí sa ÏiÈ zdravo.
Prv˘m krokom k zmene je väã‰inou
úprava jedálniãka. Pribúda vegetariánov
a prívrÏencov ìal‰ích foriem alternatívneho
stravovania. O tom, ão v‰etko so sebou
vegetariánstvo priná‰a, sme sa porozprávali
s MUDr. Katarínou Babinskou, PhD.,
z Lekárskej fakulty UK.
• Medzi najroz‰írenej‰ie alternatívne spôsoby stravovania patrí vegetariánstvo. Preão
sa ºudia väã‰inou rozhodnú pre inú Ïivotosprávu?
Azda najãastej‰ie sú zdravotné dôvody. V˘skumy poukazujú na to, Ïe vegetariáni sa te‰ia
lep‰iemu zdraviu, sú menej ohrození civilizaãn˘mi ochoreniami, ako je obezita, vysok˘ krvn˘

„Tak ako
zmie‰aná strava
môÏe byÈ správna
a nesprávna,
aj v˘Ïiva
bez Ïivoãí‰nych
potravín sa dá zostaviÈ
vyváÏene,
ale aj nesprávne.“
tlak, vysok˘ cholesterol v krvi, tráviace ÈaÏkosti
a mnohé ìal‰ie ochorenia. Dôvody, preão sa ºudia stávajú vegetariánmi, sú aj iné. Napríklad
snaha nezabíjaÈ zvieratá, ãi chrániÈ Ïivotné prostredie – pretoÏe vyprodukovaÈ rastlinnú stravu
je lacnej‰ie ako Ïivoãí‰nu. MôÏu to byÈ aj náboÏenské, filozofické alebo etické princípy...
• MôÏu maÈ aj vegetariáni problémy s vysok˘m cholesterolom, srdcové ochorenia,

cievne choroby ãi obezitu?
Správne zostavená vegetariánska v˘Ïiva práve zniÏuje riziko uveden˘ch chorôb. Aj vegetariánska strava v‰ak má isté zdravotné
riziká, medzi ktoré patrí
anémia, osteoporóza, zv˘‰enie hladiny homocysteínu v krvi, u detí neprospievanie a zaostávanie v raste. VylúãiÈ Ïivoãí‰ne v˘robky neznamená automaticky zlep‰enie zdravotného stavu. Tak ako zmie‰aná strava
môÏe byÈ správna a nesprávna, aj v˘Ïiva bez
Ïivoãí‰nych potravín sa dá zostaviÈ vyváÏene,
ale aj nesprávne. Pri vegetariánskej v˘Ïive
sa tieÏ treba riadiÈ urãit˘mi pravidlami. Îivoãí‰ne
potraviny, ako je mäso, mlieko, vajcia, sú bohat˘m, v niektor˘ch prípadoch i jedin˘m zdrojom
základn˘ch Ïivín. Keby sme ich vylúãili bez náhrady, ochudobnili by sme organizmus o nenahraditeºné zloÏky. Preto treba poznaÈ, ktoré rastlinné potraviny ponúkajú ch˘bajúce v˘Ïivné látky
obsahujú a zaraìovaÈ ich v dostatoãnom mnoÏstve do vegetariánskej stravy. Mäso a vajcia ako
zdroj bielkovín sa dajú nahrádzaÈ napríklad strukovinami ãi v˘robkami zo sóje. Mlieko, bohat˘
zdroj vápnika, moÏno nahradiÈ strukovinami, tofu, zeleninou, minerálnymi vodami.
• Vegetariáni robia ãasto chybu, Ïe mäso nahradia sladk˘mi jedlami. Hovorí sa im aj
„pudingoví vegetariáni“. Je vhodné ch˘bajúce bielkoviny nahrádzaÈ v umelej forme,
tabletkami?
Prirodzen˘m zdrojom Ïivín pre ãloveka sú potraviny, tabletky nemajú byÈ náhradou stravy.
Pri miernej‰ích formách vegetariánstva, ktoré
dovoºujú konzumovaÈ napr. mlieãne v˘robky
a vajcia, sa dá zostaviÈ plnohodnotná strava,
ktorá obsahuje dostatok v‰etk˘ch Ïivín. VyÏaduje si to v‰ak vedomosti o tom, z ktor˘ch
rastlinn˘ch potravín sa dajú jednotlivé Ïiviny získaÈ. ªudia praktizujúci prísnej‰ie formy vegetariánstva sa nevyhnú tomu, aby do stravy nezaraìovali aj obohacované potraviny alebo doplnky v˘Ïivy v podobe tabliet. Napríklad vegáni,

ktorí nekonzumujú niã Ïivoãí‰ne, musia siahnuÈ
po doplnkoch v˘Ïivy, pretoÏe vitamín D a B12
sa nenachádza v Ïiadnych rastlinn˘ch potravinách, sú len v Ïivoãí‰nych zdrojoch.
• MôÏe vegetariánstvo praktizovaÈ kaÏd˘,
alebo sú rizikové skupiny, pre ktoré je to
vyslovene nevhodná forma v˘Ïivy?
Prísne formy vegetariánstva sa neodporúãajú
hlavne v tak˘ch obdobiach, kedy má organizmus zv˘‰ené nároky na v˘Ïivu, ako je obdobie
detstva, dospievania, tehotenstva, dojãenia,
choroba a rekonvalescencia. Neodporúãa
sa ani star‰ím ºuìom, pretoÏe vo vy‰‰om veku
b˘va zhor‰ené trávenie a vstrebávanie a pri vegetariánskej v˘Ïive je vy‰‰ie riziko, Ïe organizmus nezíska v‰etky Ïiviny, ktoré potrebuje.
• Dotkli sme sa aj otázky, ãi je vegetariánska
strava vhodná pre deti. Pribúda ãoraz viac
prípadov, kedy sa rodiãia vegetariáni snaÏia na túto stravu nauãiÈ aj svoje deti.
Ak˘ máte na to názor?
âím je forma vegetariánstva striktnej‰ia a dieÈa
mlad‰ie, t˘m je vy‰‰ie i riziko, Ïe strava dieÈaÈu
nedodá dostatok Ïivín a následn˘ch porúch
zdravia. Preto sa najmä mal˘m deÈom neodporúãa v˘Ïiva zaloÏená v˘luãne na rastlinn˘ch potravinách. Ak sú rodiãia rozhodnutí pre vegetariánsku v˘Ïivu svojho dieÈaÈa, mali by uprednostniÈ lakto-ovo vegetariánsku stravu. Pokiaº
je zostavovaná pestro, racionálne a plánovito,
moÏno docieliÈ optimálny príjem Ïivín, ktor˘
je adekvátny aj pre dieÈa v období rastu a v˘voja. DôleÏit˘m predpokladom nutriãne vyváÏenej
vegetariánskej v˘Ïivy sú dostatoãné vedomosti
o v˘Ïive a starostlivé plánovanie stravy. Úlohou
lekára je ão najlep‰ie rodiãov usmerniÈ, ktor˘m
stránkam v˘Ïivy treba venovaÈ väã‰iu pozornosÈ
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a dieÈa sledovaÈ, aby sa vãas zachytili prípadné
riziká.
• Ani vegetariánstvo nie je stopercentne
zdravá forma v˘Ïivy. Dnes sledujeme,
Ïe aj zelenina môÏe spôsobiÈ rôzne smrteºné choroby. Uhorky zo ·panielska, ktoré
boli nedávno podozrivé, boli dokonca
z BIO farmy...
Áno, aj zloÏením veºmi hodnotná potravina
sa môÏe pri nesprávnej manipulácii kontaminovaÈ. To sa vzÈahuje nielen na Ïivoãí‰ne, ale
aj na rastlinné potraviny. Nie je správne ãierno-

„Rastlinná
strava
má popri mnoh˘ch
v˘hodách
aj nev˘hodu,
a to Ïe Ïiviny
z nej sa hor‰ie
vstrebávajú
do organizmu.“
biele uvaÏovanie, zmie‰aná strava je nezdravá
a vegetariánska je zdravá. Ak chceme urobiÈ
nieão pre svoje zdravie, môÏeme, no nemusíme
prejsÈ na vegetariánsku v˘Ïivu. Rovnaké priaznivé úãinky sa dajú dosiahnuÈ aj správne zostavenou zmie‰anou stravou.
• âlovek bol celé tisícroãia lovcom a mäsoÏravcom. Nie je aj na‰a tráviaca sústava
lep‰ie prispôsobená na trávenie mäsa?
Tráviaca sústava ãloveka dokáÏe spracovaÈ
Ïivoãí‰nu aj rastlinnú potravu. V‰etky potrebné
Ïiviny ãlovek najjednoduch‰ie získa kombináciou rastlinn˘ch a Ïivoãí‰nych potravín. Niektoré
zloÏky nevyhnutné pre správnu funkciu tela, ako
vláknina alebo vitamín C v Ïivoãí‰nych potravinách ch˘bajú a získaÈ ich môÏeme iba z rastlinnej stravy. Platí to v‰ak i naopak. Rastlinná strava v‰ak má popri mnoh˘ch v˘hodách aj nev˘hodu, a to v tom, Ïe niektoré Ïiviny z nej sa hor‰ie
vstrebávajú do organizmu. Ide napríklad o Ïelezo, vápnik, ìal‰ie minerálne látky. Zo Ïivoãí‰nej
stravy ºudsk˘ organizmus tieto látky vyuÏíva
efektívnej‰ie ako z rastlinnej potravy.
• Podºa v˘skumov majú napr. Eskimáci, ktorí
sa Ïivia predov‰etk˘m mäsom, priemern˘
vek len 27,5 roka a kmeÀ Kirgizi z územia
medzi Kazachstanom a âínou má priemern˘ vek len okolo 40 rokov. Akú súvislosÈ
má teda dæÏka Ïivota a mäsová strava?
DæÏka Ïivota je ovplyvnená rôznymi ãiniteºmi.
Svoju úlohu zohráva i v˘Ïiva s nízkym zastúpením rastlinn˘ch potravín, celková Ïivotospráva,
ale najmä Ïivotné a sociálne podmienky.
• Medzi alternatívne stravovanie patrí aj delená strava, v˘Ïiva podºa krvn˘ch skupín
alebo makrobiotická v˘Ïiva. Ak˘ je vá‰ názor na tieto formy?
Alternatívne smery sa delia na dve skupiny,
a to vedecky podloÏené, medzi ktoré patrí vegetariánska v˘Ïiva a pseudovedecké, ako by sme
mohli oznaãiÈ väã‰inu ostatn˘ch alternatívnych
diét. Vegetariánstvo má totiÏ racionálny podklad
– je vedecky dokázané, Ïe správne zostavená
vegetariánska v˘Ïiva pokr˘va potreby organizmu a je rovnocennou náhradou za zmie‰anú
stravu. Ostatné diéty, ako v˘Ïiva podºa krvn˘ch

skupín ãi delená strava, nemajú Ïiadne vedecké opodstatnenie. Ich v˘Ïivové odporúãania
sa zakladajú na viere a nedokázan˘ch tvrdeniach (napr. Ïe od krvnej skupiny závisí, ktoré
potraviny ãlovek môÏe jesÈ). Predkladajú rozliãné nové teórie o funkcií ºudského organizmu,
ktoré sú v rozpore s dokázan˘mi a v‰eobecne
uznávan˘mi medicínskymi poznatkami, ponúkajú v‰ak nové a nev‰edné názory na v˘Ïivu,
ãím sa stávajú pre ºudí atraktívne. Niektor˘m
ºuìom, ktorí dodrÏiavali alternatívnu diétu,
sa podarilo dosiahnuÈ Ïelan˘ úãinok – schudnúÈ, zníÏiÈ hladinu cholesterolu v krvi, zmierniÈ
tráviace ÈaÏkosti a pod. Osoby, ktoré sa pre
diétu rozhodnú, totiÏ zaãnú svojej v˘Ïive venovaÈ väã‰iu pozornosÈ. DodrÏiavajú zásady,
ktoré alternatívna diéta odporúãa, priãom
mnohé z nich sa zhodujú so súãasn˘mi vedeck˘mi názormi na zdravú stravu (napríklad
striedmosÈ a pravidelnosÈ v stravovaní, konzumáciu väã‰ieho mnoÏstva ovocia a zeleniny,
obmedzovanie cukru a pod.). DodrÏiavanie
t˘chto zásad má v‰eobecne priaznivé úãinky
na zdravie, prívrÏenci alternatívnych diét ich
v‰ak pripisujú vlastn˘m nezvykl˘m odporúãaniam. Na druhej strane, alternatívne diéty presadzujú niektoré v˘Ïivové odporúãania, ktor˘ch následkom je nedostatoãn˘ príjem Ïivín
a následné poruchy zdravia, a to i veºmi závaÏné.
• Dá sa odhadnúÈ, koºko ºudí sa stravuje alternatívne?
Podºa dostupn˘ch údajov pribliÏne 2 – 5 %
obyvateºov v rozvinut˘ch krajinách sa stravuje
vegetariánsky. Sú v‰ak geografické regióny,
kde je vegetariánstvo oveºa roz‰írenej‰ie, napríklad v krajinách tretieho sveta.

„Vegetariáni
sa te‰ia lep‰iemu
zdraviu,
sú menej ohrození
civilizaãn˘mi
ochoreniami,
ako je obezita,
vysok˘ krvn˘ tlak,
vysok˘
cholesterol v krvi,
tráviace ÈaÏkosti
a mnohé ìal‰ie
ochorenia.“

• Pri‰lo leto... Ako by sa letná strava mala
lí‰iÈ od tej zimnej?
VyuÏiÈ by sme mali ‰irokú ponuku sezónneho
ovocia a zeleniny, ktoré sú veºmi chutné a zdravé. Dajú sa z nich robiÈ nápoje, rozmixované
kokteily, ale i sladkosti. Doplnia organizmu látky,
ktoré sme v zime konzumovali pomenej, navy‰e,
moÏno sa nám dlhodobo podarí vypestovaÈ
si dobr˘ zvyk a zaãneme pravidelne konzumovaÈ ovocie a zeleninu. TaktieÏ, nemali by sme
zabúdaÈ na pitn˘ reÏim.
Lenka Mlynãeková

Ilustrácia: Tatiana Vavrová

Aj

vegetariánov
je viac
druhov
Lakto-ovo-vegetariáni obmedzujú príjem
Ïivoãí‰nych bielkovín, ale celkom ich nevyluãujú. Nejedia mäso a ryby, ale doprajú si vajcia aj mlieãne v˘robky (mlieko, syr, maslo
alebo jogurt). Názov pochádza z latinãiny,
kde „lacto“ znamená mlieko a „ovo“ vajce.
Tento druh vegetariánstva je najãastej‰í.
Lakto-vegetariáni nejedia mäso ani vajcia,
ale konzumujú mlieãne v˘robky. Najroz‰írenej‰í sú v Indii.
Ovo-vegetariáni nejedia mäso ani mlieãne
v˘robky, ale jedia vajcia.
Vegáni prijímajú v˘luãne stravu rastlinného
pôvodu, teda Ïiadne mäso a Ïivoãí‰ne produkty vrátane vajec, mlieka, mlieãnych v˘robkov a dokonca ani med.
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NAŠI ABSOLVENTI

Michal

Pastier:
Aj slovenská

reklama
môÏe byÈ

svetová
Je spolumajiteºom a kreatívnym
riaditeºom marketingovej agentúry,
ktorej kampaÀ pre T-Com a T-Mobile
v roku 2010 ocenili manaÏéri spoloãnosti
ako svoju najlep‰iu na svete.
UÏ ‰esÈ rokov na blogu denne
uverejÀuje marketingové in‰pirácie
a tipy pre marketérov.
Na konte má desiatky ocenení
za kampane, ale aj facebookové
aplikácie alebo mobilné rie‰enia.
Je povaÏovan˘ za jedného z top
reklamn˘ch tvorcov
v oblasti digitálnych médií
a stal sa najmlad‰ím drÏiteºom
prestíÏneho ocenenia FILIP
za prínos do slovenskej reklamy.
Má len 26 rokov a pred tromi rokmi
absolvoval marketingovú komunikáciu
na Filozofickej fakulte UK.
Michal Pastier.
• Kedy si sa zaãal zaujímaÈ o reklamu?
Na strednej ‰kole som bol ‰éfredaktorom
‰tudentského ãasopisu, do ktorého som nielen vym˘‰ºal atrakcie, ale ho aj propagoval
medzi ‰tudentmi. UÏ vtedy som sa nauãil,
Ïe najskôr je dôleÏit˘ obsah, aÏ potom promo, aby sa nám ãitatelia vrátili.
• ·tudoval si na Katedre marketingovej
komunikácie FiF UK. Ako Èa ‰kola ovplyvnila a ão oceÀuje‰?
·kola mi dala najmä priestor, aby som

uÏ poãas nej mohol pracovaÈ v skutoãnej reklamnej agentúre a stretávaÈ sa s ºuìmi z praxe. OceÀujem na nej najmä to, Ïe je jedineãn˘m miestom, kde sa oceÀuje kreativita a nielen memorovanie.
• Preão majú ºudia zvyãajne negatívny
postoj k reklame?
ªudia milujú zábavné alebo emotívne reklamy. Îiaº, väã‰ina reklám, s ktor˘mi sa stretávame, sú televízne kampane mierené na kaÏ-

„Humor
podºa v˘skumov
pomáha
odãítaniu
posolstva
reklamy.“
dého, kde sa marketéri spoliehajú skôr
na mnoÏstvo opakovaní, ako na v˘zvu zaujaÈ
nápadom alebo spracovaním.
• Ako hodnotí‰ slovenskú reklamu?
Podºa ãesk˘ch porotcov národnej kreatívnej
súÈaÏe Zlat˘ klinec absolútne prekonávame

ãeskú reklamu a v online kreativite dosahujeme svetovú úroveÀ. Najviac ocenen˘ch prác
na tohtoroãnom Zlatom klinci bolo práve
v online kategórii.
• âo musí maÈ dobrá reklama?
Najzákladnej‰ie pravidlo je, Ïe musí splniÈ
svoj cieº. PomôÏe nám k tomu to, Ïe jej sledovanie priná‰a spotrebiteºovi emocionálny,
sociálny alebo praktick˘ úÏitok. Teda nás baví, je pre nás uÏitoãná, alebo nás zv˘hodÀuje
pred ostatn˘mi.
• Ak˘ má‰ názor na kontroverznú reklamu?
Je vhodná pre malé, alebo nové spoloãnosti, ktoré potrebujú r˘chlo zaujaÈ a vymedziÈ sa
voãi star‰ej konkurencii. Kontroverzia priná‰a
virálny efekt t˘m, Ïe sa z ºudí stávajú ‰íritelia jej
príbehu. Ak je v medziach legislatívy a etického kódexu Rady pre reklamu, je v‰etko
v poriadku.
• Musí podºa teba reklama zobrazovaÈ
priemerného spotrebiteºa, aby bola úspe‰ná? Napríklad, ak by v reklame
na prací prá‰ok, pral bielizeÀ muÏ, fungovala by?
Zobrazovanie cieºovej skupiny pomáha pochopeniu toho, pre koho je reklama urãená.
Ale väã‰inou nad touto marketingovou skratkou v dekódovaní reklamného posolstva víÈazí
to, Ïe zaujmem a získam si pozornosÈ. A tam
presne nastupuje muÏ, ktor˘ perie.
• Je podºa teba úãinná taká reklama, ktorá
vyuÏíva rôzne úderné aÏ vtieravé spôso-
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by, ako na seba upozorniÈ? Napr. vyskakujúce okná (pop-up windows) pri otváraní nov˘ch stránok na webe...
Reklama sa skladá z média a jeho obsahu.
Zlému obsahu agresívne médium môÏe pomôcÈ, ale len vo veºmi ‰pecifick˘ch prípadoch. Nie vtedy, keì budujete znaãku a lojalitu a pri obÈaÏovaní miliónov ºudí dúfate,
Ïe pár ich získate.
• âo s takou reklamou, ktorá je síce vtipná, ale málokto si uvedomí a zapamätá,
o ak˘ produkt ãi spoloãnosÈ ide?
Vtip nie je prekáÏkou odãítania posolstva.
Podºa v˘skumov mu práveÏe pomáha. Problémom teda nie je humor, ale jednoducho zle
podané, alebo nenápadné reklamné posolstvo.
• Koºko ºudí sa podieºa na príprave reklamy?
Pri televíznych spotoch ide o desiatky ºudí.
Na strane agentúry máme textára, grafika,
kreatívneho riaditeºa, manaÏérov projektu,
zástupcov produkãnej agentúry a potom, v˘robn˘ ‰táb, technikov, zvukárov, post produkciu, zástupcov mediálnej agentúry atì.
Pri online reklame máme najmä trojicu textár,
grafik a programátor.
• Mnohé médiá upozorÀovali na zníÏené
trÏby z reklamy kvôli kríze. Dá sa povedaÈ,
Ïe keìÏe klienti majú teraz na reklamu menej peÀazí, sústredia sa viac
na kvalitu obsahu, a teda lep‰í marketing?
Stalo sa jednoducho to, Ïe veºa mediálneho
priestoru zlacnelo. âasÈ firiem aj tak preskupila svoje rozpoãty na internet, kde presne
vedia, ão za peniaze získajú a môÏu si to
neustále meraÈ a kontrolovaÈ.

„ªudia milujú
zábavné
alebo
emotívne
reklamy.“

• Zoznam tvojich klientov v minulosti –
Dôvera, Fun rádio, Martinus.sk, Microsoft Slovakia, Nokia, Peugeot Slovakia,
Peugeot Worldwide, Slovan Bratislava,
Tatra banka, T-Com, T-Mobile, VÚB banka, Zlat˘ BaÏant, Zoznam – hovorí o tom,
Ïe na slovenskom trhu má‰ v˘nimoãné
postavenie. Si v takej pozícii, keì si uÏ
zrejme z klientov môÏe‰ vyberaÈ... Podºa
ãoho tak robí‰?
Takmer kaÏd˘ druh˘ mesiac odmietneme
nejakú firmu. Prudko sme narástli zo 4 na 19
zamestnancov a chceme si udrÏaÈ kvalitu.
Nedá sa ale robiÈ pre kaÏdého. Potrebujeme
veºk˘ch klientov z rôznych segmentov, aby
si nekonkurovali.
• Si spolumajiteºom agentúry ZARAGUZA
digital. Len málo ºudí v tvojom veku
sa môÏe pochváliÈ, Ïe má vlastnú firmu.

