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EDITORIÁL
Máme za sebou olympijské
leto, vyvrcholenie tvrdej prípravy
športovcov celého sveta na reprezentáciu svojej krajiny a prekonávanie limitov ľudských možností.
A pred sebou ďalší akademický rok, v ktorom opustia našu univerzitu stovky nových absolventov pripravených reprezentovať
intelektový potenciál Slovenska.
Práve letná olympiáda mi pripomenula staroveké Grécko ako
kolísku lekárskej vedy a vzdelania
a privodila zamyslenie sa nad jej
odkazom. Hipokrates pred vyše
2500 rokmi formuloval zásady
pre vykonávanie lekárskeho povolania. Zásady, na ktoré prisahá
pri promócii každý absolvent medicínskeho štúdia na UK. Položme
si však ruku na srdce, poznáme ich? Alebo je ich latinský text len
nostalgickou ozdobou promočného aktu? Spísané zásady nie sú
technickým návodom pre lekársku prax, ani návodom ako získať
výhodné miesto či postavenie. Sú návodom na budovanie vzťahu
lekára k pacientovi a k celej spoločnosti a podkladom pre získanie dobrej povesti lekára na základe úcty a dôvery jeho pacientov.
Profesionálna a morálna integrita lekára je kľúčová pre dôveryhodnosť jeho konania. A isto neprezradíme nič nové konštatovaním,
že dôvera pacienta v lekára je prvým krokom úspešnej liečby.
Dnes, žiaľ, je prvoradým záujmom medicíny čo najrýchlejšie a
najlacnejšie vyliečiť pacienta a opomíname jej spoločenský a etický rozmer. Dôsledkom je naša stavovská devalvácia.
Medicína je celoživotné štúdium a zdokonaľovanie sa. Doktor
v antickom svete predstavoval učiteľa nielen ako zdroj vedomostí
a zručností, ale ako príklad a inšpiráciu pre svojich nasledovníkov.
Som presvedčená, že kvalita vzdelania na našich univerzitách začína v zrkadle. Ak vidíme v zrkadle poctivo otitulovaného človeka,
ktorý prešiel tvrdou cestou vedeckej kariéry a vlastného bádania
v konfrontácii s kolegami z našich aj zahraničných univerzít aj
z praxe, potom je Slovensko na dobrej ceste ku kvalitnému vzdelávaniu novej generácie. U lekárov ešte viac ako u iných profesií k
povinnej výbave učiteľov a následne aj ich žiakov patrí morálny a
etický rámec.
Učiteľ má byť erudovanou morálnou kostrou pre svojich žiakov.
Cesta jeho akademického vzdelávania a rastu musí byť poctivá.
Výnimky z tejto slušnej aj keď náročnej cesty neexistujú. Každé
zľahčovanie a obchádzanie tvrdých pravidiel poctivej práce je znevažovaním titulov a ocenení tých poctivých a nastavovanie krivých
zrkadiel pre našich žiakov.
Vzdelanie je hodnota a aj keď mnohých zvádza k tomu, aby ňou
obchodovali, v skutočnosti sa kúpiť nedá. Dá sa iba nadobudnúť.
Škola je inštitúcia, ktorá tento proces nadobúdania len sprostredkuje. Koncentráciou vzdelaných ľudí uľahčuje vzdelávací proces
a konfrontáciou vedeckej práce a jej vedeckých výsledkov poháňa
zvedavosť a túžbu po ďalšom poznaní oslobodenú od ekonomických záujmov a snahy po osobnom ocenení. Takouto slobodou sa
vyznačuje akademická pôda, to je jej privilégium.
Kedysi čisto amatérske súperenie v športe sa postupne mení na
biznis, rovnako ako sa medicína mení na obchod s ľudským zdravím. Pacienta oslovujeme klient rovnako ako užívateľa bankových
služieb. Systém starostlivosti o zdravie človeka zlyháva a súčasne
zlyháva aj výchova a vzdelávanie nových lekárov a erudovaných
odborníkov v medicíne. Je smutné pozorovať, za akých podmienok sa vzdelávajú študenti medicíny a za akých podmienok pracujú ich učitelia v takej prestížnej inštitúcii, akou je Univerzita Komenského.
Napriek všetkému však nedovoľme opustiť klasický štýl vzdelávania, v ktorom hrá okrem nadobudnutého vzdelania dôležitú úlohu svedomie, intuícia a morálny rozmer lekára. Nepripusťme, aby
sa aj z lekárov stali reprezentanti hodnôt konzumnej spoločnosti.

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., LF UK
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Na UK pribudlo 9 nových profesorov
Prezident SR Ivan Gašparovič v lete dňa 10. júla 2012 vymenoval 39 vysokoškolských profesorov. Hlava štátu dekréty odovzdala na odporúčanie ministra školstva, ktorý profesorov odobril
na základe návrhov vedeckých rád vysokých škôl. Univerzite Komenského pribudlo 9 nových
profesorov zo 6 fakúlt:
doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., z FTVŠ UK – v odbore športová edukológia;
doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., z FaF UK – v odbore farmakológia;
doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc., z PriF UK – v odbore jadrová chémia;
doc. Ing. Pavel Nečas, PhD., z FTVŠ UK – v odbore národná a medzinárodná bezpečnosť;
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., z LF UK – v odbore normálna a patologická fyziológia;
doc. RNDr. Vanda Repiská, PhD., z LF UK – v odbore biológia;
doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., z FM UK – v odbore manažment;
doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., z JLF UK – v odbore chirurgia;
doc. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., z PriF UK – v odbore geografia.

Vo svojom príhovore vymenovaným profesorom prezident SR povedal: „Profesorský titul vás zavä
zuje k zvýšenej aktivite. Napríklad na medzinárodnej úrovni. Áno, odo dnes na vás čakajú náročnejšie
povinnosti. Pri ich plnení majte na mysli, že chceme byť na vás hrdí. Práve s týmto pocitom pristupujte
k svojej každodennej práci. Neľutujte ani minútu, ktorú venujete vzdelanosti a výchove mladých ľudí,
tvorivej atmosfére vo svojich kolektívoch, zomknutosti našej spoločnosti. I medzinárodnej spolupráci.“
LM

Absolventi – zábudlivci

si mohli počas promócie požičať viazanky
Letný „promočný maratón“ trval na univerzite takmer mesiac – od 25. júna do 23. júla.
Počas vyše 120 promočných slávností si na
UK vyzdvihlo diplomy 1558 bakalárov (Bc.),
2841 magistrov (Mgr.) a 496 doktorov (MUDr.
a MDDr.). „Ďalších okolo 700 absolventov všet
kých stupňov štúdia sa z rôznych dôvodov na
promóciách nezúčastnilo a diplomy si prebrali
mimo promočných slávností v inom termíne,“
uviedla vedúca Oddelenia študijných vecí Rek
torátu UK (OŠV RUK) PhDr. Emília Hrušovská.
Práve pracovníci OŠV RUK zodpovedajú za
bezproblémový priebeh každej slávnosti: „nacvi
čujú“ s absolventmi nástup a tiež ich zoraďujú
podľa poradia, v akom si preberajú diplomy. V
ich pracovnej náplni je aj na prvý pohľad možno
banalita – pripraviť dostatok vody a pohárov pre
senát i absolventov, čo prítomní ocenili najmä
počas vlny horúčav. „Navyše, vždy máme vyčle
nený prvý rad sedadiel, aby si promovaní v prípa

de nevoľnosti mohli sadnúť,“ dopĺňa E. Hrušov
ská a pokračuje: „Tento rok túto možnosť využilo
relatívne veľa absolventov, najmä dievčat a žien.“
Okrem nevoľnosti z tepla či zo stresu býva občas
u absolventov aj problém s primeraným obleče
ním. Aj keď tento rok všetci promovaní dodržali
„dress code“, študijné oddelenie myslí na všet
ko. „Zábudlivcom ochotne požičiame viazanky,“
prezrádza zaujímavosť zo zákulisia promócií ve
dúca oddelenia.
Ďalšia séria promócií sa pripravuje na jeseň,
kedy budú promovať bakalári z fakúlt, ktoré ne
mávajú Bc. promócie v letných termínoch. Je
senné promócie budú mať aj tí absolventi, ktorí
úspešne zložili štátne skúšky v náhradných či
opravných termínoch v auguste.
Ľubica Pilzová

Univerzita Komenského prijala

		takmer

8 000 prvákov

Univerzita Komenského v Bratislave v akademickom roku 2012/2013 na svojich 13 fakultách prijala 7790 nových študentov v dennej i externej forme štúdia.
Najviac prijatých prvákov majú Prírodove
decká fakulta UK (1579) a Filozofická fakulta
UK (1336). Za nimi nasledujú Pedagogická
fakulta UK (1102), Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK (784), Právnická fakulta UK
(568) a Fakulta managementu UK (525). K
celkovému počtu prijatých prvákov – 7790 –
sa pridá ešte 2164 prijatých študentov na ma
gisterské štúdium (t. j. tí, ktorí už absolvovali

1. stupeň štúdia – bakalársky a pokračujú v
štúdiu ďalej).
Prihlášku do 1. ročníka štúdia na Univerzite
Komenského si podalo spolu 19 344 záujem
cov. Počet prijatých z nich (7790) predstavuje
takmer 40 %. „Počet záujemcov výrazne pre
vyšoval možnosti prijatia najmä na Právnickej
fakulte UK, Filozofickej fakulte UK, Pedagogic
kej fakulte UK a Fakulte sociálnych a ekono
mických vied UK,“ uviedla vedúca Oddelenia
študijných vecí Rektorátu UK PhDr. Emília Hru
šovská.
Ľubica Pilzová

Ak by sme tubusy tohtoročných magistrov a doktorov Univerzity Komenského
v Bratislave postavili na seba, vytvorili by sme vežu vysokú viac ako kilometer.
Foto: OVV RUK

Profesorský titul si od prezidenta SR prevzal aj dekan FTVŠ UK Miroslav Holienka.
Zdroj: www.prezident.sk

Dress code
na promócie
Je znakom dobrého bontónu, že oblečenie treba prispôsobiť udalosti. Preberanie diplomu o absolvovaní štúdia prebieha
v slávnostnom duchu v Aule UK, ktorá je
najslávnostnejším priestorom UK, alebo
v reprezentatívnej Moyzesovej sieni FiF UK.
Ženy: šaty zahaľujúce plecia, nie kratšie
ako mierne nad kolená, tenké pančuchy, to
pánky s uzavretou špicou
Muži: oblek s viazankou, čierne uzavreté
šnurovacie topánky
Čo sa nosí do talára
Ženy: biela, resp. svetlá blúzka alebo
jednofarebné šaty, tenké pančuchy, topánky
s uzavretou špicou
Muži: biela, resp. svetlá košeľa s decent
nou viazankou, tmavé nohavice, tmavé po
nožky a čierne topánky
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
JÚN
1. 6.
– Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., sa zúčastnil na zasadnutí Sloven
skej rektorskej konferencie v Trnave.
– V Modre sa uskutočnilo mimoriadne za
sadnutie Vedenia UK, ktoré viedol rektor
UK.
4. 6.
– Prijal na návšteve veľvyslanca Slovinskej
republiky Stanislava Vidoviča. (Viac v Na
šej univerzite č. 10/2012.)
5. 6.
– Stretol sa s predsedom akreditačnej ko
misie Ľuborom Fišerom a dekankou Pe
dagogickej fakulty UK Alicou Vančovou.
– Zúčastnil sa na medzinárodnom work
shope „Pharmacology of Heart Failure
– From Bench to Bedside“, ktorý sa ko
nal 5. – 7. júna 2012 na Farmaceutickej
fakulte UK.
– Prijal pozvanie na rozhovor o Kvalite
a hodnotení vysokoškolského vzdeláva
nia do Slovenského rozhlasu.
6. 6.
– Promoval absolventov Univerzity tretieho
veku CĎV UK.
7. 6.
– Stretol sa s riaditeľkou Agentúry pre
vedu a výskum RNDr. Lýdiou Šuchovou
vo veci vedenia agendy a financovania
projektov APVV.
– Zúčastnil sa na výročnom stretnutí ICT
pre najvýznamnejšie osobnosti z vedenia
veľkých priemyselných podnikov, finanč
ného sektora, štátnej správy a dodávate
ľov.
8. 6.
– Prezentoval projekt Jesseniovej lekár
skej fakulty UK pred Agentúrou MŠVVaŠ
SR pre štrukturálne fondy EÚ.
9. 6.
– Prezentoval projekt vedecko-výskumné
ho parku UK pred výberovou komisiou
Agentúry MŠVVaŠ SR.
11. 6.
– Rektor UK sa stretol so zamestnancami
Lekárskej fakulty UK pod vedením pro
dekana doc. MUDr. Petra Stanka, PhD.,
kvôli hodnoteniu súčasného stavu sto
matológie na UK.
– Zúčastnil sa na koncerte Katedry hudob
nej výchovy Pedagogickej fakulty UK, na
ktorom sa v Aule UK predstavili študenti
a pedagógovia, medzi ktorými nechýbal
vedúci katedry Mgr. art. Tomáš Boroš,
ArtD., PhD.
12. 6.
– Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre udelila čestný doktorát Muham
madovi Hattovi Rajosovi za rozvoj bilate
rálnej slovensko-indonézskej spolupráce

–

–
–

–

v oblasti hospodárstva a potravinových
zdrojov. Na slávnosti sa zúčastnil aj rek
tor UK.
13. 6.
V Nitre promoval absolventov Rímskoka
tolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty UK.
14. 6.
Promoval absolventov Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
UK v Aule RKCMBF UK.
Spolu s prorektormi UK Dušanom
Meškom a Ľudomírom Šlahorom prijal
víťazky a nominované v prestížnej ankete
Slovenka roka. (Viac v Našej univerzite
č. 10/2012.)
18. 6.
Viedol zasadnutie Vedeckej rady UK, na
ktorej odovzdal ďakovný list doktorandke
RNDr. Alexandre Hudecovej z Prírodove
deckej fakulty UK, ktorá sa zapojila do
III. ročníka programu nadácie Intenda –
Podporujeme individuality. Ocenením jej
významného vedeckého potenciálu bolo
zaradenie medzi členov Klubu individua
lít tohto programu.
–

–

–
– Viedol pracovné stretnutie s dekanmi fa
kúlt UK.
– Zúčastnil sa na otvorení letnej časti III.
Univerziády SR 2012 na FTVŠ UK a pri
hovoril sa športovcom.
20. 6.
– Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady
STU.
– Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva
AS UK.
21. 6.
– Viedol pracovné stretnutie s dekanmi fa
kúlt UK.
– Zúčastnil sa na stretnutí s rektorom
UPJŠ Ladislavom Mirossayom u ministra
školstva SR.
22. 6.
– Rektor UK a výkonný riaditeľ spoločnosti
Johnson & Johnson Massimiliano Colel
la podpísali memorandum o spolupráci
pri zavádzaní programov vzdelávania
študentov a vedcov a pri organizovaní
podujatí zameraných na nové medicín

–
–

–

–

–

ske technológie so širokospektrálnym
využitím v oblasti medicíny.
25. 6.
Rektor UK sa zúčastnil na oslavách 75.
výročia založenia Slovenskej technickej
univerzity a od rektora STU si prebral pa
mätnú medailu.
26. 6.
Uskutočnilo sa stretnutie vrcholových zá
stupcov priemyselných zväzov, školstva
a štátnej správy „Technika ochrany pro
stredia“ v Častej-Papierničke, na ktorom
sa zúčastnil aj rektor UK.
27. 6.
Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického
senátu UK, na ktorom štandardne infor
moval o závažných skutočnostiach týka
júcich sa UK. (Viac na strane 12.)
Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej rady
UK.
Pri príležitosti Dňa Univerzity Komenské
ho pozval pracovníkov UK na divadelné
predstavenie „Bod nula“, ktoré sa usku
točnilo v Divadle Aréna.
28. 6.
Zúčastnil sa na otvorení 10. medziná
rodného sympózia k dejinám medicíny,
farmácie a veterinárnej medicíny, ktoré
sa uskutočnilo na Ministerstve zdravot
níctva SR.
Vystúpil na tlačovej konferencii k 10.
ročníku Detskej Univerzity Komenského
v Divadle Aréna.
29. 6.
Absolvoval stretnutie v Centre vedecko
-technických informácií vo veci Národné
ho plánu budovania infraštruktúry výsku
mu a vývoja.
NUNU
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
JÚL
Počas júla sa pravidelne zúčastňoval na
slávnostných promóciách absolventov ma
gisterského a doktorského štúdia v Aule UK.

– Stretol sa s riaditeľkou CĎV UK PaedDr.
Chládeckou a JUDr. Kutlíkom, garantom
a lektorom Odbornej prípravy pre medi
átorov za účelom zriadenia Inštitútu pre
mediáciu a alternatívne spôsoby riešenia
sporov na CĎV UK.

21. 8.

3. 7.

– Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., sa zúčastnil na zasadnutí Vedec
kej rady Slovenskej akadémie vied.
– Pri príležitosti 236. výročia nezávislosti
USA sa zúčastnil na slávnostnej recepcii
Veľvyslanectva USA.

– Pri príležitosti 44. výročia si položením
venca spolu s vedením UK uctil pamiatku
obetí okupácie ČSR vojskami Varšavskej
zmluvy.

4. 7.

– Rektor UK otvoril 10. ročník Detskej Uni
verzity Komenského v Aule UK. Po sláv
nostnej imatrikulácii nasledovala pred
náška prezidenta SR doc. JUDr. Ivana
Gašparoviča, CSc., na tému „Prečo
potrebujeme prezidenta a aké sú jeho
práva a povinnosti.“ (Viac na str. 16)

9. 7.

– Poskytol rozhovor k Návrhu novely záko
na o vysokých školách Petrovi Hanákovi
v relácii Rádiožurnál Slovenského roz
hlasu.

12. 7.

– Zúčastnil sa na oslavách Veľvyslanectva
Francúzskej republiky pri príležitosti vý
ročia dobytia Bastily.

18. 7.

– Stretol sa so zástupcami Univerzity Ko
menského v Rade vysokých škôl k Návr
hu novely vysokoškolského zákona.

19. 7.

– Rektor UK poskytol rozhovor redaktorke
Magazínu Pravdy Helene Dvořákovej.

24. 7.

– Zúčastnil sa na zasadnutí Slovenskej
rektorskej konferencie na STU.

25. 7.

– Rektor UK predsedal odvolacej komisii
pre akademický rok 2012/2013.

26. 7.

– Rektor UK spolu s prorektorom UK pre
medzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ing.
Ľudomírom Šlahorom, PhD., odovzdával
certifikáty absolventom „Letného kurzu
slovenského jazyka a kultúry pre kraja
nov“ v kinosále Študijného a kongreso
vého strediska v Modre-Harmónii.

AUGUST
14. 8.

– Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., sa stretol s riaditeľmi troch uni
verzitných nemocníc – Detskej fakultnej
nemocnice v Bratislave, Univerzitnej
nemocnice Bratislava a Univerzitnej ne
mocnice Martin.

22. 8.

– Poslednou prednáškou na tému „Prečo
nám peľ prezrádza zdravé prostredie“
uzavrel rektor UK 10. ročník Detskej
Univerzity Komenského a vykonal sláv
nostný akt promócie.
– Stretol sa so zástupcami Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
k realizácii projektu vedecký park UK.
– Stretol sa so zástupcami Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR vo
veci problematiky univerzitných nemoc
níc.

24. 8.

– Rektor UK v Aule UK slávnostne ukon
čil 48. ročník letnej školy slovenského
jazyka a kultúry Studia Academica Slo
vaca.

25. 8.

– Rektor UK zastupoval Slovenskú rektor
skú konferenciu na pracovnom seminári
s ministrom vnútra SR JUDr. Róbertom
Kaliňákom k pripomienkovaniu novely
zákona o verejnom obstarávaní.

31. 8.

– Zúčastnil sa na Slávnostnom koncerte
pri príležitosti 20. výročia prijatia Ústavy
SR na nádvorí Bratislavského hradu.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: (1-3) OVV RUK,
(4) Vladimír Kuric
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Čestný doktorát

pre profesora Bartletta
Dňa 10. októbra 2012 o 11.00 hod. bude
v Aule UK na Slávnostnom zasadnutí Vedeckej
rady UK rozšírenej o vedecké rady fakúlt UK ude
lený čestný titul „doctor honoris causa“ Prof. Dr.
Rodneymu J. Bartlettovi z Floridskej univerzity.
Je jednou z najvýraznejších svetových osobností
v oblasti rozvoja metód a aplikácií teoretickej a
počítačovej chémie. Bartlett sa stal známym po
svojom zásadnom príspevku k rozvoju metódy
spriahnutých klastrov v kvantovej chémii. S Uni
verzitou Komenského spolupracuje od začiatku
80. rokov.
NUNU

Vzťah v pomáhajúcich
profesiách
V rámci Liečebnopedagogických dní sa
v dňoch 19. a 20. októbra 2012 v DK Záhorská
Bystrica – Bratislava bude konať dvojdňová me
dzinárodná konferencia na tému „Vzťah v pomá
hajúcich profesiách“.
Počas nej sa uskutoční festival prednášok,
diskusií, praktických workshopov, hudby a di
vadla. Program konferencie je otvorený pre od
borníkov – špecialistov z pomáhajúcich profesií
(liečebných pedagógov, psychológov, sociál
nych pracovníkov, špeciálnych pedagógov), ako
aj pre bežných učiteľov, rodičov a študentov.

Prihlášky môžete posielať na: petra.mitasikova@
gmail.com. Program nájdete na www.prolp.sk.
Mgr. Petra Mitašíková, PhD.,
Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK

Koncert belgického
symfonického orchestra
Belgický Univerzitný symfonický orchester
(USO) Katolíckej univerzity v Leuvene pod diri
gentskou taktovkou Edmonda Saveniersa vystú
pi v Aule UK dňa 30. októbra 2012 o 18.00 hod.
Koncert je otvorený aj pre verejnosť.
NUNU

STREDOEURÓPSKI
KANADIANISTI
sa stretnú na
Univerzite Komenského

V dňoch 12. – 14. októbra 2012 sa na pôde
Filozofickej fakulty UK bude konať 6. trienálna
konferencia Stredoeurópskej asociácie kanad
ských štúdií (CEACS). Konferenciu organizuje
Oddelenie kanadských štúdií UK – člen asociá
cie – v spolupráci s CEACS. Ďalšími spoluorga
nizátormi sú Katedra anglistiky a amerikanistiky
FiF UK a Oddelenie medzinárodných vzťahov
RUK.
Záštitu nad konferenciou prevzali rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a dekan FiF UK
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Ústrednými témami konferencie sú Demokra
cia – diverzita – dôstojnosť (Democracy – Diver
sity – Dignity).
Program nájdete na: www.cecanstud.cz.
Na konferenciu pozývame aj našu univerzitnú
akademickú obec.

Výtvarná súťaž

NOVOROČNÝ GRAFICKÝ LIST

ktorý bude prílohou pozvánky rektora Univerzity Komenského v Bratislave na Vianočný
koncert 2012
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vypisuje pre študentov Univerzity Komenského
súťaž o najlepší novoročný grafický list
Podmienky súťaže:
Téma súťaže: novoročný pozdrav
Trvanie súťaže: od 24. septembra do 26. ok
tóbra 2012
Do súťaže budú prijímané diela spracované
technikou:
• perokresba tušom (čiernobiela, prípadne kolo
rovaná akvarelom)
• sieťotlač (čiernobiela, prípadne farebná)
• lept (jednofarebný)
• počítačová grafika
PhDr. Mária Huttová, CSc.,
vedúca Oddelenia kanadských štúdií UK

Formát obrazovej časti (tlačovej dosky) – 11 x
15 cm na výšku, formát papiera A5.

Výtvarné práce je potrebné poslať do 26. ok
tóbra 2012 na adresu:
Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická
fakulta UK, Račianska 57, 813 34 Bratislava - v obálke s označením: „Súťaž - Novoročný grafický list“
Odborná komisia KVV PdF UK, ktorá bude
zasadať 30. októbra 2012, vyhodnotí 10 naj
lepších prác a určí prvé, druhé a tretie miesto.
Odmena za
1. miesto: 100 €
2. miesto: 70 €
3. miesto: 40 €
Odborná komisia predloží 10 najlepších prác
vedeniu Univerzity Komenského v Bratislave,
ktoré z nich vyberie grafický list vhodný ako
novoročný pozdrav rektora UK. Vybraná grafi
ka nemusí byť totožná s ocenenými prácami, v
tom prípade autorovi prislúcha odmena 100 €.
V prípade, ak žiadny návrh neuspeje, ostávajú
v platnosti len odmeny pre študentov za prvé,
druhé a tretie miesto.
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Zlatá medaila UK Naši učitelia
pre docenta Jána Vilikovského 			sú nositeľmi
Identifikačného kódu Slovenska

Významný slovenský literát, prekladateľ
anglickej literatúry i exveľvyslanec SR vo Veľkej Británii, pedagóg Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UK doc. PhDr.
Ján Vilikovský, CSc., si dňa 26. júna 2012 prebral Zlatú medailu UK.

Ocenenie udelené rektorom univerzity prof.
RNDr. Karolom Mičietom, PhD., získal za výni
močný pedagogický a vedecký prínos k rozvoju
štúdia anglického jazyka a kultúry, teórie a praxe
prekladu a literárnej vedy na Slovensku.
Zlatú medailu UK mu odovzdal prorektor
UK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., ktorý mu
v mene univerzity zablahoželal aj k významnému
životnému jubileu, ktorého sa doc. Vilikovský
dožil.
AK

Identifikačný kód Slovenska je projektom originálnym a jedinečným. Je ojedinelým svojho druhu. Tohtoročný šiesty ročník potvrdil, že sa stal neodmysliteľnou stránkou našej kultúry. Prejavili
oň záujem aj zahraničné média až vo vzdialenej Austrálii. Je veľkou vecou že medzi ocenenými
boli aj pedagógovia Katedry výtvarnej výchov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.
Jaroslava Šicková-Fabrici a Ján Šicko získali
dňa 4. augusta 2012 na Bratislavskom hrade
vysoké ocenenie „Nositeľ Identifikačného kódu
Slovenska“. Za svoju tvorbu, za pedagogickú
činnosť, za desiatky vytvorených umeleckých
originálov po celom svete, za ľudskosť a múd
rosť, za to, čo vniesli a vnášajú do našej kultúry.
Patria medzi tie ocenené osobnosti z rôznych
kultúrnych oblastí, ktoré si to zaslúžia. (V minu

lom roku získal toto ocenenie Alojz Drahoš.)
Identifikačný kód Slovenska mapuje stopy
umenia dneška pre budúce generácie. V jeho
koncepte nejestvujú prví a poslední, ale iba
dobrí umelci. Oslovuje predovšetkým mladú ge
neráciu. Všetko, čo chcete o tejto akcii vedieť,
nájdete na www.artem.sk.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Profesor Masár

rytierom

Prof. MUDr. Oto Masár, PhD., z Lekárskej fakulty UK si dňa 10. júla 2012 prevzal
vysoké štátne vyznamenanie „Rytier Národného radu za zásluhy“ od veľvyslanca
Francúzskej republiky na Slovensku Jean-Marie Bruna.
Profesor Masár bol menovaný Dekrétom
francúzskeho prezidenta zo dňa 9. mája
2012 za aktivity v oblasti vzťahov medzi Fran
cúzskom a Slovenskom a najmä za lekársku
činnosť pre francúzsku komunitu na Sloven
sku ako konziliárny lekár Francúzskeho veľ
vyslanectva.
Národný rad za zásluhy je v poradí dru
hým najvyšším vyznamenaním Francúzskej
republiky.
Lenka Miller

ŠTRAJK

školských odborov
K štrajku učiteľov, ktorý sa konal 13. septembra 2012, vydala týždeň
predtým nasledovné stanovisko aj Univerzita Komenského.
Rektor a Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave sú si vedomí dlhodobých
nedostatkov predovšetkým v oblasti vážneho podfinancovania, ale aj legislatívy vo
vzdelávaní a výskume. Rektor UK spolu s Vedením UK a ostatnými orgánmi univerzity
sústavne vyvíjajú intenzívne úsilie na odstraňovanie týchto nedostatkov. Preto vítame
každú aktivitu, ktorá môže pomôcť tomuto úsiliu a smeruje k odstraňovaniu aspoň tých
najvážnejších problémov, ktoré bránia riadnemu fungovaniu vzdelávania a výskumu.
Ako významná zamestnávateľská organizácia s prevahou zamestnancov vo vysoko
školskom vzdelávaní a výskume nebudeme klásť organizátorom pripravovaného štraj
ku žiadne prekážky, pokiaľ organizácia štrajku neohrozí majetok univerzity a zdravie jej
zamestnancov a jeho účastníci budú postupovať podľa platných predpisov.
NUNU
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Odborníci z UK pomáhajú odhaľovať

dedičné ochorenia novorodencov
Od júna ponúkajú všetky slovenské pôrodnice nové unikátne vyšetrenie pre novorodencov. Vďaka nemu je možné diagnostikovať 10 najčastejších dedičných metabolických porúch (DMP). Vyšetrenie realizuje spoločné pracovisko MEDIREX, a. s., a
Univerzity Komenského v Bratislave. Odbornými garantmi aktivity na Slovensku sú hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., a prorektor UK pre rozvoj doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.
DMP sú vrodené ochorenia metabolizmu, pri ktorých organiz
mus nedokáže spracovať určité mastné kyseliny a aminokyseliny,
čím dochádza k hromadeniu toxických látok v tele, ktoré môžu
spôsobiť trvalé telesné a mentálne poškodenie, v najhorších prí
padoch až smrť. Len včasná diagnostika a liečba môže zabrániť
nezvratným poškodeniam detského organizmu. V mnohých prípa
doch stačí len úprava stravy a špeciálna diéta a dieťa môže žiť
plnohodnotnejší život.
O negatívnom výsledku matku informujú prostredníctvom SMS, v
prípade pozitívneho rozboru okamžite telefonicky kontaktujú ošetru
júceho lekára aj rodiča dieťaťa. Laboratórna diagnostika DMP zatiaľ
nie je hradená zo zdravotného poistenia, stojí 20 eur. Výnimkou sú

indikované prípady, keď vyšetrenia preplácajú všetky tri zdravotné
poisťovne.
Nové vyšetrenie dedičných metabolických porúch (DMP) novoro
dencov je výsledkom 18-mesačnej štúdie, ktorú s podporou štruk
turálnych fondov EÚ robil Chemický ústav PriF UK. Počas štúdie vy
šetrili takmer 4000 novorodencov a detí a zachytili 2 nové a potvrdili
ďalšie 2 nové vážne prípady DMP. V uvedených štyroch prípadoch
išlo o život ohrozujúce poruchy a v troch z nich došlo práve na zákla
de včasného a rýchleho zistenia a potvrdenia poruchy v laboratóriu
ELMA k úspešnej terapii na príslušnej klinike. Tieto deti sú dnes
prakticky zdravé.			
Lenka Miller

KAŠEĽ medzi najčastejšími príčinami návštevy lekára
Dňa 14. augusta 2012 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine uskutočnilo neformálne vedecké popoludnie „Cough It Up“ s účasťou
zahraničných hostí z Floridy, Manchestru či Sydney.
Z domácich autorov sa predstavili najmä dok
torandi Ing. Silvia Gavliaková, Ing. Jozef Marti
nek, PhD., Ing. Marcel Veterník a RNDr. Michal
Šimera. Z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
pricestoval prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc.,
ktorý je aj napriek úctyhodnému veku plný ve
deckého nadšenia a stále má čo ponúknuť na
stupujúcej generácii vedcov.
Cough it up v doslovnom anglickom preklade
znamená vykašľať, resp. rýchlo podať informá
ciu. Ako teda napovedá názov, témou popolud
nia boli krátke prednášky na tému kašeľ a expe
rimentálna respirológia.
Kašeľ, aj keď sa to nezdá, patrí medzi najčas
tejšie príčiny, prečo pacienti navštevujú lekára,
napr. aj v USA. Tento dôležitý obranný reflex je
najčastejším prejavom „tabakových“, ako aj „ne

tabakových“ pľúcnych ochorení. Okrem toho
kašľové supresíva (antitusiká) patria medzi naj
viac predpisované liečivá na svete. Stále nie je
úplne jasné, ako a kde vzniká reflex kašľa, ale
najmä – ako je tento reflex tlmený antitusikami.
„Dlhodobým cieľom nášho laboratória je pocho
piť, ako funguje nervový systém produkujúci a
zároveň regulujúci kašeľ,“ hovorí Prof. Donald
Bolser z University of Florida, USA. Lepšie po
chopenie funkčných vzťahov medzi neurónmi
mozgového kmeňa produkujúcich kašeľ nám
umožňuje počítačové modelovanie. V tejto súvis
losti používa naše laboratórium najmodernejšiu
techniku na svete. „Momentálne sme schopní
zaznamenávať aktivitu z viac ako 70 jednotlivých
neurónov,“ dodáva Prof. Kendall Morris z Uni
versity of South Florida, USA.

Popoludnie sa nieslo v uvoľnenej atmosfére,
živo sa diskutovalo a aj napriek letnému obdobiu
sa tešilo hojnej účasti. Po prednáškach pokra
čovali zahraniční hostia v spoznávaní krás Slo
venska. Navštívili zámok Bojnice, Oravský hrad,
plavili sa plťami po rieke Orava a zavítali aj do
Múzea oravskej dediny v Zuberci.
Organizátor a tvorca myšlienky „Cough It Up“
doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., z Ústavu lekár
skej biofyziky JLF UK v Martine pevne verí, že
vzniknuté priateľsko-vedecké kontakty pretrvajú
a že sa nám podujatie podarí zorganizovať opäť
už o dva roky, kde ste všetci srdečne pozvaní.
Dovidenia v lete 2014.
RNDr. Michal Šimera, Ústav lekárskej
biofyziky JLF UK v Martine
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Centrum
paliatívnej starostlivosti
Bjørnstjerne Bjørnsona
Paliatívna starostlivosť má v systémoch zdravotnej starostlivosti v celosvetovom meradle významné postavenie. Vyplýva to z potreby poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti všetkým chorým, kde kauzálna
liečba nie je možná a obťažujúce symptómy spôsobujú utrpenie. Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej paliatívnej starostlivosti si vyžaduje súčinnosť
vzdelávania, výskumu a praxe v kontexte interdisciplinárneho prístupu.
Vychádzajúc z týchto skutočností, dekan Jesseniovej lekárskej fakulty
UK v Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc., po schválení v Akademickom
senáte JLF UK zriadil dňa 23. 4. 2012 Centrum paliatívnej starostlivosti
Bjørnstjerne Bjørnsona na Ústave ošetrovateľstva JLF UK (Vnútorný predpis č. 16/2012).
Centrum paliatívnej starostlivosti nesie meno
významného nórskeho básnika Bjørnstjerne
Bjørnsona. Do našich dejín sa zapísal hlavne
ako medzinárodne známa osobnosť, ktorá sa
zasadzovala za uznanie práv Slovákov na seba
určenie v Rakúsko-Uhorsku.
Podnetom k založeniu centra bola aj spolu
práca s nórskym lekárom Kjellom Erikom Strøm
skagom, MD, PhD, ktorý pôsobil ako hosťujúci
profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte UK a v
súčasnosti je vedúcim paliatívneho tímu v Molde
Hospital a tiež profesorom Norwegian Univer
sity of Science and Technology v Trondheime v

Nórsku. Jeho snahou je podporovať paliatívnu
starostlivosť v európskom a medzinárodnom
meradle. V spolupráci s týmto skromným a odu
ševneným lekárom a vedcom v oblasti paliatívnej
starostlivosti, ako aj s podporou dekana JLF UK
profesora Jána Danka, profesora Dušana Dob
rotu, vedúcej ústavu ošetrovateľstva docentky
Kataríny Žiakovej sme mohli naše snahy vzdelá
vania a výskumu v oblasti paliatívnej starostlivosti
oficiálne ustanoviť zriadením centra paliatívnej
starostlivosti.
Slávnostné otvorenie centra sa uskutočni
lo dňa 9. mája 2012 v záhrade Ústavu Milana

Rastislava Štefánika, kde je v súčasnosti aj sídlo
Ústavu ošetrovateľstva JLF UK. Symbolická bola
aj prítomnosť nórskej veľvyslankyne Trine Sky
moen a nórskeho spisovateľa Edwarda Hoema,
ktorý je autorom kníh o živote a diele Bjørnstjer
ne Bjørnsona.
Ciele Centra paliatívnej starostlivosti Bjørn
stjerne Bjørnsona na JLF UK budú zamerané
hlavne na výskum domácej a inštitucionálnej
paliatívnej starostlivosti a realizáciu vzdelávacích
programov pre potreby profesionálov, pacientov
a ich rodín, ako aj dobrovoľníkov.
Jana Nemcová, JLF UK
NU 1201/1
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Akad. mal. Daniel Brunovský, pedagóg Ka
tedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty
UK, dal príležitosť mladým umelcom vytvoriť v
uliciach Bratislavy umelecké originály. Počas
jedného dňa bolo treba pomaľovať veľkú pla
gátovú plochu pre známy a stále populárnejší
festival Art Film Fest, ktorý sa dožíva už 20
rokov.
Jednej plochy sa zmocnila dvojica chlapcov
z Vysokej školy výtvarných umení. A ďalších
dvoch študentky Katedry výtvarnej výchov PdF
UK Jana Ficová a Martina Širáňová.
Viete, akým majstrovstvom je zvládnuť ob
rovskú obrazovú plochu? S citom pre kompo
zíciu, tvar, ale i profesionalitu maliarskeho pre
javu. Pred desiatkami divákov a komentárov
maľovať celý deň. To je pre našu katedru i celú
školu mimoriadna vec.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Študenti maľovali

na billboardy
Plagát vždy bol a vo svojej podstate
zostane umeleckým dielom. Umenie ako
také sa čoraz výraznejšie a menej pochopiteľnejšie mení na umeleckú tvorbu a
dekoráciu. To, čo sa udialo v centre mesta
Bratislavy dňa 4. júna 2012, je udalosťou
jedinečnou ďalekosiahleho významu. Je to
tá najlepšia reklama školy a hodnoty celej
výučby.

Jana Ficová (plagát na Tomášikovej ulici) vytvorila portrét neznámej diváčky
Martina Širáňová (plagát na Košickej ulici) sa
sústredila na živé farby

Tešíme sa z úspechov
našich študentov

Na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni v Českej republike sa v dňoch
9. a 10. mája 2012 konala interpretačná súťaž českých pedagogických fakúlt s medzinárodnou účasťou. Súťažilo sa v sekciách sólový spev, sláčikové nástroje, klavír a ostatné
nástroje. Zámerom súťaže bolo podporiť rozvoj aktivít študentov pedagogických fakúlt
v umeleckej činnosti a umožniť im prezentáciu a konfrontáciu dosiahnutých výsledkov.
V každej kategórii bolo prihlásených 8 až
16 súťažiacich z Čiech a Slovenska. V silnej
konkurencii súťažili aj naši študenti z Katedry
hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK.
Do prvej kategórie sólového spevu sa pod
pedagogickým vedením Mgr. art. Evy Ples
níkovej, PhD., prihlásila študentka Dominika
Výberová, poslucháčka 2. ročníka a získala
2. miesto.
V prvej kategórii ostatných nástrojov, kam
patrili všetky dychové nástroje, akordeón a gi
tara, sa pod pedagogickým vedením PaedDr.
Mgr. art. Jaromíry Púčikovej, PhD., prezento
vali dvaja študenti na dychových nástrojoch.
Študentka Veronika Kulová (flauta), poslu
cháčka 1. ročníka, získala v tejto kategórii a v
silnej konkurencii výborné 3. miesto a Marek
Mader (trúbka), čestné uznanie.
Celý náš pobyt na Západočeskej uni
verzite v Plzni sa niesol v znamení pohody,
priateľstva, nadväzovania nových kontaktov,
neopakovateľných zážitkov a v neposlednom
rade v znamení hudby.
PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD.,
PdF UK

Výstava študentiek
„Podoby hudby 2“
Nie vždy vy
hrávajú v živote
tí, ktorí majú
vyhrať. Preto je
veľmi potrebná
vlastná aktivita.
Kultivovaná, nie
kedy trochu dra
vá, rozmýšľavá,
koncepčná
či
nekompromisná,
zdanlivo nevýraz
Zuzana Zliechovcová
ná alebo výstred
ná. Jednoducho nespať, nevyčkávať, ale
robiť, tvoriť.
Sú to veľké slová, ktoré k vybraným štu
dentom Pedagogickej fakulty UK, ktorí štu
dujú na katedre výtvarnej výchovy, nesporne
patria. Počas celého júna sa v Staromest
skom klube 10 x 10 (Školská 14, Bratislava)
konala výstava študentiek Katedry výtvarnej
výchovy PdF UK s názvom „Podoby hudby
2“. Svoje diela vystavila skupina študentiek:
Zuzana Zliechovcová, Petra Ďumbalová, Vie
ra Špačeková a Zuzana Schmuckerová.
Výstava ich vlastných prác bola konfrontá
ciou s verejnosťou. V priestoroch nesmierne
navštevovaných ľuďmi počas divadelných a
hudobných vystúpení.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
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Fontána pre Ozdín
Ozdín je nádherná obec. Keď ju niekedy objavíte, spoznáte menej
známu, jedinečnú časť nášho Slovenska.
Akad. soch. Jaroslava Šicková-Fabrici, profesorka na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave, s manželom akad. soch. Jánom
Šickom (OZ TERRA THERAPEUTICA) sú úžasní sochári, ale aj organizátori výtvarného života a tohtoroční nositelia „Identifikačného kódu
Slovenska“.
Dňa 5. augusta 2012 otvorili už 5. ročník nimi založeného medzinárod
ného sochárskeho sympózia L´ART POUR LA SANTÉ v tejto prekrásnej
dedinke. Je to o vzťahoch. O mobilite umelcov. O tom, čo nám chýba. Vyp
núť televíziu a prejsť sa. Veď sa to aj patrí, keď to umenie už prišlo až k vám.
Na tomto medzinárodnom sympóziu sa zúčastnilo päť sochárov – dvaja
zo zahraničia: Ivan Rusev z Bulharska a zrakovo postihnutý sochár Ján
Rakytka z ČR a Filip Šicko. Obci odovzdali vzácnu, moderne poňatú ume
leckú fontánu s pitnou vodou s dôrazom na prepojenie s okolím a voľne
stojace plastiky. Pôsobivý kúsok umeleckého sveta medzi domácimi ľuď
mi, ktorí prijali sochy ako novú krásu, novú súčasť ich bytia.

Neopakovateľnú akciu uzavrel večer duchovnej poézie a hudby v evan
jelickom kostole v Ozdíne.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Poďme na sympózium
Umelecké sympóziá majú vo svete
veľkú váhu. Predovšetkým vďaka ich
myšlienke stretávania s tvorcami z rôznych miest i krajín sveta. Možnostiam
tvoriť diela, ktoré zostanú organizátorom,
galérii, ľuďom, ktorí tam žijú. Skutočne
sympózium je veľká vec. Najmä vtedy, ak
zaňho hovoria výsledky, skúsenosti a dlhoročná tradícia.

Malebný chorvátsky ostrov Rab dáva už dlhé
roky priestor výtvarným umelcom k tvorivým po
bytom a tým aj ku vzniku nových diel. Galéria
Makek realizuje tieto akcie, na ktorých sa zú
častnili výtvarníci temer zo všetkých štátov sveta
v priestoroch rezortu Paradiso. Ku koncepcii
pristupuje náročne, čomu zodpovedajú aj jej
výsledky.
V tomto roku na základe dohody dostalo
práve slovenské združenie Artem začiatkom

leta priestor na výber umelcov a zabezpečenie
priebehu tohto podujatia. A tak sa medzi zahra
ničných umelcov dostali aj poslucháčky Katedry
výtvarnej výchovy PdF UK, Timea Golaszová,
Katarína Špačeková, Petra Ďumbálová a Zuzana
Zliechovcová.
Vytvorili mnoho skvostných diel. Ocenili ich
návštevníci Rabu počas tvorby v plenéri. Oce
nili ich odborníci na záverečnej vernisáži. Vznik
li diela, ktoré osobitosťou a mladosťou zaplnia
zbierku chorvátskej galérie. A to je výborné.

Plenér študentov výtvarnej výchovy
Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK pravidelne realizuje ple
nérové týždne v tých najkrajších kútoch Slovenska. Vznikajú na nich nielen
nové poznatky a skúsenosti, ale prebieha na nich výučba a výsledky sú často
veľmi skvostné. Banská Štiavnica a dva májové turnusy priniesli do života štu
dentov nové, vnímavé a čarovné. Výsledky sú krásne.
Jednu skupinu viedol doc. akad. mal. Stanislav Harangozó a akad. mal. Zde
no Brázdil. Pršalo. O to viac sa študovalo. A kreslilo a maľovalo.
Druhú skupinu študentov viedol Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., a akad. mal. Da
niel Brunovský. Zamerali sa špeciálne na tvorbu land artu. V skupine boli vyni
kajúci kresliari. Mimoriadne výsledky sú toho dôkazom.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
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Každá výstava je stretnutím
Sú rôzne druhy, koncepcie, zámery a výsledky výstav výtvarného umenia. Medzi
tie najneobyčajnejšie a stále chýbajúce patria medzinárodné výstavy. Keď sa podarí
z takejto akcie spraviť projekt putovný, stáva sa jej úspech satisfakciou.
Práve 27. júla tohto roku sa v priestoroch
galérie Slovenského rozhlasu stretli rôzni
umelci zo Slovenska, Talianska a Českej re
publiky na prestížnej výstave, ktorú pripravila
spoločnosť Artem. Výstava sa uskutočnila ako
súčasť dní slovensko-talianskeho priateľstva.
Konali sa prestížne stretnutia, kde na kon
certoch vynikali hviezdy nášho i talianskeho
operného neba a na výstave výtvarní umelci.
Na výstave s názvom Stretnutie, Meeting,
Appuntamento bolo možné vidieť diela viac
ako 30 výtvarných umelcov. Medzi nimi boli vy
braní pedagógovia Katedry výtvarnej výchovy
PdF UK a niektorí študenti. Na vernisáž prišlo
približne 500 ľudí, ktorí len potvrdili záujem i
jedinečnosť takéhoto stretnutia.
Úspech výstavy spočíval predovšetkým vo
výbere umelcov. V jej koncepcii, pestrosti a v
hodnote, ktorá mala mimoriadnu úroveň. Vý
stava bude reinštalovaná v Taliansku.
Dominantné miesto mali plastiky Aloj
za Drahoša. Kultivované, v materiáli citlivo
prevedené diela, ktoré vzbudzujú emócie a

nesporne estetizujú priestor. Jaroslava Šic
ková-Fabrici opäť potvrdila svoju kreativitu a
jedinečnosť. Táto umelkyňa v myšlienkovo
bohatom obrazovom triptychu zachytila etapu
ľudského života, etapu generácií, ktoré patria
neodmysliteľne k životu každého z nás. Vy
tvorila harmóniu myšlienok, kde najvernejšou
je úcta k životu a človeku v ňom. Pôsobivými
plastikami sa predstavil Ján Šicko. Stanislav
Harangozó vystavoval farebné pastely, ktoré
hrajú vizuálne pocitovými skladbami profesio
nálnej maľby. Martin Činovský, geniálny ume
lec, filozof, vtiahol svoje myšlienky o svete do
sugestívnych surreálnych obrazových kompo
zícií. Zdeno Brázdil opätovne potvrdil, že patrí
medzi popredných umelcov súčasnej maľby
u nás. A Iva Paštrnáková priniesla nový a čistý
výtvarný prejav.
Na výstave sa zúčastnili študenti s výberom
ich tvorby zo sympózia na Rabe a Marta Kis
sová spolu s Barborou Okasovou.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Perla Adrie
– Zuzana
Zliechovcová

Na VI. ročníku prestížnej medzinárodnej
súťažnej výstavy Perla Adrie, ktorý sa konal
vo výstavných priestoroch Galérie talianskeho mesta Grottammare, dostala študentka
z našej Katedry výtvarnej výchovy PdF UK
Zuzana Zliechovcová výnimočné ocenenie.
Medzinárodná odborná porota jej za kolek
ciu šperkov udelila v júni 2012 cenu Premio
Speciale TROFEO PERLA DELL’ADRIATICO.
Treba jej zablahoželať.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Diela vľavo – Stanislav Harangozó
a vpravo – Jaroslava Šicková

Zo zasadnutia
senátu
Posledné zasadnutie Akademického senátu UK v akademickom roku 2011/2012
sa uskutočnilo dňa 27. júna 2012
AS UK na obdobie 1. 10. – 19. 10. 2012
vyhlásil doplňovacie voľby do študentskej
časti Akademického senátu UK, ktoré sa
uskutočnia na jednotlivých fakultách.
Senát schválil dve správy, a to účtovnú
závierku UK Veda za rok 2011 a Rozpočet
výnosov a nákladov na rok 2012. Z vnútor
ných predpisov schválil Dodatok č. 1 k Šti
pendijnému poriadku UK (13/2008) – ktorý
umožňuje udeliť mimoriadne štipendium aj
10 % externým študentom, Dodatok č. 1 k
Študijnému poriadku LF UK, Dodatok č. 2
k Študijnému poriadku PraF UK – ktorý do
voľuje študentom na skúške používať zákon,
čím sa kladie dôraz na zručnosti a nie na me
morovanie, a Študijný poriadok FiF UK.
AS UK ďalej schválil 16 žiadostí o prená
jom nehnuteľností.
Senát tiež schválil návrh rektora na zá
menu pozemkov v Karlovej Vsi s rozlohou
1 042 m2 vo výlučnom vlastníctve UK za po
zemky v Starom Meste s rozlohou 500 m2 a
pozemok v Karlovej Vsi s rozlohou 542 m2
oba vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta
SR Bratislavy.