V ãom je to pre teba prínosom oproti predo‰lej práci v inej reklamnej agentúre?
Stal som sa oveºa viac multifunkãn˘m.
V men‰ej spoloãnosti nie je priestor na úplné
vymedzovanie si úloh. Keì treba, pomáha-

„Aj krajina
je znaãka
a potrebuje
posolstvo
a atraktívnu
exekúciu.“
me si v‰etci. Najväã‰ou v˘hrou je moÏnosÈ
obklopiÈ sa mlad˘mi ºuìmi, ktorí sedeli za poãítaãmi odmaliãka a to, ão s ním dokáÏu,
je neuveriteºné.
• Láka Èa nieão (téma/spracovanie), ão si
zatiaº nemal príleÏitosÈ zrealizovaÈ?
VÏdy som chcel robiÈ kampaÀ na krajinu.
Vo svete robí pravidelne veºké kampane napr.

âo
po

‰kole?
Po ‰túdiu na Právnickej fakulte UK (PraF
UK) sa cesty absolventov rozchádzajú mnoh˘mi smermi. Dokazuje to aj príklad samotného prezidenta Ivana Ga‰paroviãa, ktor˘
tu ‰tudoval v rokoch 1959 – 1964. Hneì
po skonãení ‰túdia nastúpil na Okresnú prokuratúru v Martine, neskôr na Mestskú prokuratúru v Bratislave. âo mnohí moÏno netu‰ili je, Ïe Ivan Ga‰paroviã bol v rokoch
1966 – 1989 podpredsedom medzinárodnej komisie âeskoslovenského zväzu ºadového hokeja. Od roku 1968 predná‰al
na Katedre trestného práva, kriminológie
a kriminalistiky PraF UK, v roku 1990 sa stal
prorektorom UK.
ëal‰ím absolventom, ktor˘ sa presadil
v najvy‰‰ej politike, je b˘val˘ premiér a súãasn˘ podpredseda NR SR Robert Fico.
Úplne inak skonãil Tomá‰ Földes, ktor˘
je momentálne lektorom Slovenského
národného strediska pre ºudské práva

Austrália, India, pred pár mesiacmi obehlo internet vtipné video propagujúce Island. âasto
o tejto komunikácii rozhodujú úradníci, nie
marketéri, a preto to konãieva ako séria kli‰é
záberov bez nápadu, ão je chyba. Aj krajina
je znaãka a potrebuje posolstvo a atraktívnu
exekúciu.
• Kde vidí‰ reklamu o desaÈ rokov?
To nikto nevie. Tlaãidlo LIKE na Facebooku
sa objavili len pred rokom a zmenilo vo v˘raznej podobe spôsob ‰írenia informácií na webe
a náv‰tevnosÈ niektor˘ch webov narástla
o stovky percent. Reklama pôjde stále tam,
kde sú spotrebitelia, aby ich tam mohla zabávaÈ a prekvapovaÈ. Stále viac v‰ak pôjde
do popredia testovanie, interaktivita a vzÈahy
medzi znaãkou a spotrebiteºom.
• A kde vidí‰ o desaÈ rokov seba?
UÏ dva roky po sebe sme sa stali najoceÀovanej‰ou digitálnou agentúrou na Slovensku
podºa v˘sledkov národnej kreatívnej súÈaÏe
Zlat˘ klinec. Tento rok sa mi dokonca podarilo získaÈ prestíÏne ocenenie FILIP za prínos
do slovenskej reklamy. Verím, Ïe budeme
pokraãovaÈ vo svetov˘ch úspechoch. Aktuálne sa napríklad ná‰ web, ktor˘ sme vyrobili ako online PF pozdrav, ‰íri vo viac ako 140
krajinách sveta.
Lenka Mlynãeková

(SNSªP). Od roku 2007 je tieÏ ãlenom pracovnej skupiny „Promotion of Equality“
v rámci siete európskych in‰titúcií pre rovnosÈ Equinet. Pravidelne sa spoluautorsky
podieºa na spracovaní Správy o dodrÏiavaní
ºudsk˘ch práv vrátane zásady rovnakého
zaobchádzania v Slovenskej republike, ktorú kaÏdoroãne zverejÀuje SNSªP.
Jedineãn˘ osud mal aj ìal‰í absolvent
PraF UK Július Balco. Tento slovensk˘ prozaik pracoval ako redaktor ãasopisu Romboid, okrem toho pôsobil aj v in˘ch redakciách. Svoje poviedky publikoval okrem
spomínaného Romboidu tieÏ v Mladej tvorbe ãi Slovensk˘ch pohºadoch.
Súãasní ‰tudenti fakulty majú taktieÏ vysoké ambície. Napríklad Eva, ‰tudentka prvého roãníka hovorí: „Po skonãení ‰túdia by
som najprv rada pôsobila na slovenskej politickej scéne, neskôr sa chcem staÈ poslankyÀou v Európskom parlamente.“ Druhák
Michal uviedol: „Neviem e‰te, ão presne
chcem po ‰kole robiÈ, najrad‰ej by som
si v‰ak otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu.“ Prváãka Simona uvaÏuje o vytvorení
vlastnej spoloãnosti, zaoberajúcej sa nehnuteºnosÈami: „VÏdy som sa zaujímala o ãinnosÈ súvisiacu s nehnuteºnosÈami, preto
sa tomu chcem venovaÈ aj po ‰kole.“
V súãasnosti je v‰ak zaznamenaná pres˘tenosÈ vy‰tudovan˘ch právnikov na trhu
práce, preto niet divu, Ïe uplatnenie v tomto odbore vôbec nie je jednoduché a predstavuje dnes skôr privilégium ako samozrejmosÈ.

Monika ·evãíková,
Ingrida Sujová,
‰tudentky Ïurnalistiky FiF UK
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Umelecká osobnosÈ

Martin
âinovsk˘
a jeho medzinárodné

víÈazstvo

ma a zobrazuje. Na jeho vrchole je stále nádej a túÏba, ktorú napæÀa nielen tvorbou, ale aj osobit˘m, hodnotn˘m prístupom k Ïivotu.
Martin âinovsk˘ je aj originálny hudobník. Nahral
niekoºko úspe‰n˘ch CD, kde jeho hudba vytvára útesy prekvapení a rytmick˘ch zázrakov, vÏdy na základe
melodiky a krásy Ïitého a preÏívaného ‰Èastia.
To, Ïe Martin âinovsk˘ cel˘ svoj Ïivot v umeleckom
v˘raze nachádza a zobrazuje svojskosÈ v‰edného,
symboliku reálneho a imagináciu dom˘‰ºaného ãi netransparentného, práve to dodáva jeho tvorbe tú autorskú originalitu. Jeho ºudskosÈ a veºkorysosÈ spolu
s vedomosÈami sú platformou autorovej dlhoroãnej
a zloÏitej pedagogickej práce a jej úspe‰ného napæÀania v tvorbe jeho vysoko‰kolsk˘ch ‰tudentov, absol-

ventov. DokáÏe a vie odovzdaÈ. To je a zostáva v˘sadou len v˘nimoãn˘ch pedagógov.
Známková tvorba je doménou autora desiatky
rokov. Predchádzalo jej rozhodnutie postaviÈ túto, jednu z najnároãnej‰ích techník na pevné základy
a vytvoriÈ ão najlep‰ie predpoklady pre jej rozvoj. S odstupom ãasu kon‰tatujeme, Ïe jeho rozhodnutie malo
v˘znam nielen pre autora, pre jeho celoÏivotn˘ tvoriv˘
rozvoj, ale aj pre Slovensko ako republiku v prestíÏnych úspechoch najlep‰ích v˘sledkov medzi v˘znamn˘mi kultúrami dne‰ného sveta. Vraví o tom aj dne‰né ocenenie, to najvy‰‰ie. Prvá cena v súÈaÏi o najkraj‰iu rytú po‰tovú známku Európskej únie, Grands
Prix de l’Art Philatélique, Bruxelles.
PhDr. ªuboslav Moza, PdF UK

Sochárka, uãiteºka,
terapeutka
i spisovateºka

Jaroslava
·icková-Fabrici
Autor známky (na titulnej strane tohto ãísla)
Martin âinovsk˘ je nositeºom
„Identifikaãného kódu Slovenska“
a desiatok najv˘znamnej‰ích cien a uznaní
doma i vo svete.
Slovenská kultúra mala vÏdy veºk˘ potenciál. Na‰e
v˘tvarné umenie dokázalo zaujaÈ svet v˘nimoãn˘mi
v˘sledkami. Úspechom v‰ak vÏdy predchádzala mnohoroãná odborná príprava a rozvíjanie talentu. Iba
na tejto báze sme dokázali osloviÈ a zaujaÈ svetovú verejnosÈ aj v tak˘ch ‰pecifick˘ch v˘tvarn˘ch disciplínach, ako kniÏná ilustrácia, grafika, keramika, kinetické umenie a v ostatn˘ch rokoch ‰peciálne v známkovej tvorbe.
Je len niekoºko európskych ‰tátov, ktor˘ch známky majú pre filatelistov a nielen pre nich nesmiernu
hodnotu. Sú to známky, malé grafické formy, umelecké diela s jednoznaãne najväã‰ím, celosvetov˘m dosahom na diváka, tvorené klasick˘mi ryteck˘m postupmi. Technikami mimoriadne nároãn˘mi, ktoré vyÏadujú skutoãnú kreativitu i veºkú skúsenosÈ autora.
Preto do tejto tvorivej oblasti vstupuje tak málo umelcov i vydavateºov, ãím hodnota t˘chto diel nesmierne
rastie. Jednu z dominánt svetovej známkovej tvorby
zastávalo âeskoslovensko. Slovensko prirodzene
prevzalo tieto svetové úspechy a vo v˘nimoãnej miere
v nich pokraãuje dodnes. Svedãia o tom v˘sledky slovenskej známkovej ryteckej ‰koly, ktorú zaloÏil a stále
rozvíja Martin âinovsk˘.
Martin âinovsk˘, pedagóg na Katedre v˘tvarnej v˘chovy PdF UK, je nesmierne kreatívny a v‰estrann˘
umelec. Vo voºnej grafickej tvorbe rozvíja tie najvzácnej‰ie objavy imaginatívneho prejavu. Aj vìaka jemnej
lazúrovitej maºbe radíme jeho komornú maliarsku
tvorbu medzi naratívno romantizujúcu s veºk˘m dôrazom na fantáziu a surrealistické v˘razové prostriedky.
Martin âinovsk˘ vo v˘tvarnom umení ãaruje. Je jednou z najv˘znamnej‰ích, vo svete plne re‰pektovan˘ch umeleck˘ch osobností, z tvorivo v˘znamnej generácie absolventov Vysokej ‰koly v˘tvarn˘ch umení
sedemdesiatich rokov dvadsiateho storoãia. Tak ako
zaujal ojedinel˘m videním sveta a jeho svojskou transformáciou do umeleckej podoby, fascinuje aj dnes,
stále kreatívnou fantáziou, ktorú napæÀa zrelosÈ a hodnota poznania a ustaviãného rozvoja. V autorovej tvorbe dominuje obdiv k Ïivotu, ktor˘ bez prestania skú-

Jednou z v˘razn˘ch osobností súãasnej
slovenskej kultúry a pedagogiky je nesporne
Jaroslava ·icková-Fabrici. Je to kon‰tatovanie
bez zveliãenia. Hovorí o jej doteraj‰ích
profesijn˘ch úspechoch vo vysoko‰kolskej
pedagogickej ãinnosti, v oblasti vlastnej
tvorby, ako aj dlhoroãnej trpezlivej práci
v oblasti arteterapie, o pozoruhodn˘ch
v˘sledkoch v komornej ãi monumentálnej
sochárskej tvorbe.
UmelkyÀa dáva svojej práci skutoãnú pridanú
hodnotu. Jej umenie – poznám a sledujem ho uÏ
od zaãiatku sedemdesiatych rokov minulého storoãia – rastie, zreje a napæÀa slovensk˘ umeleck˘
priestor o nepoznané vizuálne, estetické, my‰lienkové i dotykové pocity, ktor˘mi ukr˘va i odkr˘va
svoje mystériá. Jej majstrovstvo sa zjavuje v jej
tvorbe, ako aj cez jej systematickú prácu a trvalú
zainteresovanosÈ v problémoch umenia, v˘chovy
a terapie. Spoznávanie a poznanie. Nikdy nekonãiace ‰túdium poznávania sveta. T˘m vytvára priestor pre jednoduché, ale v‰ehovoriace slovo „hodnoty“.
Autorka desaÈroãia patrí k slovenskej sochárskej scéne v t˘ch poznávacích, tvorivo atraktívnych
a fascinujúcich momentoch, ktoré sú svetové. Potvrdzuje to jej intenzívny kontakt so svetom, sympóziá, v˘stavy, ‰tudijné cesty, podnety. To v‰etko
vstupuje do jej diela, ktoré je uÏ dnes rozsiahle, veºkolepé a predov‰etk˘m pre nás i nastupujúce generácie, zmysluplné a príÈaÏlivé.
Jaroslava ·icková-Fabrici disponuje ako v˘razná osobnosÈ ‰irok˘m spektrom aktivít. Jej pedagogická ãinnosÈ vysoko‰kolskej profesorky na Katedre v˘tvarnej v˘chovy PdF UK je vysoko hodnotená najmä ‰tudentmi, ktor˘m predná‰a a zároveÀ
posúva svoje tajomstvo umenia a Ïivota v Àom.
Je len logické, Ïe t˘m súãasne prestupuje do ìal‰ích tvoriv˘ch oblastí. Jej humanistick˘ princíp
je princípom, ktor˘ usiluje premeniÈ v‰etko ÈaÏké
a problémové na dobré, potrebné a poznané
do nov˘ch, ãasto neprebádan˘ch súvislostí ºudskej
existencie. Je v Àom zakódovan˘ nekoneãn˘ pochod pri odstraÀovaní problémov ºudí. V hºadaní ich
lieãenia. Cez umenie a arteterapiu.
Autorka o tejto téme vydala niekoºko v˘znamn˘ch publikácií, ktoré rozvíjajú novú umelecko-vednú disciplínu, dokázateºne dnes potrebnú pri psychohygiene ãloveka. Vytvára nové kon‰trukcie

Pocta Dostojevskému,
hlina, bronz

ãi metódy pri jej aplikovaní a tvorí nové projekty.
V tomto je u nás ojedinelá, vo svete originálna, citovaná v stovkách odborn˘ch publikácií, t˘kajúcich
sa umenia ãi v˘skumov v rámci arteterapie v mnoh˘ch krajinách Európy, ale i Ázie, Ameriky i Austrálie.
Jedn˘m z jej ostatn˘ch organizátorsk˘ch poãinov bola medzinárodná arteterapeutická konferencia „Quo vadis (art) terapia?“, konaná pri príleÏitosti
65. v˘roãia zaloÏenia PdF UK a 10. v˘roãia zaloÏenia OZ Terra therapeutica v apríli 2011. (Pozn. red.:
O konferencii bliÏ‰ie informujeme na strane 30.)
V˘tvarná tvorba, ako aj pedagogická ãinnosÈ
a terapeutická práca Jaroslavy ·ickovej-Fabrici
disponuje ‰tyrmi navzájom prepojen˘mi základmi,
piliermi, o ktoré sa opiera: spiritualita, harmónia,
zmysel a blízkosÈ. V˘znamovo i formálne tieto ‰tyri
oporné body vytvárajú pôsobiv˘ koneãn˘ efekt.
Je symptomatické, Ïe práve ‰tvorka je symbolom
stability, ktorá z jej diela naozaj vyÏaruje! Z keramick˘ch, kovov˘ch i kamenn˘ch materiálov a ich kombinácií vytvára umelecké skvosty v reliéfoch, voºnej
soche. Odkr˘va tak veºkú ‰kálu tém vychádzajúcich z nekoneãnosti podnetov. Vo svojich cykloch
a sériách umelkyÀa akcentuje najmä ºudskú dôstojnosÈ, vracia sa k základn˘m hodnotám ºudstva, formovan˘m morálkou a estetikou. Na ich základe
tvorí napr. série figurálnych vÏdy filozofujúcich, ale
i estetizujúcich príbehov. V abstraktn˘ch plastikách
in‰pirovan˘ch prírodn˘mi, mäkk˘mi tvarmi dáva divákovi priestor na rezonanciu s vlastn˘mi pocitmi
a preÏívaním. V kaÏdom diele, ãi komplexe tvorby
je v‰ak dôraz na duchovno, krásu, harmóniu
a zmysel. Tieto atribúty sú v jej tvorbe podstatné.
V mesiacoch apríl a máj 2011 realizovala
v reprezentaãn˘ch priestoroch trenãianskej galérie
Milo‰a Alexandra Bazovského spolu so svojím
manÏelom Jánom ·ickom, akademick˘m sochárom, reprezentaãnú autorskú v˘stavu „Sochy medzi nebom a zemou“, v ktorej obaja umelci vystavili
viac ako 80 svojich sochárskych, keramick˘ch
i grafick˘ch diel a vhodne ich doplnili veºkoplo‰n˘mi fotografiami reprodukcií svojich monumentálnych sochárskych prác, ktoré vytvorili v posledn˘ch
10 rokoch na 4 kontinentoch sveta. Spomenutú
v˘stavu povaÏujem za v˘znamnú z dôvodu akcentovania stároãiami overen˘ch hodnôt morálky,
estetiky a duchovna, ktoré akoby v dne‰nej dobe
strácali na svojej aktuálnosti a atraktivite.
Dr. ªuboslav Moza, PdF UK

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD.,
z Katedry manaÏmentu FM UK

• âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Na toto si pamätám veºmi presne – najprv som
chcel byÈ profesionálnym hokejistom. Bol som
vcelku dobr˘ hokejista, za ão som si vyslúÏil
u spoluÏiakov „právo“ obliekaÈ dres s menom Stan
Mikita. To ma „bavilo“ zhruba tak do pätnástich.
Potom sa na scéne objavili The Beatles a mne
bolo okamÏite jasné, Ïe budem profesionálnym
hudobníkom. Boli s t˘m tro‰ku problémy nielen
preto, Ïe som nechcel chodiÈ k holiãovi a (dnes
uÏ nebohému) otcovi vysvetºovaÈ, preão chcem
‰picaté topánky s tro‰ku vyv˘‰en˘m a zúÏen˘m
podpätkom (také vtedy nosil Sir Paul McCartney).
KeìÏe sa to v tom ãase u nás povaÏovalo
za neÏiaducu „burÏoáznu“ kultúru, triedny mi kontroloval ‰kolskú ta‰ku a ich fotografie teatrálne
pred spoluÏiakmi roztrhal. Úmyslu staÈ sa hudobníkom som sa definitívne vzdal po tom, ão som
ako ãlen hudobnej skupiny na strednej ‰kole zistil,
Ïe nástroje, na ktor˘ch hráme (dnes uÏ viem, Ïe to
nebolo len v nástrojoch) sú tak neporovnateºne
odli‰né od toho, na ãom hrajú napríklad Creedence Clearwater Revival, Ïe keì sme hrali
ich skladbu, nik ani len netu‰il, ão to hráme.
Navy‰e som mal prísneho triedneho, ktor˘ nás
v treÈom roãníku poÏiadal, aby sme od rodiãov
priniesli potvrdenie, Ïe motorky, hokejky a gitary
sú zamknuté v pivnici a budú k dispozícii aÏ
po maturite. Vtedy sa to tak dalo urobiÈ. Logicky
to vyústilo do maturitnej skú‰ky s v˘sledkom „v˘borne“, no a s tak˘m ‰tudijn˘m v˘sledkom by som
sa ani neodváÏil povedaÈ triednemu, Ïe nebudem
pokraãovaÈ v ‰túdiu na vysokej ‰kole. PravdaÏe,
nielen to rozhodlo, uÏ vtedy bolo jasné, Ïe vysoká
‰kola je nevyhnutná, ak máte hoci iba hmlistú
predstavu o svojej budúcej kariére.
• âo ste ‰tudovali a preão práve tento odbor?
Na Slovenskej vysokej ‰kole technickej
v Bratislave, strojníckej fakulte. Prvé tri roky sme
mali spoloãn˘ základ a ìal‰ie dva roky som
sa ‰pecializoval na Organizáciu a riadenie podnikov. Pravdepodobne zdedené technické zruãnos-

ti a organizaãné schopnosti podmienili toto rozhodnutie. Pravdupovediac, o inom som ani neuvaÏoval. Vtedy uÏ bolo „jasné“, Ïe budem stredo‰kolsk˘m profesorom. Preto som poãas vysoko‰kolského ‰túdia súbeÏne absolvoval aj pedagogické ‰túdium, obhajoval som dve diplomové
práce z dvoch rôznych odborov a absolvoval dvoje ‰tátne závereãné skú‰ky, samozrejme, z dvoch
odli‰n˘ch odborov.
• Aké cudzie jazyky ovládate?
Anglick˘, ãiastoãne nemecky, na hovorovej úrovni japonsk˘ jazyk, viem sa tieÏ dohovoriÈ vo v‰etk˘ch slovansk˘ch jazykoch, aj keì to je naozaj
na zaãiatoãníckej úrovni.
• âo vám napadne, keì sa povie „práca“?
Za prácu povaÏujem kaÏdú zmysluplnú ºudskú
ãinnosÈ a asi od prírody som tvor, ktor˘ nedokáÏe
neãinne sedieÈ. Dovolenku povaÏujem za potrebnú z hºadiska regenerácie síl, ale pravdupovediac,
ak som sa niekedy nudil, tak najskôr na dovolenke. Na‰Èastie v‰etko, ão som doteraz v Ïivote robil, bola práca, ku ktorej som mal vzÈah.
• Ako rád trávite voºn˘ ãas?
Pomerne veºa ãítam, najrad‰ej literatúru faktu.
Nielen ãítal, ale preãítal som napríklad Bibliu –
Star˘ aj Nov˘ zákon, ale napríklad aj Korán.
Vie ma zaujaÈ aj Zen budhizmus. Prakticky nepoznám literatúru, ktorú sa „nedá“ ãítaÈ. Nemusím sa
s t˘m stotoÏniÈ, ale vÏdy to priná‰a informáciu.
Okrem toho som domáci majster. Myslím si, Ïe
celkom dobr˘. Doma sme uÏ mali aj takého
údrÏbára, ktor˘ doniesol nástroje a ja som si urobil v‰etko sám s jeho nástrojmi, aj som ho zaplatil, akoby to robil on. To preto, Ïe keì vidím ako
drÏí v⁄taãku, viem, Ïe je lep‰ie, keì bude oddychovaÈ. Mám aj záhradu, ale nedá sa povedaÈ, Ïe
by som bol extra dobr˘ záhradkár. Problém mám
napríklad s t˘m, Ïe keì je rastlina malá, nedokáÏem ju odlí‰iÈ od buriny. Pri strihaní viniãa mi
sused kaÏd˘ rok zdôrazÀuje, Ïe musím dávaÈ
pozor na kordón. Ja som tam Ïiadny dodnes
nena‰iel. Vrcholom môjho záhradkárskeho ume-