Vypracovanie podkladov pre
program ESO
AS UK prijal dve uznesenia, v ktorých
skonštatoval, že uznesenie Vlády SR pre
Program ESO (Efektívna, spoľahlivá, otvo
rená štátna správa) vyžaduje od UK spraco
vanie materiálu nad rámec povinností vyme
dzených zákonom a jeho vypracúvanie nie je
záväzné pre vysoké školy. Predseda AS UK
zaslal obe uznesenia ministrovi školstva SR
i ministrovi vnútra SR. Celé znenie stanovis
ka AS UK nájdete na stránke www.uniba.
sk/?stanoviska.
NUNU

13

SPRAVODAJST VO

Cez prázdniny

ožil „mŕtvy jazyk“

O latinčine sa hovorí, že je mŕtvym jazykom. Z lingvistického hľadiska to platí, avšak sprevádza nás
aj v bežnom živote, hoci si to možno často ani neuvedomujeme („In
vino veritas“, „Veni, vidi, vici“ či „ad
acta“). Latinčina je však najmä jazykom vzdelancov, vedcov a histórie.
Katedra klasickej a semitskej filológie
Filozofickej fakulty UK zorganizovala v júli
intenzívny kurz latinského jazyka. Frek
ventanti sa naučili základné informácie o
latinčine, jej gramatike, histórii a štruktú
re. Kurz mal aj kultúrno-historický rozmer,
pretože sa na ňom prednášalo o význame
latinčiny v kultúrnych dejinách Slovenska
a strednej Európy a o vplyve antiky na his
tóriu. „Antická kultúra a kresťanstvo sú zá
kladnými piliermi našej civilizácie,“ hovorí
Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., z Kated
ry klasickej a semitskej filológie Filozofic
kej fakulty UK a dodáva: „Latinčina bola
na našom území veľmi výrazne prítomná
ešte na začiatku 19. storočia, najmä ako
jazyk odbornej spisby. Vzdelanci ju po
užívali aj ako prostriedok komunikácie,
takmer ako živý jazyk.“
Úroveň frekventantov bola vysoká. „Po
daktorí mali už s latinčinou skúsenosti a
na kurze si chceli opäť oživiť svoje zna

losti. Ini boli úplní začiatočníci. Napriek
tomu musím všetkých pochváliť za rýchle
pochopenie preberanej gramatiky. Za dva
týždne sme intenzívne prešli to, čo naši
študenti za pol semestra,“ hodnotila lek
torka Mgr. Lydia Karkabi.
Keďže kurz bol určený pre širokú ve
rejnosť, medzi frekventantmi boli nielen
študenti a zamestnanci UK, ale aj pra
covníci knižníc, archivári či doktorandi
z iných inštitúcií. Svoje pocity nám pre
zradila archivárka UK Mgr. Mária Grófo
vá: „Ako absolventka študijného odboru
história – archívnictvo mám za sebou 4
semestre klasickej a 2 semestre stre
dovekej latinčiny. Keď sme jej konečne
začali po šiestich semestroch prichá
dzať na chuť, pre náš odbor sa skončila.
V profesionálnom živote sa s týmto jazy
kom naďalej stretávam.“
„Prehrýzanie sa“ latinskými deklinácia
mi a konjugáciami hodnotia ďalší študenti
takto:
Elena: „Napriek tempu, ktoré bolo ne
vyhnutné pri dvojtýždňovom kurze, bol
koncipovaný zaujímavo a prakticky. Popri
poznávaní princípov gramatiky sme sa
v kocke oboznámili s dejinami Rímskej
ríše. Zaujalo nás, ako žili a bavili sa Rima
nia, a čo si obliekali Rimanky....“
Peter: „Ovládam 5 cudzích jazykov,
a tak som si povedal, že tým šiestym by

mohla byť práve latinčina. Slovíčka a gra
matiku si občas opakujem aj po skončení
kurzu, avšak na perfektné ovládanie by
som sa tomu musel venovať viac. Takže
s tým 6. jazykom v poradí som si nie cel
kom istý...“
Latinčina sa síce bežne v kurzoch ne
vyučuje, avšak je veľmi nápomocná pri
štúdiu živých jazykov. Napríklad anglič
tina má vysoké percento slovnej zásoby
odvodenej práve z latinského jazyka. Tí,
ktorí ovládajú jej základy, oveľa rýchlejšie
napredujú so zvládaním cudzích jazykov.
Lektorka PhDr. Alexandra Dekanová tie
to slová potvrdzuje: „Pre štúdium indo
európskych jazykov je latinčina dobrým
odrazovým mostíkom i pomocníkom pre
svoj jasný systém. Pre všeobecné vzde
lanie je zasa dobrým základom poznania
rôznych cudzích slov. No a pre našu kul
túru je nenahraditeľná, lebo reprezentuje
veľký kus našej minulosti.“
Niekto by mohol s označením mŕtvy ja
zyk polemizovať. Prečo? V modernej latin
čine napríklad nájdeme výraz pre „garáž“,
hoci starí Rimania o takomto niečom ani
nechyrovali. Takže „garáž“ po latinsky je
„stabulum cinetikum“, čo v doslovnom
preklade znamená „stanovisko/stajňa/
bydlisko pre auto“.
Ľubica Pilzová

V S K R AT K E
• Od nového akademického roku 2012/2013 je možné štu
dovať zubné lekárstvo aj na Jesseniovej lekárskej fakulte
UK. Fakulta do úvodného ročníka novoakreditovaného
študijného programu s postupným zavádzaním výučby a
materiálno-technickým zabezpečením pedagogického pro
cesu prijala šiestich študentov. Postupné zvyšovanie počtu
prijatých uchádzačov sa bude realizovať podľa požiadaviek
vlády SR.
• Športové prázdniny 2012, ktoré sa konali v štyroch týždňo
vých turnusoch, zorganizovala pre deti vo veku od 6 do 14
rokov Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Malí športov
ci získali základné pohybové zručnosti z florbalu, frisbee,
basketbalu, plážového volejbalu, futbalu, plávania, atletiky,
kanoistiky, bicyklovania, skateboardingu, bedmintonu atď.
• Pre deti zamestnancov od 8 do 13 rokov zorganizovala Prí
rodovedecká fakulta UK od 20. augusta Týždeň prírody –
denný letný vzdelávací tábor. Hravou formou sa venovali rôz

nym témam – nerastné suroviny, ochrana prírody a krajiny,
jadrová chémia, hydrobiológia či život pračloveka.
• Na 25. ročníku Turnaja mladých fyzikov získali dňa 15. au
gusta v nemeckom Bad Salgau pri Stuttgarte bronzovú me
dailu slovenskí reprezentanti, medzi ktorými boli aj študenti
Tomáš Bzdušek a Boris Vavrík z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK. Získali 190,1 bodu, pričom od zlatej ich
delilo len 1,8 bodu a za sebou nechali súperov z Poľska,
Číny či Austrálie. V úlohe nezávislého porotcu sa predstavil
aj František Kundracik z FMFI UK.
• Slovensko má od 30. mája na vysokom poste v Európskej
komisii ďalšieho človeka. Do funkcie zástupcu riaditeľa Ge
nerálneho riaditeľstva – Spoločného výskumného centra
bol schválený prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., z Prírodo
vedeckej fakulty UK.
NUNU
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Letná časť III. Univerziády Slovenskej republiky sa konala v dňoch 18. – 23. júna 2012. Jej organizátorom, na
základe výberového konania a poverenia Slovenskou asociáciou univerzitného športu (SAUŠ), bola Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Bolo to prvýkrát, keď
takéto podujatie organizovala fakulta, a nie vysoká škola.
Záštitu nad pretekmi prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR D. Čaplovič, rektor UK K. Mičieta a
primátor Bratislavy M. Ftáčnik, ktorí sa osobne zúčastnili
na slávnostnom otvorení v Športovej hale prof. Rovného.

S

polupráca s hlavným mestom SR pri
niesla účastníkom aj zľavu na cestov
nom v prostriedkoch MHD a pri vstupe do
mestských múzeí. Okrem toho primátor
prijal delegáciu športovcov a trénerov v re
prezentačných priestoroch Primaciálneho
paláca.
Hlavným motívom práce organizátorov
bolo pripraviť Univerziádu ako stretnutie
mladých ľudí, študentov vysokých škôl,
ktorých spája vzťah k športu. Túto myšlien
ku sa nám podarilo zrealizovať a mala klad
nú odozvu medzi účastníkmi aj preto, že
väčšina súťaží sa uskutočnila v areáli FTVŠ
UK na Lafranconi. (Výnimkou boli letný
biatlon (Predajná), horská cyklistika (Karlo
va Ves) a golf (Báč).) Vďaka tomu sa stretli
športovci rôznych špecializácií, ktorí sa v
priebehu roka na súťažiach nemajú šancu
spoznať. Všetci športovci mali zabezpeče
nú stravu a ubytovanie v ŠD Lafranconi. Aj
touto cestou ďakujem našim študentom za
pochopenie pri uvoľnení ubytovacích ka
pacít v čase Univerziády.
Vysokú účasť mali najmä atletika, bas
ketbal, volejbal, futbal či plávanie
Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 812
akreditovaných účastníkov. Je to počet,
ktorý reálne odzrkadľuje situáciu v sloven
skom vysokoškolskom športe. Ukázalo sa,
že športy ako synchronizované plávanie,
horská cyklistika, hádzaná a vzpieranie
medzi vysokoškolákmi zatiaľ nemajú ma
sovú základňu,
ale veríme, že
ich zaradením
do programu
USR sme dali
malý podnet na

ich popularizáciu. Sklamaním bola účasť
v tenise – len tri dievčatá a 15 chlapcov.
Tradičné športy (atletika, basketbal, volej
bal, futbal, plávanie) mali pomerne vysokú
účasť a niektoré výsledky, resp. zápasy
mali dobrú športovú úroveň, veď v tímoch
boli hráči najvyšších súťaží. Dominantné
postavenie medzi vysokými školami na
Slovensku potvrdila Univerzita Komenské
ho v Bratislave, ktorá mala v súťažiach jed
noznačne najviac študentov.
Slávnostné otvorenie v Športovej hale
prof. Rovného, na ktorom sa zúčastnili
minister školstva SR D. Čaplovič, primátor
Bratislavy Ľ. Ftáčnik, rektor UK K. Mičie
ta, prezident SOV F. Chmelár, prezident
SAUŠ A. Znášik, dekan FTVŠ UK M. Ho
lienka, zástupcovia jednotlivých VŠ a špor
tových zväzov moderoval bez nároku na
honorár náš absolvent, športový redaktor
M. Porubec. V programe vystúpili študenti
FTVŠ UK s pohybovými skladbami, ktoré
zvíťazili nielen na celoštátnom kole Štu
dentskej vedeckej odbornej a umeleckej
činnosti, ale aj na medzinárodnej súťaži
EuroMilano 2012. Slávnostný sľub za roz
hodcov zložila O. Kyselovičová, medziná
rodná rozhodkyňa aerobiku a za športov
cov Ľ. Grznár, účastník ME 2012 v plávaní.
Slávnostný ráz mal aj otvárací ceremo
niál jednotlivých športov. Začal sa nástu
pom športovcov za zvukov fanfár. Riaditelia
súťaží a pozvaní hostia, bývalí učitelia ale
bo významné športové osobnosti súťaže
slávnostne otvorili. Podobne aj vyhlaso
vanie výsledkov bolo za prítomnosti vede
nia UK, fakulty, SAUŠ alebo mesta, ktorí
za asistencie hostesiek odovzdali diplom,
medaily a vecné ceny.

Počet medailí vysokých škôl v individuálnych športoch
VŠ

Mesto

Počet

Zlato

Striebro

Bronz

1

UK (z toho
FTVŠ)

Bratislava

159
(112)

24

29

25

2

UMB

Banská Bystrica

76

15

12

6

3

UKF

Nitra

44

1

1,5

2

4

PU

Prešov

44

6

0

5

5

UPJŠ, TU

Košice

43

5

0

1

6

SPU

Nitra

34

2

0,5

0

7

ŽU

Žilina

32

1

1

3,5

8

Maturanti

SR

30

2

4

2

9

STU

Bratislava

28

2

2

6

10

EU

Bratislava

23

3

5

1

11

PanVŠ

Bratislava

6

1

0

0

12

PedF

Komárno

6

0

0

0

13

AOS

Liptovský Mikuláš

4

0

0

0

14

TU

Zvolen

4

1

0

0

15

TU

Trenčín

3

16

City Uni

Bratislava

2

Študenti vytvorili
niekoľko rekordov
Medzi jednotlivcami boli najúspešnejší
plavci. Zuzana Mimovičová (UPJŠ Košice)
mala bilanciu 4-0-1, pričom vytvorila 4 nové
rekordy univerziády. Študent FTVŠ UK Ľu
boš Grznár (4-1-0) prekonal 3 slovenské
univerziádne rekordy. Za pozornosť však
stojí aj výkon skoku do výšky (220 cm),
ktorý dosiahol študent Fakulty športu PU
v Prešove Lukáš Beer. Spestrením atletic
kých súťaží bolo zaradenie koedukovanej
štafety (dvaja muži, dve ženy) 4 x 350 m
(jeden okruh atletickej trate). So zveliče
ním môžeme povedať, že sme v nej vytvorili
„svetový rekord“...
Súčasťou USR 2012 bola aj výstava
karikatúr vo vestibule fakulty, ktorú pripra
vil Bratislavský klub karikaturistov. Jeho
členovia (M. Bachratý, F. Okruhlica, P.
Gábriš, J. Lipták, A. Lednický) predstavi
li trochu iný, humorný pohľad na šport s
názvom „Športom k trvalej invalidite, ale s
úsmevom.“
K úspešnému priebehu USR 2012
prispelo aj kvalitné materiálne vybavenie.
Futbalový turnaj (jediný šport, ktorý trval
tri dni) sa hral na novom ihrisku s umelou
trávou, na športové hry bola v hale zre
konštruovaná palubovka a nainštalovaná
nová svetelná tabuľa. Katedra atletiky
zabezpečila elektronické meranie časov.

To všetko pozitívne
podčiarklo prácu
organizátorov, roz
hodcov a technic
kých čiat.

Slovenská
olympiáda vysokoškolákov

Záverečný cere
moniál sa uskutočnil
takisto v Športovej
2
0
1
hale prof. Rovné
0
0
1
ho. Zúčastnili sa na
ňom zástupcovia MŠVVŠ SR, SAUŠ, Mesta
Bratislavy, učitelia UK a študenti FTVŠ UK.
Jeho priebeh moderovala herečka E. Pod
zámska. V programe vystúpili mladí taneční
ci VŠK FTVŠ UK a hudobníci z bratislavské
ho konzervatória. Na záver dekan FTVŠ UK
odovzdal zástavu univerziády generálnemu
sekretárovi SAUŠ.
Keďže sme nemali dostatok prostried
kov na vecné ceny, oslovili sme našich
absolventov, ktorí pracujú v rôznych fir
mách. Touto cestou ďakujeme spoločnosti
Walmark, ktorá zabezpečila iontové nápoje
počas celého týždňa, Lucka pomohla s pit
ným režimom. Vecné ceny venovali firmy
Carpisa, Reebok, Slov-Matic, Meva sport,
RealSport, ako aj Univerzita Komenského
a Mesto Bratislava. Vďaka nim sme mohli
okrem diplomu od SAUŠ, medaile vďaka
UK, dať pretekárom aj vecnú cenu.
Priebeh III. Univerziády SR nás presved
čil, že fakulta má personálne i priestorové
zabezpečenie na také veľké podujatie.
Skúsenosti zamestnancov, ochota dokto
randov a študentov pomôcť sú dostatoč
nou zárukou, že FTVŠ UK môže aj v bu
dúcnosti zvládnuť podobné podujatie. Jej
celkovú atmosféru asi najlepšie vystihuje
veta z jedného hodnotenia: „Univerziáda
SR sa pokojne môže nazvať Slovenská
olympiáda študentov vysokých škôl.“
Výsledky v jednotlivých športoch a foto
grafie nájdete tu: www.fsport.uniba.sk.

Organizačný výbor A. Lednický – pred
seda; Ľ. Benčuriková, R. Matoušek, L. Do
ležajová, M. Mutňanská, F. Žák, O. Peštuko
vá, P. Tesarčík, L. Tománek, M. Mondočko,
P. Rozboril – pracovníci fakulty; M. Ortutay,
D. Mašlejová, S. Kosorín – pracovníci SAUŠ.
Na čele jednotlivých športov boli:
Y. Macejková (plávanie), A. Krnáčová (ae
robik), M. Vavák, L. Doležajová (atletika),
Jana Labudová (synchronizované plávanie),
V. Přidal (volejbal), Z. Bartošová (plážový
volejbal) Š. Čižmarovič (tenis), G. Argaj (bas
ketbal), M. Slyško (futbal muži), Ľ. Tománek
(golf), S. Priklerová (hádzaná ženy), M. Belás
(horská cyklistika), P. Petrovič (letný biatlon),
G. Buzgó (vzpieranie).
A. Lednický, predseda organizačného
výboru USR 2012
Foto: (3) OVV RUK, (6, 7) Lukáš Chovanec,
(ostatné) Pavol Uhrín
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Detská Univerzita Komenského
uzavrela

prvé desaťročie

Deti vo veku 9 – 14 rokov mali už tradične v lete možnosť zahrať sa na univerzitných študentov. Prvý projekt letnej univerzity na
Slovensku, ktorý kopírujú aj ďalšie vysoké školy, sa teší úspechu
a spokojnosti malých vzdelaniachtivých študentov už desať rokov.
Univerzita Komenského v Bratislave a Divadlo Aréna za tento čas
sprostredkovali spolu 89 prednášok.
Tento rok si deti od 4. júla do 22. augusta vždy v stredu postupne vy
počuli 8 prednášok, z ktorých prvá a posledná sa konali v Aule UK, kde
na začiatku absolvovali slávnostnú imatrikuláciu a na konci slávnostnú
promóciu. Ostatné prednášky sa konali v Divadle Aréna.

Témy Detskej Univerzity Komenského 2012:

Prečo potrebujeme prezidenta a aké sú jeho práva a povinnosti?
– doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.
Prečo je krv najvzácnejšia tekutina?
– prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Prečo všetci ľudia nepíšu ako my?
– doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc.
Prečo máme pomáhať chorým a postihnutým deťom?
– prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.
Prečo lietadlo letí?
– doc. Ing. Andrej Novák, PhD.

Prečo potrebujeme

Prečo je odliv a príliv?
– prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.; doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Prečo sa rakovina dá liečiť?
– prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Prečo nám peľ prezrádza zdravé prostredie?
– prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
Okrem prednášok sa deti zúčastnili aj na rozličných workshopoch,
napríklad Army workshop, workshop v Slovenskom národnom múzeu a
v Slovenskej národnej galérii či kariérny v Trenkwalderi, takisto sa ako
každý rok stretli aj s politikmi v Národnej rade SR. Novinkou v tomto
ročníku boli workshopy o moderných technológiách, spoznávaní kultúr
a o ochrane detí na internete.
Diplom o absolvovaní univerzity si prevzali necelé tri stovky detí,
ktoré absolvovali aspoň 5 z 8 prednášok. „Aj keď ste obetovali časť
prázdnin, verím, že tento čas nepovažujete za zbytočný,“ pochválil deti
v záverečnom príhovore rektor UK profesor Karol Mičieta za to, že sa
rozhodli pre aktívne prežitie svojho voľna. „Vy, milí priatelia, ste si zvolili
ten najlepší životný štýl – a ním je vzdelávanie. A práve vďaka tomu
máte už teraz obrovský náskok pred svojimi rovesníkmi.“ Rektor UK tiež
pripomenul, že všetci traja súčasní najvyšší ústavní činitelia SR – pre
zident Ivan Gašparovič, predseda parlamentu Pavol Paška a premiér
Robert Fico sú absolventmi UK.			
LM

prezidenta?

Aké máte auto a koľko stálo, čím ste
chceli byť, keď ste boli malý alebo prečo
nám meškajú učebnice a pracovné zošity – aj tieto otázky za zneli v diskusii po
prvej prednáške jubilejného 10. ročníka
Detskej Univerzity Komenského. Malí
študenti ich adresovali prezidentovi SR,
ktorý im priblížil svoje povinnosti a právomoci. Hneď v úvode prednášky Ivan Gašparovič ocenil myšlienku tejto detskej letnej školy: „Chcem sa poďakovať všetkým
tým, ktorí mali taký dobrý nápad – pred
desiatimi rokmi založiť Detskú Univerzitu
Komenského.“
Na prvej prednáške v Aule Univerzity Komen
ského sa deti dozvedeli, že hlava štátu menuje
vládu, sudcov, rektorov vysokých škôl, podpi
suje zákony, udeľuje milosť, oceňuje vyzname
naniami, no taktiež môže vyhlásiť vojnový stav.
Prezident malým študentom priblížil aj históriu
vzniku Slovenska a pripomenul i blížiace sa 20.
výročie vzniku našej republiky, ktoré oslávime
1. januára 2013. Vyzdvihol tiež skutočnosť, že
Slováci si za vyše 1200 rokov pod nadvládou
druhých dokázali zachovať svoju kultúru, jazyk,
vieru i územie.
V diskusii sa Ivan Gašparovič nevyhol otázke
o tom, kde bol naposledy na dovolenke a koľ
ko taká prezidentská dovolenka stojí. Jedno z
dievčat pre zmenu zaujímalo, či prezidentovi
neprekáža strata súkromia. „Nie je to príjemné,
ale zvykneš si na to,“ reagoval Gašparovič. Ako
dodal, „chlapci z ochranky“ ho sprevádzajú na
každom kroku: „Mám ale výhodu. Niektorí sú

so mnou už skoro 20 rokov, odkedy som sa
stal predsedom Národnej rady SR a znovu sú
pri mne, takže my sme už ako taká rodina.“ Po
slucháči Detskej Univerzity Komenského sa tiež
dozvedeli, že prezident chcel byť za svojich det
ských čias rušňovodičom, no neskôr uvažoval aj
nad medicínou. Nikdy si však nepredstavoval, že
bude prezidentom.
Stretnutie s Ivanom Gašparovičom, ktorý je
absolventom Univerzity Komenského v Brati
slave a pôsobil na univerzite aj ako pedagóg a
dokonca i prorektor, bolo pre deti nesporne veľ
kým zážitkom. Aj v duchu úvodných slov rektora
univerzity Karola Mičietu adresovaných malým
študentom: „Možno i teraz v tejto aule sedí me
dzi vami budúci prezident či prezidentka...“
Andrea Kučerová

Prečo nám

peľ prezrádza

zdravé prostredie?
Ako posledný deťom tento rok prednášal
rektor Univerzity Komenského prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., v deň slávnostnej promócie na tému „Prečo nám peľ prezrádza
zdravé životné prostredie?“.
Deti so záujmom sledovali prednášku, v kto
rej botanik profesor Mičieta vysvetlil, čo vlast
ne peľ je a akú úlohu má v životnom prostredí.
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Kam mizne morská voda počas odlivu?
V poradí 6. prednáška Detskej Univerzity
Komenského mala názov Prečo je príliv a
odliv? O príčinách a zákonitostiach týchto
geofyzikálnych javov prednášali prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc., a doc. RNDr. Sebastián
Ševčík, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a
informatiky UK.
Kam mizne morská voda počas odlivu? Od
teká niekam? Vyparuje sa? – týmito otázkami
sa začala prednáška pedagógov z FMFI UK.
Deti sa dozvedeli, že najvyšší príliv na Zemi je
v zátoke Fund Bay na severovýchode Kanady
(10 až 16 metrov) a napríklad Jadranské more
v Chorvátsku má príliv a odliv takmer nepatrný.