nia je stromãek, ktor˘ som pred rokmi kupoval
ako jabloÀ, zasadil som ho a on aÏ do dne‰ného
dÀa rodí, ale hru‰ky. Je viac rekreaãn˘ch ‰portov,
ktor˘m sa raz za ãas venujem. Tenis, stoln˘ tenis,
volejbal, plávanie, ale najmä bicyklovanie. Aj keì
s pribúdajúcim vekom to zrejme ãoraz viac bude
‰ach.
• UprednostÀujete televíziu alebo knihy? Preão?
Urãite knihy. V televízii si rád pozriem náuãné
programy a správy, ale v‰etko ostatné, ão ponúka
televízia na rôznych programoch je pre mÀa
nielenÏe nepozerateºné, ale hlavne nepochopiteºné, ako to niekto môÏe pozeraÈ.
• Prezradíte nieão o svojej rodine?
Bez problémov. To preto, Ïe nepredpokladám,
Ïe sa to k nim dostane. Som Ïenat˘ uÏ tridsaÈpäÈ
rokov a navy‰e e‰te aj s tou istou manÏelkou.
Máme dve deti, obidve majú vysoko‰kolské vzdelanie a pracujú pre súkromné spoloãnosti. Máme
aj psa nemeckého ovãiaka, ktorého sme kúpili pre
dcéru, keì bola na strednej ‰kole. Dcéra sa mu
naozaj venuje ako svojmu psovi, manÏelka ho povaÏuje za extra múdre zviera, ale on v skutoãnosti poãúva iba mÀa. Ich príkazy povaÏuje za nezáväzné odporúãania. Zrejme preto, Ïe na prechádzke ho neudrÏí na obojku osoba váÏiaca pod
80 kíl, ão je podmienka, ktorú doma spæÀam iba
ja a teda iba ja s ním chodím na prechádzky.
• âo vás dokáÏe zarmútiÈ?
Som vcelku optimisticky zaloÏen˘ ãlovek, ale
aj tak existujú veci, ktoré ma vedia nahnevaÈ
a zarmútiÈ napriek tomu, Ïe podºa veku uÏ patrím
k t˘m „dospelej‰ím“. Poãas roãného pobytu
v USA som moÏno tisíckrát odpovedal na otázku,
ão bude so Slovenskom po roku 1989, ale hlavne
po 1993. Tvrdil som, Ïe „sme pootriasali strom,
spoloãnosÈ sa oãistí a ìalej sa budeme uberaÈ
cestou ako ktorákoºvek demokratická krajina re‰pektujúca mravné normy, zákony. Národ Ïil dlhé
desaÈroãia v diktatúre, preto si bude váÏiÈ slobodu
a moÏnosÈ spravovaÈ si vlastnú krajinu“. Po dvadsiatich dvoch rokoch je na‰a spoloãnosÈ, Ïiaº,
v takom istom morálnom rozklade, ako bola
na konci osemdesiatych rokov. Najhor‰ie je na
tom skutoãnosÈ, Ïe to uÏ nikoho ani nezaujíma
a akceptuje sa to s falo‰n˘m kon‰tatovaním,
Ïe „na Slovensku je to tak“. Vie ma „dojaÈ“ tieÏ
neprofesionálny prístup a správanie sa ºudí,
od ktor˘ch sa z titulu ich povolania alebo funkcie
oãakáva prav˘ opak. S t˘m sa beÏne a denne
stretávate prakticky, kde sa pohnete.
• âo vás dokáÏe rozosmiaÈ?
V podstate hocião. Vedia ma napríklad rozosmiaÈ aj váÏne veci, ktoré by to vlastne nemali
robiÈ. Iba niekoºko príkladov, posúìte sami: stratégia rozvoja znalostnej spoloãnosti na Slovensku
(porovnajte s dotáciami pre vysoké ‰koly), transformácia slovenského vysokého ‰kolstva (porovnajte rétoriku a fakty za posledn˘ch 20 rokov),
novela vysoko‰kolského zákona a mnoÏstvo
ìal‰ích.
• Máte obºúbenú osobnosÈ (herca, spisovateºa, ‰portovca...)?
Je ich viac. Napríklad Ronald Reagan, Margaret
Teatcher, Henry Fonda, Sophia Loren, Marcelo
Mastroiani, Jack London, Jusepe Verdi, Paul
McCartney, samozrejme – Stan Mikita, ale aj ìal‰í.
• Máte nejak˘ skryt˘ talent?
Jeden som uÏ objavil ako záhradkár, dúfam,
Ïe ìal‰ie uÏ neexistujú.
• Aké hodnoty sú pre vás v Ïivote najdôleÏitej‰ie?
Slovo „hodnota“ pre mÀa znamená to, ão ãlovek
povaÏuje za správne a ão za nesprávne. V súlade
s t˘m moja Ïivotná filozofia, ktorej sa snaÏím pridrÏiavaÈ je: „Nesmie‰ nikomu úmyselne a bezdôvodne ubliÏovaÈ“. To ma nauãil môj otec, keì som
nemal hádam e‰te ani päÈ rokov.
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Databáza titulov
ãoskoro dosiahne

200 000
záznamov

Doc. RNDr. Pavel SÛra, PhD.,
preÏil na univerzite väã‰inu svojho Ïivota.
Spolu s doc. RNDr. Svetozárom
Kalavsk˘m, PhD., sú najskúsenej‰ími
ãlenmi oddelenia CIT UK.
Na schôdzach vedenia oddelenia,
aj mimo nich radi ãerpáme z Palkov˘ch
skúseností. Bolo teda logické,
Ïe to bol práve on, kto dostal
na starosÈ riadenie projektu
databázy absolventov.
• Ako vznikala databáza absolventov?
My‰lienka vytvoriÈ databázu osôb, ktoré získali na Univerzite Komenského niektor˘ z udeºovan˘ch titulov, vznikla v období príprav
na 90. v˘roãie zaloÏenia univerzity, t. j. na prelome rokov 2008/2009. Realizáciou bolo poverené Centrum informaãn˘ch technológií UK. Bolo
potrebné zriadiÈ databázu a vyvinúÈ obsluÏn˘
program na zobrazovanie uloÏen˘ch záznamov
prostredníctvom webového rozhrania, zabezpeãiÈ import dát a moÏnosÈ ich editovania, filtrovania, vytvárania rôznych zostáv podºa Ïelania pouÏívateºa. I‰lo o vysoko odbornú prácu,
ktorú zvládli pracovníci CITu v relatívne krátkom
ãase. Potom nastala zdæhavá etapa zberu archívnych dát.
• Kto sa na projekte podieºal?
Riadením projektu som bol poveren˘ ja. ObsluÏn˘ program k databáze vytvoril na základe
poÏiadaviek vedenia UK ná‰ kolega Gustáv Pálo‰. Pracoval r˘chlo a nesmierne trpezlivo prerábal program na základe dodatoãn˘ch poÏiadaviek, ktoré sa objavili v procese jeho testovania. Na zbere dát sa podieºalo viacero osôb.
Prostredníctvom dohôd o brigádnickej ãinnosti
zamestnala UK ‰tudentov – brigádnikov, ktorí
pod vedením pracovníkov Archívu UK prepisovali papierové údaje do elektronickej formy
a posielali ich za‰ifrovanou formou mne na ìal‰ie spracovanie. Získali sme tak údaje o absolventoch od zaloÏenia univerzity (1919) aÏ
do obdobia, kedy zaãali fakulty postupne pouÏívaÈ elektronické spracovanie ‰tudijnej agendy,
tzv. program ·tudent. Tie údaje, ktoré uÏ existovali v elektronickej podobe boli importované
do databázy absolventov s pomocou autora

a správcu programu ·tudent Ing. Petríka priamo, bez zdæhavého prepisovania.
• Ako dlho ste na databáze pracovali?
Zber dát prebiehal od februára 2009 aÏ
do septembra 2010 a brigádniãky (poväã‰ine
i‰lo o dievãatá) odpracovali vy‰e 5000 hodín.
V pomerne stiesnen˘ch priestoroch Archívu UK
pracovali naraz aj ‰tyria „bádatelia“. Napriek tomu bolo nereálne zozbieraÈ v‰etky star‰ie údaje
do osláv 90. v˘roãia UK, ako to pôvodne vedenie univerzity plánovalo a práce na databáze
pokraãujú dodnes. Ak k brigádnick˘m hodinám
pripoãítame aj aktivity zamestnancov CITu venované tomuto projektu, dostaneme sumár asi
8000 odpracovan˘ch hodín.
• Koºko absolventov teda máme?
Stav napæÀania databázy aktualizujeme priebeÏne na webovej stránke. K dne‰nému dÀu
je zverejnen˘ch vy‰e 197 000 záznamov
a po importovaní tohoroãn˘ch absolventov
urãite prekonáme poãet 200 000 záznamov.
Treba upozorniÈ, Ïe toto ãíslo neznamená ani
poãet absolventov, ani poãet fyzick˘ch osôb.
• BeÏne pouÏívan˘ názov „databáza absolventov“ teda nie je celkom presn˘. Kto
v‰etko sa v databáze nachádza?
Okrem absolventov vysoko‰kolského ‰túdia
s titulom Bc., Mgr. a PhD. sa v zozname nachádzajú aj nositelia rigoróznych titulov, docenti,
profesori a emeritní profesori, ktorí nie sú absolventmi, aj keì prevaÏná väã‰ina z nich na na‰ej
univerzite ‰tudovala. âere‰niãkou na torte sú tituly doctor honoris causa (Dr. h. c.), ktor˘ch
databáza eviduje 113. Preto je lep‰ie hovoriÈ
o databáze osôb, ktoré získali na UK nejak˘
titul. Tá istá osoba sa v databáze môÏe vyskytovaÈ viackrát, a to ako bakalár, magister, rigorózny doktor, docent aj profesor.
• Pri napæÀaní databázy vám pre‰iel cez ruky kus histórie. Objavili ste tam nieão zaujímavé?
Práca na zostavovaní databázy bola pre mÀa
veºmi zaujímavá a pouãná. ZloÏenie UK, ako
ho poznáme dnes, je aktuálne od roku 2002
(vznik fakulty FSEV UK). Málokto vie, Ïe súãas-

Èou univerzity bola napr. Fakulta geologickogeografick˘ch vied UK, alebo odkedy sú bohoslovecké fakulty vo zväzku univerzity. MôÏete
sa o tom doãítaÈ po kliknutí na link „História
fakúlt“ na spodnom okraji stránky s databázou.
Medzi titulmi sa vyskytujú dnes uÏ nepouÏívané
oznaãenia ako Promovan˘ chemik, Promovan˘
detsk˘ lekár alebo Promovan˘ osvetov˘ pracovník. Bolo aj obdobie, kedy absolventi nezískavali Ïiaden titul, iba tzv. absolutórium. V na‰ej
databáze majú takíto absolventi uvedené
v kolónke titul oznaãenie „abs.“. V súvislosti
s miestom narodenia je zaujímavé sledovaÈ,
ako sa menilo zaãlenenie obcí do okresov,
ba dokonca ‰tátov, aj ako sa názvy ‰tátov
postupne menili. Aj pomenovania niektor˘ch
‰tudijn˘ch odborov z minulosti dnes vyvolávajú
úsmev.
• Ak˘ je úãel databázy absolventov?
Som presvedãen˘, Ïe kaÏdá univerzita
by mala maÈ prehºad o tom, koºko absolventov
poãas svojej existencie vychovala a koºko titulov udelila, ba dokonca by mala so svojimi
absolventmi udrÏiavaÈ kontakty aj po skonãení
ich ‰túdia. Na západn˘ch univerzitách je to
beÏn˘m zvykom, z ktorého profitujú tak absolventi, ako aj ‰kola a finanãné príspevky od úspe‰n˘ch a bohat˘ch absolventov predstavujú
pre ‰kolu príjemné zv˘‰enie rozpoãtu. V tomto
smere má na‰a univerzita znaãné rezervy.
Databáza absolventov môÏe byÈ aj uÏitoãnou
pomôckou pre t˘ch pracovníkov univerzity,
na ktor˘ch sa obracajú rôzne in‰titúcie so ÏiadosÈou o overenie dokladov o vzdelaní. Aj keì
záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní ‰túdia, ãi získaní titulu, môÏe
uºahãiÈ vyhºadávanie v archívnych dokumentoch. V neposlednom rade môÏe databáza pomôcÈ samotn˘m absolventom pri vyhºadávaní
mien svojich ãasto uÏ zabudnut˘ch spoluÏiakov, po vyfiltrovaní údajov podºa miesta narodenia získaÈ zoznam rodákov, ktorí ‰tudovali
na UK a pod.
• Kto má k databáze prístup? Je ÈaÏké v nej
vyhºadávaÈ?
Databáza je prístupná kaÏdému, kto si otvorí
v internetovom prehliadaãi domovskú stránku
univerzity a klikne na link „Tituly udelené
na UK“, alebo zo stránky moja.uniba.sk. Vyhºadávanie je jednoduché. Ak by niekomu robilo problém, má moÏnosÈ otvoriÈ si priamo z databázy stránky „Návod na vyhºadávanie“
a „Vysvetlivky“.
• Kedy bude moÏné povaÏovaÈ databázu
za úplnú?
Odhliadnuc od toho, Ïe poãet udelen˘ch titulov neustále narastá, a to nielen na konci kaÏdého akademického roka, ale aj poãas neho,
nemôÏeme zaruãiÈ úplnosÈ databázy ani z hºadiska star‰ích údajov. Existuje viacero neúpln˘ch alebo pochybnosÈ vzbudzujúcich údajov,
ktoré jednotlivo preverujú pracovníci Archívu
UK a postupne sú opravené údaje importované
do databázy. Ku skompletizovaniu údajov môÏu prispieÈ aj náv‰tevníci stránky s databázou
t˘m, Ïe po kliknutí my‰ou na „Oznámte chybu“
vyplnia krátky formulár, v ktorom uvedú správne, resp. dosiaº ch˘bajúce údaje. Zatiaº túto
sluÏbu vyuÏilo 30 náv‰tevníkov webu.

Matú‰ Kováãik, CIT UK

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Konferencia
s témou

Pavlovo
uãenie

o ospravedlnení

Koºko

jazykov
vie‰,
toºkokrát
si lekárom...
V duchu tohto hesla sa dÀa 5. 5. 2011 konala
Jazyková súÈaÏ na JLF UK v Martine.
Ústav cudzích jazykov pod vedením
PhDr. Márie Bujalkovej, CSc., zorganizoval
tohto roku uÏ po jedenásty krát jazykovú
súÈaÏ podporovanú nadáciou Dr. Jozefa
Lettricha a Obãianskym zdruÏením
pre rozvoj zdravotníckeho vzdelávania.
SúÈaÏ sa stala na JLF UK tradíciou vìaka veºkému záujmu ‰tudentov medicíny i nelekárskych ‰tudijn˘ch programov. Jazykovo najzdatnej‰í ‰tudenti
v‰etk˘ch roãníkov ju vnímajú ako v˘zvu prezentovaÈ svoje jazykové a odborné vedomosti pred publikom, ão si od nich vyÏaduje nielen kompetencie,
ale aj odvahu. Tieto zruãnosti si ‰tudenti rozvíjajú
na hodinách cudzích jazykov, nakoºko sú potrebou
ãoraz nevyhnutnej‰ou pre profesiu lekárov ako
aj odborníkov nelekárskych programov.
Na XI. roãníku súÈaÏe sa zúãastnilo 45 ‰tuden-

Katedra Novej zmluvy Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK organizovala v dÀoch
5. – 6. mája 2011 medzinárodnú vedeckú
konferenciu na tému „Pavlovo uãenie
o ospravedlnení v kontexte
Ïidovsko-kresÈanského dialógu“ v rámci
vedecko-v˘skumného projektu VEGA
ã. 1/0107/10 s názvom „Corpus Paulinum
ako paradigma medzináboÏenského
dialógu v multikultúrnej spoloãnosti“.
Problematika medzináboÏenského dialógu je jednou z kºúãov˘ch a aktuálnych celospoloãensk˘ch
tém, ktoré rezonujú v súãasnosti predov‰etk˘m
v krajinách Európskej únie. Medzi hlavné ciele tohto
projektu patrí overenie hypotézy, ktorá hovorí,
Ïe zvesÈ apo‰tola Pavla
sa môÏe staÈ koncepãn˘m
v˘chodiskom pre ìal‰ie budovanie funkãného medzináboÏenského dialógu,
zvlá‰È Ïidovsko-kresÈanského dialógu v súãasnej multikultúrnej spoloãnosti, ktorá
sa svojou ‰truktúrou v mnohom pribliÏuje spoloãnosti,
v ktorej Ïil a pôsobil Pavol.
Spoloãné korene judaizmu
a kresÈanstva sú predpokladom jeho rozvoja vo viacer˘ch rovinách, napríklad
pri spoloãnom rie‰ení aktuálnych etick˘ch otázok, otázok sociálnej spravodlivosti,
v˘znamu a úlohy náboÏenskej a kultúrnej tradície

tov. SúÈaÏili v anglickom a nemeckom jazyku v odboroch v‰eobecné lekárstvo a nelekárske ‰tudijné
programy. ·tudenti si sami zvolili odbornú tému,
ktorú väã‰ina z nich prezentovala uÏ na hodine cudzieho jazyka ako povinnú súãasÈ jazykovej prípravy na JLF UK. Väã‰inou odzneli veºmi aktuálne
a neraz odborne nároãné témy ako napríklad: The
Difference between Men’s and Women’s Brains,
The Fly or Fight Hormone, Human and space, Multiple Sclerosis (AJ), Karpaltunnelsyndrom, Phenylketonurie, Leben mit der Zuckerkrankheit (NJ).
SúÈaÏ prebiehala paralelne v piatich sekciách,
v kaÏdej z nich pracovala hodnotiaca porota pozostávajúca z dvoch fakultn˘ch uãiteºov cudzieho
jazyka a dvoch hosÈujúcich ãlenov, z ktor˘ch jeden
bol „native speaker“. Okrem v˘sledkov písomn˘ch
testov, ktor˘mi súÈaÏ zaãala, porota hodnotila úroveÀ ústneho jazykového prejavu (v˘ber témy,
jej spracovanie – „contents“ a „body language“).
·tudenti demon‰trovali zároveÀ svoje zruãnosti
v pouÏívaní IT. Zvolené témy boli spracované
na vysokej úrovni v súlade s pravidlami úspe‰ného

a podobne. V˘sledkom tohto dialógu má byÈ schopnosÈ rozvíjaÈ spoloãné dediãstvo, a t˘m viesÈ celú
spoloãnosÈ k uplatÀovaniu zásad tolerancie a náboÏenskej slobody pri zachovaní vlastnej identity náboÏenského spoloãenstva.
Konferencia Pavlovo uãenie o ospravedlnení
v kontexte Ïidovsko-kresÈanského dialógu tematicky
nadviazala na v poradí prvú vedeckú konferenciu
uvedeného projektu s názvom „Pavlova misia a multikultúrna spoloãnosÈ“, ktorá sa konala v októbri
2010 a ktorá bola zameraná na problematiku
Pavlovej misie v multikultúrnom prostredí vtedaj‰ieho grécko-rímskeho sveta 1. storoãia po Kr.
Konferencia sa konala v anglickom jazyku
a okrem domácich teológov sa jej zúãastnili ‰piãkoví odborníci zaoberajúci sa v˘skumom Pavlovej teológie z Nemecka, Nórska, Maìarska a âeskej republiky, vrátane dvoch odborníkov z USA. Medzi hlavné vedecké ciele konferencie patrili otázky rôznych
aspektov interpretácie Pavlovho uãenia o ospravedlnení v kontexte Ïidovsko-kresÈanskej teológie,
zvlá‰È z hºadiska súãasného stavu v˘skumu v oblasti takzvanej Novej a Starej perspektívy na Pavla.
Snahou prítomn˘ch bolo hºadaÈ nové prístupy
a rie‰enia pri interpretácii tejto dôleÏitej súãasti
Pavlovho teologického myslenia a zvesti a v uvedenom kontexte naãrtnúÈ a zhodnotiÈ úãinné mechanizmy prekonávania jestvujúcich prekáÏok v rozvoji
funkãného a efektívneho Ïidovsko-kresÈanského
medzináboÏenského dialógu. Úãastníci konferencie
na záver vyzdvihli celkov˘ priebeh ako aj prínos konferencie, ktorá úspe‰ne nadviazala na medzinárodn˘
v˘skum v danej oblasti a vytvorila základy pre jeho
ìal‰ie pokraãovanie.
Mgr. Franti‰ek Ábel, PhD.,
prodekan EBF UK, vedúci projektu