Foto: Roman Skyba

Na svete existuje toľko druhov peľu, koľko je
rastlín a každý druh má svoj tvar. Vieme, že
peľ prenášajú včely a hmyz, ale peľ sa šíri aj
vetrom. Neraz putuje prekonávajúc obrovské
vzdialenosti. Sú známe prípady, kedy za 2 – 3
dni preletel peľ zo Španielska do Švédska. Peľ
z rastlín, ktoré kvitnú v Španielsku v apríli, náj
deme u nás niekedy aj na Vianoce. Peľ je zá
roveň aj „konzerva“, vďaka ktorej si z usadenín
vieme predstaviť, ako vyzerala vegetácia pred
tisíckami rokov.
Sledovanie peľu v ovzduší má mimoriadny
význam najmä preto, že až 40 % populácie trpí
alergiami, ozrejmil profesor Mičieta. Alergia na
peľ sa nazýva polinóza a hovorí sa jej aj senná
nádcha. Každý jedinec však môže byť citlivý na
iný druh peľu.
Výskumy množstva peľu v Bratislave potvr
dzujú, že najviac ho je v ovzduší v mesiacoch
marec, apríl, máj a august. Hoci peľ sám
o sebe môže dráždiť dýchacie cesty, horšie
je, že z ovzdušia viaže na seba aj iné častice
– škodlivé látky, ktoré vdychujeme, a tak sa
dostávajú do organizmu. Z analýzy peľu tak
vieme povedať, či je prostredie zdravé, alebo
sa v ňom vyskytujú škodliviny.
Deti mali na konci množstvo zvedavých otá
zok, napríklad či existuje peľ, ktorý nespôsobuje
alergiu, alebo koľko váži zrnko peľu či do akej
miery narastie zrno pod vplyvom toxických látok.
Profesor Mičieta sa priznal, že deťom ne
prednášal prvýkrát, preto ho ani nezaskočilo
mladé publikum. „Dokonca som prednášal
aj 4-ročným deťom v materskej škôlke a aj
v kluboch dôchodcov 80-ročným posluchá
čom, takže prednášku viem vždy prispôsobiť
obecenstvu,“ povedal po prednáške pre Našu
univerzitu.
Lenka Miller

Odborné texty definujú príliv a odliv ako „pra
videlné stúpanie a klesanie morskej hladiny v
dôsledku gravitácie Slnka a Mesiaca“. Ako ná
zornú ukážku prednášajúci použili videozáznam
z okolia Mont Saint Michel vo francúzskej Nor
mandii. Tento ostrov je po Paríži druhým najna
vštevovanejším miestom vo Francúzsku práve
vďaka fascinujúcej hre prírody zvanej príliv a od
liv. Rozdiel morskej hladiny býva niekedy aj 15
metrov, čo je najviac v Európe. Ostrov je počas
odlivu obklopený obnaženými tekutými pieska
mi, zatiaľ čo pri prílive zdanlivo „pláva“ v mori.
Prednášajúci deťom tiež vysvetlili rozdiel me
dzi pojmami „vlny vo vode“, „prílivová vlna“ a
„tsunami“, ktoré sa v médiách často zamieňajú.
Deti sa dozvedeli aj to, že najvyššie tsunami na
Zemi v novodobej histórii malo okolo 35 met
rov. Ide však iba o odhady vedcov, pretože na
to nemáme nijaký dôkaz či záznam. Takýto ob
rovský živel totiž v zasiahnutej oblasti neprežil
nijaký človek ani technické zariadenie. Výška
tsunami sa preto iba odhaduje z jeho dôsledkov
(materiálne škody atď.).
Na záver prednášky už tradične nasledovali
otázky detí: Dá sa prílivová vlna prežiť v skafan
dri? Dokážu vlnolamy znížiť silu prílivovej vlny?
Môžem prežiť tsunami na ostrove? Môžem sa

Prečo máme

pred tsunami zachrániť na streche domu? „Det
skí poslucháči sú veľmi vnímaví a dokážu klásť
trefné otázky,“ povedal po prednáške doc. Šev
čík. Prof. Moczo ho doplnil: „ Obaja sa pýtame
samých seba, či by sme aj my v ich veku boli
takí disciplinovaní a či by sme chceli tráviť väč
šinu prázdnin vzdelávaním.“ Pre prof. Mocza
bola tohtoročná prednáška úspešnou reprízou,
pretože v roku 2007 prednášal na Detskej Uni
verzite Komenského o zemetraseniach.
Ľubica Pilzová

pomáhať

chorým a postihnutým deťom?

O ťažkej téme, s ktorou sa spája nielen pochopenie, empatia a pomoc, ale
aj predsudky, hovoril počas prednášky
emeritný profesor Katedry psychológie a
patopsychológie Pedagogickej fakulty UK
prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. Profesor
Požár sa celý svoj profesionálny život venuje psychológii, pričom od roku 1966 sa
špecializuje na detskú psychológiu a patopsychológiu. V roku 1993 sa stal prvým
profesorom psychológie, vymenovaným
v Slovenskej republike.
Pri pohľade na postihnutého človeka
majú deti potrebu pomôcť, ale cítia aj obdiv
či ľútosť – takto odpovedali študenti Detskej Univerzity Komenského na otázku profesora Požára
počas jeho prednášky na tému „Prečo máme pomáhať chorým a postihnutým deťom?“. Spolu
s deťmi sa zamyslel nad tým, čo sú predsudky, čo znamená byť postihnutý, aké pocity majú títo
ľudia a či je s nimi vhodné hovoriť o ich postihnutí.
Profesor Požár deťom vysvetlil, že postihnutí majú rovnaké potreby ako my: „Chcú byť sýti, ob
lečení, chcú sa vzdelávať, mať priateľov a, samozrejme, chcú, aby aj ich mali radi. Rozdiel oproti
nám je ale v tom, že na dosiahnutie týchto potrieb sú pre nich nevyhnutné špecifické prostriedky,
napríklad biela palička, Braillovo písmo atď.“
Prednášajúci s deťmi rozoberal otázku, či je postihnutie (či už fyzické alebo mentálne) normál
ne. Zhodli sa na tom, že nie je. Napriek tomu profesor Požár zdôraznil, že postihnutý neznamená
nenormálny: „Ide predovšetkým o osobu, človeka. Aj preto postihnutým najviac pomôžeme, keď
sa k nim budeme správať ako k ľuďom.“
Napriek ťažkej téme sa prednášajúcemu podarilo nadviazať bezprostredný kontakt s deťmi a
vyvolať v nich záujem o tému. Svedčia o tom aj ich otázky po prednáške: Ako funguje Braillovo
písmo v rôznych jazykoch? Ako sa dá aj nevidiaceho a zároveň nepočujúceho niečo naučiť? Ako
vznikajú postihnutia? „Otázky mladých študentov po prednáške ma veľmi potešili,“ povedal pre
Našu univerzitu profesor Požár.
Ľubica Pilzová
Foto: Roman Skyba

18

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Martinská letná detská univerzitka 2012

Veľmi dobrým príkladom spolupráce dvoch
univerzít v prospech popularizácie vedy môže
byť projekt nultého ročníka Martinskej letnej
detskej univerzitky 2012, ktorý zorganizovalo Centrum voľného času KAMARÁT v Martine pod záštitou primátora Mesta Martin v
spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou
Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) a
Fakultou špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Konala sa počas 9. – 13. júla
2012.
Na nultom ročníku MLDU 2012 sa zúčastnilo
35 detí vo veku od 8 do 12 rokov, ktoré rozdelili
na žralokov (najmladšie deti), krokodílov a sršne
(najstaršie deti).
Deti v prvý deň absolvovali slávnostnú imatri
kuláciu v priestoroch „Auly MAGNA“ na JLF UK,
na ktorej sa zúčastnili aj prorektor pre vedecko
-výskumnú činnosť UK profesor Dušan Meško i
dekan JLF UK profesor Ján Danko.
Po imatrikulácii s nezabudnuteľnou atmosfé
rou nasledovalo samotné „štúdium“, ktoré sa
nieslo v prázdninovom rytme. Deti absolvovali

Prednášky
Úvod do štúdia – Ing. Jozef Ristvej, CVČ
KAMARÁT
Kedy sa začínajú slovenské dejiny – Ing.
Marián Tkáč, PhD., predseda Matice slovenskej
Ako chrániť ľudský život – Ing. Katarína Zá
nická Hollá, PhD., a Mgr. Valéria Moricová,
FŠI ŽU
Bezpečne v doprave – npor. Mgr. Janka
Krchová, preventistka z Mestskej polície v
Martine
Imunita – naša telesná stráž – prof. MUDr.
Andrea Čalkovská, PhD., JLF UK v Martine
Prečo nemôžem žiť bez dýchania – prof.
MUDr. Kamil Javorka, DrSc., JLF UK v Martine
šesť prednášok, ale aj workshopy na rôzne témy
(napr. výroba mandali z ryže a cestovín, výroba
magnetiek a odznakov, pokusy vo fyzikálnom či
chemickom laboratóriu), ktoré sa konali na Gym
náziu Viliama Paulinyho Tótha v Martine.
Deti navštívili aj 3D kino na predstavení „Svet

oceánov – 3D“. Pred budovou Národného mú
zea v Martine ich čakali ukážky záchranárskej a
bezpečnostnej techniky – hasiči, Mestská polícia
v Martine, Slovenský Červený kríž...
V budove Slovenského národného múzea si
mali študenti možnosť vyskúšať, ako sa ryžuje
skutočné zlato s RNDr. Stanislavom Jeleňom,
PhD., a RNDr. Ivanom Križánim zo SAV. Na ko
niec si odniesli certifikát s pravým zlatom, ktoré si
vyryžovali. Takisto si mohli vyskúšať maľovanie na
sklo, výrobu náramkov a súťaž dejiny Slovenska –
pod vedením zamestnancov múzea.
Zároveň malí študenti usilovne nacvičova
li tanečnú skupinovú choreografiu s lektorom
Adamom Kmeťom, trénerom tanečnej skupiny
Shakers z Martina. S choreografiou vystúpili aj v
posledný deň po promócii pred svojimi rodičmi,
ktorí neskrývali dojatie.
V piatok sa konala slávnostná promócia, na
ktorej si deti prevzali diplom s titulom Bakalárček
(Bč.). Tá bola veľmi dojímavá pre deti, ale aj pre
rodičov. Po promóciách všetkých čakal spoloč
ný slávnostný obed.
Ing. Jozef Ristvej, riaditeľ CVČ KAMARÁT

Kúsok histórie s Letnou Bratislavskou
univerzitou seniorov
V dňoch 13. až 22. augusta zorganizovalo Hlavné mesto Sloven
skej republiky Bratislava v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdeláva
nia Univerzity Komenského (CĎV UK) II. ročník projektu Letná Brati
slavská univerzita seniorov. Letnú univerzitu s celkovým počtom 158
účastníkov slávnostne otvorili dňa 13. augusta o 14.00 h v Zrkadlo
vej sieni Primaciálneho paláca prvá námestníčka primátora Viera Ki
merlingová a riaditeľka CĎV UK Janka Chládecká. V rámci štyroch
prednášok mali seniori možnosť ponoriť sa do hlbín histórie s hlavnou
architektkou mesta Bratislava Ingrid Konrad, s doktorkou Musilovou a
doktorkou Obuchovou, ktoré pôsobia na Mestskom ústave ochrany
pamiatok Bratislava a s doktorom Turčanom zo Slovenského národ
ného múzea. Po absolvovaní letnej univerzity získal každý účastník
osvedčenie Univerzity Komenského. Veríme, že odborné prednášky z
histórie boli pre našich seniorov prínosom a tešíme sa na organizáciu
ďalších ročníkov letnej univerzity.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK
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Letná škola jazykov
				pre učiteľov základných škôl
V týždni od 12. do 18. augusta 2012 sa v Školiacom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre-Harmónii v rámci národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách
zúčastnilo 70 učiteľov anglického a nemeckého jazyka zo základných škôl v SR na Letnej škole jazykov.
Budúci učitelia jazykov tak dostali možnosť intenzívnou formou výučby si
doplniť vedomosti a zručnosti, pochopiť a efektívne využiť jednotlivé stra
tégie učenia sa pri osvojovaní cudzieho jazyka. Pod vedením odborných
lektorov CĎV UK v Bratislave prezentovali výsledky svojich prác multime
diálnymi prezentáciami vzorových vyučovacích hodín na nácvik komunikač
ných zručností s využitím pohybových hier, pesničiek, básničiek, hlavola
mov a obrázkov.
Letnú školu jazykov otvorila riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chlá
decká, PhD., a koordinátorka projektu za UK v Bratislave Mgr. Katarína
Havlíčková. Organizačne a administratívne projekt zabezpečovali Zuzana
Medovičová, asistentka projektu za UK v Bratislave v spolupráci s Dr. Ďu
ranovou zo ŠPÚ v Bratislave.

V priebehu týždňa poslucháčov milo prekvapil svojou návštevou riaditeľ
ŠPÚ v Bratislave doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. Štátny pedagogický
ústav považuje projekt za veľmi dôležitý. Jazyková vybavenosť učiteľov pri
márneho vzdelávania, ako aj ukončenie projektu je prioritou celého riadia
ceho a organizačného tímu.
Pre učiteľov boli pripravené i doplnkové aktivity. V rámci voľných chvíľ
absolvovali výlety do okolia a zaujímavá bola aj obhliadka Modry s odbor
ným výkladom o jej histórii a súčasnom živote. Učiteľ svojím postavením je
naozaj telom i dušou celý život v prostredí školy a vzdelanosti. Tak tomu
bolo i v rámci Letnej školy jazykov.
Mgr. Katarína Havlíčková, CĎV UK

Ako inovovať výučbu slovenčiny
Dňa 12. júna 2012 sa v kongresovom centre VI Družba UK v Bratislave uskutočnil 2. ročník medzinárodného odborného seminára pod názvom „Nové impulzy pre inováciu jazykovej a odbornej prípravy cudzincov v slovenčine“, ktorý zorganizoval Ústav jazykovej a odbornej prípravy
CĎV UK. Súčasťou celého podujatia bola aj predajná výstava učebných materiálov, autormi ktorých sú lektori organizácie.
Podujatie otvorila riaditeľka ÚJOP CĎV UK
Mgr. Klaudia Báčkaiová úvodným slovom o ak
tivitách, ktoré divízia ÚJOP CĎV UK organizu
je pre zahraničných študentov, klientov a širokú
verejnosť a osobitne vyzdvihla činnosť inštitú
cie, ktorú v posledných rokoch čoraz intenzív
nejšie zameriava aj na vzdelávanie Slovákov ži
júcich v zahraničí. Tiež sa zmienila o novovybu
dovanom jazykovom laboratóriu, ktoré ako prví
otestujú študenti už v septembri 2012.
Na seminári vystúpili s odbornými príspev
kami interní aj externí lektori inštitúcie, ako aj

vzácni hostia: vedecká tajomníčka JÚĽŠ SAV
PhDr. Sibyla Mislovičová, riaditeľ ÚJOP-u Kar
lovej univerzity v Prahe Mgr. Jan Podroužek,
PhDr. Elena Melušová, CSc., z národného ja
zykového ústavu INALCO v Paríži, Carlos Hidal
go Alfageme, PhD., z Katolíckej univerzity v Ru
žomberku, Mgr. Elena Béda a Mgr. Liana Kitz
MA z Bezpečnostnej akadémie Ministerstva
vnútra Rakúskej republiky vo Viedni.
Po záverečnom slove PaedDr. Janky Chlá
deckej, PhD., riaditeľky CĎV UK, si účastníci
podujatia prevzali z rúk riaditeľky ÚJOP CĎV

UK Mgr. Klaudie Báčkaiovej potvrdenie o ab
solvovaní seminára.
Podujatie splnilo svoj účel – okrem iného
boli na ňom predstavené inovatívne metódy vo
výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka a pro
filových predmetov, pomenované nové trendy
v oblasti akademickej prípravy zahraničných
študentov na vysokoškolské štúdium na Slo
vensku a celkovo bolo toto podujatie – v duchu
jeho názvu, osviežujúcim stimulom pre ďalšiu
pedagogickú prácu zúčastnených.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK
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Horúce leto po slovensky

Foto: Daniel Cassano

Letná škola Studia Academica Slovaca (SAS) sa po jedenástich rokoch vrátila na akademickú pôdu školiaceho pracoviska – na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
Letným slnkom vy
hriate učebne naplnili
pokusy vysloviť prvé
vety v našom jazyku, ale
i živé diskusie na rôzno
rodé lingvistické, lite
rárne či kultúrne témy.
Počas prestávok bolo
počuť sasistov najmä
pri káve v novovybudo
vanom átriu, ale aj na
nábreží Dunaja a prak
tizovanie slovenčiny po
ukončení
povinného
i fakultatívneho progra
mu ešte pokračovalo
študijne či menej študij
ne v internáte Družba.
Aj tento rok spojili 155
účastníkov z blízkeho
i ďalekého zahraničia (od Čiech a Rakúska až po Japonsko a USA) podob
né ciele – vytvoriť si predstavu o Slovensku, jeho ľuďoch a jazyku či za
komponovať do už existujúcej predstavy novú skúsenosť s našou krajinou
a kultúrou. K slovenčine sa dostali z rôznych dôvodov, najväčšiu skupinu
tvorili poslucháči lektorátov slovenského jazyka a kultúry na univerzitách
v zahraničí, no boli tu nielen študenti filológií, ale aj iných odborov a pestrá
skupina najrôznejších profesií a záujmov. Nech už bola ich motivácia či
očakávania akékoľvek, každý si mohol nájsť v bohatom vzdelávacom, kul
túrnom a vlastivednom programe niečo pre seba.
Tri týždne plné programu uplynuli neuveriteľne rýchlo – okrem seminá
rov a konverzácií bolo pre študentov pripravených množstvo prednášok,
ktoré si vo forme 41. zväzku zborníka Studia Academica Slovaca odniesli
domov. Vzdelávací program bol doplnený koncertmi folklórnej i populárnej
hudby, divadelným predstavením a nechýbali ani slovenské filmy – tvor
covia filmu Tanec medzi črepinami (režisér Marek Ťapák a autor hudby
Anton Popovič) dokonca prijali pozvanie prísť a osobne uviesť premietanie.
Hneď na úvod účastníci letnej školy mali možnosť ochutnať špeciality z 38
krajín, ktoré si priniesli do Bratislavy, ale nechýbal, samozrejme, ani večer
slovenskej kuchyne za sprievodu živej ľudovej hudby. Riaditeľka Studia
Academica Slovaca doc. Jana Pekarovičová pri slávnostnom odovzdávaní
certifikátov účastníkom letnej školy okrem iného vyzdvihla blok umelec

kých tvorivých dielní, výsledky ktorých sme mohli vidieť na interkultúrnom
podujatí pod názvom Sami sebe. Účastníci jednotlivých dielní spracovali
to, čím žil tohtoročný SAS a pod vedením lektorov vo svojich vystúpeniach
spojili získané vedomosti s umeleckými zručnosťami. Boli to predovšetkým
zážitky z osvojovania si slovenčiny, doplnené vtipnými postrehmi o sloven
ských reáliách. Spoločným dramaturgickým zámerom tohtoročných tvo
rivých dielní bolo motto Škola hrou, čo umožnilo medzinárodným tímom
prezentovať slovenčinu v divadelnom, pohybovom, speváckom, filmovom,
literárnom či výtvarnom prejave.
Zoznámiť sa so Slovenskom a jeho prírodnými a historickými pamiatkami
na vlastné oči pomohla sasistom najmä trojdňová exkurzia po rôznych slo
venských regiónoch. Navštívili zaujímavé miesta Považia, Pohronia, Ora
vy a Liptova, ale aj Spiša, Zamaguria a Šariša. Novinkou bola poldňová tu
ristika vo Vysokých Tatrách s typickým horúcim čajom na vysokohorskej
chate, nechýbali ani jaskyne a skanzeny vo Vlkolínci, Pribyline a Zuber
ci a každá zo štyroch trás mala možnosť vychutnať si aj atmosféru tradič
nej slovenskej koliby namiesto obeda v meste. Keďže frekventanti preži
li celú exkurziu so svojimi lektormi, jazykové cvičenia sa prirodzeným spô
sobom presunuli z triedy do terénu, kde si mohli overiť svoje komunikač
né schopnosti v praxi.
Krátky pohľad na 48. ročník letnej školy Studia Academica Slovaca nám
výstižne pomôžu ukončiť slová nemeckého študenta Simona Wolka, kto
ré ako poslucháč dielne tvorivého písania vložil do úvahy uverejnenej aj v
3. čísle SASOPISu: „Keď som prišiel na Slovensko, našiel som priateľov,
ľudí ochotných pomôcť a malú, veľmi veľkú krajinu. Keď odídem zo Slo
venska, viem, že moja pošta vo fľaši nájde cestu do Bratislavy po Dunaji.“
Adela Gabríková, tajomníčka SAS

21

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Miesto, kde sa stretáva

vzdelávanie, oddych a zábava

Kultúrne dedičstvo, historické pamiatky, ľudové tance, tradičná slovenská
kuchyňa, spoznávanie nových miest,
výučba slovenčiny, získavanie priateľov
z celého sveta. To všetko a ešte viac
pripravili zamestnanci Centra ďalšieho
vzdelávania Univerzity Komenského pre
priaznivcov slovenčiny z celého sveta.
Letná univerzita slovenského jazyka
otvorila v tomto roku svoje brány už po
22. krát v príjemnom prostredí Študijného
a kongresového strediska v Modre – Har
mónii a privítala 89 študentov dychtiacich
po možnosti zdokonaliť sa v slovenskom
jazyku. Z celkového počtu účastníkov bolo
59 miest financovaných Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR v rám
ci realizácie vzdelávacích programov pre
Slovákov žijúcich v zahraničí. S podporou
marketingového oddelenia Centra ďalšie
ho vzdelávania UK sme sa v tomto roku te
šili priazni trojnásobného počtu účastníkov
– samoplatcov v porovnaní s rokom 2011.
Účastníci merali za letom plným neo
pakovateľných zážitkov v malej krajine s
veľkým srdcom riadny kus cesty nielen z
Európy, ale i ďalekej Ameriky, Afriky a Ázie.
V dňoch 9. až 27. júla si dopriali jazykové
vzdelávanie účastníci letnej univerzity z
Thajska, Vietnamu, Japonska, Spojených
štátov amerických, Švédska, Fínska, Ho
landska, Francúzska, Veľkej Británie.
Nechýbali ani milovníci slovenčiny z Egyp
ta, Nemecka, Ruska, Rakúska, Srbska,
Ukrajiny, Maďarska a Rumunska.
Priaznivcov slovenčiny k nám priviedli
rôzne motívy: štúdium, kariéra, láska, túžba
spoznať krajinu svojich predkov... Najstarší
účastník letnej univerzity 68-ročný Albert z
Pittsburgu, ktorý má slovensko-taliansko
-americké korene sa rozhodol pre štúdium
slovenčiny s cieľom plynulej komunikácie
s rodinnými príslušníkmi žijúcimi v dedinke
Jakubovany na východe Slovenska. Mladé
ho muža Carla pochádzajúceho zo Švédska
pritiahla na Slovensko láska. Najmladším
účastníkom letnej univerzity bol 13-ročný
Vladislav z Ukrajiny, ktorý sa zdokonaľoval v
slovenčine spolu so svojimi rodičmi.
Účastníci letnej univerzity sa venovali
štúdiu slovenčiny vo forme prednášok, cvi
čení a seminárov s dôrazom na aktuálne
trendy, a to v celkovom rozsahu 100 vyu
čovacích hodín. Okrem vedomostí a prak
tického precvičovania jazykových zručností

odchádzali účastníci letnej univerzity opo
jení malebnosťou našej krajiny, ktorú ob
javovali prostredníctvom exkurzií a výletov.
V priebehu letnej univerzity navštívili
účastníci najvýznamnejšie historické pa
miatky a prírodné krásy, ktoré naša krajina
ponúka. Študenti podnikli trojdňovú exkur
ziu naprieč Slovenskom. Neobišli mestá a
miesta ako Bradlo, Bojnice, Banská Štiav
nica, Banská Bystrica, Liptov, Muránska
planina, Vyhne, Piešťany, Trenčín, Trnava
a podobne.
Študenti absolvovali i výlety na Smole
nický zámok, hrad Červený kameň, navští
vili jaskyňu Driny, výrobný závod Volkswa
gen v Bratislave, vinársky závod ELESKO a
Slovenskú ľudovú Majoliku v Modre, ktorá
ponúka možnosť oboznámiť sa s technika
mi výroby tradičnej modranskej keramiky.
Prebytočné kalórie z chutných, tradič
ných, slovenských jedál mali účastníci
možnosť spáliť na hodinách brušných tan
cov, ZUMBY alebo vytancovať na disko
téke. Pre „pasívnych športovcov“ boli pri
pravené diskusie so športovým novinárom,
pre tých, ktorí sa radi učia, súťaž „Páli vám
to“ a pre milovníkov televíznej tvorby zaují
mavé slovenské filmy.
Po troch týždňoch zdokonaľovania sa
v slovenčine a odhaľovania najkrajších

prírodných krás, historických pamiatok,
kultúry, tradícií a kulinárskych špecialít
Slovenska sme sa so študentmi rozlúčili
na slávnostnom ukončení Letnej univerzity
slovenského jazyka, ktoré sa konalo dňa
26. júla 2012. Jedinečný program v sloven
skom jazyku, ktorý pripravili účastníci letnej
univerzity s podporou lektorov slovenské
ho jazyka, si prišli vychutnať rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD., prorektor UK
pre medzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ing.
Ľudomír Šlahor, CSc., a primátorka mesta
Modra Ing. arch. Hana Hlubocká. Rektor
UK a riaditeľka Centra ďalšieho vzdeláva
nia UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.,
slávnostne odovzdali hrdým účastníkom
letnej univerzity osvedčenia o absolvovaní
vzdelávacieho programu.
S usilovnými študentmi obohatenými o
nezabudnuteľné zážitky súvisiace so zdo
konaľovaním sa v slovenčine a spoznáva
ním tradícií sme uzavreli brány tohtoročnej
Letnej univerzity slovenského jazyka. Verí
me, že účastníci letnej univerzity budú šíriť
svoje pozitívne skúsenosti ďaleko za hrani
cami Slovenska a pri organizácii nasledujú
cich ročníkov sa budeme tešiť priazni čoraz
väčšieho počtu milovníkov našej ľubozvuč
nej slovenčiny.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK
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V dnešnej dobe je

celoživotné vzdelávanie nevyhnutnosťou
Na Univerzite Komenského sa okrem vysokoškolského vzdelávania uskutočňujú aj ďalšie formy vzdelávania. Mnohé z nich zastrešuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK). Patrí podeň napríklad Univerzita tretieho veku či Jazykové centrum. Na poste
riaditeľky CĎV UK je od 1. mája 2012 PaedDr. Janka Chládecká, PhD., ktorá predtým pôsobila v centre ako lektorka.
Hoci počas leta zavládne na fakultách UK väčšinou dovolenková sezóna, zamestnanci a lektori CĎV UK pracovali a vzdelávali
aj v tomto období. Postupne zorganizovali Letnú univerzitu slovenského jazyka, Letnú jazykovú školu anglického a nemeckého
jazyka v Modre, Letnú univerzitu seniorov či Kurz žurnalistiky pre krajanov.
Počas leta sme sa stretli aj s Jankou Chládeckou, ktorá nám porozprávala o sebe a o svojich plánoch, týkajúcich sa činnosti
centra.