prezentovania odborn˘ch problémov a dodrÏiavaním lekárskych etick˘ch noriem. Hodnotiace poroty sa jednoznaãne zhodli na stúpajúcej úrovni jazykov˘ch zruãností a odborn˘ch vedomostí ‰tudentov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Práve
z t˘chto dôvodov boli rozdiely medzi závereãn˘mi
súãtami bodov u ‰tudentov veºmi malé. Smelo
preto moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe v‰etci súÈaÏiaci splnili
podmienky súÈaÏe a teda aj oãakávania svojich
uãiteºov.
V kaÏdej sekcii boli udelené tri miesta, ktoré boli
finanãne honorované a odmenené diplomom. ·tudentom, ktorí sa zúãastnili na prv˘ch miestach
bola udelená Cena dekana v hodnote 100 eur.
XI. roãník jazykovej súÈaÏe ukázal nielen vysokú
úroveÀ jazykovej prípravy ‰tudentov, ale aj ich
vzrastajúcu motiváciu uãiÈ sa cudzie jazyky, bez
ktor˘ch sa absolventi lekárskych fakúlt v súãasnosti uÏ nezaobídu.
PhDr. Gabriela Poláãková,
Ústav cudzích jazykov JLF UK v Martine
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Zjednotení v rozmanitosti
Kontinentálna Európa je domovom
mnoh˘ch jazykov. Nemeck˘ jazyk
má ako pracovn˘ jazyk EÚ v˘znamné
miesto v ‰truktúre 23 oficiálnych jazykov
Európskej únie. Vzhºadom na regionálnu
blízkosÈ Slovenskej republiky a Rakúska
je aj najãastej‰ie pouÏívan˘m cudzím
jazykom v Bratislave a v jej okolí.
S cieºom priblíÏiÈ ‰tudentom konferenãnú
atmosféru a poskytnúÈ priestor na vlastné prezentácie a kreativitu sa na Fakulte managementu UK (FM UK) za tónov Ódy na radosÈ dÀa 9.
mája 2011 konala v poradí uÏ 4. vedecká ‰tudentská konferencia s názvom „Zjednotení
v rozmanitosti“. ·tudenti a akademickí funkcionári FM UK si pripomenuli, ão v‰etko nám priniesol proces európskej integrácie. Európska
civilizácia vytvorila veºkolepé hodnoty, ktoré sa
snúbia s kultúrnym, náboÏensk˘m a humanistick˘m dediãstvom Európy. Európa zjednotená
v rozmanitosti vytvára osobitn˘ priestor ºudskej
nádeje a prosperity pre v‰etk˘ch obãanov
európskeho kontinentu a na celom svete.
·tudenti nemeckého programu FM UK diskutovali o EÚ a o jej v˘zname pri zjednocovaní
európskeho kontinentu. V ãoraz viac globalizujúcom sa svete znamená znalosÈ cudzích jazykov konkurenãnú v˘hodu, a to je práve záme-

rom ‰tudijného programu medzinárodn˘
manaÏment so zreteºom na získavanie odbornej
spôsobilosti v nemeckom jazyku a zlep‰ovanie
uÏ nadobudnut˘ch jazykov˘ch kompetencií.
Okrem tejto v˘znamnej akademickej aktivity
majú ‰tudenti nemeckého programu FM UK
moÏnosÈ zúãastÀovaÈ sa európskych mobilít
a ‰tudovaÈ na renomovan˘ch univerzitách
nemecky hovoriacich krajín EÚ.
SkutoãnosÈ, Ïe ‰tudenti majú jazykové
schopnosti na vysokej úrovni, potvrdila aj
nemecká lektorka PD Dr. phil. habil. Sabine
Eickenrodt, ktorá na Filozofickej fakulte UK
zastupuje organizáciu DAAD, ktorá
má v pôsobnosti aj v˘menu ‰tudentov na akademickej pôde.
Lektorka vyzdvihla práve vysokú
kultúrnosÈ, odborn˘ jazykov˘ prejav a mimoriadnu kvalitu prezentovan˘ch ‰tudentsk˘ch prác, ão je
pre nemeck˘ program veºká
pochvala, nakoºko ‰tudenti nie sú
germanisti.
V˘znamn˘m hosÈom konferencie bol kultúrny ata‰é z Nemeckého veºvyslanectva v Bratislave Dipl.-Kfm. Ronald Westebbe, ktor˘ vo svojom vystúpení
ocenil aj odborné znalosti ‰tuden-

tov o EÚ. Nemecké veºvyslanectvo zároveÀ
prevzalo zá‰titu nad ‰tudentskou vedeckou
konferenciou.
To, Ïe 9. máj patrí k v˘znamn˘m udalostiam
potvrdila aj prezidentka Slovenskej asociácie
európskych ‰túdií na Slovensku doc. JUDr.
Vlasta Kunová, CSc. UÏ 20 rokov sa zaoberá
európskym právom a v minulosti harmonizáciou
slovenskej legislatívy s právom EÚ. Vo svojom
príhovore vyzdvihla to, Ïe nemeck˘ jazyk je
spoloãn˘m jazykov právnikov.
Po príhovore dekana FM UK prof. RNDr.
Jozefa Komorníka, DrSc., nasledovali jednotlivé
prezentácie ‰tudentov nielen z domácej Fakulty
managementu UK, ale aj hosÈujúceho nemeckého ‰tudenta zo Stredoeurópskej vysokej
‰koly v Skalici.
Mgr. Petra Milo‰oviãová, PhD., FM UK

Európska konferencia
o vysoko‰kolskom vzdelávaní
V dÀoch 19. – 21. mája 2011 sa
v Bratislave konala v˘roãná konferencia
EC2E2N (European Chemistry and
Chemical Engineering Education
Network). V rámci „Medzinárodného roka
chémie – International Year of Chemistry
– IYC 2011“ malo otvorenie konferencie
o nieão slávnostnej‰í priebeh ako b˘va
zvykom, pretoÏe sa uskutoãnilo v Aule UK.
Konferenciu
otvoril
prorektor
Ivan
Ostrovsk˘. K úãastníkom z 26 krajín Európy,
Austrálie, JuÏnej Afriky, Egypta, Kanady
a USA sa prihovorila prodekanka PriF UK
Marta Kollárová, novozvolen˘ prezident
EuCheMS Ulrich Schubert z Viedne, zástupca
IUPAC John Corish z Dublinu, koordinátor
EC2E2N projektu Anthony Smith z Lyonu,
predseda ECTN Asociácie Henryk Koroniak
z Poznane, dekan FCHPT STU v Bratislave
Ján ·ajbidor a predseda Slovenského národného komitétu IUPAC Du‰an Berek. Hovorili
predov‰etk˘m o centrálnom postavení chémie medzi prírodn˘mi vedami, o potrebe

v chémii na UK
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44 darcov krvi na FTV· UK
Fakulta telesnej v˘chovy a ‰portu UK
v Bratislave zorganizovala tak
ako po iné roky akciu darovania krvi
v jarnom termíne – 11. mája.
Univerzitná kvapka krvi organizovaná minul˘
rok v jesenn˘ch mesiacoch, aj keì bola dobre
zorganizovaná a vcelku úspe‰ná, na‰ich ‰tudentov a zamestnancov veºmi neoslovila. Na‰i
darcovia sú totiÏ roky zvyknutí, Ïe vÏdy dvakrát
do roka príde na na‰u fakultu mobilná jednotka
a oni budú môcÈ darovaÈ krv
v im známom prostredí, bez
ãasov˘ch strát a v kruhu svojich priateºov a spoluÏiakov.
Preto nutnosÈ dochádzania
na iné fakulty za úãelom
darovania krvi spôsobila, Ïe
v rámci Univerzitnej kvapky
krvi bol záujem o darovanie
krvi na na‰ej fakulte mal˘.
Po konzultácii so zodpovedn˘mi pracovníkmi Národnej transfúznej sluÏby SR
(NTS SR) bol preto v tomto
roku opäÈ dohodnut˘ odber
na na‰ej fakulte. Rozhodli
sme sa zintenzívniÈ propagá-

vzdelávania v tomto odbore, o vzájomnom
interdisciplinárnom prepájaní základného v˘skumu a spolupráci s chemick˘m priemyslom.
Du‰an Veliã úãastníkom priblíÏil históriu
chemického vzdelávania na Slovensku, ktoré
sa „zviditeºnilo“ zaloÏením Baníckej Akadémie
v Banskej ·tiavnici v roku 1762 nariadením
panovníãky Márie Terézie. Katedra chémie,
mineralógie a metalurgie bola zriadená ako
prvá katedra novej vysokej ‰koly dekrétom
Dvorskej komory 13. júna 1763. Prví profesori chémie M. J. Jacquin, G. A. Scopoli, ãi
rodák zo Smolníka Anton Ruprecht, vybudovali prvé ‰kolské chemické laboratóriá, kde
mohli sami i so ‰tudentmi experimentovaÈ. UÏ
vtedy tvrdili, Ïe ak sa teória nespája s experimentovaním, nemá opodstatnenie. Experimentovalo sa aj v rámci konania „Prvého
vedeckého kongresu v Sklen˘ch Tepliciach“
v roku 1786, ktor˘ zorganizoval I. A. Born a A.
Ruprecht.
Po predná‰ke zástupkyne CEFICU Silvie
Wilmet o potrebe v˘chovy mlad˘ch chemikov
pre chemick˘ priemysel, sa konferencia presunula na PriF UK, kde pokraãovali ìal‰ie zaujímavé podujatia.
Odznelo ìal‰ích sedem predná‰ok – o chemickom vzdelávaní v Austrálii, o úlohe
Americkej chemickej spoloãnosti pri akreditácii nov˘ch ‰tudijn˘ch programov, o ionizujúcom Ïiarení v medicíne, o potrebe medziodborového ‰túdia chémia – biológia – medicína,
o premostení chémie a literatúry, o európskych Ïenách v chémii, ale aj o tom – „preão
chémia“ urãená predov‰etk˘m stredo‰kolá-

ciu a informovanosÈ ‰tudentov o v˘zname darcovstva, ako aj v˘hodách, ktoré z neho vypl˘vajú. Nemám na mysli v˘hody hmotné, vidina
odmeny urãite nie je motiváciou pre potenciálnych darcov krvi, aj keì si myslím, Ïe by si darcovia v‰eobecne zaslúÏili viac pozornosti
a vìaky najmä od ‰tátu. Do prípravy akcie sa
zapojili v‰etky katedry, diskutovalo sa o tom na
kolégiu dekana, vedúci katedier sa snaÏili zaktivizovaÈ zamestnancov ale najmä ‰tudentov, aby
sa do tejto mimoriadne prospe‰nej akcie zapo-

jili. Oplatilo sa to, a tak môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe
pracovníci NTS SR odchádzali od nás spokojní,
nakoºko pri‰lo spolu 44 darcov, najmä z radov
‰tudentov a doktorandov.
Na‰a fakulta vychádza darcom krvi naozaj
v maximálnej miere v ústrety, a tak, hoci to zo
zákona nevypl˘va, v na‰ej kolektívnej zmluve je
zakotven˘ deÀ pracovného voºna pre darcu
z radov zamestnancov a ‰tudentom sa zapoãíta táto aktivita do sumy bodov potrebn˘ch pre
získanie internátu. Urãite v‰ak tieto v˘hody nie
sú t˘m, ão by priviedlo ãlenov na‰ej fakulty
k darcovstvu. Je to skôr podmienené schopnosÈou mlad˘ch ºudí konaÈ nezi‰tne v prospech
druh˘ch, vlastnosÈami ako je altruizmus, schopnosÈ vcítenia sa do poloÏenia ºudí s váÏnymi
ochoreniami, odkázan˘mi na túto Ïivotodarnú
a doposiaº nenahraditeºnú tekutinu. Som rada,
Ïe napriek v‰eobecne roz‰írenému skeptickému
názoru spoloãnosti na dobro v ºuìoch, patria aj
na‰i zamestnanci a ‰tudenti k t˘m, ktorí sú
schopní dobré skutky konaÈ.
doc. MUDr. Janka Lipková, PhD., FTV· UK
Foto: Anton Lednick˘

Na

Medickú
kvapku krvi
pri‰li aj
kom. Podstatná ãasÈ rokovaní sa konala v 14
pracovn˘ch skupinách, kde sa diskutovalo
o rôznych aspektoch a problémoch chémie
t˘kajúcich sa ‰tudentsk˘ch aktivít, transparentnosti, zamestnateºnosti, atraktívnosti, previazanosti chemického a inÏinierskeho vzdelávania, chemick˘ch testov a testovacích centier, ale
aj o lingvistick˘ch problémoch chemikov a pod.
Veºkú priazeÀ prítomn˘ch si získali dve
„Magic Chemistry Show“. Kolegovia z Katedry
didaktiky Prírodovedeckej fakulty UK pripravili
ãarodejnícke bakalárske skú‰ky z chémie
a ‰tudenti z Palerma presviedãali prítomn˘ch
o moÏnostiach „nemoÏného“. Na obe predstavenia boli pozvaní aj ‰tudenti z gymnázií
Bratislavského kraja a víÈazi súÈaÏe základn˘ch ‰kôl o najlep‰í poster na tému „Chémia
na kaÏd˘ deÀ“ ãi víÈazi Letnej ‰koly 2010
v Nitre. VíÈazi dostali namiesto medailí visaãky
úãastníkov konferencie, ako aj ich „prvé konferenãné materiály“ a knihy o histórii chémie
a mineralógie v Banskej ·tiavnici. Veríme, Ïe
nám zostanú verní a budú naìalej ‰íriÈ dobré
meno slovenskej chémie.
Medzi kultúrno-spoloãenské podujatia pre
úãastníkov patrilo aj prijatie primátorom
Bratislavy Milanom Ftáãnikom v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca. Predstavil im históriu a súãasnosÈ Bratislavy a prisºúbil, Ïe prijatie úãastníkov konferencie EC2E2N v Medzinárodnom roku chémie na bratislavskej radnici zostane zapísané v jej análoch, a tak sa stávajú súãasÈou histórie Bratislavy.

Bratislavsk˘ spolok medikov na LF UK
v spolupráci s vedením VI DruÏba UK
a ‰tudentskou samosprávou zorganizovali
dÀa 12. mája 2011 v priestoroch VI
DruÏba UK Medickú kvapku krvi. Samotn˘
odber zabezpeãovali pracovníci Národnej
transfúznej sluÏby SR. Krv darovalo 25
‰tudentov prevaÏne z LF UK, ale aj PraF
UK a PriF UK.
Atmosféra podujatia bola v˘borná,
viacerí náv‰tevníci sa informovali ãi sa
bude akcia e‰te niekedy opakovaÈ. Preto
oãakávame, Ïe sa nám podarí vytvoriÈ
úspe‰nú tradíciu a na kaÏdé ìal‰ie takéto
humanitné podujatie príde krv darovaÈ
ãoraz viac ‰tudentov. NajbliÏ‰ie to chceme
skúsiÈ zaãiatkom nového ‰kolského roku.

M. Sali‰ová

Daniel ·inka, VI DruÏba UK

z in˘ch fakúlt
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Lingvistické predná‰ky
profesorov z Nemecka a Ruska

na pedagogickej
V predsviatoãnom období,
ako aj bezprostredne po Veºkej noci sa
v priestoroch Katedry nemeckého jazyka
a literatúry Pedagogickej fakulty UK
konali pre ‰tudentov a pracovníkov
katedry dve v˘znamné lingvistické
podujatia – hosÈovské predná‰ky prof. Dr.
Jürgena Lenerza z partnerskej univerzity
v Kolíne nad R˘nom a prof. Dr. Dmitrija
O. Dobrovol’skeho z Ústavu ruského
jazyka Ruskej akadémie vied v Moskve.
Ako prv˘ v dÀoch 19. a 20. apríla 2011
Katedru nemeckého jazyka a literatúry PdF UK
nav‰tívil profesor Lenerz. Jeho krátku ale vzácnu náv‰tevu bolo moÏné uskutoãniÈ na pozvanie hosÈujúceho pracoviska prostredníctvom
projektu Erasmus. V rámci akademick˘ch
mobilít sú vedecko-pedagogickí pracovníci
z tejto in‰titúcie ãast˘mi hosÈami katedry
nemeckého jazyka a literatúry, rovnako aj na‰i
zamestnanci boli uÏ niekoºkokrát reciproãne
pozvaní na ‰tudijné, predná‰kové alebo
v˘skumné pobyty.
Prof. Jürgen Lenerz ‰tudoval germanistiku
a anglistiku na Ludwig-Maximilians-Universität
v Mníchove a na Massachusetts Institute of
Technology v USA. V súãasnosti pôsobí ako
profesor nemeckej jazykovedy na In‰titúte
nemeckého jazyka a literatúry na Univerzite
v Kolíne nad R˘nom. Vo svojej najnov‰ej
vedeckej práci sa venuje modern˘m náhºadom
na skúmanie fenoménu jazyka v‰eobecne,
syntaxi a sémantike súãasného nemeckého
jazyka z hºadiska moÏnosti ich prepojenia
a vzájomného ovplyvÀovania sa.
Pre poslucháãov Katedry nemeckého jazyka
a literatúry PdF UK predniesol obsahovo aj formálne excelentn˘ cyklus predná‰ok pod náz-

fakulte

vom „Moderné tendencie skúmania jazyka“,
ktor˘ mal u ‰tudentov,
ako aj kolegov mimoriadny ohlas. Napriek
vedeckej
nároãnosti
jednotliv˘ch tém ukázal
profesor Lenerz aj svoje
pedagogické majstrovstvo a dokázal priblíÏiÈ
tieto témy aj zaãiatoãníkom v oblasti jazykovedy prijateºnou, miestami
aÏ humornou formou
bez toho, aby zníÏil ich
v˘povednú hodnotu.
Prof. Jürgen Lenerz z univerzity v Kolíne nad R˘nom predná‰al ‰tudentom
Prof. Dr. Dmitrij O.
o modern˘ch tendenciách skúmania jazyka
Dobrovol’skij predná‰al
‰pecifiká
obraznej lexiky (metafor a frazeologizna katedre dÀa 27. apríla 2011. ·tudoval germov), ktorá je v súãasnosti v centre záujmu
manistiku na univerzitách v Moskve a v Lipsku.
kognitívnej lingvistiky a ktorá spoãíva v tom, Ïe
V súãasnosti pôsobí na Ústave ruského jazyka
v sémantickej ‰truktúre t˘chto prvkov slovnej
Ruskej akadémie vied v Moskve a v Ústave
zásoby je vÏdy prítomn˘ obrazn˘ komponent.
korpusovej lingvistiky a textov˘ch technológií
To znamená, Ïe figuratívny v˘znam lexikálnych
Rakúskej akadémie vied vo Viedni, zároveÀ
jednotiek musíme skúmaÈ vÏdy na pozadí ich
pôsobí ako profesor na univerzitách vo Viedni
vnútornej formy, resp. motivácie. Túto súvislosÈ
a v Ústave slavistiky na Univerzite v ·tokholme.
dokazujú aj súãasne v˘skumy a experimenty
Profesor Dobrovoºskij patrí k najrenomovanejv oblasti psycholingvistiky. VzÈahy medzi
‰ím súãasn˘m lingvistom v oblasti lexikálnej
obrazn˘m prvkom a lexikalizovan˘m v˘znasémantiky a frazeológie, v˘znamne sa angaÏumom v‰ak nemoÏno predpovedaÈ, moÏná je
je v oblasti korpusovej lingvistiky a mimoriadna
len retrospekcia pri v˘klade utvorenia konkrétje jeho lexikografická aktivita pri tvorbe jednonych v˘znamov.
a dvojjazyãn˘ch slovníkov.
Odborne a metodicky na vysokej úrovni
Pre poslucháãov Katedry nemeckého jazyka
spracovaná predná‰ka profesora Dobroa literatúry PdF UK predniesol predná‰ku na
voºskeho bola u ‰tudentov prijatá veºmi pozitívtému „Motivation in Lexik und Idiomatik“, ktorá
ne. Te‰íme sa na ìal‰ie podobné stretnutia.
zaujala svojím inovatívnym vyuÏitím moÏností
kognitívnej a korpusovej lingvistiky pri skúmaní
prof. Mgr. Peter ëurão, CSc.,
lexikálno-sémantick˘ch vlastností slovnej zásoMgr. Katarína Hromadová, PhD., PdF UK
by. Profesor Dobrovoºskij poukázal najmä na

Konferencia o slovansk˘ch
jazykov˘ch a kultúrnych
V dÀoch 14. a 15. apríla 2011
sa pod zá‰titou Katedry slovansk˘ch
filológií FiF UK v Bratislave a Instytutu
Filologii S∏owiaƒskiej Jagelovskej
univerzity v Krakove konala na pôde
Filozofickej fakulty UK medzinárodná
vedecká konferencia „Slavia. Slovanské
jazykové a kultúrne identity“, ktorej
organizátormi boli traja doktorandi
z vy‰‰ie uveden˘ch pracovísk
– Mgr. Kamila Wojnar Ondicová,
mgr Rafa∏ Bracki a mgr Robert Wilgocki.

identitách

Odborn˘mi garantkami konferencie boli
dr hab. Halina Mieczkowska, profesorka Instytutu Filologii S∏owiaƒskiej Jagelovskej univerzity v Krakove a prof. PhDr. Marta Panãíková,
CSc., z Katedry slovansk˘ch filológií FiF UK.
Konferencia, hoci usporiadaná po prv˘ raz,
rozvírila veºkú vlnu záujmu medzi ‰tudentmi
posledn˘ch roãníkov magisterského ‰túdia,
doktorandmi a mlad˘mi vedeck˘mi pracovníkmi z 8 krajín a 17 univerzít, ktorí tak mali vynikajúcu príleÏitosÈ nadviazaÈ medzi sebou kontakty a podeliÈ sa o svoje poznatky v oblasti

slovansk˘ch jazykov˘ch a kultúrnych identít.
Logom konferencie sa stal srdcovit˘ lipov˘
list v troch farbách: modrej, bielej a ãervenej,
lebo práve ony boli v minulosti oficiálne prijaté
za symboly slovanstva. Aj diskusia prebiehala
v troch jazykoch: slovenskom, ãeskom a poºskom. Celkovo odznelo 36 príspevkov, v ktor˘ch reãníci priniesli zaujímavé postrehy
a my‰lienky na rôzne typy identity: stredoeurópsku, juÏnoslovanskú v˘chodoslovanskú,
identity slovansk˘ch národnostn˘ch men‰ín,
multikultúrnych a pohraniãn˘ch oblastí, ãi
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identity presídlencov. Pojmu identita tak prisudzovali individuálny, ãasto veºmi originálny
obsahov˘ rozmer presahujúci geografické
hranice krajín, ãi tradiãne zauÏívané spôsoby
interpretácie. Identitu vzali na mu‰ku z pohºadu jazykovo-lexikálneho: ako inonárodné
prvky v domácom jazyku; spoloãensko-etického: ako rôzne spôsoby správania sa, ale aj
vnútorn˘ch pocitov a emócií jednotlivcov
v inom, cudzom prostredí; z uhla politicko-spoloãenského: ako stanovisko ‰tátu na existenciu
národnostn˘ch men‰ín na jeho území a pod.
Autori príspevkov sa tak nedotkli otázky
identity iba z historickej perspektívy, ale zaujímali ich aj stále aktuálne otázky vlastenectva,
ãi nacionalizmu v súãasnej dobe globalizácie,
problematika vzÈahu národnej identity a jazyka, resp. jazykovej politiky, ãi existencia nadnárodnej identity jednotliv˘ch Slovanov.

V˘sledkom sa tak stali aj anal˘zy rôznych spoloãensk˘ch a filozofick˘ch názorov, v súvislosti s ktor˘mi si úãastníci konferencie kládli
najmä otázku relevantnosti v dne‰nom 21.
storoãí. Rovnako zaujímav˘mi boli aj prezentácie k odzrkadºovaniu sa slovanskej identity
v literatúre a in˘ch formách umenia.
Konferenciu otvorili mladí. Okrem nich ale
v plenárnom zasadnutí konferencie vystúpili aj
poprední odborníci z Poºska: dr hab. Halina
Mieczkowska, profesorka Instytutu Filologii
S∏owiaƒskiej Jagelovskej univerzity v Krakove,
dr hab. Krystyna Jarzàbek, profesorka
Sliezskej univerzity v Katoviciach, dr Joanna
Przyklenk zo Sliezskej univerzity v Katoviciach, mgr Sabina Prejsnar-Szatyƒska
z Jagelovskej univerzity v Krakove, ale aj doc.
PhDr. Jana Pekaroviãová, PhD., z Katedry
slovenského jazyka FiF UK.
Na slávnostnom otvorení sa zúãastnili aj
ìal‰í vzácni hostia z Poºska a Slovenska: pani
Ma∏gorzata Wierzbicka, zástupkyÀa veºvyslanca Poºskej republiky v Slovenskej republike, zástupca riaditeºa Poºského in‰titútu pán
Tomasz Grabiƒski, prodekan pre rozvoj fakulty a informaãné technológie doc. Mgr. Vincent
Múcska, PhD., vedúca Katedry slovansk˘ch
filológií doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
Príspevky, ktoré odzneli, budú publikované
v recenzovanom zborníku, ktorého vydanie je
plánované na december 2011. Sponzormi
konferencie boli Veºvyslanectvo Poºskej
republiky v SR, SpoloãnosÈ doktorandov
Jagelovskej univerzity v Krakove a Poºsk˘
in‰titút v Bratislave.
Mgr. Priska Sekerová, doktorandka na FiF UK

Slovensko-slovinské
vzÈahy vo vede

naÏivo
BlíÏiaci sa koniec semestra nepriná‰a
vysoko‰kolsk˘m ‰tudentom a pedagógom
len zv˘‰ené úsilie zamerané na odovzdanie
kvalitn˘ch závereãn˘ch prác a sústreden˘
pohºad na úspe‰né ukonãenie
poÏadovan˘ch povinností, ale aj kolegiálne
stretnutia, prezentáciu v˘sledkov v˘skumov,
hºadanie v˘chodísk a moÏností pre budúcu
spoluprácu v nadchádzajúcom období.
Jedno z tak˘chto stretnutí bolo aj predná‰kové podujatie mimoriadnej profesorky Dr.
Mojce Ram‰ak z ªubºany, ktoré spoloãne zorganizovalo veºvyslanectvo Slovinskej republiky
na Slovensku, Katedra etnológie a kultúrnej
antropológie FiF UK a Katedra slovansk˘ch
filológií FiF UK. Docentka Ram‰ak je slovinská
etnologiãka a na Slovensko pricestovala za
úãelom predstaviÈ v˘sledky svojich dlhoroãn˘ch v˘skumov v dvoch odborn˘ch tematick˘ch predná‰kach.
DÀa 4. mája 2011 mala v priestoroch slovinského veºvyslanectva v Bratislave odbornú
predná‰ku pod názvom „Medical Metaphors
in Breast Cancer“, v ktorej hovorila o príbehoch Ïien – pacientok, ktoré mali skúsenosÈ
s rakovinou prsníka. Cieºom bolo poukázaÈ na
m˘ty, postoje a presvedãenia, spájajúce sa
s telom a rodom, rovnako ako aj súvisiace
emócie a vzorce správania, ãi kultúrne ‰pecifické normy, ktoré sa spájajú s chorobou
a konkrétne s rakovinou prsníka.
Aj keì sa to na prv˘ pohºad nezdá, aj takáto téma umoÏÀuje uvaÏovaÈ o jednej z najváÏnej‰ích otázok na‰ej a ºudskej kultúry –
o v˘zname Ïivota – prostredníctvom Ïivotopisn˘ch rozprávaní Ïien. Predná‰ka bola v slovinskom jazyku. Tému docentka Ram‰ak spracovala aj kniÏne, priãom vznikol zámer preloÏiÈ ju
do slovenského jazyka, na ão by sa podujali
ukonãené absolventky Katedry etnológie
a kultúrnej antropológie FiF UK, ktoré poãas

svojho ‰túdia absolvovali na partnerskom slovinskom pracovisku ‰tudijn˘ pobyt.
Nasledujúceho dÀa 5. mája 2011 predstavila docentka Ram‰ak v˘sledky svojho ìal‰ieho
bádania v druhej predná‰ke konanej v anglickom jazyku s názvom „Cultures of Honour,
Cultures of Shame“. V nej predstavila rôzne
podoby tvorby a udrÏiavania cti a hanby, ich
sociálne funkcie v minulosti aj v súãasnosti.
Poukázala na to, Ïe ãesÈ a hanba sú súãasÈou
sociálnej hierarchie a úzko súvisia s autoritou,
dominanciou a mocou.
Obidve predná‰ky boli pripravené ako
v˘sledok dlhodobej spolupráce spomínaného
veºvyslanectva a dvoch katedier. ZároveÀ boli
vhodnou príleÏitosÈou obnoviÈ a prehæbiÈ existujúcu partnerskú spoluprácu.
Mgr. Mirka Bobáková, doktorandka na FiF UK
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Inovaãné formy
a metódy práce

s nadan˘mi Ïiakmi
V dÀoch 28. – 29. 4. 2011 sa v priestoroch
In‰titútu pre verejnú správu uskutoãnila
v poradí uÏ 6. konferencia s medzinárodnou
úãasÈou na tému „Inovaãné formy
a metódy práce s nadan˘mi Ïiakmi“.
Bola organizovaná známou bratislavskou
·kolou pre mimoriadne nadané deti
a gymnáziom v spolupráci s Ústavom
fyziológie Lekárskej fakulty UK (LF UK)
a Katedrou psychológie a patopsychológie
Pedagogickej fakulty UK (PdF UK) pod
zá‰titou Bratislavského samosprávneho
kraja. Pri príleÏitosti osláv 65. v˘roãia
zaloÏenia PdF UK sa zaradila k jednému
z jej aprílov˘ch sprievodn˘ch podujatí.
Vedeckú kvalitu konferencie garantovali doc.
Ostatníková z LF UK, doc. Glasová a Dr.
Cabanová z PdF UK a Dr. Jolana Laznibátová,
riaditeºka prvej bratislavskej ·koly pre mimoriadne nadané deti a gymnázia. PoslankyÀa NR
SR Magda Vá‰áryová vyzdvihla v˘znam
a vyjadrila podporu iniciatívam a projektom
zameran˘m na rozvoj vzdelávania nadan˘ch
a talentovan˘ch Ïiakov a ‰tudentov.
Na pozvanie LF UK a PdF UK sa konferencie
zúãastnil svetovo uznávan˘ expert americk˘
profesor
Nicholas
Colangelo,
riaditeº
„Medzinárodného centra pre vzdelávanie nadan˘ch a rozvoj talentu Connie Belin a Jacqueline
N. Blank“. Centrum bolo zaloÏené zaãiatkom
70. rokov pri College of Education University of
Iowa. Za ‰tyri dekády v˘skumu a v˘voja vedecky overen˘ch metód na hodnotenie a v˘ber
nadan˘ch Ïiakov a rozvoj správnych politík
a systému vzdelávania nadan˘ch Ïiakov a ‰tudentov sa vplyv centra roz‰íril medzinárodne.
Aktuálne spája aktivity expertov v tejto oblasti
takmer zo v‰etk˘ch kontinentov, poskytuje
databázu vedeck˘ch informácií a publikácií,
pokraãuje vo v˘skume a ponúka ‰pecializované
pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie.
Okrem v‰eobecn˘ch informácií z pedagogiky
a psychológie nadan˘ch je známe svojím prepracovan˘m systémom efektívnej a eticky citlivej identifikácie nadan˘ch Ïiakov a ‰tudentov,
tvorbou ‰pecializovan˘ch kurikúl a najmä empiricky overen˘m postupom akcelerácie vzdelávania nadan˘ch Ïiakov a ‰tudentov.
Samostatn˘ ústav centra The National
Institute for Twice-Exceptionality (NITE) sa
zaoberá prípadmi dvojnásobne v˘nimoãn˘ch
Ïiakov a ‰tudentov a poskytuje poradenstvo aj
rodiãom, pedagógom, psychológom a in˘m
zainteresovan˘m pracovníkom. Ide o v˘nimoãne nadan˘ch Ïiakov a ‰tudentov paradoxne
s problémami v uãení, správaní, citovej psy-

chickej rovnováhe a v sociálnych vzÈahoch.
Pritom vôbec nie je zriedkavosÈou, Ïe tieto ÈaÏkosti maskujú ich potenciál v ‰kolskej úspe‰nosti, alebo naopak ich vynikajúci ‰kolsk˘
v˘kon zakr˘va niektor˘ z uveden˘ch problémov.
Profesor Colangelo sa vo svojich dvoch príspevkoch na konferencii venoval súvislosti tvorby kvalitn˘ch vzdelávacích programov a uãebníc a efektivity vzdelávania nadan˘ch Ïiakov
a ‰tudentov a analyzoval princípy kvalitnej starostlivosti o v˘nimoãne nadan˘ch Ïiakov v USA.
Okrem iného zdôraznil, Ïe uãiteº t˘chto Ïiakov
musí byÈ skutoãn˘m expertom v oblasti, ktorú
uãí a zároveÀ aj expertom v tom, ako správne
a zaujímavo uãiÈ a zohºadniÈ diverzitu Ïiakov
a ‰tudentov.
V programe konferencie vystúpil aj generálny
riaditeº Medzinárodného centra pre inováciu vo
vzdelávaní (ICIE) a prezident Svetovej rady
nadan˘ch a talentovan˘ch detí prof. Dr. Taisir
Subhi Yamin. V predná‰ke sa venoval vzdelávaniu v˘nimoãne nadan˘ch v digitálnom svete
a aktuálnej diskusii o redefinícii pojmu nadanie,
resp. nadan˘ Ïiak. Predstavil komplexn˘ inter-

zmysluplnému vzdelávaniu. Program generuje
individuálny profil poznatkov a ‰t˘lu uãenia
Ïiaka, na základe ktorého môÏe Ïiak z príslu‰nej databázy získaÈ internetové alebo iné zdroje, ktoré sú pre neho zaujímavé a dôleÏité.
Systém ponúka databázu informácií a vzorov˘ch postupov a metód práce s nadan˘mi pre
uãiteºov i rodiãov.
ëal‰ou nosnou predná‰kou konferencie bolo
vystúpenie docentky Daniely Ostatníkovej z LF
UK, ktorá predstavila ìal‰ie z v˘sledkov jej
dlhodobého biomedicínsky orientovaného
v˘skumu nadan˘ch. ëalej v programe s predná‰kami vystúpili odborníci z Fínska, Maìarska,
âeskej republiky a zo Slovenska. Bohat˘ dvojdÀov˘ program sprostredkovan˘ viac ako
dvoma desiatkami aktívnych predná‰ajúcich
bol vysoko hodnoten˘ takmer 100 registrovan˘mi úãastníkmi, najmä z radov uãiteºov.
Konferenciu osvieÏili vystúpenia talentovan˘ch
Ïiakov a ‰tudentov zo Základnej umeleckej
‰koly
Jána
Albrechta
v
Bratislave
a Konzervatória v Bratislave.
Podujatie sa stalo veºmi uÏitoãn˘m fórom pre

Odborníci na prácu s nadan˘mi deÈmi: (zºava) Dr. Eva Vondráková, Prof. Taisir S. Yamin, Dr. Jolana
Laznibatová, Prof. Nicholas Colangelo

netovo podporovan˘ projekt na rozvoj vzdelávania nadan˘ch.
Rensulli Learning System vychádza z empiricky overeného The Enrichment Triad Model
a je navrhnut˘ tak, aby zodpovedal ‰pecifick˘m
záujmom a ‰t˘lu uãenia Ïiaka a ‰tudenta a viedol ho k efektívnej‰iemu uãeniu a individuálne

vzájomnú v˘menu informácií pedagógov
a expertov v oblasti vzdelávania nadan˘ch Ïiakov a ‰tudentov a vytvorilo priestor pre plánovanie konkrétnych vedeck˘ch medzinárodn˘ch
projektov na Univerzite Komenského.
doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., PdF UK
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Karel HvíÏìala na katedre Ïurnalistiky:
v ‰kolách ch˘bajú

nebezpeãné otázky
Uznávan˘ ãesk˘ novinár, spisovateº,
dramatik a mediálny teoretik Karel
HvíÏìala zavítal dÀa 13. apríla v rámci
svojho „bratislavského turné“
aj na katedru Ïurnalistiky.
„Zatiaº nie je dôvod tlieskaÈ, e‰te som niã
nepovedal,“ Ïartoval onedlho 70-roãn˘ rodák
z Prahy uÏ po úvodnom potlesku. Stretnutie
s charizmatick˘m novinárom sprostredkovala
‰tudentom a odbornej verejnosti Katedra Ïurnalistiky Filozofickej fakulty UK spolu s âesk˘m centrom v Bratislave a Slovensk˘m syndikátom novinárov. Na jeho pôde potom diskusia pokraãovala.
HvíÏìala je autorom viac ako dvoch desiatok rozhovorov s úspe‰n˘mi osobnosÈami
spoloãenského
a
kultúrneho
Ïivota
v âechách aj zahraniãí. Preto sa diskusia
odvíjala práve od tohto bodu jeho tvorby.
„âlovek musí partnera presvedãiÈ o tom, Ïe
jeho záujem oÀ je hlbok˘, Ïe ho má na‰tudovaného, a nie, Ïe ho len poslala redakcia,”
hovorí. Roky praxe v jednom z najstar‰ích
novinárskych Ïánrov mu umoÏÀujú premeniÈ
skúsenosti na teóriu.
Najdlh‰í rozhovor trval dve dekády
HvíÏìala si pre svoje rozhovory vyberá
osobnosti, ktoré dobre pozná. Spevákov ãi
hercov, ktorí chceli, aby ich vyspovedal,
odmietal: „Keì i‰lo o ojedinelé v˘nimoãné
v˘kony, nepriÈahovalo ma to.“ Medzi prv˘mi
rozhovormi
vznikol
Dálkov˘
v˘slech
s Václavom Havlom (1986), ktor˘ uskutoãnili
prostredníctvom nahrávacieho zariadenia.
HvíÏìala nahovoril otázky v exile v nemeckom
Bonne, Havel zasa nahral 12 hodín odpovedí
v Lond˘ne, ão v kontexte dne‰n˘ch modern˘ch technológii vyznieva takmer neuveriteºne.
Rozhovor Karla HvíÏìalu nie je hodinová
záleÏitosÈ: „Optimálne trvá rok, rok a pol.
Napríklad s Jacquesom Rupnikom (francúzsky politológ, rozhovor vy‰iel pod titulom Pﬁíli‰
brzy unavená demokracie v roku 2009 –
pozn. autorky) sme rozhovor robili 9 rokov.“
Zoznam ìal‰ích osobnosti, ktoré sa rozhodol
spracovaÈ vo forme rozhovoru, je dlh˘.
Diskutoval s ním ãesk˘ dramatik a spisovateº, rabín Karol Sidon, filozof a sociológ Václav
Bûlohradsk˘, umelkyÀa Adriena ·imotová.
Rozhovor s Karlom Schwarzenbergom,
súãasn˘m lídrom ãeskej parlamentnej strany

TOP09, viedol e‰te pred jeho vstupom do
politiky a sústredil sa najmä na jeho knieÏací
pôvod.
VráÈme do ‰kôl nebezpeãné otázky
Majster najnároãnej‰ieho dialogického
Ïánru vyberá slová tak uváÏene a logicky, Ïe
sa mu ãlovek aÏ bojí poloÏiÈ otázku. V preplnenej posluchárni sa v‰ak na‰li aj odváÏlivci,
a tak sa diskusia zvrtla aj k súãasnému systému ‰kolstva.
Podºa HvíÏìalu ch˘bajú na vysok˘ch ‰kolách v âechách i na Slovensku nebezpeãné
otázky – ako ich sám naz˘va. Za príklad dáva
elitné ‰koly v USA, kde úlohou ‰tudentov je
na‰tudovaÈ si dopredu urãené témy a literatúru, a potom sa namiesto pasívneho poãúvania predná‰ok aktívne uãiÈ správnemu kladeniu otázok. Vek otázok, ku ktorému u nás
e‰te vedie dlhá cesta, znamená vrátiÈ do
na‰ich ‰kôl kritické myslenie. „Vládne u nás
veºk˘ odpor k elitárstvu. A navy‰e by sa malo
zaãaÈ vyuãovaÈ vo viacer˘ch jazykoch,“ vymenúva ìal‰ie body, v ktor˘ch by sa dala situácia zlep‰iÈ.
Kríza myslenia zasiahla aj médiá
„ªudia, ktorí robia v médiách, nemajú ãas

nieão ãítaÈ. Väã‰inou e‰te nie sú do‰tudovaní
a musia si niekam chodiÈ po ak˘si papier. Raz
som prijal jeden semester na takej vysokej
‰kole. Na tretej hodine som sa zaãal ‰tudentov p˘taÈ, ão chcú robiÈ. Boli to v‰ak v‰etko
ºudia, ktorí uÏ niekde poberali 60-tisíc a o skutoãné vzdelanie naozaj nemali záujem.“
Svoje ‰túdium mediálneho prostredia pretavil HvíÏìala do piatich teoretick˘ch publikácií. V roku 2003 mu vy‰la kniha predná‰ok,
esejí a rozhovorov Moc a nemoc médií –
Rozhovory a eseje. Nasledovali podobné
súhrnné diela Jak myslet média (2005),
Restaurování slov (2008). Minul˘ rok mu vy‰iel
Interviewer, portrét HvíÏìalu oãami literárnej
kritiãky Mileny Mare‰ovej, ale zároveÀ pútavá
uãebnica Ïurnalistickej praxe.
Jeho najnov‰ia publikácia Mardata –
Vzpoury v Ïurnalistice zasa predstavuje prehºadn˘ úvod do mediálnej teórie a zároveÀ
posúva ãitateºa bliÏ‰ie ku kritickému pohºadu
na médiá. Pre zaãínajúcich aj aktívnych Ïurnalistov sú HvíÏìalove knihy podnetn˘m
materiálom na prem˘‰ºanie, rovnako, ako jeho
náv‰teva na katedre Ïurnalistiky.