Vizitka
1982 – 1983 – pôsobila v materskej škole
1983 – 1993 – pôsobila na základnej škole
1986 – 1991 – vyštudovala učiteľstvo
všeobecno-vzdelávacích predmetov na Pe
dagogickej fakulte v Banskej Bystrici
1993 – 2004 – pôsobila na strednej od
bornej škole a hotelovej akadémii
2004 – 2006 – pôsobila na gymnáziu
2006 – 2007 – pôsobila na Krajskom
školskom úrade
2007 – 2011 – pôsobila v Metodicko-pe
dagogickom centre
2008 – rigorózna skúška na Katolíckej
univerzite v Ružomberku
2010 – dodnes – pôsobí v Centre ďalšie
ho vzdelávania UK
2012 – dizertačná skúška na Katolíckej
univerzite v Ružomberku

Študovali ste pedagogický smer. Vždy ste
chceli byť učiteľkou?
Nie, nechcela. Túžila som stať sa lekár
kou. Po ukončení gymnázia som sa hlásila
na medicínu, ale neprijali ma. Pochádzam z
učiteľskej rodiny, čo ma tiež dosť ovplyvnilo a
preto som skončila nakoniec na pedagogic

kej fakulte. Dnes je to už viac ako 30 rokov,
čo pôsobím v školstve.
Ako vás predchádzajúce pracovné skúsenosti obohatili na súčasnom poste?
Považujem za svoju veľkú devízu, že som
prešla v školstve všetkými stupňami vzdelá

vania. S manželom sme tvorili mladé študent
ské manželstvo. Keď som prešla na diaľkové
štúdium, stala som sa živiteľkou rodiny, čo mi
manžel vynahrádza dodnes. Študovala som
popri zamestnaní. Pôsobila som nielen v pozí
ciách radového zamestnanca, ale i riaditeľky
na rôznych stupňoch škôl. Na pol roka som
nastúpila ako učiteľka materskej školy, potom
som učila na prvom stupni základnej školy,
druhom stupni základnej školy. Pôsobila som
neskôr na strednej škole, strednej odbornej
škole, na gymnáziu, na hotelovej akadémii.
Potom som prešla do štátnej sféry a pracova
la som na Krajskom školskom úrade, v Meto
dicko-pedagogickom centre v Bratislave a na
pokon až na Univerzite Komenského. Dostala
som sa na najvyššiu súčasť školstva a skúsila
som si všetko, čo je predtým.
Vyššie je už asi len ministerstvo školstva.
Táto práca vás neláka?
Priznám sa, že som dostala aj túto ponuku,
a nie raz. Neláka ma to však, pretože práca
na ministerstve je úradnícka práca a ja som sa
našla v oblasti aktívneho vzdelávania.
Od roku 2009 ste medzinárodnou inštruktorkou zumby. Ako ste sa dostali
k tomuto športu?
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Zumbe som sa začala aktívne venovať po
čas posledných 5 rokov vďaka mojej dcére,
ktorá žije v Holandsku a je bývalou majsterkou
Slovenska v latinsko-amerických tancoch. Po
odchode do Holandska našla náhradu – zum
bu. Na jednej návšteve som to s ňou vyskúša
la. Povedala mi, že som nemožná a nabudúce
ma na zumbu nezoberie. Samozrejme, mys
lela to so žartom. Na Slovensku som začala
poctivo chodiť na zumbu. Po polroku si ma
majiteľ fitnes centra v Holandsku pomýlil s no
vou inštruktorkou. Na Vianoce som od dcéry
dostala darček – možnosť urobiť si inštruk
torské skúšky. Nebolo mojím zámerom byť
inštruktorkou zumby, ale išlo mi o to, dokázať
niečo sama sebe. Dnes precvičujem zumbu
pre kamarátky. Na univerzite sme ponúkli kur
zy seniorom a mali sme veľký záujem. Mám
medzinárodné certifikáty pre klasickú zumbu
a pre zumbu gold.
Všimla som si, že ako lektorka ste viedli
širokú škálu kurzov. Okrem zumby to bol
aj golf, mediácia, spoločenský a biznis
protokol, komunikačné zručnosti, kurz o
tom, ako uspieť na pracovnom pohovore,
personálny manažment...
Absolvovala som lektorský výcvik pre vzde
lávanie dospelých. V podstate všetky témy
môjho portfólia súvisia buď s mojou odbor
nosťou alebo s mojimi pedagogickými skúse
nosťami a záujmami. Komunikačné zručnosti
či spoločenský a diplomatický protokol sú
veľmi úzko spojené s pedagogikou a psycho
lógiou. Sú to témy, na ktoré sa profesionálne
zameriavam. Zumbe a golfu sa zasa venujem
vo voľnom čase. Golf sme ponúkli v spoluprá
ci s profesionálnou hráčkou Martinou Svobo
dovou. Chceme dať možnosť za cenovo prija
teľných podmienok získať zelenú kartu, čiže
oprávnenie hrávať golf na veľkých ihriskách.

Golf ako šport som dlho odmietala. Myslela
som si, že dáva málo pohybu, že je trochu
snobský a veľa stojí. Pochopila som však, že
stojí len toľko, koľko mu golfista dovolí.
Od mája ste riaditeľkou CĎV UK. Aké
zmeny v centre chystáte?
V prvom rade si myslím, že pre CĎV UK je
veľmi dôležité mať na mysli, že patríme pod
Univerzitu Komenského a že sme jej legitím
nou súčasťou. UK je značka, je to najstaršia
a najväčšia univerzita, a to znamená veľmi
veľa. V prvom rade chystáme pozitívne zvi
diteľnenie sa a chceme si zabezpečiť dlho
dobé uznanie. Radi by sme sa otvorili sme
rom dovnútra UK, ale aj smerom k verejnosti.
Podľa mňa je veľmi dôležité, aby celoživotné
vzdelávanie bolo pod jednou strechou. Fi
nančný tok peňazí má byť v univerzite a pre
univerzitu. S tým súvisia aj organizačné zme
ny, ktoré plánujeme. Máme schválený nový
organizačný poriadok a novú organizačnú
schému. CĎV UK malo doteraz 4 divízie, kto
ré pracovali samostatne, ako keby to boli 4
organizácie v jednej organizácii. Každá mala
svojho osobitného riaditeľa. Radi by sme tieto
zložky prepojili. Vzdelávanie cudzích jazykov
spojíme s jazykovou a odbornou prípravou
zahraničných študentov a Univerzitu tretieho
veku (UTV) spojíme s kariérovým a kontinu
álnym vzdelávaním. Prepojiť by sme chceli
nielen programy, ale aj lektorov. Nebude teda
toľko riadiacich pracovníkov, ale zamerať sa
chceme viac na kvalitný výkon. Očakávame,
že získame priazeň aj všetkých fakúlt a spolu
práca bude intenzívnejšia.
Nové divízie teda zakladať nechystáte...
Systém divízií úplne rušíme. Budú existovať
organizačné zložky – okrem spomínanej prí
pravy cudzích jazykov, UTV a kontinuálneho
vzdelávania – budeme mať ekonomické od
delenie a Študijné a kongresové stredisko v
Modre. Nové zložky neplánujeme. Súčasne
s novou štruktúrou sme pracovné pozície
zosúladili s platným katalógom pracovných
činností.
Počet zamestnancov však zostane zachovaný?
Áno. I keď organizačná štruktúra udáva väč
ší počet miest, ako je v skutočnosti. Niektoré
pracovné miesta sme zahrnuli do organizačnej
schémy, hoci vieme, že nie všetky sa nám po
darí hneď obsadiť. Záleží to od mzdových pro
striedkov.
Čo sa týka činnosti, môžeme povedať, že
CĎV UK bude zabezpečovať ten istý druh
vzdelávania ako doteraz?
Áno, v činnosti centra sa nič meniť nebu
de. Máme za sebou rokovanie o možnosti
zriadenia Inštitútu pre mediáciu a alternatívne
riešenie sporov (Mediačné centrum) pri CĎV
UK. Bol by to prvý oficiálny univerzitný inštitút
v SR tohto druhu. Mediácia sa v poslednej
dobe dostáva viac do popredia. Zasahuje do

všetkých oblastí života. Každý človek sa nie
kedy ocitne v situácii, keď musí riešiť spor,
konflikt. V centre sme pripravili aj neakredi
tovaný program „mediačné minimum“. Akre
ditovaný program je totiž len pre absolventov
minimálne 1. stupňa vysokej školy. Myslím si,
že tento vzdelávací program môže byť prida
ná hodnota k štúdiu aj pre našich študentov.
Keď sa po škole budú môcť preukázať nielen
diplomom zo štúdia, ale aj diplomom z mediá
torstva, o takéhoto študenta bude podľa mňa
väčší záujem. Takýto študenti sa budú môcť
zapísať do Centrálneho registra mediátorov
SR. Momentálne pripravujeme prvú medzi
národnú konferenciu pre mediátorov, ktorá
sa bude konať na budúci rok v apríli. Získali
sme záštitu rektora UK a organizačný výbor
rokuje o záštite prezidenta SR alebo ministra
školstva.
Čo zaujímavé chystá CĎV UK na budúci
akademický rok?
Okrem bežnej činnosti plánujeme k cudzím
jazykom, ktoré vyučujeme v našom jazykovom
centre, pridať aj gréčtinu. Zaznamenali sme
totiž zvýšený záujem a máme k dispozícii aj
lektora. Radi by sme sa zamerali na konti
nuálne vzdelávanie pedagogických zamest
nancov. Máme akreditované dva vzdelávacie
programy „funkčné vzdelávanie“ a „funkčné
inovačné vzdelávanie pre riadiacich zamest
nancov“. Ďalšie dva vzdelávacie programy
pre kontinuálne vzdelávanie čakajú na akre
ditáciu a v tomto roku plánujeme podať ďalšie
tri na akreditáciu.
CĎV UK je členom Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie, skrátene SAACV. Čo vám toto členstvo prináša?
Celoživotné vzdelávanie je pridaná hod
nota. Počas krízy sa vo firmách zvykne šetriť
tak, že sa zastaví vzdelávanie zamestnancov.
Myslíme si, že práve dnes je dôležité konti
nuálne sa vzdelávať a zachytávať nové trendy.
Spojením centier vzdelávania sa usilujeme o
lepšiu vzájomnú informovanosť a konzultova
nie spoločných problémov. Prezident asociá
cie sa bude zúčastňovať aj na zasadnutiach
rektorov, kde bude informovať o aktuálnych
témach a hlavne o našej práci.
Čomu sa (samozrejme, okrem zumby) venujete vo voľnom čase?
Veľmi rada čítam a cestujem. Keďže moja
práca je založená na psychickom vypätí, zum
ba je to, pri čom sa odreagujem. Cvičím ju
4-krát do týždňa, v lete hrávam golf a v zime
to kompenzujem bedmintonom. Môj otec
bol telocvikár a ako malé deti sme sa museli
neustále hýbať, chodiť na turistiku... Nemala
som to rada ako dieťa. Dnes som veľmi vďač
ná, že to vo mne vypestoval. Pohyb mi dodáva
energiu.
Lenka Miller
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Veda a výskum má prinášať dobro ľudstvu
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) ako najstaršia a medzinárodne uznávaná medicínska inštitúcia
na Slovensku je celé desaťročia „vlajkovou loďou“ slovenskej lekárskej vedy. Jej pracovníci boli a sú autormi mnohých knižných
a časopiseckých publikácií, ktoré sa vysoko hodnotia doma i vo svete. Medzi osobitosti výskumu LF UK patrí skutočnosť, že
pomocou najnovších poznatkov vedy a výskumu sa snaží pomôcť trpiacemu človeku, zmierniť jeho bolesti a iné nepríjemné
sprievodné prejavy choroby, ale tiež prevenciou chorôb sa snaží udržať zdravie obyvateľstva štátu. Alebo inak povedané, veda
a výskum na LF UK by mala zohľadňovať predovšetkým dobro pacienta a v širšom slova zmysle i dobro človeka.
Dostalo sa mi tej cti predstaviť vedu a výskum na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Ako splniť túto neľahkú úlohu a nikoho
tým neuraziť? Veď nemožno spomenúť všetky ústavy a kliniky (či dokonca jednotlivých pracovníkov) a ich vklad do vedecko-výskumnej činnosti. Ako hodnotiť vedu? Hirschovým indexom? Počtom publikácií či citácií? Či počtom úspešných mladých
doktorandov? Alebo počtom spokojných pacientov? Či vydávaním najstaršieho lekárskeho časopisu na Slovensku? Medzi
skutočnosti, ktoré vykresľujú úroveň vedy a výskumu určite patria aj ocenenia, členstvá vo vedeckých radách zahraničných
inštitúcií či v redakčných radách renomovaných zahraničných časopisov. Dovoľte mi za všetkých spomenúť prodekanku LF UK
prof. MUDr. Danielu Ostatníkovú, CSc., ktorá sa nedávno stala Slovenkou roka v kategórii veda a výskum.

Publikačná činnosť na LF UK
Na úvod niekoľko faktov o publikačnej činnosti pracovníkov LF
UK. Štatistika publikačnej činnosti za rok 2011 nám hovorí, že za
mestnanci LF UK celkovo publikovali 1890 vedeckých a odborných
prác a celkový počet ohlasov v roku 2011 dosiahol číslo 3709. Je
to dostatočný počet? Ak by sme to prepočítali na všetkých tvorivých
zamestnancov, priemerné číslo by nebolo veľmi vysoké, ale ak odrá
tame tých, ktorí nepublikujú vôbec, resp. publikujú len sporadicky,
zostanú nám takí pracovníci, ktorí výrazným spôsobom vyniknú. Prá
ve oni vytvárajú meno a medzinárodné uznanie či prestíž pracoviska,
fakulty a univerzity. Nedá mi nespomenúť napr. doc. MUDr. Jozefa
Mašuru, CSc. – prednostu Kliniky detskej kardiológie LF UK, ktorý
ako klinický pracovník (čím myslím, že okrem vedeckej a pedagogic
kej činnosti robí každodennú liečebno-preventívnu činnosť v nároč
nom operačnom odbore) má 1136 SCI citácií v zahraničných publi
káciách, teda takých, ktoré sú registrované v citačných indexoch.
Ak sme pri citačných indexoch, musím spomenúť aj v poslednej
dobe toľko spomínaný (vychvaľovaný i zatracovaný) Hirschov index.
Na LF UK v Bratislave je 23 pracovníkov s H-indexom vyšším ako 10,
pričom najvyšší H-index (21) má prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, CSc.,
z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie a prof.
MUDr. Ján Breza, DrSc., z Urologickej kliniky, ktorého H-index dosa
huje hodnotu 20. Myslím si však, že ak hodnotíme vysokoškolského
učiteľa, tak okrem Hirschovho indexu, ktorý je nedokonalým poku
som určiť mieru „vedeckosti“ vysokoškolského pedagóga, by sme
vždy mali zohľadniť aj jeho pedagogickú prácu (napr. podľa počtu
úspešných absolventov, podľa počtu napísaných učebných textov,
ale aj podľa hodnotenia študentov) a pri klinických pracovníkoch aj
mieru jeho klinického prínosu (napr. zavedenie a požívanie novej vy
šetrovacej či liečebnej metódy, novej operácie, ale aj počet úspešne
liečených pacientov a pod.)

Medzi publikačne najaktívnejšie
patrí aj najmladší výskumný ústav
Ústav molekulárnej biomedicíny (prednosta MUDr. Ing. Mgr. Pe
ter Celec, PhD., MPH) je najmladším výskumným ústavom LF UK.
Toto pracovisko je zaujímavé tým, že patrí medzi najmladšie (nielen z
hľadiska vzniku, ale aj vekového priemeru zamestnancov), ale publi
kačne najaktívnejšie (ak berieme do úvahy CC časopisy a ich IF). Od
začiatku roku 2012 pracovníci ústavu zverejnili výsledky svojej práce
už v piatich prácach, ktoré boli uverejnené v prestížnych zahranič
ných časopisoch s IF od 1,3 po 4,2.
Vedecké projekty ústavu sú realizované v spolupráci s Prírodo
vedeckou fakultou UK, Virologickým ústavom SAV a viacerými za
hraničnými pracoviskami v Prahe, Aachene a Bostone. Laboratóriá

ústavu sú vybavené na realizáciu biochemických, molekulárno-bio
logických, ale aj morfologických analýz vzoriek. Medzi špecifické
prístroje ústavu patrí pipetovací robot, in vivo zobrazovacia jednotka
a in vivo elektroporátor.
Dominantnou vedeckou témou je účinok testosterónu na mozog,
tak u ľudí, ako aj experimentálnych zvierat vo vzťahu k fyziologickému
vývoju kognitívnych schopností, endokrinných cyklov, ale aj k inte
lektovému nadaniu, resp. k patogenéze autizmu. V experimentoch
sa sleduje najmä molekulárny mechanizmus účinku testosterónu a
genetické polymorfizmy ako modulátory účinku testosterónu. Dôle
žitou oblasťou výskumu je aj neinvazívna prenatálna diagnostika po
mocou molekulárnej analýzy fetálnej DNA cirkulujúcej v krvi tehotnej.
V rámci spolupráce s klinickými pracoviskami sa na ústave testujú
možnosti využitia sliny ako diagnostickej tekutiny. Rutinne sa detegu
jú koncentrácie salivárneho testosterónu a viacerých markerov oxi
dačného stresu. V poslednej dobe pracovníci Ústavu molekulárnej
biomedicíny zameriavajú svoju pozornosť aj na výskum patofyziolo
gických mechanizmov chronickej renálnej insuficiencie a možnosti
spomalenia jej progresie (experimentálne modely a klinické štúdie).
Ďalej sa venujú patofyziologickým mechanizmom inzulínovej rezis
tencie, metabolického syndrómu a obezity (oxidačný stres, mikrozá
pal, produkty pokročilej glykácie, adipokíny).

Bratislava Medical Journal
– Bratislavské lekárske listy
Bratislavské lekárske listy sú medzinárodným časopisom pre me
dicínu a biologicko-lekárske vedy na LF UK, ktorý vychádza nepre
tržite od roku 1921 a celý čas poskytuje obraz o úrovni a o zame
raní biologicko-lekárskych vied v Európe. Je zahrnutý v PubMed/
Medline od vzniku tejto databázy. Časopis sa vydáva v printovej a
elektronickej forme súčasne. Sledovanie časopisu v online forme v
poslednom roku dosahuje v priemere 600 – 1000 návštev každý
mesiac. Jeho impact faktor je 0,345.

Doktorandské štúdium
V roku 2011 LF UK prijala 47 denných doktorandov LF UK a 2
denných doktorandov na externé vzdelávacie inštitúcie, 46 exter
ných doktorandov LF UK a 2 externých doktorandov na externé
vzdelávacie inštitúcie. Celkový počet študentov 3. stupňa k 31. 12.
2011 v dennej forme bol 160 študentov a v externej forme 239 štu
dentov. V roku 2011 doktorandi a zamestnanci LF UK do 30 rokov
získali 27 grantov UK s celkovým objemom financií 26 470 eur. Po
tešiteľné je, že výskumná práca mnohých doktorandov sa odráža
aj v kvalitných publikáciách v časopisoch s IF viac ako 1,5. Na jar
tohto roku na VII. Fakultnej konferencii doktorandov odznelo v dvoch

V E D A A V Ý S K U M N A L E K Á R S K E J F A K U LT E U K

Podiel jednotlivých pracovísk LF UK na grantových prostriedkoch v roku 2011

sekciách 27 prednášok, čo je o 11 viac ako
v minulom roku.

Granty
V roku 2011 získali pracoviská LF UK gran
tové prostriedky vo výške 1 541 003 eur. Po
diel jednotlivých pracovísk sa uvádza na ob
raze 1. Na LF UK sa celkovo riešilo 10 APVV

grantov, 39 VEGA grantov, 27 grantov mla
dých – GUK, 3 KEGA granty, 10 grantov
MZ SR, 3 ŠF EÚ a 3 medzinárodné granty.

ŠVOČ
Na Lekárskej fakulte v Bratislave sa roku
2012 začala druhá päťdesiatka fakultných
konferencií ŠVOČ. 51. Fakultnú konferen

ciu slávnostne otvoril
rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, CSc.
Konferencia bola roz
delená do 3 sekcií – te
oreticko-predklinickej,
anatomickej a klinickej
sekcie. Celkovo sa pre
zentovalo 21 študent
ských prác, pričom
vyše polovicu tvorili za
hraniční študenti.
Mimoriadne úspeš
ným a nádejným mla
dým vedcom – štu
dentom sa ukazuje byť
poslucháč 2. ročníka
všeobecného lekárstva
Štefan Lukáč, ktorý sa
s prácou „Úloha oxi
dačného a nitračného
stresu v patogenéze
sclerosis
multiplex“
stal víťazom klinickej
sekcie. Štefan Lukáč
však výborne reprezen
toval svoju alma mater
aj na Medzinárodnej
študentskej konferencii
2012, organizovanej
Semmelweisovou Univerzitou v Budapešti
vo februári 2012 (umiestnil sa na 3. mieste
v sekcii „Basic Sciences I“), ako aj na Konfe
rencii mladých vedcov, ktorá sa konala v máji
2012 v Bratislave, kde sa stal celkovým víťa
zom v sekcii Otvorená sekcia pre študentov.

Zamyslenie
na záver
Ocenenia, získanie grantov, publikácie
v prestížnych časopisoch, pozvaní predná
šajúci na svetových vedeckých kongresoch
– to všetko je len „vrcholom ľadovca“ každo
dennej mravčej vedecko-výskumnej práce.
Veď každý správne diagnostikovaný a vylie
čený pacient je vlastne malou výskumnou
prácou, pretože každý človek (i pacient) je
jedinečný a to isté ochorenie prebieha u
každého z nás trochu inak. Veda a výskum
má význam len vtedy, ak prináša dobro cho
rému človeku a v širšom meradle ľudstvu ako
takému. Robiť výskum pre výskum – alebo
pre „slávu“ či zvýšenie H-indexu či dokonca
pre peniaze nemá žiadny zmysel. Výstižne to
vyjadril Johann Christian Doppler: Najvďač
nejšie výskumy sú tie, ktoré prinášajú obja
viteľovi radosť z myslenia a zároveň úžitok
ľudstvu.
prof. MUDr. Viera Štvrtinová PhD.,
prodekanka LF UK pre vedu a výskum,
grantovú politiku, doktorandské štúdium
a ŠVOČ

Nádejný mladý vedec, študent všeobecného lekárstva Štefan Lukáč, pri preberaní diplomu na fakultnej
konferencii ŠVOČ v apríli 2012.