Barbora Stránská, ‰tudentka 1. roka
Mgr. ‰túdia Ïurnalistiky FiF UK
Foto:: Michal Magu‰in
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·tudentská vedecká
konferencia

PriF UK 2011
Prírodovedecká fakulta UK v poslednú
aprílovú stredu 27. 4. 2011 opäÈ privítala
na svojej akademickej pôde úãastníkov
·tudentskej vedeckej konferencie PriF UK
2011. ·tudenti bakalárskeho, magisterského
a doktorandského stupÀa ‰túdia z PriF UK,
ale i fakúlt a ústavov ìal‰ích 9 slovensk˘ch
a 4 ãesk˘ch univerzít a vysok˘ch ‰kôl,
zo Slovenskej akadémie vied a Akademie vûd
âeské republiky sa stretli, aby prezentovali
v˘sledky svojej v˘skumnej práce.
Po úvodn˘ch slovách predsedu ·VK PriF UK
RNDr. M Galambo‰a, PhD., a dekana fakulty
doc. RNDr. M. Triznu, CSc., plenárnej predná‰ke
prof. RNDr. Du‰ana Hovorku, DrSc., s názvom
„O vede“, dostali priestor prezentácie jednotliv˘ch príspevkov v biologickej, didaktickej, geografickej, geologickej, chemickej a environmentálnej sekcii. SúãasÈou prezentácie príspevkov
bola posterová sekcia. ·VK PriF UK 2011 tradiãne uzatvoril spoloãensk˘ veãer, spojen˘ s odovzdávaním ocenení a diplomov.
Na ·VK PriF UK 2011 bolo prezentovan˘ch
spolu 303 príspevkov, z ktor˘ch iba 12 autorov
t˘ch najlep‰ích dostalo ocenenie. Cenu SigmaAldrich za najlep‰í príspevok v oblasti biológie
získala ª. ëuìáková (1. LF UK a VFN, Ústav
dûdiãn˘ch metabolick˘ch poruch, Laboratoﬁ biologie a patologie, Praha, âR) a v oblasti chémie
M. Gre‰nerová (Katedra anorganickej chémie
PriF UK), ktorej za najlep‰í príspevok a predná‰ku v chemickej sekcii udelil diplom aj dekan PriF
UK. Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlep‰í príspevok z oblasti palivového cyklu jadrovo-energetick˘ch zariadení
a mierového vyuÏívania jadrového Ïiarenia v prírodn˘ch, farmaceutick˘ch a lekárskych vedách
získali M. DaÀo a A. KrajÀák z Katedry jadrovej

chémie PriF UK a M. Maãanga z Katedry humánnej geografie a demogeografie PriF UK. Diplom
dekana PriF UK za najlep‰í príspevok a predná‰ku dostali: v biologickej sekcii Z. KaÀková
(Katedra Ïivoãí‰nej fyziológie a etológie PriF UK),
v didaktickej sekcii Z. Dzuri‰inová (Katedra
didaktiky prírodn˘ch vied, psychológie a pedagogiky PriF UK), v environmentálnej V. Tatarková
(Katedra geochémie PriF UK), v geografickej V.
Tóth (Katedra regionálnej geografie, ochrany
a plánovania krajiny
PriF UK), v geologickej O. Pelech (Katedra
geológie a paleontológie PriF UK)
a za najlep‰í poster J.
Zervanová (Katedra
geológie a paleontológie PriF UK).
·tudentské
vedecké konferencie
PriF UK si drÏia
prvenstvo
medzi
vedeck˘mi podujatiami podobného typu
na Slovensku. Ich
cieºom je zv˘‰iÈ úroveÀ prezentácie vedeck˘ch v˘sledkov
a zv˘razniÈ a oceniÈ
nadpriemern˘ch ‰tudentov. Prezentujúci aj
neprezentujúci úãastníci nadobúdajú v˘znamné
praktické skúsenosti pri formulovaní záverov
a zov‰eobecÀovaní v˘sledkov v˘skumn˘ch prác,
uãia sa prezentovaÈ dosiahnuté v˘sledky a tieÏ
seba ako osobnosÈ. Získavajú prehºad o stave
v˘skumu na rôznych vedeck˘ch pracoviskách.
Podujatie má mimoriadny v˘znam aj pre ‰tudentov a pedagógov stredn˘ch ‰kôl a gymnázií, ktorí

zaãínajú ·VK nav‰tevovaÈ v ãoraz väã‰om poãte.
Organizovanie ·VK pre tak˘ veºk˘ poãet ºudí si
vyÏaduje nemalé náklady, preto by realizácia
tohto vedeckého podujatia nebola moÏná bez
podpory sponzorov. Medzi pravideln˘ch sponzorov patria Nadácia Slovenskej sporiteºne,
Slovenské elektrárne, a. s., Slovenské jadrové
fórum, Sigma Aldrich, spol. s r. o., ìalej Sony
Ericsson, Malé centrum, PC Revue, Readers
Digest, Quark, Gastro Line, Geoinformatika.sk

a GIS portal.cz.
NajbliÏ‰ia ·VK PriF UK sa bude konaÈ dÀa 25.
apríla 2012, kde srdeãne poz˘vame priaznivcov
prírodovedn˘ch disciplín. Viac informácii
nájdete na www.fns.uniba.sk/svk a www.facebook.com/svkprifuk.
RNDr. Michal Galambo‰, PhD.,
predseda ·VK PriF UK

·tudentská vedecká konferencia
martinsk˘ch medikov
V stredu 11. mája 2011 sa na pôde
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského (JLF UK) v Martine uskutoãnila
v poradí uÏ XXXII. ·tudentská vedecká
konferencia (·VK). Na otvorení konferencie
prof. MUDr. Ján Hanáãek, CSc., predstavil
novú kniÏnú publikáciu „vedecká príprava“,
ktorá vy‰la v anglickom jazyku.

Práve pre aktívnych ‰tudentov konferencie
to bola vhodná in‰pirácia pre ich plánovanú
v˘skumnú ãinnosÈ nielen na JLF UK.
Doc. MUDr. Ján Sta‰ko, PhD., informoval
o moÏnostiach úãasti na domácich a zahraniãn˘ch konferenciách v rámci projektu
Európskeho sociálneho fondu (ESF) operaã-

ného programu vzdelávanie: Podpora rozvoja
ºudsk˘ch zdrojov s vyuÏitím najmodernej‰ích
postupov a foriem vzdelávania na JLF UK. Po
príhovore prodekana prof. MUDr. Petra
Galajdu, CSc., pokraãovala ·VK jednotliv˘mi
sekciami v dvoch predná‰kov˘ch miestnostiach.
V tomto akademickom roku sa zv˘‰ila
nielen kvalita prezentácií, ale aj samotn˘ poãet,

AKTIVITY NAŠICH ŠTUDENTOV
najvy‰‰í v existencii ·VK na JLF UK.
Prednesen˘ch bolo spolu 60 súÈaÏn˘ch prác
so zapojením 62 ‰tudentov v 6 sekciách – teoretická, predklinická, internistická, chirurgická,
o‰etrovateºstva a sekcia nelekárskych ‰tudijn˘ch programov. Navy‰e sa konferencie
nesúÈaÏne zúãastnili aj dvaja ‰tudenti zo
„Semmelweis“ Univerzity v Budape‰ti.
·tudenti tak získavajú obrovskú devízu do
budúcnosti – znalosti práce s odborn˘mi publikáciami, ‰tatistické a laboratórne zruãnosti,
ovládanie rôznych modern˘ch techník, ãastej‰í
kontakt s pacientmi a iné. Tieto nadobudnuté
skúsenosti môÏu navy‰e vyuÏiÈ pri realizácii
svojich diplomov˘ch prác na JLF UK.
Najlep‰ie práce v kaÏdej sekcii budú fakultu
reprezentovaÈ na celo‰tátnych a medzinárodn˘ch ·VK:
– v sekcii teoretick˘ch disciplín práca „The
Role of Rabbit Middle Medulla Rapheal
Structures in the Generation of Cough and
Sneeze“ – Michal Cibulka, Boris Dobroºubov
a Matej Vidoman,
– v sekcii predklinick˘ch disciplín práca
„Expression Pattern of Receptors for
Neurotrophic Factors in Vagal Nociceptive
Nerve Subtypes“ – Anna Anto‰íková,
– v sekcii internistick˘ch disciplín práca
„Ultrasound Examination of Spinal Cord in
Neonate“ – Katarína Bukovinská a Anna
Anto‰íková,
– v sekcii chirurgick˘ch disciplín práca
„Association of ACE and MTHFR
Polymorfisms with Abdominal Aortic
Aneurysm (AAA)“ – Lucia Ri‰ková,
– v sekcii o‰etrovateºstva práca „Communication skills of emergency nurses“ – Mária
TurÀová,
– v sekcii nelekárskych ‰tudijn˘ch programov
práca „Hand hygiene, an Important Factor in
Prevention of Nosocomial Infections at
Department of Urology“ – Bc. Slavomíra
Kuãmová.
XXXII. ·VK by sa nezaobi‰la bez finanãnej
podpory na jej organizáciu. Vìaka patrí najmä
ESF, z ktorého sa realizovali odmeny ‰tudentom, ako aj kniÏniãné poukáÏky. Prispela aj
Nadácia Dr. Jozefa Lettricha a mesto Martin.
Na záver tohto príspevku by som sa rád
poìakoval v‰etk˘m úãastníkom konferencie,
‰tudentom, ‰koliteºom, poslucháãom, porotcom, vedeniu JLF UK i sponzorom a tieÏ ãlenom organizaãného v˘boru za úspe‰n˘ priebeh ·VK s nádejou na budúcoroãné stretnutie
pri otvorení ìal‰ieho roãníka jej existencie.
RNDr. Jozef Hatok, PhD., predseda
Organizaãného v˘boru ·VOâ
na JLF UK v Martine
e

Medici z Európy
a strednej Ázie sa stretli

v Katalánsku
Martinsk˘ klub medikov pri Jesseniovej
lekárskej fakulte UK organizuje
pre ‰tudentov medicíny kaÏd˘ rok
mesaãné profesionálne stáÏe v rôznych
krajinách sveta. Táto mobilita by v‰ak
neexistovala bez celosvetovej organizácie IFMSA (International Federation of
Medical Student’s Associations). IFMSA
je nezávislá, ne‰tátna a nepolitická
federácia pozostávajúca z mnoh˘ch
asociácií medick˘ch ‰tudentov
po celom svete (u nás je to SloMSA –
Slovak Medical Student’s Association).
V súãasnosti je IFMSA najväã‰ia ‰tudentská organizácia na svete spájajúca viac ako
1,2 milióna medikov z 97 krajín. Misiou je
uºahãiÈ ‰tudentom partnerstvo
v ‰tudentsk˘ch komunitách
a medzinárodn˘ch organizáciách zameran˘ch na zdravie,
vzdelanie a medicínu; ponúknuÈ moÏnosÈ klinick˘ch a vedeck˘ch stáÏí a uviesÈ ich do
zdravotníckych problematík.
Dvakrát do roka sa konajú
celosvetové stretnutia ãlenov
IFMSA. Av‰ak kaÏdoroãne sa
koná podobn˘ regionálny
meeting
EuRegME
–
European Regional Meeting
pre ‰tudentov z Európy
a strednej Ázie. Klub zahraniãn˘ch aktivít z Martina prv˘krát
prijal pozvanie a v dÀoch 7. –
11. apríla 2011 sme sa spolu s ìal‰ími 230
úãastníkmi stretli na EuRegMe v La Pineda
v Katalánsku.
EuRegMe je bezpochyby najdôleÏitej‰í
európsky meeting v rámci organizácie
IFMSA. Oproti celosvetovému dáva väã‰iu
‰ancu zúãastniÈ sa viacer˘m ‰tudentom. Na
tomto stretnutí môÏu ‰tudenti spolupracovaÈ
v pracovn˘ch skupinách a spoznávaÈ jeden
druhého. Pomáha to lep‰ie dosiahnuÈ ciele,
uskutoãniÈ viac aktivít a pokraãovaÈ v raste
ná‰ho klubu.
Samotn˘ program sa zaãal uvítacou ceremóniou v priestoroch novootvorenej nemocnice v meste Reus. Mali sme moÏnosÈ vidieÈ
katalánsky zvyk v podobe stavania „castell”,
ktor˘m nám na‰i kolegovia ukázali krásnu
my‰lienku team-buildingu. Nasledujúce dni
sme v pracovn˘ch skupinách diskutovali
s ìal‰ími lokálnymi koordinátormi o zlep‰ovaní kvality stáÏí – Academic Quality. Zaujala
nás my‰lienka Pre-exchange trainingu, teda

lep‰ie pripravenie a informovanosÈ na‰ich
‰tudentov idúcich na stáÏ do zahraniãia.
ëal‰ím bodom bola diskusia ohºadom v˘beru ‰tudentov a príprava kvalitného spoloãenského programu pre prichádzajúcich ‰tudentov, kde sme prezentovali projekt „Get to
know Slovakia”, ktorého sa tento rok zúãastÀuje aj ná‰ klub. Ide o zorganizovanie stretnutia zahraniãn˘ch ‰tudentov medicíny prichádzajúcim na letnú stáÏ do Martina,
Bratislavy a Ko‰íc. Stretnutie sa koná v krásnom prostredí slovenskej prírody, ‰tudenti
nav‰tívia Vysoké Tatry, Pieniny, splavujú
âierny Dunajec, nav‰tívia jaskyne a nakoniec Aquacity Poprad.
SúãasÈou ìal‰ieho programu boli obohacujúce predná‰ky „How to set up a good

project” a „New technologies”. Zúãastnili
sme sa na predná‰kach Dr. Jordyho Coxa,
pochádzajúceho z Katalánska a súãasne
pôsobiaceho v trauma centre v Phoenixe,
Arizona. Pre tohto charizmatického lekára
bola medicína vÏdy viac ako len práca.
Posledn˘ deÀ stretnutia sme zav⁄‰ili prezentáciou o Jesseniovej lekárskej fakulte UK
(JLF UK) a o na‰om programe pre zahraniãn˘ch ‰tudentov v Martine. V programe nech˘bala ‰portová aktivita. Vo volejbalovom turnaji sme za SCOPE team získali prvé miesto.
EuRegMe v Katalánsku bol pre nás veºkou skúsenosÈou, záÏitkom a motiváciou
v na‰ej práci. Na‰a vìaka za podporu patrí
predov‰etk˘m Martinskému klubu medikov
a JLF UK.
Mária Hrubo‰ová, Mária Haliãková, Du‰an
Polák, Daniel Olejár, Klub zahraniãn˘ch
aktivít Martinského klubu medikov, JLF UK
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Quo vadis

(art) terapia?

V dÀoch 14. – 16. apríla 2011 sa v priestoroch
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (EBF
UK) pod zá‰titou dekana Dr. Ondreja
Prostredníka konala medzinárodná vedecká
konferencia arteterapeutov „Quo vadis (art)
terapia?“. Organizoval ju In‰titút vzdelávania
v arteterapii pri OZ Terra therapeutica
v spolupráci s Katedrou v˘tvarnej v˘chovy
Pedagogickej fakulty UK (PdF UK)
a Katedrou psychológie a patopsychológie
PdF UK pri príleÏitosti 65. v˘roãia jej vzniku
a najmä 10. v˘roãia vzniku OZ Terra therapeutica.

Profesorka ·icková-Fabrici predstavila kultúrnohistorické korene
arteterapie
na
Slovensku a svoju
originálnu metódu
spirituálne-ekologickej arteterapie.
UplatÀuje
ju
v praxi i vo v˘skume od roku 1984
a ìalej tvorivo
a v˘skumne rozvíZa organizujúcu in‰titúciu podujatie otvorila
ja
pri
práci
akademická sochárka profesorka Jaroslava ·icso
‰tudentmi
ková-Fabrici, v‰eobecne uznávaná priekopníãka
a doktorandmi.
arteterapie na Slovensku i v âechách, ktorá
Profesor Hárdi na
pôsobí na PdF UK v oblasti arteterapie uÏ dvadtému
„Vizuálna
saÈ rokov. Pozdravné prejavy predniesol dekan
expresia poku‰eEBF UK Dr. Ondrej Prostredník, profesor a doknia“ pútavo rozvietor teológie Július Filo, profesor medicínskych
dol a psychologicky a esteticky hlb‰ie analyzoval
vied István Hárdi z Budape‰ti a za vedenie PdF
problém poku‰enia na pozadí jeho v˘tvarného stvárUK prodekanka pre zahraniãné vzÈahy doc.
nenia v dielach star˘ch aj súãasn˘ch majstrov umeMária Glasová.
nia, napr. Hieronyma Boscha.
Profesor Hárdi (predseda medzinárodnej
V príspevku „Umenie kontra terorizmus. Nové
organizácie S. I. P. E./Society for Psychov˘zvy pre arteterapiu“ profesorka Wita Schulz
pathology of Expression and Art-Therapy)
z Poºska predstavila expresívne v˘tvarné práce
vyzdvihol v˘znam usporiadania vedeckej konfedetí, ktoré vznikli v arteterapeutickej dielni ako
rencie venovanej arteterapii práve na Slovensku.
ozvena na traumatizujúce udalosti útoku z 11.
Na rozdiel od mnoh˘ch ‰tátov Európy, Ameriky,
septembra 2001. V dynamickom vystúpení
Ázie a Austrálie totiÏ v na‰ej krajine nie je zatiaº
„Nádej a lieãba. Umenie ako transformácia spoetablovaná ako samostatná vedná disciplína.
loãnosti“ sa profesor Nathan Corbitt z Filadelfie
V programe vystúpili s predná‰kami a prakticpodelil o praktické skúsenosti s terapeutick˘m
k˘mi ukáÏkami prístupov a metód v 6 paralelne
úãinkom umeleck˘ch prostriedkov. VyuÏívajú ich
prebiehajúcich workshopoch v˘razné osobnosti
americkí arteterapeuti pôsobiaci v mnoh˘ch kraarteterapeutickej scény z USA, Izraela, Ruska,
jinách sveta v konfrontácii s ºudsk˘m utrpením
Maìarska, Poºska, âeska a Slovenska, ako aj
spôsoben˘m Ïiveln˘mi katastrofami, vojnou
nádejní mladí domáci arteterapeuti. SúãasÈou
a chudobou, a tak pomáhajú komunitám detí aj
konferencie bolo aj otvorenie v˘stavy nevidiacich
dospel˘ch znovu objaviÈ Ïivotn˘ zmysel a radosÈ.
umelk˘À, sochárky Marianny Machalovej
Senior arteterapeutka ‰pecialistka z Univerzity
Jáno‰íkovej z âeska a v˘tvarníãky Sone
v Haife Tamar Hazut v príspevku „Rozdiel v tom
Zeliskovej zo Slovenska.
«âo vidíte?» a «Ako
to vyzerá?»“ predstavila
pôvodn˘
empiricky overen˘
prístup zaloÏen˘ na
fenomenologickom
pozorovaní a anal˘ze v˘tvarného kreatívneho
procesu.
Jeho
praktické
ukáÏky predviedla
vo
workshope.
Profesorka psychológie a terapeutka
Irina F. Sibgatullina
z ruskej Kazane
upozornila na nové
moÏnosti chápania
ãasu v psychologickej reflexii vonkaj‰ieho a vnútorného
Konferenciu obohatilo veãerné monodramatické predstavenie „The Man from Alders
sveta ãloveka a vo
Gate“ v podaní herca a terapeuta Rogera Nelsona z Kalifornie

workshope predstavila psychobiologické a klinické aspeky metódy Rezonantnej kokreácie, ktorú
pôvodne vyvinula a ìalej overuje v spolupráci s rakúskymi, nemeck˘mi a americk˘mi odborníkmi.
Docent Zoltán Vass z Budape‰ti objasnil nov˘
sofistikovan˘ systém „SSCA – Sedem stupÀov
anal˘zy konfigurácie“, vyuÏívajúci fenomenologické a sémantické mapovanie s cieºom nachádzaÈ hlb‰í alebo skryt˘ v˘znam piktoriálneho prejavu. Vo workshope predviedol psychometricky
validnú pôvodnú diagnostickú metódu „SSDT –
·esÈdesiaty druh˘ test kresby“ na hodnotenie
osobnosti a interpersonálnej interakcie. Dr. Edna
Shapir z izraelskej Haify vo svojom príspevku
ukázala, ako pôsobia voºné kresby ako prostriedok sebarehabilitácie na príklade dramatického
prípadu chlapca pred‰kolského veku na dlh‰í
ãas pripútaného na lôÏku.
Priekopníãka arteterapie v âechách Mgr.
Noemi Komrsková zdôvodnila, v ãom je úãinná
muzikoterapia pre spastické deti a predsedníãka
âeskej asociácie arteterapeutov Dr. Marie
Lhotová predstavila arteterapiu a jej prínos v prístupoch k chronickej bolesti. Z mlad˘ch slovensk˘ch arteterapeutov vystúpili Dr. Andrea
Orosová, Mgr. Zuzana Krnáãová, MUDr. Petra
Sla‰Èanová, Dr. Jana Vatralová, Mgr. Andrea
Juhásová a Mgr. Zuzana Kri‰tínová. Veºk˘ záujem vyvolal aj workshop manÏelov profesorky
·ickovej-Fabrici a akademického sochára Jána
·icku „BlízkosÈ. Chvála dotyku a hmatu“.
Viac ako 120 zaregistrovan˘ch úãastníkov
ukázalo okrem iného aj poãtom, Ïe o arteterapiu
– ktorá pôsobí v priestore komplementarity
a bohatstva poznania vedy a umenia – je na
Slovensku veºk˘ a seriózny záujem a Ïe slovenská arteterapia má svoje dôstojné miesto
a podporu aj v medzinárodnom kontexte.
Viac informácií: www.terratherapeutica.sk.
doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.,
a PhDr. Viera Andreánska, CSc., PdF UK,
Mária ëuri‰ová, In‰titút vzzdelávania v arteterapii,
OZ Terra therapeutica

31

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Odborníci
hodnotili literatúru

pre deti a mládeÏ
V rámci sprievodn˘ch podujatí pri príleÏitosti
osláv 65. v˘roãia zaloÏenia Pedagogickej
fakulty UK (PdF UK) sa 6. apríla 2011
uskutoãnil na Katedre slovenského jazyka
a literatúry PdF UK hodnotiaci seminár
o súãasnej slovenskej literárnej tvorbe
pre deti a mládeÏ.
Odborn˘m garantom podujatia bol prof.
Ondrej Sliacky, jeden z popredn˘ch slovensk˘ch
literárnych vedcov zaoberajúci sa v˘skumom
detskej literatúry. Seminár organizaãne zastre‰ila aj slovenská sekcia IBBY pod vedením jej
súãasnej prezidentky Mgr. Timotey Vráblovej,
CSc., a predstavitelia BIBIANY, medzinárodného domu umenia.
Organizovanie hodnotiaceho seminára detskej literatúry má na katedre slovenského jazyka
a literatúry uÏ niekoºkoroãnú tradíciu a stretávajú
sa na Àom odborníci z viacer˘ch vedeck˘ch
a vysoko‰kolsk˘ch pracovísk, ako aj súãasní
slovenskí spisovatelia a ilustrátori literatúry pre
deti a mládeÏ. ËaÏiskom tohtoroãného seminára
boli tri hodnotiace referáty: bilanãnú hodnotiacu
správu o kniÏnej beletristickej tvorbe pre deti
a mládeÏ za rok 2010 predniesla prof. PhDr.
Zuzana Stanislavová, CSc., kniÏnú ilustráciu pre
deti a mládeÏ za predchádzajúci rok hodnotil
doc. PhDr. Michal Tokár, CSc., a literárnokritickej reflexii dramatickej tvorby pre deti a mládeÏ
sa vo svojom príspevku venovala Mgr. Adela
Mitrová, PhD.
Z kniÏnej tvorby pre deti a mládeÏ za predchádzajúci rok Z. Stanislavová pozitívne hodnotila niektoré knihy tzv. literárneho folklorizmu.
Vyzdvihla najmä citlivú literárnu adaptáciu originálnych ºudov˘ch látok v knihe Prekrásny Janko,
ktorú zaãiatkom 50. rokov minulého storoãia
zapísal K. Plicka a zliterárnila I. Kadleãíková.
·tandardne dobrú úroveÀ si podºa Z.
Stanislavovej udrÏuje vydávanie zbierok ºudov˘ch povestí (niektoré reedície star‰ích titulov
z tvorby J. Horáka a M. ëuríãkovej, ale aj niektoré nové vydania, ktoré roz‰irujú povesÈovú
mapu Slovenska). V Ïánrovom kontexte autorskej rozprávky za najzaujímavej‰ie rozprávkové
ãítanie z minulého roka oznaãila Z. Stanislavová
rozprávkov˘ príbeh D. Heviera Xaver s nohami
do X, v ktorom autor dobovo aktualizoval motívy ºudskej nezná‰anlivosti voãi (fyzickej, mentálnej, etnickej) inakosti, motív násilia, vzÈah reálneho a virtuálneho, zázraãného a v‰edného.
V rámci príbehov zo Ïivota detí a dospievajúcich
kon‰tatovala Z. Stanislavová, Ïe sa pôvodná
slovenská tvorba nemá veºmi ãím chváliÈ.
Pochvalné slovo si podºa nej zaslúÏi zborník
poviedok vydavateºstva Perfekt V‰etky pekné
baby sú blondínky, ktor˘ v‰ak tieÏ obsahuje
zmes v˘born˘ch, dobr˘ch i priemernej‰ích
poviedok. V tomto Ïánrovom kontexte za sºub-

né pokraãovanie v prozaickej tvorbe povaÏuje Z.
Stanislavová druhú knihu A. Gregu‰ovej
Operácia orech a iné dedkoviny. V poézii pre
deti podºa Z. Stanislavovej nedo‰lo v minulom
roku k Ïiadnemu v˘znamnej‰iemu poãinu, to
najkvalitnej‰ie, ão bolo podºa nej vydané, predstavuje zbierka básní V. ·efãíka Basta fidli.
V závere svojho referátu Z. Stanislavová pomenovala a na konkrétnych kniÏn˘ch tituloch aj
exemplifikovala viaceré prejavy trivializácie
v súãasnej literárnej tvorbe pre deti a mládeÏ.
M. Tokár svoju reflexiu o hodnotovom stave
ilustraãnej produkcie minulého roka koncipoval
podºa literárnych Ïánrov kniÏn˘ch vydaní. Vo
svojom referáte kon‰tatoval, Ïe najpoãetnej‰iu
skupinu ilustrátorov tvoria umelci mladej generácie, ktorí sú aj z hºadiska kvality ilustrácií najprogresívnej‰í. Hodnotn˘mi príspevkami sa
podºa neho prezentovali známi ilustrátori star‰ej
i strednej generácie. V ilustraãnej tvorbe pre deti
z minulého roka ho najviac zaujali ilustrácie
povestí a legiend B. Vanãa a D. Ursinyho,
v tomto Ïánri si podºa neho ‰tandardn˘ ilustraãn˘ prejav zachováva aj A. Wagnerová a v ilustráciách k ºudov˘m rozprávkam P. Uchnár.
Pozitívne hodnotil svojsk˘ expresívny ilustraãn˘
prejav I. Derevenca, pozoruhodná je podºa neho
aj technicky a kompoziãne cizelovaná kolekcia
V. Cabadajovej, osobitne sympatick˘ je grafick˘
cyklus T. Klepocha a osvieÏujúco pôsobí
úsmevne kreované kniÏné dielo generaãne
star‰ieho M. Vaneka.
V úvode referátu hodnotiaceho slovenskú
dramatickú tvorbu pre deti a mládeÏ v roku
2010 A. Mitrová kon‰tatovala, Ïe uÏ dlhodobo
má pôvodná rozhlasová dráma dominantnej‰ie
postavenie neÏ divadelná, televízna ãi filmová,
a to nielen v zmysle kvantity, ale aj kvality.
Vychádzala pritom zo skutoãnosti, Ïe Slovensk˘
rozhlas v minulom roku premiéroval 14 slovensk˘ch rozhlasov˘ch hier, v divadlách to bolo 8
(z toho 5 pôvodn˘ch) a v Slovenskej televízii len
jeden pôvodn˘ rozprávkov˘ film. V kontexte rozhlasovej tvorby pre deti a mládeÏ z kvalitatívneho hºadiska (po textovej i zvukovorealizaãnej
stránke – zvuk, réÏia, herecká interpretácia)
vyzdvihla A. Mitrová predov‰etk˘m povesÈovú
rozhlasovú hru Kliatba na Zobore (dramaturgia
H. Rodová, réÏia R. HorÀák). V súvislosti
s pôvodnou dramatickou tvorbou pre deti
a mládeÏ najväã‰í hodnotiaco-interpretaãn˘
priestor venovala rozprávkovej hre J.
Uliãianskeho ·tyria ‰kriatkovia a víla. Za inscenáciu, ktorá sa v roku 2010 originalitou a kvalitou vynímala medzi pôvodn˘mi divadeln˘mi
novinkami pre deti a mládeÏ, oznaãila A. Mitrová
inscenáciu Divadla LUDUS Popletená punãocha, ktorú voºne na motívy A. Lindgrenovej napísali K. Îi‰ka a M. Dacho. Jedin˘ príspevok za
rok 2010 do pôvodnej televíznej dramatickej

tvorby – rozprávkovú hru Orest z rodu âarodejníkov – hodnotila A. Mitrová ako rozprávku,
ktorá má ambíciu osloviÈ ‰ir‰ie publikum a s ktorou je moÏné uspokojiÈ sa aj po kvalitatívnej
stránke.
Názory a zistenia, ktoré odzneli na hodnotiacom seminári literatúry pre deti a mládeÏ za rok
2010, boli v mnohom podnetné nielen v súvislosti s v˘skumom súãasného stavu detskej literatúry na Slovensku. Podujatie bolo prínosom aj
z toho hºadiska, Ïe sa tu vytvoril priestor na diskusiu a rozvoj vzájomnej spolupráce medzi
predstaviteºmi literárnej vedy, spisovateºmi, ilustrátormi, zástupcami vydavateºstiev, kultúrnych
organizácií a in‰titúcií. Seminár sa aj tohto roku
te‰il veºkej pozornosti vysoko‰kolsk˘ch ‰tudentov, prevaÏne budúcich uãiteºov slovenského
jazyka a literatúry, ktorí tak mali moÏnosÈ oboznámiÈ sa so súãasnou slovenskou literárnou
tvorbou pre deti a mládeÏ a zorientovaÈ sa v jej
hodnotovom kontexte.
Milo‰ Ondrá‰, PdF UK
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Prv˘ raz na tému
publikaãn˘ch

v˘stupov
V Martine sa 8. apríla tohto roku konala
medzinárodná vedecká konferencia
nelekárskych ‰tudijn˘ch programov
venovaná prv˘ raz téme publikaãn˘ch
v˘stupov v˘skumu. Ako zdôraznila vedúca
Ústavu nelekárskych ‰tudijn˘ch programov
JFL UK doc. Mgr. M. Ba‰ková, PhD., cieºom
konferencie je snaha o vylep‰enie v˘sledkov
práce pedagogick˘ch pracovníkov
nelekárskych ‰tudijn˘ch programov.
V ãase, keì sa v klinickej praxi ãoraz naliehavej‰ie kladie dôraz na v˘znam a úlohu praxe zaloÏenej na dôkazoch a na vysok˘ch ‰kolách sa kladie dôraz na poãet a kvalitu vedeck˘ch publikaãn˘ch v˘stupov, pociÈujú nelekárske ‰tudijné programy potrebu vyrovnaÈ sa nielen s kvantitatívnymi,
ale aj kvalitatívnymi diferenciami svojich v˘sledkov.
Vybudovanie vlastnej kvalitnej vedeckej základne
vyÏaduje v súãasnosti rie‰enie problematiky odli‰ností v predmete, metodológii a tieÏ hodnotení

v˘sledkov, ktoré sú rozliãné
v odboroch prírodn˘ch a aplikovan˘ch humanitn˘ch vied.
Konferencia bola aj z t˘chto dôvodov spojená s metodologick˘m
seminárom.
Jeho cieºom bolo poskytnúÈ
Docentka Ba‰ková verí, Ïe konferencia pomôÏe zlep‰iÈ v˘sledky publikaãn˘ch v˘stupov
praktick˘ návod, ako naplniÈ
pedagógov nelekárskych ‰tudijn˘ch programov
poÏiadavky na ‰truktúru
ãlánkov v SSCI ãasopisoch,
lupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodako komunikovaÈ s editorom, zostavenie „cover letn˘ch asistentiek, Regionálnou komorou v Martine
ter“, proces validizácie dotazníka, ako postupovaÈ
pod zá‰titou dekana JLF UK prof. MUDr. J. Danka,
pri zostavovaní vlastného v˘skumného nástroja
CSc., v budove ·tefánikovho ústavu.
a diskusia k ãasto pouÏívan˘m metodologick˘m
V ‰tyroch pracovn˘ch sekciách odznelo 30 prípojmom (longitudinal study, cross-sectional study,
spevkov, z ktor˘ch je zostaven˘ zborník „V˘skum
matched study, review...). Seminár, o ktor˘ bol
v nelekárskych ‰tudijn˘ch programoch“, vydan˘
medzi úãastníkmi veºk˘ záujem viedla Mgr. Z. ·kos podporou Agentúry Ministerstva ‰kolstva, vedy,
dová, PhD., ktorá sa didaktick˘m a veºmi názorv˘skumu a ‰portu SR pre ‰trukturálne fondy EÚ.
n˘m spôsobom v Ïivej diskusii podelila o svoje bohaDo publikácie prispeli okrem slovensk˘ch autorov
té publikaãné skúsenosti.
aj úãastníci z âeskej republiky a Poºska.
Konferenciu organizovali pracovníci Ústavu
doc. MUDr. Îelmíra Fetisovová, PhD., JLF UK
nelekárskych ‰tudijn˘ch programov JLF UK v spo-

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Zborník k stému v˘roãiu narodenia
profesora

V stredu 13. apríla 2011 sa na Katedre
ruského jazyka a literatúry FiF UK uskutoãnilo
slávnostné zasadnutie usporiadané na poãesÈ
stého v˘roãia narodenia jej zakladateºa
profesora Alexandra Vasilieviãa Isaãenka.
SúãasÈou tohto podujatia bola aj prezentácia
a „krst“ zborníka, ktor˘ pod názvom
„Florilegium in honorem Alexandri Isaãenko.
Ad iubilaeum centenarium oblatum“ vydala
katedra v spolupráci s viacer˘mi akademick˘mi
pracoviskami, na ktor˘ch profesor Isaãenko
poãas svojej vedecko-pedagogickej
kariéry pôsobil.

A. V. Isaãenka

Publikácia predstavuje Ïivot a dielo profesora
Isaãenka odborné i ºudské dimenzie tejto osobnosti,
s menom ktorej sa nerozluãne spájajú zaãiatky formovania profesionálnej rusistiky na Slovensku.
Prostredníctvom deviatich ‰túdií jubilejn˘ zborník reflektuje pôsobenie profesora Isaãenka nielen na univerzite v Bratislave, ale aj na univerzitách v ªubºane
a v Olomouci. Okrem toho venuje pozornosÈ ústredn˘m témam vedeckej práce profesora tak v oblasti
lingvistiky, ako aj literárnej vedy.
Okrem ‰túdií obsahuje aj ãasÈ nazvanú „Ad futuram memoriam“, v ktorej svoje spomienky na profesora Isaãenka – majstra slova, lingvistu so ‰irok˘m
rozhºadom, schopného zasvätene predná‰aÈ kurzy
zo v‰etk˘ch oblastí jazykovedy, zakladateºa bratislavskej lexikografickej ‰koly a v˘nimoãného ãloveka, ktor˘ trvalo poznamenal odborné i osobnostné
formovanie svojich Ïiakov – sprítomnili profesor V.
Blanár, profesor J. Komorovsk˘, profesor P. ·ima,
profesor R. Krajãoviã, docent D. Kollár a docent ·.
·vagrovsk˘.
Florilegium uzatvára reprint dvoch statí profesora
ª. ëuroviãa: prvou je jeho Príhovor pri príleÏitosti
odovzdania jubilejného zborníka profesorovi
Isaãenkovi, druhou je recenzia Nad novou reedíciou
Isaãenkovej Gramatickej stavby ru‰tiny. V prílohe
zborníka, ktorého zostavovateºmi a editormi sú
docent A. Eliá‰ a docent ª. Matejko, sú uverejnené
ukáÏky profesorovho rukopisu a viaceré vzácne
fotografie z ciest a exkurzií, ktoré profesor Isaãenko
absolvoval so svojimi ‰tudentmi.

Krstn˘mi rodiãmi zborníka za asistencie profesorky M. Kusej sa stali ª. ëuroviã, dlhoroãn˘ najbliÏ‰í
spolupracovník profesora Isaãenka, a Dr. Barbara
Kühnelt-Leddihn, dcéra profesora Isaãenka, Ïijúca
vo Viedni. Krstilo sa chalvou, soºankou cholmovou
a rusk˘m kvasom. Na toto mimoriadne podujatie
prijali pozvanie aj zástupca veºvyslanectva Ruskej
federácie na Slovensku Denis Arsentiev, reÏisér K.
StráÏnick˘, ktor˘ s profesorom Isaãenkom pripravoval v 50. rokoch minulého storoãia rozhlasové kurzy
ru‰tiny, profesor P. ·ima, docent D. Kollár, doc. G.
BaláÏ i niektorí ìal‰í Ïiaci a neskôr kolegovia profesora Isaãenka, ako aj viacerí ãlenovia fakultnej
i mimofakultnej akademickej obce.
Mgr. Andrea Haburová, FiF UK

Za asistencie profesorky Kusej (vºavo) zborník pokrstili najbliÏ‰í
spolupracovník profesora Isaãenka ª. ëuroviã
a dcéra profesora Isaãenka Dr. Barbara Kühnelt-Leddihn
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StarostlivosÈ
o dieÈa
so zdravotn˘m

znev˘hodnením
Súhrnn˘ prehºad vãasnej intervencie
v rámci vysoko‰kolskej prípravy budúcich
lieãebn˘ch, ‰peciálnych a sociálnych
pedagógov v Slovenskej republike doteraz
absentoval, ako u jednej z mála krajín.
Na základe toho sa rozhodli ãlenovia
Katedry lieãebnej pedagogiky PdF UK pred
dvoma rokmi s vyuÏitím podpory v rámci EÚ
projektu Leonardo da Vinci PRECIOUS LLPLDV-TOI 08-0011 (Professional Resources
in Early Childhood Intervention: Online
Tools and Standards), spolu s ìal‰ími 11
partnermi z rôznych krajín Európy
spolupracovaÈ. S podporou tohto projektu
boli vytvorené uãebné texty, ktoré zh⁄Àajú
problematiku vãasnej intervencie
orientovanej na rodinu.
Publikácia – Vãasná intervencia orientovaná
na rodinu (ed. Marta HorÀáková) bola po prv˘
raz predstavená na medzinárodnej konferencii
v rámci Lieãebnopedagogick˘ch dní 2010.
Problematika vãasnej intervencie sa rozvíja
v rámci jednotliv˘ch terapeutick˘ch disciplín
i rodinnej terapie. Zámerom autorov bolo, aby
uãebnica poukazovala na smerovanie pre budúcnosÈ, poskytovala priestor na moÏnosti nového
uvaÏovania a bola v˘zvou pre ìal‰ie rie‰enia.
Uãebnica pozostáva z dvoch ãastí – teoretickej a praktickej, priãom obe garantuje prof.
PhDr. Marta HorÀáková, PhD. Teoretická ãasÈ
sa zaoberá samotn˘mi pojmami, ako „vãasná
intervencia“, „dieÈa so zdravotn˘m znev˘hodnením“, „rodina“ a „diagnostika vo vãasnej intervencii“. Praktická ãasÈ rozoberá koncepty
lieãebnopedagogickej pomoci a konkrétne príklady vyuÏitia. Obe ãasti podºa môjho názoru
obsiahli dôleÏité pojmy, ktoré je potrebné pre
vhºad do problematiky poznaÈ, ale najmä porozumieÈ im. Najmä pri uprednostnení pojmu
„dieÈa zo zdravotn˘m znev˘hodnením“ sa
stotoÏÀujem s názorom autorky, Ïe je omnoho
‰ir‰í a keìÏe zahrÀuje nielen zdravotné postih-

nutie, je pre problematiku vãasnej intervencie
vhodn˘m pojmom.
Vãasná intervencia (I. kapitola, HorÀáková)
popisuje vãasnú starostlivosÈ v zahraniãí
a zaãiatky vãasnej starostlivosti v SR. Autorka
rozdeºuje zameranie vãasnej starostlivosti do
troch oblastí: klinicko-medicínskej diagnostiky
a terapie, vãasnej v˘chovy, a sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Popisuje modely vãasnej
intervencie od prv˘ch tzv. „laick˘ch“, cez modely kooperatívne, orientované na dieÈa a najväã‰iu pozornosÈ venuje Viedenskému modelu,
kde sa odborníci a rodiãia stávajú rovnocenn˘mi partnermi.
DieÈa so zdravotn˘m znev˘hodnením v kontexte v˘vinu a zdravia (II. kapitola, HorÀáková) je
podºa autorky pojmom, kde sa dostávajú do
popredia podmienky zdravého v˘vinu, ako
dôveryhodn˘ vzÈah a bezpeãie, dotyk, pevné
objatie a kontajnerovanie. Zaoberá sa pripútaním a jeho poruchami, a re‰pektovaním v˘vinu
mozgu. Na základe skúseností z praxe pri
naru‰enej väzbe medzi matkou a dieÈaÈom, je
dieÈa ohrozené emoãnou a senzorickou depriváciou, ãi oneskorovaním psychomotorického
v˘vinu. Autorka poukazuje v závere príspevku
na dôleÏitosÈ rovnováhy v záÈaÏi a uvoºnení,
úãasti na Ïivote a okolí a v˘znamu emócií pre
kognitívny v˘vin. Následne predstavuje pojem
„zdravotné znev˘hodnenie“ ako v˘razné obmedzenie pri dosahovaní zrelosti, rovnováhy a kvality Ïivota, modely chápania zdravia a salutory.
Autorka ìalej popisuje znev˘hodnenie ako proces
v dôsledku somatického po‰kodenia v kontexte
po‰kodenia mozgu, ochorenia pri naru‰enom
zdraví v dôsledku psychick˘ch záÈaÏí u rodiãov
a znev˘hodnenie sociálne a spoloãenské.
Rodina je miesto pre Ïivot (III. kapitola, ·pániková, HorÀáková, Heráková, Habalová) sa
zaoberá rodinou v procese zmien, dysfunkãnou
rodinou, pomocou a úrovÀami poradenstva
rodine. Samostatnou témou je narodenie zdravotne znev˘hodneného dieÈaÈa v rodine a fázy,

ktor˘mi rodina prechádza od prvotného ‰oku aÏ
po budovanie novej budúcnosti, na ktorú
pôvodne neboli pripravení. V závere sa venuje
samostatn˘ priestor vnútorn˘m a vonkaj‰ím
zdrojom reziliencie rodín detí so zdravotn˘m
znev˘hodnením a úlohami vãasnej intervencie
v jej posilÀovaní.
ëal‰ou témou teoretickej ãasti je Diagnostika
vo vãasnej intervencii (IV. kapitola, HorÀáková,
Murínová). UpozorÀuje na roviny, ktoré musí
pedagóg sledovaÈ – samotné dieÈa, jeho
rodiãa/opatrovateºa, v˘chovne zameranú interakciu a Ïivotné prostredie. Zaoberá sa formami
diagnostiky, taktieÏ popisuje metodiku, voºbu
adekvátnej metódy a samostatnú pozornosÈ
venuje problematike anamnézy. V závere pre
ilustráciu je doplnená kazuistikou dieÈaÈa pred‰kolského veku.
Druhá, praktická ãasÈ je najrozsiahlej‰ou (V.
kapitola, HorÀáková Mita‰íková, Stupková,
Majzlanová, Vodiãková, Kováãová, Szabová),
nakoºko obsahuje jednotlivé koncepty lieãebnopedagogickej pomoci v problematike vãasnej
intervencie z hºadiska terapie hrou, dramatoterapie, ergoterapie, terapie s bábkou, arteterapie, biblioterapie a psychomotorickej terapie.
Z môjho pohºadu je veºmi dôleÏitou súãasÈou
publikácie, kde môÏe ãitateº nájsÈ mnoho zaujímav˘ch príkladov a cviãení zohºadÀujúcich v˘vinovú úroveÀ dieÈaÈa.
Publikácia podºa môjho názoru je dôstojn˘m
doplnením ch˘bajúcej problematiky v slovenskom prostredí. KeìÏe má plniÈ najmä funkciu
uãebnice, je vhodne doplnená pri kaÏdej téme
cviãeniami, úlohami, a otázkami na zamyslenie.
Jej v˘znam vidím v prvom rade v tom, Ïe nie je
len zozbieraním faktov a predstavením pojmov,
ale dáva moÏnosÈ pochopiÈ problematiku
v ‰irokom spektre od teórie k praxi.
Mgr. Zu
uzana Lucká,
Katedra lieãebnej pedagogiky PdF UK
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JAZYKOVÉ OKIENKO