25

26

AKTIVIT Y NAŠICH PRACOVÍSK

K elektronizácii európskych štátnych inštitúcií
prispieva aj UK

Informačné a komunikačné systémy nám v mnohom uľahčujú život. Mnohé procesy zjednodušujú a dokonca vedia pomôcť
kontrolovať aj verejné financie.
Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe (erdc.fm.uniba.sk) pri Fakulte managementu UK funguje od roku
2000. Získava a rieši výskumné projekty Európskej únie hlavne z oblasti informačných technológií v súlade s Lisabonskou
stratégiou a ďalšími nadväznými stratégiami. Na riešení projektov sa aktívne podieľajú aj doktorandi, ktorí zároveň pomáhajú
zavádzať nové poznatky aj do výučby.
Jedným z ukončených projektov, na ktorom centrum pracovalo,
bol aj EU/6FP/iWebCare špecializujúci sa na zdravotníctvo v kon
texte e-Governmentu. Projekt mal za cieľ vyvinúť automatizované
prostriedky na odhaľovanie podvodov v štátnych inštitúciách najmä
v oblasti zdravotníctva.

Podvody za 30 miliárd eur
Podľa Servis centra na boj s podvodmi Národného zdravotníc
keho systému (NHS) Veľkej Británie sa náklady na verejné zdra
votnícke služby v EÚ odhadujú na jeden bilión eur ročne. Podvody
dosahujú takmer 3 % celkových verejných výdavkov na zdravotnú
starostlivosť vo Veľkej Británii a 3 – 10 % ročných výdavkov (verej
ných aj súkromných) v USA. Podvody v celej Európe môžu ročne
predstavovať 30 miliárd eur alebo viac.
Informačný systém, na ktorom spolupracovalo aj Vedecko-vý
skumné a vývojové centrum pre e-Europe, by mal pomôcť odha
ľovať podvody. „Prvý servis tohto systému je možnosť kontroly lie
kov, ktoré lekár predpisuje,“ hovorí riaditeľ centra prof. Ing. Dušan
Šoltés, CSc., z Katedry informačných systémov FM UK. Lekár s
určitou špecializáciou nebude totiž môcť predpisovať lieky, ktoré
nepatria do jeho oblasti.
Ako je to s podvodmi na Slovensku? „Nemáme k dispozícii kvan
titatívne analýzy. Mnohé problémy sú však v krajinách EÚ spoločné.
Veľa problémov nielen u nás často vzniká u farmaceutických firiem,“
myslí si profesor Šoltés. „Sú to ony, ktoré nastoľujú cenovú politiku
liekov, systém ich dodávania a predpisovania jednotlivými lekármi.
Systém iWebCare môže pri porovnaní cien liekov v iných krajinách
odhaliť potenciálne zneužitie v tomto smere,“ vysvetľuje.

Ochrana osobných údajov
vs. sociálne siete
O výsledkoch svojich projektov toto vedecko-výskumné centrum
informuje aj na vedeckých konferenciách po celom svete. Nedávno
profesor Šoltés prezentoval v americkom Orlande na konferencii
WMSCI 2012 projekt s názvom EU/7FP/Consent, ktorý sa týka
sociálnych sietí.
Až 700 miliónov užívateľov na svete využíva Facebook, ktorý je
najpopulárnejšou sociálnou sieťou. U nás je to približne 1,5 milióna.
Osemnástim členom konzorcia zo 14 krajín, ktorí sa podieľali na pro
jekte, sa podarilo identifikovať a analyzovať 107 rôznych sociálnych
sietí v členských krajinách EÚ. Analýzou obsahu profilu užívateľov
zistili, že najmä mladí ľudia sú pri zverejňovaní svojich osobných
údajov dosť veľkorysí až nezodpovední. „Na jednej strane sa ľudia
pri rôznych príležitostiach bránia zverejňovaniu osobných údajov, na
druhej strane na sociálnych sieťach zverejňujú o sebe niekedy až
intímne údaje, ktoré sú potom verejne prístupné a môžu byť (a často
aj sú) zneužívané na rôzne účely, ktoré s ich pôvodným zverejnením
nemajú nič spoločné,“ konštatuje profesor Šoltés. Na Slovensku sa
podarilo zozbierať údaje o správaní 523 užívateľov. „Veľké rozdiely v
krajinách tam však nie sú,“ zhodnotil riaditeľ centra.
Projekt Consent nemá za cieľ regulovať zverejnené informácie,
ale skôr usmerniť mladých ľudí a varovať ich pred nástrahami.

Moderné technológie v štátnej
správe – science fiction?
Využívaniu najnovších ICT technológií sa venoval ďalší projekt fi
nancovaný z prostriedkov EÚ, a to projekt EU/7FP/Smart. Partneri
medzinárodného konzorcia pre tento projekt najprv zisťovali, ako sa
najmodernejšie (smart) technológie využívajú na podporu elektroni
zácie štátnych inštitúcií, napr. v rámci e-Governmentu, pri kontrole
schengenskej hranice EÚ, v boji proti terorizmu a pod. „V krajinách,
ktoré sú najnovšími členmi EÚ, je to zhruba na rovnakej a pomerne
nízkej úrovni. Na Slovensku máme veľmi málo vecí uvedených do
praxe,“ myslí si profesor Šoltés. Podľa neho by mal byť zo strany
vlády a ministerstiev väčší záujem zavádzať do praxe najnovšie tech
nológie, ktoré nie sú také náročné na personálne zabezpečenie. Je
množstvo krajín, ktoré by nám mohli slúžiť ako príklad. V mnohých
agendách nás predbieha už aj Bulharsko a Rumunsko, hoci sa k EÚ
pripojili neskôr, odkazuje profesor Šoltés.
Prečo je však problém so zavádzaním automatizovaných systé
mov do praxe? Profesor Šoltés sa domnieva, že fakt, že elektronic
ký systém je transparentný, nemusí byť pre niektoré inštitúcie, resp.
užívateľov dostatočné komfortný. Systém totiž nezakryje žiadne ne
gatívne zásahy.

Rezervy pri čerpaní fondov
a zavádzaní projektov do praxe
EÚ vyčlenila na elektronizáciu nemalé prostriedky. Vyhovárať sa
na nedostatok financií teda určite nie je na mieste. Rezervy v čerpa
ní európskych fondov máme na Slovensku obrovské. Podľa nedáv
neho vyjadrenia ministra dopravy možnosti využívame len približne
na 30 %.
Dôvodom môže byť aj to, že podľa našej legislatívy môže riešiteľ
projektu mesačne odpracovať maximálne 40 hodín, a to maximál
ne 10 hodín týždenne, čo je teoreticky 2 hodiny denne. „Seriózny
medzinárodný výskum sa tak v žiadnom prípade jednoducho robiť
nedá. A to všetko aj po viac ako 12 rokoch po prijatí pôvodnej Li
sabonskej stratégie, ku ktorej sa Slovensko prihlásilo medzi prvými
ešte ako kandidátska krajina EÚ,“ upozorňuje profesor Šoltés.
Pri zavádzaní projektov do praxe existuje niekoľko problémov.
Projekty, ktoré sa za európske peniaze už vytvorili, sú voľne dostup
né ktorejkoľvek členskej krajine bez ohľadu na to, ktoré krajiny ho
riešili. V databáze EÚ existujú stovky projektov, medzi nimi e-Invoi
cing (fakturácia), e-Procurement (verejné obstarávanie), e-Inclusion
(zapojenie ľudí do informačnej spoločnosti) či elektronický podpis.
EÚ však zatiaľ nemá páky na to, aby „donútila“ členské krajiny tieto
systémy využívať, poukazuje profesor Šoltés. Mnohé krajiny upred
nostnia radšej získanie finančných prostriedkov z EÚ na vlastné pro
jekty pred prebraním už hotových projektov, ktoré treba len prispô
sobiť na vlastné podmienky. „Ak EÚ už peniaze na podobný projekt
poskytla, nemala by uvoľniť prostriedky na ďalší podobný,“ uzatvára
riaditeľ Vedecko-výskumného a vývojového centra pre e-Europe.
Lenka Miller
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Po skúsenosti z komerčnej sféry
		navrhuje

nový univerzitný e-mail

Počas štúdia pracoval v internátnom rádiu ako hudobný dramaturg, z univerzity odišiel do komerčnej sféry čerpať skúsenosti s budovaním korporátnych riešení pre tisíce používateľov. Po rokoch sa k nám vrátil ovenčený technologickými certifikátmi a obohatený aj o skúsenosti lektora
týchto zložitých technológií, aby pre vás pripravil nový celouniverzitný e-mailový server. Popri tom zastáva pozíciu technického správcu Filozofickej
fakulty UK. Má rád hory, večne sa usmieva a je známy pod prezývkou Cyrdo (keďže na CITe, máme šesť Petrov a navzájom si tykáme, tak je takéto
unikátne meno užitočné napr. aj pri písaní zápisníc). Reč je o Petrovi Milonovi, správcovi univerzitného e-mailového servera.

Prečo si sa rozhodol vrátiť sa na univerzitu?
Čo ťa na tvojej práci najviac baví?
Mysľou som z univerzity nikdy neodišiel. Prá
ca inde bola síce zaujímavá, ale stále ma to ťaha
lo späť a to hlavne kvôli priateľom, ktorých som
spoznal počas pôsobenia na Filozofickej fakulte
UK. Mám rád predovšetkým mysľou nezávislých
ľudí, ktorí si vedia vytvoriť vlastný názor. Je veľmi
pekné pracovať s takýmito ľuďmi, aj keď niekedy
je to ťažké z dôvodu vlastného ega.
Povedz nám viac o novom univerzitnom
e-mailovom serveri, na ktorom práve pracuješ.
Z tejto myšlienky som nadšený. Má principiál
ny zámer zjednodušiť a zlepšiť využívanie e-mai
lov na univerzite z viacerých aspektov:
- Zníženie množstva serverov na to vyhradených.
Dnes má každá fakulta priemerne jeden alebo
dva e-mailové servery (niektoré viac) takže sa
dostávame k počtu niekde okolo 20 fakultných
serverov len pre e-mailovú komunikáciu. Každý
z týchto serverov potrebuje licencie, elektrinu
a ľudské zdroje, dostávame sa k veľmi zaujíma
vým číslam vo finančnom vyjadrení.
- Zjednodušenie e-mailovej adresy. Každý z nás
by mal mať e-mailovú adresu v tvare meno.
priezvisko@uniba.sk nie ako bolo doteraz napr.
meno.priezvisko@fphil.uniba.sk alebo aj kom
plikovanejšie katedrové adresy. Spomínam si,
keď som svoju adresu niekomu diktoval a mu
sel som ju celú hláskovať a aj tak som nemal is
totu, že mi to pošle správne.
- Posielanie pozvánok na stretnutia. Keď som
chcel poslať pozvánku na stretnutie, kvôli rôz
norodosti e-mailových systémov (na klientskej
strane) sa nie každému zobrazila správne.
- Tiež nám to pomôže lepšie chrániť komuniká
ciu pred elektronickými útokmi.
Je náročné postaviť riešenie pre toľko tisíc
používateľov?
Je to iné ako vytvoriť nový server pre cca.
100 ľudí. Stojíme pred mnohými výzvami, kto

ré sú dané napr. dávno zabehnutými aplikácia
mi. Prostredie prináša veľa prekvapení, ktoré
musíme odhaliť, opraviť a pracovať ďalej. Mo
mentálne bežíme v testovacej prevádzke, kto
rá nám pomáha odhaliť tieto malé prekvapenia,
aby sme pri nasadení systém napr. na filozofickú
alebo pedagogickú fakultu mali istotu, že všet
ko pôjde podľa možnosti hladko. Niekedy pre
kvapí aj sám výrobca softvéru, ktorý prezentuje
pekné funkcie, no ukáže sa, že fungujú správne
len do cca. 300 používateľov. Ale nás je 5000,
a tak musíme takúto funkciu prehodnotiť a do fi
nálneho riešenia ju nenasadíme. Sú tu aj iné ná
roky na záťaž a dostupnosť. Z tohto hľadiska je
riešenie postavené na torch clusteroch (skupi
nách serverov), kde každý má na starosti niečo
iné. V spolupráci s virtualizačnou technológiou
v tom vidím veľké pozitívum pre zníženie spotre
by energie a snahe byť „zelenší“, ako sme teraz.
Čo to prinesie používateľom?
Ako som už spomenul, bude to vyšší komfort
pri práci s e-mailami. Tiež efektívnejšie zásahy,
kde CePIT (hotline UK) bude vedieť lepšie po
môcť. Ďalej toto riešenie prinesie lepšie mož
nosti plánovania, zdieľania kalendárov, zdieľania
dát, instant messaging. Aj v budúcnosti plánova
ná vylepšená IP telefónia a vzdialená pomoc po
užívateľovi sú výhody a vylepšenia, za ktorými sa
podľa mňa oplatí ísť.
Zmenia sa aj emailové adresy zamestnancov?
Každý zamestnanec univerzity by mal mať
e-mailovú adresu v tvare meno.priezvisko@
uniba.sk, ale zostanú zachované aj súčasné e
-mailové adresy, ktoré budú presmerované na
nové. Vieme, že niektorí ľudia si pamätajú adre
su aj niekoľko rokov, tak to nechceme meniť, ale
chceme pridať zjednodušené adresu.
Aká bude kapacita poštovej schránky?
Kapacita závisí od diskového priestoru. Mo
mentálne je nastavená na 2 GB. Ak bude do
statok prostriedkov na rozvoj infraštruktúry, tak
môžeme mať prakticky neobmedzenú veľkosť.
Osobne si myslím, že 2 GB sú optimum. Ak by
niekto potreboval viac, nie je problém navýšiť ka
pacitu danej konkrétnej schránky.
Čo študentské e-maily?
V spolupráci s Microsoftom riešime systém
pre študentov, o prevádzku ktorého sa budú sta
rať oni. My budeme spravovať samotné mailové
schránky študentov, a to takým istým spôsobom
akoby boli v našej univerzitnej sieti. Som si istý,
že to bude pre študentov prínos a že tento sys
tém budú využívať pre zefektívnenie svojej komu
nikácie s učiteľmi.

Pomôže toto riešenie eliminovať SPAM, prípadne podvodné emaily, ktoré sa v poslednom čase množia?
Spam je dnes veľmi aktuálny problém. Nevy
žiadaná pošta dnes tvorí približne 90 % všetkých
e-mailov vo svete, čo je podľa mňa hrozivé číslo.
Je ťažké určiť, čo ešte je a čo už nie je SPAM.
Náš súčasný systém zachytáva asi 93 percent
spamu a nový ide ešte o trochu ďalej.
Koľko ľudí je do projektu zapojených?
V oblasti komunikácie medzi servermi veľ
mi pomáha Matej Zagiba. Za Windows domé
nou zas stoja Daniel Mikulka, Peter Miklian a
ty, samozrejme. So servisnými požiadavkami a
scriptovaním (programovaním) zas pomáha Mi
chal Stohl. Bezpečnosť riešia Peter Kopáč a Va
lika Havranová, na sieť dohliada Daniel Vančo.
Systém už nasadzujeme vo VM Mlyny, kde nám
nesmierne pomáhajú tamojší ľudia spolu s ich
technikom Marekom Ivančíkom. Bez týchto ľudí
a ich podnetov by sa to ani nedalo.
Niekoľko rokov si pôsobil mimo univerzity.
Ako hodnotíš zmeny, ktorými univerzita medzitým prešla? Ideme dobrým smerom?
Univerzita si žije svojím životom, ktorý je úplne
odlišný od toho vonku v komerčnom segmente.
Niekedy je to až desivé. No na druhej strane sú
tu aj veci, kde by si mohli od nás brať príklad. Nič
nie je čierne ani biele, ale pravdu povediac za
osem rokov, čo som sa vrátil na pôdu univerzity,
sa toho až tak veľa nezmenilo. Ale ja nie som
kompetentný toto hodnotiť, no viem, že oddele
nie IT ide dopredu, snaží sa poskytnúť ľuďom to,
čo v komerčnej sfére stojí veľmi veľké peniaze
(napr. servisný zásah do jednej hodiny je jedno
ducho luxus) a s tým som spokojný.
Čo sa univerzita môže naučiť od komerčnej
sféry?
To je veľmi jednoduché: Efektivitu! Upraviť
procesy tak, aby ľudí nezdržiavali v práci, lep
šie pracovať s časom a hlavne s časom druhých
ľudí. Ďalej skutočnosť, že každá služba niečo
stojí, hoci sa to nezdá. U nás sa tieto náklady
„niekde utopia“, čo v komerčnej sfére nemôže
existovať, lebo by firma skončila. Ďalej prevziať
zodpovednosť za svoje rozhodnutia a akcepto
vať postihy. Niekedy mám pocit, že ľudia na uni
verzite sú nepostihnuteľní a robia si, čo chcú. To
mi je ľúto, lebo sú tu zas poctivci a tí sú odme
ňovaní veľmi podobne ako tí nezodpovední. Ta
kéto javy sú v súkromnom sektore potlačené, aj
keď úplne sa ich zbaviť nie je v našich silách a
možnostiach.
Matúš Kováčik, CIT UK
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Jazykové vzdelávanie

					na univerzitách
Pod záštitou medzinárodnej organizácie CercleS a dekana Filozofickej fakulty UK v Bratislave prof. PhDr. Jaroslava Šušola, CSc.,
sa v dňoch 24. – 25. mája 2012 uskutočnila na Filozofickej fakulte UK medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe IV. Toto podujatie, ktoré zorganizovala Česko-slovenská asociácia učiteľov cudzích
jazykov v jazykových centrách a na katedrách cudzích jazykov na vysokých školách v SR a ČR (CASAJC), sa tradične týkalo odbornej jazykovej prípravy (OJP) študentov vysokých škôl v európskom priestore. Okrem pedagógov zo SR a ČR, ktorí využívajú túto
príležitosť na vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností, sa na tomto podujatí zúčastnili učitelia cudzích jazykov a manažéri jazykových centier z Rakúska, Veľkej Británie, Španielska a Nemecka.
Účastníci konferencie venovali pozornosť štyrom základným
tematickým okruhom: všeobecným otázkam cudzojazyčného
vzdelávania predovšetkým študentov nefilologických odborov na
vysokých školách, štandardizácii, kvalite OJP so zreteľom na UNI
cert® – medzinárodný program výučby, skúšania a testovania cu
dzích jazykov, vzdelávaniu učiteľov odborného jazyka na vysokých
školách a implementácii moderných technológií do cudzojazyčnej
výučby. Rokovania prebiehali na plenárnom zasadnutí, v troch sek
ciách a záverečnom okrúhlom stole.

Akreditácia vyjadruje kvalitu inštitúcií
Po otvorení konferencie privítal účastníkov podujatia dekan FiF
UK. Prvý blok programu konferencie bol venovaný prostrediu, v
ktorom sa odborná jazyková príprava realizuje. Prvé dve vystúpenia
sa týkali akreditácie vysokoškolských inštitúcií ako nástroja, ktorý
vyjadruje a zabezpečuje ich kvalitu. Andrew Lock, emeritný profe
sor University of Leeds vo Veľkej Británii, sa zameral na porovná
vanie kvality vzdelávania vo vysokom školstve, hovoril o rozličných
hľadiskách aplikovaných v procesoch medzinárodnej akreditácie
vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich na terciárnom stupni výučby
a pri identifikovaní ich silných a slabých stránok. Prof. Ing. Ivan
Brezina, CSc., člen Akreditačnej komisie zoznámil prítomných s
činnosťou tejto inštitúcie a osvetlil procesy akreditovania vysokých
škôl a študijných programov. Dr. Johann Fischer z University of
Goetingen v Nemecku predniesol príspevok týkajúci otázok štan
dardizácie odbornej cudzojazyčnej prípravy z medzinárodného
hľadiska a jedného z možných metodických postupov využívaných
na hodnotenie kvality dosiahnutých výkonov jednotlivcov v rámci
OJP. Preto časť svojho vystúpenia venoval rámcom, ktoré v tom
to smere poskytuje medzinárodný program výučby, testovania a
skúšania cudzích jazykov známeho pod názvom UNIcert®. Množ
stvo podnetov, ktoré priniesli tieto tri vystúpenia, vyvolali bohatú
diskusiu.

Jazykové kompetencie učiteľov
Prácu v jednotlivých sekciách usmerňovali jednotlivé tematické
okruhy. Ako ústredná téma dominovala „každodenná“ OJP zame
raná na vyučovanie a učenie sa cudzieho jazyka so zreteľom na
získanie komunikačných kompetencií pre sféru vecnej komuniká
cie. S ňou úzko súviseli príspevky venované skúmaniu prejavov jej
špecifík v rozličných komunikačných kontextoch, riešeniu otázok
zabezpečovania kvality výučby, aplikovania princípov programu
UNIcert® do OJP a transparentného hodnotenia výkonu dosiah
nutého v cudzojazyčnej príprave. Nemenej významnou témou zo
stalo zvyšovanie odborných kompetencií učiteľov cudzích jazykov.
No ukazuje sa, že v súvislosti so stále častejšie sa objavujúcimi po
žiadavkami vyučovať aspoň časť nejazykových študijných progra
mov v cudzích jazykoch, sa do popredia dostáva otázka jazyko
vých kompetencií učiteľov vyučujúcich v konkrétnych kurzoch. V
porovnaní s predchádzajúcimi konferenciami zvýšenú pozornosť
pritiahli otázky používania cudzích jazykov, vrátane slovenčiny a
češtiny pre cudzincov v interkultúrnej komunikácii so zreteľom na
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky. Ďalšia skupina
príspevkov potvrdila stály záujem o využívanie počítačových tech
nológií vo výučbe cudzích jazykov a po novom aj o niektoré kombi
nované metódy vyučovania a učenia sa cudzím jazykom.
V súvislosti s konferenciou treba spomenúť aj podnetný pred
konferenčný workshop pod vedením J. Fischera. Priblížil výsledky
medzinárodného projektu štyroch krajín (SRN, SR, Fínsko, Špa
nielsko), ktorý sa uskutočnil na pôde CercleS a týkal sa metód
skúšania a testovania.
Závery konferencie potvrdili význam stretávania sa učiteľov od
borného jazyka s cieľom vymeniť si názory, skúsenosti a poznatky
týkajúce sa zabezpečenia a udržania vysokej kvality OJP.
PhDr. Svatava Šimková, PhD., Katedra jazykov FiF UK,
tajomníčka CASAJC

Učitelia o podnikavosti
V dňoch 2. až 4. mája sa v Dubline konala medzinárodná konferencia, ktorú organizovala Európska komisia (Oddelenie pre
podnikanie a priemysel) v spolupráci s National College of Art and Design (NCAD). Témou konferencie bolo Vzdelávanie budúcich učiteľov pre podnikavosť.
Práve problematika výchovy k podnikavosti budúcich učiteľov
sa dostáva čoraz viac do popredia, o čom svedčí aj účasť 80
delegátov z 31 krajín. Podnikavosť je jednou z ôsmich transver
zálnych kľúčových kompetencií, ktoré Európska komisia podpo
ruje. Jedným z jej cieľov je, aby sa stala výchova k podnikavosti

súčasťou obsahov vzdelávania. Práve preto sa objavuje spolo
čenská potreba pedagógov s duševným postojom nastaveným v
prospech výchovy k podnikavosti, ktorí by tak následne vplývali
svojimi postojmi na študentov – budúcich učiteľov, ako aj učite
ľov z praxe.
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Právnická fakulta UK hostila
medzinárodnú konferenciu o ľudských právach
V dňoch 1. a 2. júna 2012 sa na
pôde Právnickej fakulty UK konal 12.
ročník medzinárodnej konferencie
„Communication as a Measure of
Protection and Limitation of Human
Rights. Information in Relation to Human Rights“. Záštitu nad podujatím
prevzal predseda Národnej rady SR
Pavol Paška.
Konferenciu organizovala Právnická fa
kulta UK v spolupráci s ďalšími tromi pre
stížnymi európskymi právnickými fakultami
(the Faculty of Law and Administration of
the University of Warmia and Mazury in Ol
sztyn, the II Faculty of Law of the University
of Bari, the Faculty of Law of the University
of Valencia).
Ide o podujatie s dlhoročnou tradíciou,
ktoré sa prvý raz vo svojej histórii konalo
na Slovensku a umožnilo širokej slovenskej
odbornej verejnosti stretnúť sa s odborník
mi zo zahraničia. Hlavným cieľom konfe
rencie bolo už tradične vytvorenie priesto
ru pre medzinárodnú a predovšetkým
interdisciplinárnu akademickú diskusiu na
aktuálnu tému. Tento ročník bol venovaný
informáciám a spôsobu ich komunikácie v
kontexte ľudských práv z pohľadu práva,
ekonómie, politológie, náboženstva a ďal
ších humanitných vied. Široko koncipova
ná téma konferencie a jednotlivých sekcií a
prítomnosť odborníkov z rôznych vedných
disciplín vytvorili potenciál pre nastolenie

nových otázok v tejto oblasti, zaujímavú dis
kusiu a formulovanie jedinečných záverov.
Na konferencii sa zúčastnili účastníci
z Poľska, Českej republiky, Maďarska,

Účelom podujatia bolo nielen otvárať a riešiť otázky súvisiace
s problematikou výchovy k podnikavosti, avšak nemenej dôležitá
bola aj výmena skúsenosti v tejto oblasti, či hľadanie potenciál
neho smeru budúceho vývoja v tejto oblasti. Práve tu sa naplno
prejavili odlišné historické skúsenosti s vnímaním podnikavosti u
pedagógov, ako aj ekonomické možnosti, ktoré limitujú presade
nie nových prístupov v niektorých krajinách.
Počas workshopov dostali delegáti priestor na prezentáciu
vlastných skúseností a názorov. Z workshopov vyplynulo, že
súčasné prístupy vo vzdelávaní budúcich učiteľov v oblasti pod
nikavosti sa zameriavajú na podporu podnikavého duševného
postoja, ako aj na rozvoj konkrétnych schopností. Ako vo svojom
príhovore zdôraznil vedúci oddelenia pre podnikanie v európskej
komisii Marko Curavic, tieto kľúčové kompetencie sú užitočné
vo všetkých pracovných prostrediach. Výsledky výskumov totiž
naznačujú, že študenti, ktorí realizovali výchovu k podnikavos
ti vytvárajú v neskoršom veku viac podnikateľských subjektov,
taktiež získavajú prácu ľahšie a ich príjem je vyšší v porovnaní so
zamestnancami.