Oslovenie
v oficiálnom e-maile
E-mailová komunikácia je v súãasnosti roz‰írenou, prístupnou a ekonomickou formou dorozumievania (v ãasovom aj priestorovom zmysle) v oficiálnej i neoficiálnej sfére. V neoficiálnej sfére je
viac-menej vecou pisateºa, ako túto formu vyuÏije,
v oficiálnej sfére v‰ak podlieha ist˘m pravidlám
a konvenciám, ktoré zachovávame v záujme primeranej zdvorilosti ãi presvedãivosti. Z príruãiek
etikety vypl˘va, Ïe e-mail má byÈ rovnako zdvoril˘
ako list a podobne aj koncipovan˘. Jeho súãasÈou

má byÈ zdvorilé oslovenie, predmet oznámenia
v úvode, ãlenenie na odseky, v závere rozlúãenie
a podpis s vizitkou zah⁄Àajúcou adresu, telefonick˘ kontakt a ìal‰ie identifikaãné údaje.
Otázka, ako osloviÈ adresáta v oficiálnom emaile, je ãasto problémová a nie vÏdy vyrie‰ená
v duchu spoloãenskej etikety. Oslovením – podobne ako koncepciou celého e-mailu – dávame najavo, ako si adresáta váÏime, vyjadrujeme ním úctu
a re‰pekt. Nesprávne oslovenie môÏe adresátovi
naznaãiÈ nezáujem pisateºa, nedostatok úcty ãi
re‰pektu, alebo môÏe vyznieÈ smie‰ne, ãím sa
zasa zniÏuje hodnota autora e-mailu.
·tandardné oficiálne oslovenie predstavuje
pozdrav, teda predov‰etk˘m „Dobr˘ deÀ,
pán/pani“, za ktor˘m zvyãajne nasleduje priezvisko
adresáta. Alternatívou je oslovenie „VáÏen˘
pán/VáÏená pani“ a priezvisko, ktoré by sme mohli
povaÏovaÈ za najoficiálnej‰ie. Problematick˘m
momentom v‰ak b˘va situácia, v ktorej máme
pouÏiÈ adresátov akademick˘ titul. Táto komunikaãná situácia sa ãasto v praxi prejavuje ako neistota alebo nejasnosÈ v pouÏívaní akademick˘ch
titulov v oslovení, a to predov‰etk˘m v ich písanej
podobe. Odhliadnuc od rozdelenia akademick˘ch

titulov a ich kompletného vymenovania (prvou
pomôckou v tomto prípade môÏe byÈ stránka ãeskej Wikipedie „Akademick˘ titul“), sa v písomnej
komunikácii vyuÏíva slovná podoba daného titulu.
Napríklad, ak sa chystáme osloviÈ osobu s titulom
doc., primeraná forma bude „VáÏen˘ pán docent“
alebo „Dobr˘ deÀ, pán docent“ a za oslovením
bude nasledovaÈ ãiarka a jeden voºn˘ riadok,
priãom nasledujúce slovo sa pí‰e s mal˘m
zaãiatoãn˘m písmenom. Podobne to bude aj
s ostatn˘mi titulmi.
Predt˘m, ako sa chystáme napísaÈ e-mail
osobe majúcej niektor˘ z titulov, je teda vhodné
zistiÈ si jeho predpísanú slovnú formu a zároveÀ aj
hierarchiu. V oslovení vyuÏívame len najvy‰‰í titul.
Tak napríklad adresátku s titulmi prof. PhDr. PhD.
by sme oslovili „VáÏená pani profesorka“. V rámci
ná‰ho kultúrneho kontextu je pouÏívanie titulov
v komunikácii beÏné a roz‰írené a mohli by sme ho
povaÏovaÈ za jednu z komunikaãn˘ch noriem.
Aj preto je dôleÏité poznaÈ zásady ich správneho
pouÏívania (nielen) v e-mailovej komunikácii.
Lucia Anna Trubaãová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

LÚČIME SA

Za v˘znamn˘m pedagógom,
vedcom a propagátorom geológie
profesorom

Zaãiatkom mája zomrel vo veku 82 rokov
jeden z najv˘znamnej‰ích geológov
Slovenska. Univerzita Komenského stratila
v osobe prof. RNDr. Milana Mi‰íka, DrSc.,
v˘nimoãného ãloveka. V jeho celoÏivotnom
diele sa snúbila vysoká odborná erudovanosÈ
tvorivého vedca a organizátora vedeckého
v˘skumu, nezi‰tná obetavá práca
svedomitého univerzitného pedagóga,
ale aj nad‰eného popularizátora prírodn˘ch
a najmä geologick˘ch vied.
Skæbenie a prepojenie uveden˘ch ãinností a ich
v˘sledkov zaraìuje prof. Mi‰íka medzi v˘znamné
osobnosti slovenskej vedy. Profesijn˘ Ïivot spojil so
svojou alma mater, kde aktívne pôsobil na Katedre
geológie a paleontológie PriF UK poãas 1951 –
2009. Vychoval cel˘ rad odborníkov hrdo sa hlásiacich k slovenskej sedimentologickej, mikrofaciálnej
a stratigrafickej ‰kole, vybudovanej a zveºaìovanej
prof. Mi‰íkom, ‰kole, ktorá v˘sledkami vedeckého
bádania získala medzinárodné uznanie.
Prof. Milan Mi‰ík patril medzi v˘znamn˘ch
odborníkov v oblasti stratigrafie, sedimentológie,
mikrofaciálnej anal˘zy a paleogeografie.

Milanom Mi‰íkom

Objektom jeho bádania boli sedimentárne horniny. Venoval sa ich genéze, ale aj ich vyuÏitiu pre
modelovanie paleogeografick˘ch, paleotektonick˘ch, paleoklimatick˘ch a paleoceánografick˘ch
podmienok, ktoré ich v˘voj ovplyvÀovali.
Prínosom do poznania paleogeografie a paleotektoniky Západn˘ch Karpát predstavovali rekon‰trukcie prostredí opierajúce sa o faciálnu anal˘zu obliakov kriedov˘ch a terciérnych zlepencov.
Získané poznatky v˘razne posunuli paleogeografické a palinspastické úvahy o postavení
Západn˘ch Karpát v rámci alpínskeho v˘voja
tet˘dnej oblasti a korelácie s priºahl˘mi segmentami alpsko-karpatského orogenného pásma.
Viedol a rie‰il viaceré domáce i zahraniãné projekty; ich v˘sledky prezentoval na poãetn˘ch
medzinárodn˘ch i domácich vedeck˘ch podujatiach. O jeho odbornom zábere svedãí bohatá
a rôznorodá publikaãná ãinnosÈ, ktorá poãíta viac
ako dvesto vedeck˘ch ‰túdií, monografick˘ch
prác, uãebn˘ch textov i populárno-vedeck˘ch
príspevkov. V˘znamn˘ je jeho osobn˘ prínos pri
tvorbe vysoko‰kolsk˘ch uãebníc.
Ako profesor pôsobil na Kube a v AlÏírsku.
V rámci krátkodob˘ch kurzov predná‰al na univerzite v Krakove, Toulouse a Madride.
Bol predsedom bratislavskej poboãky Slovenskej geologickej spoloãnosti (SGS), tajomníkom
i ãestn˘m ãlenom odborn˘ch spoloãností, ãlenom vedeck˘ch rád viacer˘ch geologick˘ch in‰titúcií, ãlenom vedeck˘ch kolégií a atestaãn˘ch
komisií. Aktívne pracoval v redakãn˘ch radách
v˘znamn˘ch geologick˘ch ãasopisov. V˘razom
verejného uznania celoÏivotného vedeckého
a spoloãenského prínosu prof. Mi‰íka bol rad

ocenení a medailí, ktoré získal pri rozliãn˘ch
príleÏitostiach.
Odchod pána profesora Milana Mi‰íka vníma
bolestivo celá geologická obec Slovenska.
Ostáva tu spomienka na jeho mil˘ a vºúdny
úsmev, ktor˘m ‰íril radosÈ, pohodu a optimizmus
vo svojom okolí. Profesor Mi‰ík, osobnosÈ mimoriadne ºudská a láskavá, zostane navÏdy v na‰ich
srdciach. âesÈ jeho pamiatke.
prof. RNDr. D. Pla‰ienka, DrSc.,
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.,
za Katedru ge
eológie a paleontológie Pri F UK

• narodil sa 3. novembra 1928 v Skalici
• 1947 – 1951 – ‰tudoval na Prírodovedeckej fakulte UK, získal titul RNDr.
• 1951 – 2002 – pôsobil na Katedre geológie a paleontológie PriF UK
• 1956 – získal titul CSc.
• 1960 – získal titul docent
• 1963 – 1964 – pôsobil na Universidad
de la Habana, Kuba
• 1970 – získal titul DrSc.
• 1970 – získal titul profesor geológie
• 1981 – 1983 – pôsobil na Université de
Constantine, AlÏírsko
• 2002 – 2009 – pôsobil na katedre ako
emeritn˘ profesor
• zomrel 7. mája 2011
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ENGLISH SUMMARY
• “Gaudeamus Igitur” Will Be Playing 153 Times This Summer
There will be 153 graduation ceremonies this summer at Comenius
University (CU) for 8,000 graduates of bachelor, master and doctor
studies, of the University of the Third Age and of the Children’s
Comenius University. Each graduation will be concluded with the
student anthem “Gaudeamus Igitur”. Pg 3
• Eichler Won a Conference of Young Scientists
Civic Association PREVEDA organized the “Interactive Conference
of Young Scientists 2011” in chemical and natural sciences on 25
May 2011. The main winner was a student of the Faculty of Natural
Sciences CU Tomá‰ Eichler. Pg 3
• Chemistry at CU Has an International Accreditation
The first program in Slovakia with the Chemistry EUROBACHELOR® Label is the Chemistry bachelor study program at the
Faculty of Natural Sciences CU. Pg 3
• Prize of Daniel Tup˘
Mária Nicolaouová won the Prize of Daniel Tup˘ on 17 May in a
competition of theoretical or practical theses with the topic of
fighting against violence, xenophobia, racism, Nazism... Daniel
Tup˘ was a student of CU violently murdered in 2005. Pg 4
• Students of CU Will Study in Switzerland
The Vice Rector of CU ·lahor and the Ambassador of Switzerland
Fotsch negotiated possibilities of cooperation of CU and Swiss universities. From the next academic year the Swiss Confederation will
also participate in the Erasmus program. Pg 5
• Ambassador of the Korean Republic at CU
The Korean Ambassador met the Heads of CU on 18 May and
discussed future cooperation among CU and foundations or businesses from the Korean Republic. Pg 5
• Shortly
Cooperation between CU and Polish universities was discussed at
the meeting of the Rector of CU and the Ambassador of Poland on
31 May. Pg 5
• Japanese Delegation Visited CU
Financial gift from Japanese Sasakawa Fund, which was intended
for student grants, and other forms of cooperation were discussed
at the meeting at CU on 16 May. Pg 6
• Minister of Health Visited Medicine Faculty in Martin
Minister Uhliarik met representatives, teachers and students of the
Jessenius Faculty of Medicine of CU on 13 May and discussed
financing of studies and current issues in health. Pg 6
• French Program Students Celebrated the Day of Europe
The Faculty of Management of CU organized a conference on the
occasion of the Day of Europe on 9 May. Pg 6
• Students of Fine Art Exhibited Their Work
The Faculty of Education of CU opened the art exhibition of its students’ works on 9 May. Young artists got the opportunity to receive not only audience reflections but also their own. Pg 8
• Colourful Dreams from the Heart of Europe
Assoc. Prof. Harangozó exhibited his artwork in Germany during 15
March – 24 April. It was part of the event “Days of Slovak Culture”
in Germany. Pg 8
• âinovsk˘ and His International Success
The front page of this issue presents the winning postage stamp
from the competition of the European Union “Grands Prix de l’Art
Philatélique” in Brussels. The author is Assoc. Prof. Martin âinovsk˘ from the Faculty of Education of CU. Pg 18
• Paul’s Teaching about an Apology
The conference on “Paul’s Teaching about an Apology in a Context
– Christian Dialog” took place at the Faculty of Evangelical Theology
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of CU on 5 – 6 May. Inter-religions dialog is one of the key topics
in EU. Pg 21
Language Competition for Medics
45 students of the Jessenius Faculty of Medicine of CU competed
in their language and professional skills on 5 May. The best presentations on medicine topics were rewarded. Pg 21
Conference on Education in Chemistry
On the occasion of the International Year of Chemistry, the conference titled “European Chemistry and Chemical Engineering
Education Network” took place on 19 – 21 May at CU. Pg 22
Engaged in Diversity
The student science conference on European diversity and unity
was organized by the Faculty of Management of CU for students of
the German program on 9 May. Pg 22
Blood Drive for CU Community
The Blood Drive for students and employees was organized on 11
and 12 May. During the two days 69 donors attended the event at
the Faculty of Physical Education and Sports of CU and the student dorms. Pg 23
Slovenian Research Live
The Slovenian Professor and ethnologist Mojce Ram‰ak introduced her research on medical metaphors in breast cancer to the
Slovak students of ethnology and Slavic philology on 4 May in the
Slovenian Embassy. Pg 24
Conference on Slavic Language and Cultural Identities
“Slavia. Slavic Languages and Cultural Identities” was the name of
the conference where participants introduced 36 works in the
Slovak, Czech and Polish languages. Pg 24
German and Russian Professors on the Faculty of Education
The Department of German Language and Literature had special
guests in April. First, it hosted Professor Jürgen Lenerz from
Germany followed by Professor Dmitrij Dobrovoºskij from Russia.
They lectured students about research in languages. Pg 25
How to Work with Gifted Students
Specialists from many countries met in the Faculty of Education of
CU on 28 – 29 April to analyze new methods of working with gifted students. It took place on the occasion of the 65th anniversary of the faculty. Pg 26
Czech Journalist and Writer at the Department of Journalism
Karel HvíÏìala, the author of two dozen interviews with successful
personalities, visited CU and discussed his experience in journalism with students. Pg 27
Student Science Conferences
The traditional presentation of student and PhD student science activities took place at the Jessenius Faculty of Medicine of CU on 11
May and the Faculty of Natural Sciences of CU on 27 April. Pg 28
Quo Vadis (Art) Therapy?
The Evangelic Faculty of Theology of CU hosted the international
science conference for art-therapists. The presentations showed
the results of healing traumatized people by them creating art.
Pg 30
Professionals Evaluated Children’s Literature
Children’s Books and their illustrations from last year were evaluated by professionals at the Department of Slovak Language and
Literature of CU on 6 April. Pg 31
About Publications from the Research
The conference of non-medical study programs in the Jessenius
Faculty of Medicine of CU on 8 April was dedicated to the improvement of the publications from the research in science magazines.
Pg 32
LM
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ŠTUDENTSKÝM PEROM

·tudenti filozofickej fakulty
nav‰tívili Slovinsko
V dÀoch 28. apríla aÏ 1. mája sa ‰tudenti
viacer˘ch ‰tudijn˘ch programov Filozofickej
fakulty UK (FiF UK) zúãastnili exkurzie
v Slovinsku. Exkurziu organizaãne pripravili
katedra slovansk˘ch filológií, katedra slovenskej
literatúry a literárnej vedy a katedra etnológie
a kultúrnej antropológie.
Prv˘m nav‰tíven˘m miestom v Slovinsku bolo
jazero Bled, ktoré si ‰tudenti mohli vychutnaÈ
vìaka plavbe na ãlne. Na ostrovãeku uprostred jazera obdivovali
kaplnku so „zvonom Ïelaní“ a tieÏ
zaujímavú etnografickú expozíciu. ëal‰ou zastávkou sa stalo
Novo mesto, metropola regiónu
Dolenjska. ·tudenti si pozreli historické centrum mesta a oboznámili sa so Ïivotom viacer˘ch
osobností slovinskej literatúry
a umenia, ktoré pochádzali
z tohto mesta na rieke Krka.
Úãastníci exkurzie mohli poãas
svojho pobytu v Slovinsku obdivovaÈ pohostinnosÈ. V rekreaãnom stredisku Otoãec, kde boli

Otváracie hodiny

v Medickej
záhrade
verejnosti

vyhovujú
V roku 1770 si dal gróf Ján Gobert
z Aspremontu podºa návrhov architekta
J. J. Talhera vystavaÈ v Bratislave na dne‰nej
·pitálskej ulici svoj letn˘ palác spolu
s rozsiahlou záhradou plnou vzácnych druhov
kvetov a rastlín, Ïiv˘ch plotov a paga‰tanov˘ch
alejí. Dnes túto záhradu Bratislavãania
poznajú pod názvom Medická záhrada.
V 19. storoãí pre‰iel cel˘ objekt do rúk vlastníctva grófa Esterházyho. Ten okrem iného nahradil
ga‰tanové aleje lipov˘mi, ktoré sa v záhrade
nachádzajú dodnes. Za jeho ãias tam pôsobil
a viackrát koncertoval i rakúsky hudobn˘ skladateº
obdobia klasicizmu Joseph Haydn.
V druhej polovici 19. storoãia Esterházy predal

ubytovaní, im bola poskytnutá tá najlep‰ia starostlivosÈ.
Na druh˘ deÀ smerovala exkurzia do oblasti
Severna Primorska, ktorej prírodné krásy sa stali
predobrazom Danteho BoÏskej komédie a miestom, kde zasadil príbeh svojho románu Zbohom
zbraniam E. Hemingway. V baníckom meste Idrija
sme mali moÏnosÈ vstúpiÈ do unikátnej bane na
ortuÈ a nav‰tíviÈ hrad Gewerkenegg a v˘stavu
idrijskej ãipky. Popoludní sme sa vydali do par-

tizánskej nemocnice Franja, ktorá slúÏila v ãase II.
svetovej vojny ako útoãisko zranen˘ch partizánov. Poãas vojny tam o‰etrili aÏ 600 osôb z rôznych krajín Európy. Poslednou zastávkou dÀa sa
stalo mesto Kobarid s múzeom prvej svetovej
vojny a pomníkom padl˘m talianskym vojakom.
SobotÀaj‰í program sprevádzalo veºmi jasné
a slneãné poãasie, priam stvorené na náv‰tevu
prímorsk˘ch miest. E‰te predt˘m sme si v‰ak
obzreli nádhernú Postojnskú jaskyÀu dlhú 20 kilometrov. Verejnosti prístupné 2 kilometre sme si
vychutnali i za pomoci elektrického vláãika. Po
náv‰teve jaskyne sme sa presunuli do prímorského mesteãka Izola, odkiaº sme sa loìou preplavili do blízkeho mesta Piran. V Àom sme mohli
nielen obdivovaÈ piranské námestie pomenované
po slávnom talianskom huslistovi Giuseppem
Tartinim, ale aj pochutnaÈ si na rybacích ‰pecialitách. Príjemnou prechádzkou sme sa dostali aÏ
do blízkeho moderného mesteãka PortoroÏ,
oznaãovaného ako „slovinské Monte Carlo“.
Posledn˘ deÀ exkurzie sme strávili v metropole Slovinska – v ªubºane. Nav‰tívili sme v‰etky
zaujímavé pamiatky – ªubºansk˘ hrad, Národnú
univerzitnú kniÏnicu, slovinsk˘ parlament, radnicu, biskupsk˘ a franti‰kánsky kostol. Po dobrom
obede a príjemnej prechádzke centrom mesta
popri rieke ªubºanici sme sa vydali na cestu
naspäÈ na Slovensko. Hádam hovorím za v‰etk˘ch ‰tudentov, ak prezradím, Ïe dojmy z nádhernej krajiny Slovinsko v mysli e‰te stále zotrvávajú a verím, Ïe mnohí z nás sa tam na náv‰tevu
vyberú opäÈ!
Mgr. Terézia Benejová, doktorandka FiF UK

záhradu rodine Jankovitsovej a tí ju zasa predali do
rúk veºkoobchodníka s o‰ípan˘mi Karola
Schiffbecka. Záhrada sa v tom ãase dostala pod
nátlak v˘stavby nov˘ch komunikácií a z krásy jej
zaãalo uberaÈ i zaberanie parciel pre novostavby
z v˘chodnej strany. A tak sa ju rozhodla rodina
Schiffbeckovcov darovaÈ univerzite pre úãely lekárskej fakulty. Záhrada tak bola sprístupnená verejnosti a dnes je obºúben˘m miestom mnoh˘ch
Bratislavãanov, ktorí tu nájdu aspoÀ kúsok zelene.
Medická záhrada má v‰ak otváracie hodiny prispôsobené dæÏke dÀa – napríklad v máji je otvorená od ôsmej ráno do ôsmej veãer, v lete aÏ do
desiatej. Preto sme sa snaÏili zistiÈ, ãi to jej náv‰tevníkom neprekáÏa. Zo sto op˘tan˘ch bolo
s údrÏbou a otváracou dobou spokojn˘ch 69 ºudí,
ostatní mali nejakú pripomienku. Tu sú názory niektor˘ch z op˘tan˘ch:
Bernardetta: „Mohla by byÈ
v lete o nieão dlh‰ie otvorená, ale
len tak, aby to nelákalo v‰elijak˘ch grázlov, napríklad do jedenástej.“
Martina: „MÀa otváracia doba
netrápi, väã‰inou sa tam len
zastavím, alebo si cez Àu skrátim
cestu. FajãiÈ sa tam nemá, opaºovaÈ tieÏ nie. Keì tam dajú popolníky, lampy a poriadne odpadkové ko‰e, op˘tajte sa ma znova.“
Rado: „Mám to tu rád. Naozaj
jediné, ão môÏem parku vytknúÈ,
sú tie biele laviãkové kresielka,
alebo ako to nazvaÈ. Majú trochu

divn˘ tvar a zle sa na nich sedí vo dvojici.“
Mária: „Keì som sem prv˘ raz pri‰la, bola som
tro‰ku sklamaná – myslela som si, Ïe tu budú
samé kvety. Pritom je to skôr park. A je fajn, Ïe sa
to tu zatvára, aspoÀ sa tu tak nezdrÏujú bezdomovci a v‰elijaké Ïivly.“
Simona: „âo by som tu menila? MôÏeme byÈ
radi, Ïe máme pri ‰kole aspoÀ tro‰ku zelene. V lete
sa tam dá skryÈ pred slnkom, môÏeme si posedieÈ
na tráve, alebo si nieão zahraÈ. Ako miesto na ‰tudentské stretnutia mi pripadá oveºa vhodnej‰ie ako
skleník, ão sa stavia na Filozofickej fakulte UK.
V medickej síce obãas pr‰í, no bude sa tam daÈ
d˘chaÈ aj v júli. Aj bez klimatizácie.“
Lucia Anìalová, Zuzana Paráková,
‰tudentky Ïurnalistiky, FiF UK
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