Chorvátska, Srbska, Rumunska, Nemec
ka, Španielska a dokonca aj z Japonska.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.,
prodekan PraF UK

Viacerí účastníci konferencie zdôraznili, že pre úspešnú imple
mentáciu výchovy k podnikavosti do vzdelávania učiteľov je kľú
čový rozvoj tvorivej pedagogiky a vývoj vhodných hodnotiacich
metód. Počas 10 workshopov bolo zozbieraných vyše 30 príkla
dov praxe, čo sa má využiť pri tvorbe manuálu pre podnikavosť
vo vzdelávaní. Na záver podujatia vystúpil minister školstva Ruairi
Quinn, pričom vyjadril podporu podujatiam, ktoré by rozvíjali vý
chovu k podnikavosti.
Napriek tomu, že výchova k podnikavosti budúcich pedagógov
môže znieť na prvý pohľad v našich podmienkach ako z oblasti
fantasy, skúsenosti najmä zo škandinávskych krajín naznačujú
pozitívny prínos tohto prístupu k výchove generácie, ktorá bude
riešiť svoje uplatnenie na trhu práce nielen podľa zaužívaných
postupov a schém, ale bude hľadať svoju vlastnú cestu, ako si
vytvoriť pre seba priestor na pracovnom trhu.
PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.,
PdF UK
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Integrácia poznatkov z histórie medicíny,
farmácie a veterinárnej medicíny
Pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., a dekana
Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., sa v dňoch 28. a 29. júna 2012 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR
uskutočnilo jubilejné 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, ktoré je jedinečné vzhľadom na šírku
svojho záberu – prostredníctvom histórie dochádza k integrácii príbuzných vedných odborov, akými sú medicína, farmácia a veterinárna medicína.

(Zľava) dekan FaF UK profesor Kyselovič, prodekanka LF UK profesorka Štvrtinová, rektor UK profesor
Mičieta, prezident sympózia docent Ozorovský

govia, sociológovia, právnici, jazykovedci a iní od
borníci, čím bol umožnený pohľad na historické
fakty a súvislosti v globálnom meradle, z rôznych
uhlov odborných pohľadov. Tento integrujúci pr
vok bol viditeľný najmä počas diskusií, ktoré boli
zaradené po každej prednáške.
Rokovanie sa uskutočnilo v 5 blokoch pred
nášok v 3 paralelných sekciách súčasne. Dva
bloky dejín medicíny sa venovali duševnej tera
pii, mágii v stredoveku, histórii imunológie, or
topédie, onkológie, stomatológie, antropológie,
súdneho lekárstva, pracovného lekárstva a lie

premenám lekární, ako aj historickému dielu
„Edikt zo Salerna“.
Ďalšie zaujímavé prednášky odzneli v blo
koch: Vývoj zdravotnej starostlivosti a zdra
votníckych zariadení, Vývoj lekárskej termino
lógie, Medicína a literárne diela, Vzdelávanie
v medicíne a Ochorenia v dejinách ľudstva.
Vydanie zborníka vedeckých prác s názvom:
Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a vete
rinárnej medicíny ku dňu konania sympózia
bolo novým prvkom, ktorý oceňovali všetci
účastníci sympózia.

čebnej rehabilitácie, ako aj integrácii a dezinteg
rácii v medicíne.
Objektom prednášok boli viac alebo menej
známe osobnosti z histórie medicíny ako Jan
Florian, Michal Šeliga, Karol Kanka, Václav Trn
ka či Alois Alzheimer. Veterinárni lekári spomínali
osobnosti ako Miroslav Dobeš, Florián Koudelka
i Ivan Brauner. Zaujímavé boli aj dve prednášky,
charakterizujúce dokumentovanie veterinárske
ho lekárstva na poštových známkach a filatelis
tických materiáloch.
Farmaceutický blok bol venovaný 400. výro
čiu narodenia Jána Webera, obdobiu samostat
ného vysokoškolského vzdelávania v ČR a SR,

„Sympózium vytvorilo platformu pre integrujú
ce pohľady na mnohé otázky súčasnej doby. Pri
dezintegrácii súčasných odborných smerov 10.
medzinárodné sympózium bolo azda jediným
priestorom pre uvedomenie si atomizácie me
dicíny pre poslanie medicínskeho smerovania,“
zhodnotil sympózium prof. MUDr. Ján Štefanovič,
DrSc., z LF UK.

Ú

stav sociálneho lekárstva a lekárskej eti
ky LF UK, oddelenie histórie medicíny a
zdravotníctva, Slovenská spoločnosť sociálne
ho lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti
a Kancelária WHO na Slovensku boli hlavnými
organizátormi tohto podujatia. Vedecký a orga
nizačný výbor pod vedením prezidenta sympó
zia doc. MUDr. Vojtecha Ozorovského, CSc.,
pripravil bohatý dvojdňový vedecký program v
slovenskom, českom a anglickom jazyku.
Sympózium slávnostne otvoril jeho prezident,
ktorý privítal prítomných a v úvodnej prednáške
priblížil 20-ročnú históriu medzinárodných sym
pózií k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej
medicíny. Ide o tradíciu, ktorá vznikla ešte za
existencie ČSFR a nezanikla ani po jej rozdelení.
V úvode sympózia odzneli príhovory čestných
hostí, medzi nimi aj rektora UK, dekana FaF UK,
prodekanky LF UK v Bratislave profesorky Viery
Štvrtinovej a riaditeľky Kancelárie WHO na Slo
vensku doktorky Dariny Sedlákovej.
Počas dvoch dní odznelo 90 prednášok účast
níkov z Japonska, Španielska, Rakúska, Ma
ďarska, Českej republiky, Poľska a Slovenska.
Prednášajúcimi boli nielen lekári, farmaceuti a ve
terinárni lekári, ale aj historici, archivári, pedagó

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.,
PhDr. Ivana Vojteková, PhD.,
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK
Foto: Archív Ústavu sociálneho lekárstva
a lekárskej etiky LF UK

Deviate stretnutie Klubu priateľov Milana Rúfusa
V Cikkerovom múzeu v Bratislave sa dňa 24. júna 2012 konalo deviate stretnutie priateľov poézie Milana Rúfusa.
Organizátorom akcie bola Akadémia vzdelávania, Sapientia club LF UK, Múzeum Jána Cikkera a Klub priateľov Milana Rúfusa
v Bratislave.
Členov klubu privítala riaditeľka Cikke
rovho múzea Mgr. Irena Michalicová. Za
Sapientia club LF UK sa prihovoril prof. M.
Valent, DrSc. O tvorbe a význame osobnosti
básnika Rúfusa porozprával prof. K. Kapel
ler, DrSc., z LF UK v Bratislave.
Stretnutie spríjemnilo kultúrnym progra
mom Hačkované post scriptum Milanovi
Rúfusovi s herečkou Milkou Došekovou a

hudobným skladateľom Egonom Gnothom.
Vyše 60 účastníkov vysoko ocenilo hodnot
né umelecké, skoro jednu hodinu trvajúce,
vystúpenie. V programe zazneli recitácie,
spevy, hudba či umelecké slovo.
Organizátori veľmi úprimne poďakovali
účinkujúcim za program na vysokej umelec
kej úrovni. Stretnutie pokračovalo pri malom
občerstvení a priateľských rozhovoroch.

Ďalšie stretnutie Klubu priateľov Milana
Rúfusa sa bude konať dňa 7. decembra
2012 opäť v Cikkerovom múzeu. Tešíme sa
na stretnutie, uctenie diela a pamiatky Mi
lana Rúfusa. Srdečne pozývame milovníkov
básnického slova.
Michal Valent, Sapientia club LF UK
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Kognitívna veda

– unikátny spoločný študijný program piatich univerzít

V dňoch 22. – 23. 6. 2012 sa v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK konala v poradí už šiesta medzinárodná konferencia konzorcia univerzít MEi:CogSci (Middle European interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science). Na otvorení konferencie sa
zúčastnili aj prorektor pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľubomír Šlahor, CSc., a dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ktorí vyzdvihli význam a perspektívu spoločných študijných programov v akademickom svete. Študentov privítal aj programový riaditeľ spoločného študijného programu MEi:CogSci doc. Markus Peschl, PhD., z Viedenskej univerzity a doc. Ing. Igor Farkaš, PhD., koordinátor programu na UK.
Do konzorcia stredoeurópskej kognitívnej vedy MEi:CogSci v súčas
nosti patria Viedenská univerzita (hlavný koordinátor), Univerzita v Ľubľa
ne, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita v Záhrebe a Univer
zita Loránda Eötvösa v Budapešti. Na prvých troch univerzitách už pre
bieha akreditovaný magisterský program kognitívna veda, ostatné uni
verzity sú vo fáze prípravy akreditácie. Všetky univerzity konzorcia však
na základe vzájomnej zmluvy (ktorej platnosť bola v júni 2012 predĺže
ná na ďalšie 4 roky) prijímajú študentov z ostatných univerzít konzorcia
na mobilitný semester, ktorý je súčasťou kurikula študijného programu.

Študenti na konferencii prezentujú výsledky
Okrem mobility je súčasťou kurikula aj medzinárodná konferencia
MEi:CogSci, ktorá sa už druhýkrát konala na pôde našej univerzity. Táto
konferencia už na konci prvého ročníka magisterského štúdia dvíha
našich študentov na medzinárodnú úroveň. Študenti kognitívnej vedy

v prvom ročníku magisterského štúdia prezentujú svoje výsledky poste
rom a študenti druhého ročníka prezentujú výsledky svojej diplomovej
práce na tomto medzinárodnom fóre formou prednášky. Naši študen
ti v priebehu niekoľkých rokov už niekoľkokrát získali cenu konzorcia
za najlepšiu prezentáciu (či už v kategórii poster alebo prednáška). Po
úspešnom ukončení štúdia študenti okrem diplomu z vlastnej univerzity
dostávajú aj certifikát o absolvovaní spoločného študijného programu
MEi:CogSci.
Spoločný program MEi:CogSci sa teší narastajúcemu záujmu štu
dentov, o čom svedčí aj fakt, že na tohoročnej konferencii už bolo re
gistrovaných viac ako sto študentov konzorcia. Okrem študentských
prezentácií na konferencii odzneli aj prednášky pozvaných odborníkov
z univerzít konzorcia a ďalších akademických inštitúcií. Títo odborníci
prezentovali výsledky svojho výskumu v rôznych oblastiach kognitívnej
vedy.

Interdisciplinárny program kognitívna veda
Na Slovensku je program akreditovaný v študijnom odbore kognitívna
veda a je zaradený medzi informatické odbory. Program kognitívna veda
je však vo svojej podstate interdisciplinárny, takže študenti absolvujú aj
predmety z iných relevantných disciplín. Preto na tomto programe parti
cipujú aj učitelia z iných fakúlt univerzity (predovšetkým z LF UK, FiF UK
a FSEV UK). Táto komplementárna interdisciplinarita je veľmi dôležitá,
pretože umožňuje kombinovať formálne techniky exaktných vied s ex
perimentálnymi metódami psychológie a neurovedy, jednoducho umož
ňuje využívať všetky dostupné metódy a teoretický background týchto
disciplín na komplexné skúmanie kognitívnych procesov.
Spoločný študijný program kognitívna veda aktívne využíva potenciál
stredoeurópskeho akademického priestoru, a tým vytvára atraktívny štu
dijný program, ktorý postupne spĺňa aj tie najnáročnejšie kritéria v Eu
rópskej únii. To všetko nesporne prispeje k zvýšeniu kvality a prestíže
vysokoškolského vzdelávania nielen na Univerzite Komenského, ale aj
v rámci celého Slovenska.
Igor Farkaš a Ján Rybár,
Centrum pre kognitívnu vedu, KAI FMFI UK

Desať rokov Sapientia clubu
Na jar roku 2002 sme s prof. MUDr. Emilom Kmetym, DrSc., (1923 – 2003) vyhľadali dekana LF UK prof. Traubnera. Informovali sme ho o záujme založiť Sapientia club LF UK v Bratislave. Dekan súhlasil a nad klubom prevzal záštitu.
Zakladajúca schôdza sa uskutočnila dňa 21.
mája 2002. Predsedajúcim klubu sa stal prof.
MUDr. Emil Kmety, DrSc. Od roku 2003 funk
ciu predsedajúceho vykonáva prof. MUDr. Ján
Štefanovič, DrSc.
Sapientia club LF UK v Bratislave je spolkom
súčasných a bývalých pracovníkov LF UK. Schá
dza sa raz mesačne okrem prázdnin. Za desať
rokov sa konalo 105 stretnutí, na ktorých sa
priemerne zúčastňuje 20 – 30 kolegov. Okrem
pracovníkov fakulty na stretnutiach postupne vy
stúpili aj spisovatelia Ťažký, Hykisch, Machala či
Milan Ferko, výtvarní umelci Polonský či Bizmay

er, historici, vedeckí pracovníci a ďalší, dokon
ca aj rektor UK.
Sapientia club spolupracuje s Banskoštiavnic
kým hodrušským baníckym spolkom. Účastníci
stretnutia klubu boli pasovaní za baníkov a zís
kali certifikáty. Úspechom bolo aj prijatie v Pre
zidentskej kancelárii kancelárom prof. Čičom.
Klub spolu s Akadémiou vzdelávania, Cikkero
vým múzeom a Klubom priateľov Milana Rúfu
sa dvakrát ročne organizuje stretnutie na počesť
vzácneho básnika, veľkého Slováka. Doteraz sa
uskutočnilo deväť takýchto stretnutí. Prvé stret
nutie sa konalo v roku 2006 za osobnej prítom

nosti básnika. Stretnutie na počesť jeho 80. na
rodenín dňa 17. decembra 2008 bolo, žiaľ, po
sledným verejným vystúpením Milana Rúfusa.
Účastníci stretnutí Sapientia clubu LF UK po
zitívne hodnotia prednášanú a diskutovanú te
matiku a priateľskú atmosféru. Osobitne oceňu
jú aj iné ako medicínske vystúpenia významných
osobností z rôznych odborov.
Do ďalšieho desaťročia si všetci prajeme du
ševné i fyzické zdravie, aby sme sa ešte dlho
radovali z priateľských stretnutí.
Michal Valent,
tajomník Sapientia clubu LF UK
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Viaceré fakultné knižnice získali

granty na nákup literatúry
Väčšina fakultných knižníc veľmi pozorne sleduje možnosť získať doplnkové finančné zdroje na
nákup knižničného fondu, keďže novej literatúry
nikdy nie je dostatok a taktiež nikdy nie je dostatok
peňazí na jej nákup.
V nedávnej minulosti sa akademické knižnice mohli for
mou projektov uchádzať o finančné prostriedky z rozvo
jových projektov vtedajšieho Ministerstva školstva SR, čo
Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave
aj využila. Vďaka viacerým úspešným projektom, podaných
v rokoch 2005 – 2010, získali knižnice viac ako 100 počí
tačov, cca 50 snímačov čiarových kódov, čítačky čipových
kariet, tlačiarne, skenery, zabezpečila sa výmena morálne
a fyzicky amortizovaného centrálneho knižničného serve
ra. Dokonca v roku 2009 z finančných prostriedkov MŠ SR
knižnice získali grant v hodnote 1 milión slovenských korún
na nákup domácej a zahraničnej literatúry pre vedecko
-výskumných zamestnancov a študentov doktorandského
štúdia (do fondov fakultných knižníc vtedy pribudlo 1534
kníh).

Ďalšou – zatiaľ stále aktuálnou – príležitosťou získania
finančných prostriedkov pre knižnice je dotačný program
Ministerstva kultúry SR. Knižnice môžu predkladať žiados
ti v dotačnom programe Kultúrne aktivity pamäťových in
štitúcií, ktorý má pre knižnice dva podprogramy Akvizícia
knižníc a Knižnice a knižničná činnosť. Ministerstvo kultú
ry SR každoročne dostane množstvo žiadostí, len v rámci
knižničných podprogramov bolo podaných 483 žiadostí. V
tejto súvislosti je potešiteľná skutočnosť, že všetky žiadosti
odoslané z Univerzity Komenského boli schválené. Štyri fa
kultné knižnice – Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty
UK, Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK, Knižničné a
edičné centrum Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
a Knižnica Fakulty telesnej výchovy a športu UK – spolu
dostali 8500 €, ktoré sú účelovo určené na nákup knižnič
ného fondu. Treba veriť, že sa k týmto fakultným knižniciam
v budúcnosti pridajú i ostatné knižnice, čo prispeje k zlep
šeniu zloženia knižničného fondu.
Daniela Gondová,
Akademická knižnica UK

JAZYKOVÉ OKIENKO
Jedným z prostriedkov, ktorý v sloven
čine slúži na vyjadrenie vlastníckeho vzťa
hu, sú privlastňovacie zámená. Existujú dva
druhy privlastňovacích zámen – osobné
privlastňovacie zámená môj, tvoj, jeho, jej,
náš, váš, ich a zvratné privlastňovacie zá
meno svoj. Zámená môj, náš vyjadrujú pri
vlastňovanie prvej osobe, zámená tvoj, váš
privlastňujú druhej osobe a zámená jeho,
jej, ich vyjadrujú vlastnícky vzťah k tretej
osobe. Zámeno svoj privlastňuje hocikto
rej gramatickej osobe, používa sa pri vy
jadrovaní vlastníckeho vzťahu k osobe ale
bo veci, ktorá je vo vete gramatickým pod
metom, napr. Mám tu svoje auto (nie moje
auto)., Vrátil svoj podiel (nie jeho podiel).
V jazykovej praxi sa pomerne často vy
skytuje nenáležité zamieňanie osobných
privlastňovacích zámen a zvratného pri
vlastňovacieho zámena svoj. Napr. vo vete
Vítam vás na mojom blogu. je pri vyjadrova
ní privlastňovania nevhodne použité záme
no môj. Blog patrí hovoriacemu, ktorý je vo
vete podmetom, ide o prisvojovanie pod
metu a v tom prípade sa v slovenčine po
užíva zvratné privlastňovacie zámeno svoj.

Správne znenie uvedenej vety teda je Vítam
vás na svojom blogu. Nevhodne použité je
aj zámeno jeho vo vete Vlastník bytu je po
vinný umožniť vstup do jeho bytu. Táto veta
vyjadruje, že vlastník bytu je povinný umož
niť vstup do bytu, ktorý mu nepatrí. Tu však
ide o to, že vlastník má umožniť vstup do
bytu, ktorý vlastní. V tom prípade treba po
užiť zámeno svoj, t. j. Vlastník bytu je povin
ný umožniť vstup do svojho bytu.
Použitie osobného alebo zvratného pri
vlastňovacieho zámena ovplyvňuje jazyko
vý i mimojazykový kontext. V čom spočíva
rozdiel medzi vetami Peter mi požičal svoju
knihu. a Peter mi požičal jeho knihu.? Zá
meno svoj v prvej vete poukazuje na fakt,
že vlastníkom požičiavanej knihy je Peter.

Zámeno jeho v druhej vete vyjadruje, že
kniha patrí inej osobe, nie Petrovi. Ak teda
niečo prisvojujeme podmetu, používame
zámeno svoj, v ostatných prípadoch použí
vame osobné privlastňovacie zámená môj,
tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich.
Zriedkavo sa namiesto zámena svoj
môžu využiť osobné privlastňovacie záme
ná aj pri vyjadrovaní vlastníckeho vzťahu k
podmetu a to vtedy, keď ide o zdôrazňova
nie, resp. odmietanie, napr. Našu reč si ne
dáme. Popri tom môžeme povedať aj Svo
ju reč si nedáme.
Používateľom jazyka niekedy spôsobu
je problémy tiež označovanie kvantity v tva
roch privlastňovacích zámen. Pripomeňme
si, že v tvaroch inštrumentálu jednotného
čísla sa v privlastňovacích zámenách píše
vždy dlhé í, porov. (s) mojím, tvojím, svo
jím, naším, vaším kolegom, kým v tvaroch
množného čísla je i krátke, porov. (k) mo
jim, tvojim, svojim, našim, vašim kolegom,
s mojimi, tvojimi, svojimi, našimi, vašimi ko
legami.
Mgr. Katarína Muziková, PhD.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Tri otázky pre študentku

Danielu Hantuchovú
•Máte za sebou rok externého štúdia manažmentu na Fakulte managementu UK. Ako ho hodnotíte?
Štúdium sa mi veľmi páči. Bohužiaľ, tento prvý akademický rok som nema
la veľa času na štúdium.
•Prečo ste sa rozhodli pre tento odbor
štúdia na Univerzite Komenského?
Štúdium manažmentu ma lákalo už od
skončenia strednej školy. Nikdy som naň
však nemala čas. Keď raz ukončím tenisovú
kariéru, rada by som sa uplatnila v manažér
skej profesii. V nej by som zužitkovala nielen
skúsenosti, ktoré mi dal tenis, ale aj poznatky
zo štúdia manažmentu.
•Chcete v štúdiu pokračovať?
V štúdiu chcem, samozrejme, pokračovať.
Hoci, pravdupovediac, ešte som ani poriadne
nezačala. Skĺbiť štúdium a kariéru je pre mňa
časovo náročné, keďže na Slovensku sa zdr
žiavam veľmi málo. Na konci akademického
roku som plánovala pobudnúť doma a urobiť
si skúšky, ale nanešťastie prišlo mi do toho zranenie nohy. Stále však dúfam,
že všetko dobehnem! 		
LM

Golf si už našiel miesto
aj na univerzitnej pôde
V dňoch 15. a 16. júna 2012 sa na golfovom ihrisku v Bernolákove
uskutočnil druhý ročník Golfového šampionátu univerzitných tímov, ktorý zorganizovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na šampionáte sa zúčastnili Sliezska univerzita v
Katoviciach, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Žilinská univerzita
v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Komenského v Bratislave.
V prvý deň sa hralo na najťažšom ihrisku v Európe – Black River. S ná
strahami ihriska si najlepšie poradili a rovnako ako vlani vyhrali súťaž stable
ford hostia zo Sliezskej univerzity v Katoviciach. Druhý skončil tím Žilinskej
univerzity a bronzovú priečku obsadili reprezentanti FTVŠ UK.
V doplnkových súťažiach vyhrali obe ceny reprezentanti UK. Najdlhší od
pal (longest drive) mal Dominik Jezerčák z FTVŠ UK a najbližšie k jamke
(nearest to pin) poslala loptičku Janka Chládecká (CĎV UK).
Univerzitu Komenského reprezentovali v piatkovej súťaži tímy Fakulty te
lesnej výchovy a športu UK a spoločný tím Fakulty managementu UK a
Centra ďalšieho vzdelávania UK v zložení: FTVŠ UK – prof. MUDr. Dušan
Hamar, PhD., PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD., Dominik Jezerčák a Matúš
Trajteľ; FM UK a CĎV UK – PaedDr. Janka Chládecká, PhD., RNDr. Zuza
na Kovačičová, PhD., Paulína Zlochová a Juraj Bella.
V sobotu sa súťažilo na ihrisku Park
v Bernolákove v hre dvojčlenných druž
stiev systémom hry s lepšou loptou po
každej rane (scramble dvojíc). V tejto
súťaži obsadilo družstvo FM UK v zlo
žení Paulína Zlochová a Juraj Bella, rov
nako ako vlani, druhé miesto. Prvé aj
tretie miesto obsadili tímy usporiadateľ
skej Fakulty masmediálnej komunikácie
UCM v Trnave.

Voľnočasové športovanie
na Filozofickej fakulte UK

sa teší veľkému záujmu
Študenti i zamestnanci Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) môžu vo voľnom
čase rozvíjať rôzne športové aktivity, ktoré zabezpečuje Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít
(STVA). Stredisko pôsobilo predtým na FiF UK pod názvom Katedra telesnej výchovy.
Na výber je množstvo športov a aktivít: dance aerobic, bed
minton, stolný tenis, bodywork, basketbal, futsal, florbal, vo
lejbal, horolezectvo, lezenie na stene, kanoistika, posilňova
nie, turistika (pešia aj vysokohorská), lyžovanie (zjazdové i be
žecké) či zumba. Sú určené iba pre študentov a zamestnan
cov FiF UK. Jedinou výnimkou je horolezectvo, ktoré STVA or
ganizuje pre celú Univerzitu Komenského. „Iba Filozofická fa
kulta UK má totiž v súčasnosti dostatočný počet kvalifikova
ných inštruktorov pre výcvik a tréning horolezectva,” hovorí ve
dúci strediska Mgr. Milan Mižičko, PhD.
O športovanie na FiF UK je mimoriadny záujem – na základ
nej úrovni cvičí okolo 600 ľudí a na vyššej – tréningovej viac
ako 400. M. Mižičko to oceňuje: „Tieto čísla nás veľmi tešia,
pretože na rozdiel od niektorých iných fakúlt UK športovanie
na FiF UK je nepovinné. Niektoré fakulty majú totiž pohybové
aktivity priamo v rozvrhu.“ Športovci pod hlavičkou STVA pra
videlne obsadzujú popredné miesta vo vysokoškolských súťa
žiach (napr. basketbal či športový tanec).
Na indoorové aktivity využíva STVA priestory v objektoch
internátu v Mlynskej doline (veľká telocvičňa, posilňovňa, po
hybové štúdio), kanoistika sa trénuje v lodenici UK. Ostatné
outdoorové aktivity (horolezectvo, turistika, lyžovanie) sa or
ganizujú po celom území SR (okolie Bratislavy, Malá a Veľká
Fatra, Slovenský raj, Orava) a pre tých najnáročnejších záu
jemcov aj v Alpách (Julské Alpy, Dolomity, Francúzske Alpy
atď.).
Športovanie na FiF UK bude pokračovať aj v novom akade
mickom roku. „Vzhľadom na rokmi osvedčenú ponuku zatiaľ
nepredpokladáme rozšírenie počtu športov. Návrhom na or
ganizovanie inej, novej športovej aktivity sa však nebránime,“
uzatvára vedúci STVA.
Ľubica Pilzová

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., FM UK
Paulína Zlochová a Juraj Bella obsadili
2. miesto v scramble dvojíc. Paulína
Zlochová reprezentovala UK a FM UK aj na
letnej časti Univerziády 2012 a v kategórii
žien vybojovala na ihrisku Welten v Báči
bronzovú medailu.

Anton Lednický, FTVŠ UK
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DÍVAME SA PO SVETE

Erasmus na Fakulte managementu UK
Erasmus je nosným programom Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe. Program oslavuje v tomto roku 25. výročie. Na Univerzite Komenského v Bratislave – 15 rokov.

Prvé lastovičky v západných krajinách
V roku 1997 a 1998 sa Slovenská republika stala veľmi populárna pre
zahraničné univerzity v „západných“ krajinách EÚ. Pre úspech podáva
ných projektov na odbornú prax, museli mať za partnera aspoň jednu
univerzitu z bývalého východného bloku. Začali sa hrnúť e-maily hlavne z
Nemecka, Rakúska, Belgicka, Španielska a Írska. Samozrejme, že sme
okamžite reagovali a do projektov sme sa ako partneri zapojili. Na začiat
ku sme si mysleli, že sme len do počtu, aby boli projekty schválené, ale
ako sa ukázalo, niektoré univerzity to mysleli vážne a projekty Leonardo
da Vinci sa stali realitou aj pre našu fakultu. Ohlas študentov a hlavne
spätná väzba firiem fakultu uistilo, že odborná príprava na škole je správ
na a povinná prax, ktorá je stále neoddeliteľnou súčasťou výučby, má
svoje opodstatnenie. Už v tom čase sa absolvovanie praxe v zahraničí
uznávalo.
Od roku 2000 malo aj Slovensko možnosť podávať projekty Leonardo
da Vinci cez Národnú agentúru, ktorá projekty hodnotila a schvaľovala.
Naša fakulta sa okamžite zapojila a už v roku 2000 sme podali projekt na
odbornú stáž a uspeli sme a pri ďalších výzvach tiež.

Študenti môžu vycestovať na 80 univerzít
Najväčšiu popularitu medzi študentmi má však Erasmus mobilita, štu
dijný pobyt v zahraničí. Začínali sme s Udine, Gentom a Groningenom,
kde sme spoluprácu mali už v projektoch Tempus. Postupne sme sa kaž
dý rok snažili hľadať nových partnerov a rozširovať ponuku pre našich
študentov. V tom čase sme už mali akreditovaný francúzsky bakalársky
program a študentom sme sľúbili, že počas ich štúdia pôjde každý, kto

Erasmus?

V každom prípade!
To, čo človek zažije počas Erasmu sa nedá zhrnúť do niekoľkých
viet, riadkov, ba ani strán. No pokúsim sa vám priblížiť aspoň zlomok
toho, čo z môjho pohľadu pobyt v zahraničí počas Erasmu ponúka.
V prvom rade sa chcem poďakovať našej fakulte – Fakulte managemen
tu UK, že umožňuje každoročne toľkým študentom prežiť cennú životnú
skúsenosť. Som veľmi rád, že aj ja som mohol byť medzi nimi.
Portugalsko, Lisabon, 29. august 2011, 21.05h miestneho času. Môj
prvý kontakt s Portugalskom. Keď som priletel, mal som zmiešané pocity.
Na jednej strane eufória z niečoho nového, očakávanie, čo sa bude diať,
vzrušenie. Na druhej strane obavy z neprebádaného a vlastne aj z toho,
kde budem spať, keďže sa mi vopred nepodarilo vybaviť ubytovanie, takže
som nevedel ani to, kde strávim nasledujúcu noc. Našťastie, priletel som aj
s ďalším Slovákom, rovnako študentom našej fakulty, a tak som si povedal,
že to spolu dáko zvládneme, však sme manažéri.
Portugalsko – krásna krajina, ochotní ľudia (trochu spomalení, ale v tom
teple sa ani nečudujem), vybavíte všetko, čo potrebujete, ale pripravte si
trpezlivosť, pretože všade sa stojí v rade! A dlho! Ale na to sa dá zvyknúť.
Žiadny deadline nie je úplne hraničný, veď aj zajtra je deň. Všetko je dovo
lené, ak to neobmedzuje iných. S angličtinou u domácich veľmi nepocho
díte, ale základy portugalčiny zvládnete rýchlo. Ľudia si tu užívajú život a
pracujú preto, aby žili, nie naopak.
Univerzita – naproti ostatným Portugalcom, učitelia vedeli veľmi dobre
po anglicky. Hodiny boli zamerané prakticky a zaujímavé. Rozšíril som si
vedomosti, zručnosti a nadobudol som nové praktické skúsenosti.
Čo mi teda Erasmus dal? Nové cenné skúsenosti, nové priateľstvá,
mnoho zážitkov, nový jazyk, zdokonalenie angličtiny, zmena myslenia z
lokálneho – slovenského na globálne – európske a mnoho ďalšieho...
Skúste a presvedčte sa sami. Má to iba jednu chybu, keď sa vrátite, bude
vám to chýbať.
Filip Krejza, študent

bude mať záujem, na semester študovať do Francúzska a svoj sľub fakul
ta dodržala. Každoročne pribúdala jedna – dve univerzity a v súčasnosti
ich máme 15 po celom Francúzsku a môže na nich študovať viac ako 50
študentov nielen francúzskeho programu (FP). Pri výberovom konaní sa
často stretávame s javom, že študenti FP sa hlásia na iné univerzity a keď
sa pýtame, prečo sa nehlásia na francúzske školy, odpoveď je, že už
chcú študovať aj v inom jazyku.
Každoročne teda univerzity a krajiny pribúdali a počet študentov stú
pal. Veľakrát som počula na chodbách: ja som sa prihlásil na túto fakultu
aj preto, lebo ponúka veľa možností štúdia v zahraničí. To nás samo
zrejme, vždy potešilo a naštartovalo. Dobré meno fakulty, veľmi solídne
ovládanie anglického a iných jazykov otvárali dvere na ďalšie bilaterálne
zmluvy po celej Európe. Keďže naša fakulta je otvorená každej spolu
práci, nikdy sme neodmietli spolupracovať s univerzitami a krajinami,
ktoré nás kontaktovali. Preto máme aj univerzity z Turecka, Rumunska,
Litvy a podobne a výmena je obojstranná. Na začiatok vycestovalo 15
študentov, neskôr 40, 60, 100 a v posledných troch rokoch vycestuje
každoročne reálne 170 až 180 študentov. Bilaterálne dohody máme s 80
univerzitami zo 16 krajín EÚ a Turecka.
Bilaterálna dohoda je obojstranná výmena študentov. Na začiatku sme
mali dvoch – troch. Situácia sa ale každoročne zlepšovala a v súčasnosti
u nás študuje v priemere 60 študentov najmä zo Španielska, Francúzska,
Portugalska, Litvy, Poľska, Turecka a Nemecka. Posledné roky si našli
cestu aj Taliani, Gréci, Nóri a Holanďania. Slovensko sa stáva vyhľadá
vanou destináciou a Univerzita Komenského v Bratislave hostí zahranič
ných študentov v najvyššom počte.
PhDr. Viera Bennárová,
vedúca Oddelenia pre zahraničné styky FM UK

Nemci nie sú takí,
ako nás učili v škole

So slovom Erasmus sa mi spája veľmi veľa spomienok. Od
uvažovania, či využiť tento program, cez výber krajiny, univerzi
ty, čakanie na výsledky, vycestovanie, prvý deň na zahraničnej
univerzite, noví ľudia, nové zážitky až po rozlúčenie. Našťastie
som k poslednému bodu ešte neprišla, lebo som využila mož
nosť predĺženia pobytu ešte o jeden semester.
Momentálne študujem na zahraničnej mobilite v Nemecku
na univerzite HTW Dresden. Som tu nesmierne spokojná, či už
so školou, spolužiakmi alebo celkovo mestom. Som vďačná,
že mi naša fakulta umožnila študovať v zahraničí. Veľa ľudí si
možno myslí, že tu len chodíme z jednej party na druhú. OK,
nepopieram, že aj takýto večer sa vyskytne. Ale ide tu hlavne
o vzdelávanie v oblasti, resp. o výbere predmetov, ktoré naša
domáca fakulta nemá a o vyťažení čo najviac poznatkov práve
z nich.
A čo ma najviac prekvapilo? Vždy nás v škole učili, že Nemci
sú presní, nepriateľskí a arogantní. Už v prvé dni strávené v
Nemecku som prišla na to, že je to hlúposť. Nemci sú milí,
priateľskí a rozhodne nechodia načas, teda aspoň tí, ktorých
som spoznala.
Erasmus program treba rozhodne využiť. Človek sa nielen
naučí cudzí jazyk, spozná nových ľudí a kultúru, ale hlavne na
dobudne vedomosti, ktoré môže využiť v profesijnom živote.
Michaela Dömeova, študentka
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DÍVAME SA PO SVETE

Zahraničná skúsenosť

je pre pedagóga motiváciou

Do programu Erasmus som sa zapojila v roku 2007, keď som si prvýkrát podala žiadosť o návštevu Katolíckej univerzity v Lille. Moja voľba bola inšpirovaná stretnutím so zástupcami danej univerzity u nás v Bratislave. Navštívila som prednášku prodekanky Celine Blondeau pre náš francúzsky program počas jej pobytu v Bratislave a uvedomila som si, ako je nádherné dnes študovať. Študenti sa mohli započúvať do ľubozvučnej francúzštiny a dozvedieť sa o činnosti parížskej burzy priamo od fundovaného
odborníka.
Pre pedagóga je to motivácia rozmýšľať, ako efektívne a zaují
Pri mojej prvej návšteve v Lille som sa stretla s našimi študent
mi v Lille a počúvala som iba samé chvály na ich francúzštinu od mavo inšpirovať mladých ľudí k tomu, že je užitočné vedieť aj rozu
mojich francúzskych kolegov. Priznám sa, veľmi dobre sa to po mieť, ako sa účtuje aj v USA či kdekoľvek na svete. Predmet, kto
čúvalo. Malý Slovák, aj keď nejakých 170 cm mám, hneď povy rý dnes v Lille prednášam, sa zmenil, aj jeho obsahom sú rozdiely
rastie a pomyslí si, je to úžasné, že tí naši študenti majú takú per a podobnosti dvoch svetových účtovníckych systémov IFRS a US
fektnú možnosť ísť sa zdokonaliť v jazyku a rozvinúť vedomosti zís GAAP. Inšpirovalo ma to k vydaniu prvej učebnice, ktorú používa
kané pri štúdiu.
jú moji slovenskí a francúzski študenti. V takejto medzinárodnej in
Na mojej úvodnej prednáške v Lille sedelo nedôverčivo 10 štu terakcii pedagóg musí neustále čeliť rôznym výzvam a nasmerovať
dentov. Príprava na prvých 8 hodín prednášok z predmetu ame snahu a úsilie, aby sa študenti dozvedeli to, čo ich zaujíma. Záro
rického účtovníctva – princípy US GAAP mi zabrala určite celý týž veň sa musia potrápiť s témami účtovníctva, ktoré sú možno ťažké,
deň, ale úsilie sa vrátilo v pozvaniach univerzity prísť tam predná ale potrebné pre znalosti v dnešnom svete finančných kríz a ťažkej
šať daný predmet opäť. Už uplynulo päť rokov a ja sa teším na môj hospodárskej situácie.
Erasmus učí aj k tolerancii a znášanlivosti s inými kultúrami, roz
Erasmus pobyt, kde si aj ja precvičím svoju francúzštinu a anglič
tinu. Hoci týždenné bloky výučby sú náročné, takáto skúsenosť širuje obzor a spoznávanie nových miest EÚ prispieva k posilneniu
je obohatením práce pedagóga. Dáva možnosť spoznať systém pocitu spolu patričnosti.
RNDr. Darina Saxunová, PhD.,
vzdelávania a učiteľskej práce v danej krajine.
Katedra ekonómie a financií FM UK

Stážoval som v kanadskej fakultnej nemocnici
V júni som odcestoval do kanadského mesta Montreal, kde som absolvoval stáž ako „Academic Trainee“ v Cancer Drug Research Laboratory, Department of Medicine na McGill University.
Univerzita McGill sa nachádza v centre Mon
trealu a minulý rok oslávila 190 rokov. Je naj
lepšou kanadskou univerzitou a dlhé roky pat
rí medzi top 20 univerzít sveta. Univerzita Mc
Gill sa preslávila hlavne svojou fakultou medicí
ny, ktorá je uznávaná po celom svete.
Stáž som absolvoval v jednej z fakult
ných nemocníc Royal Victoria Hospital vo vý
skumnom laboratóriu Dr. Jean-Claude Bertran
da, PhD. Laboratórium sa dlhé roky špecializu
je na výskum liečiv na rakovinu, najmä na rako
vinu prostaty, vaječníkov, mozgu, prsníka, pľúc
a leukémiu. Konkrétnejšie sa pod vedením Dr.
Jean-Claude Bertranda zameriavajú na vývoj a
výskum tzv. „combi-molecules“. Sú to liečivá,
ktorých cieľom je zničiť rakovinové bunky via
cerými mechanizmami účinku tzv. „multi-targe
ting“ mechanizmom.
„Combi-molecules“, s ktorými sme v rámci
mojej stáže pracovali, boli založené na mecha
nizme účinku, pri ktorom jedna časť moleku
ly blokuje EGFR a druhá časť liečiva ničí DNA.
EGFR (epidermal growth factor receptor) je re
ceptor s tyrozin kinázovou aktivitou a jeho nad
produkcia sa sleduje pri mnohých typoch ra
koviny.
Laboratórium je rozčlenené na chemickú a
biologickú časť. Chemická časť laboratórií sa
zaoberá syntetizovaním a analýzou novovytvore
ných liečiv, kým biologická časť skúša účinnosť
daných liečiv na rakovinových bunkových líniách
rôznymi modernými analýzami a metódami.

Okrem mňa, študenta farmácie na FaF UK
v Bratislave, stáž absolvovali aj mladí študenti
medicínskych a biologických fakúlt zo všetkých
kútov sveta. V priebehu krátkeho času sme sa
zoznámili s pracovným prostredím a takisto s
pracovníkmi laboratória. Následne sme do
stali harmonogram našej výskumnej činnos
ti. Prvé dni sme sa naučili ako kultivovať rako
vinové bunkové línie. Ja osobne som si vybral

Ja (v strede) so svojimi kolegami pri meraní

bunkovú líniu MDA-MB468 (rakovina prsníka) a
DU-145 (rakovina prostaty). Mojím špeciálnym
projektom bolo sledovať biodegradáciu novo

syntetizovaného liečiva AAS6 a určiť biologický
polčas „combi-molecule“ pomocou analytickej
metódy HPLC.
Počas pobytu sme absolvovali aj mnoho
prednášok, ktoré nám pomohli lepšie pocho
piť výskumnú činnosť laboratória. Predmetom
prednášok boli témy ako: klinický výskum, vý
skum protirakovinových liečiv, karcinogené
za, analytické metódy používané vo výskume
– chromatografia, fluorescenčné metódy, prie
toková cytometria, nanomedicína a iné.
Teoretické poznatky získané na pred
náškach som uplatnil prakticky pri práci v labo
ratóriu, ktorá časovo tvorila najväčšiu a najpod
statnejšiu časť mojej stáže. Táto praktická časť
zahŕňala prácu s liečivami a bunkovými líniami
a ich sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov s
použitím viacerých metód (ako napríklad Mo
dified Elisa, SRB, NMR, HPLC, Flow cytomet
ry, atď.).
Som rád, že som mal príležitosť zúčastniť sa
na tomto výskume. Okrem mnohých hodnot
ných vedomostí a skúseností som si z Kanady
priniesol aj mnoho príjemných zážitkov, s ostat
nými stážistami sme vytvorili dobrý kolektív a
zažili veľa zábavy aj mimo laboratórneho stola.
Pevne verím, že po úspešnom absolvovaní na
sledujúceho akademického roka sa do labora
tória Univerzity McGill opäť vrátim.
Martin Rupp,
študent Farmaceutickej fakulty UK

36

SPOMÍNAME

Zakladateľ lekárskej fyziológie Juraj Antal
						sa narodil pred 100 rokmi
Pred 100 rokmi (14. 6. 1912) sa narodil prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., dlhoročný prednosta Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, akademik SAV a zakladateľ odboru lekárska fyziológia na Slovensku.
Juraj Antal sa
narodil v Slova
noch (okr. Mar
tin). Maturoval
na gymnáziu v
Martine, vyštu
doval
Lekár
sku fakultu UK v
Bratislave, kde
ho už počas
štúdia zaujali te
oretické odbo
ry. Po promócii
(1938) nastúpil
do Ústavu ex
perimentálnej
patológie LF UK (samostatný odbor lekárska fy
ziológia v tých časoch neexistoval). Neskôr sa
dostal na stáž do Göttingenu k známemu fyzioló
govi prof. Reinovi. Tam sa presvedčil o nutnos
ti rozvíjať samostatne vedu o funkciách zdravé
ho človeka – lekársku fyziológiu. Prof. Rein videl
pracovitosť a invenciu prof. Antala, preto mu po
núkol prácu v ústave. Prof. Antal sa však v neis
tých vojnových časoch vrátil na Slovensko na Le
kársku fakultu Slovenskej univerzity (v tom čase
názov UK).
Tu vybudoval Fyziologický ústav, na ktorom
pôsobil ako prednosta 30 rokov (1940 – 1970).
Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., pomáhal a budo
val aj ďalšie ústavy fyziológie na lekárskych fa
kultách na Slovensku: na LF UPJŠ v Košiciach a
na JLF UK v Martine. V prvých rokoch výučby fy
ziológie na JLF UK v Martine (1966 – 1968) do
chádzal vlakom z Bratislavy prednášať fyziológiu
a materiálne – prístrojmi, pomôckami a hlavne
personálne zabezpečoval teoretickú i praktickú
výučbu svojimi spolupracovníkmi a jediným vte
dajším asistentom na Ústave fyziológie JLF UK

(prof. Stránskym). Okrem budovania ústavov na
lekárskych fakultách založil a rozvíjal aj ústavy fy
ziologického zamerania Slovenskej akadémie
vied: Ústav normálnej a patologickej fyziológie a
Ústav pre výskum srdca, ktorý sa mu stal útočis
kom v rokoch normalizácie.
V roku 1968 sa prof. Antal koncom augusta
zúčastnil Kongresu medzinárodnej únie fyziolo
gických vied (IUPS) vo Washingtone a ako prvý
z takmer 50 prítomných fyziológov z ČSFR pod
písal protestné prehlásenie proti vstupu vojsk a
obsadeniu nášho štátu. To sa mu z hľadiska ďal
šieho pôsobenia na LF UK stalo osudným.
Prof. Antal sa v prvom rade považoval za ex
perimentálneho fyziológa a vysokoškolského
pedagóga. Jeho zápalisté prednášky z fyzioló
gie pre študentov si jeho žiaci pamätajú dodnes.
Mnohých svojich žiakov ovplyvnil vo vzťahu k te
oretickým lekárskym odborom a k ďalšiemu za
meraniu ich profesionálneho života. Experimen
ty vytiahol z laboratória do podmienok bežného
života. Založil smer aktivitnej fyziológie študujú
cej zmeny vitálnych funkcií a ich mechanizmy pri
bežne vykonávaných aktivitách ľudského tela,
čím sa tento smer fyziológie približuje k štúdiu
funkcií a ich mechanizmov v existujúcich reál
nych podmienkach. Nedostatok financií na dra
hé konvenčné prístroje riešil často originálnymi
spôsobmi, konštruovaním vlastných prístrojov s
originálnym prístupom. Veľmi si preto vážil tech
nické vedy, konštruktérov a technikov.
Jeho práce boli ocenené mnohými poctami,
mimoriadne si vážil americkú Pavlovian Award a
Zlatú medailu J. E. Purkyně, ktorú mu Českoslo
venská lekárska spoločnosť udelila v roku 1992.
Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., miloval Slo
vensko a svoj rodný kraj Turiec. Na sklonku živo
ta opakovane navštívil JLF UK v Martine, kde mal
v roku 1994 svoju poslednú prednášku pre štu

dentov medicíny. Jeho želaním bolo, aby bol po
chovaný na Národnom cintoríne v Martine, kde
aj odpočíva od roku 1996.
Slovenská fyziologická spoločnosť, SLS a
rodná obec Slovany sa rozhodli uctiť pamiatku
prof. Antala spomienkovým zhromaždením a
odhalením pamätnej tabule pri 100. výročí na
rodenia zakladateľa lekárskej fyziológie na Slo
vensku, dlhoročného pracovníka UK a SAV. Na
tomto zhromaždení sa 19. júna 2012 zúčastnili
zástupcovia fyziologických ústavov lekárskych
fakúlt (Bratislava, Martin), Prezídia SAV a ústavov
SAV, ktoré prof. Antal založil a pomáhal rozvíjať,
ako aj občania Slovian a príbuzní prof. Antala.
Veľký počet účastníkov a ich príhovory ukázali
na význam vedeckej, pedagogickej a organizač
nej práce prof. Antala, ako aj vďačnosť peda
gogických a vedeckých pracovníkov v lekárskej
fyziológii tomuto obdivuhodnému človeku. Pa
mätná tabuľa na obecnom úrade (pôvodný rodný
dom už neexistuje) bude pripomínať jubilanta i
ďalším generáciam.
prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., JLF UK

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Juraja Antala odhalili v jeho rodnej obci Slovany dňa 19. júna
2012 pamätnú tabuľu.

LÚČIME SA

Zomrel docent Tibor Marček z Lekárskej fakulty UK
Dňa 10. júna 2012 zomrel vo veku 71 rokov doc. MUDr. Tibor Marček, CSc., mimoriadny profesor, prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva,
fyziatrie a rehabilitácie Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava.
Rodák z Trnavy Tibor Marček (nar. 13. 4. 1941) vyštudoval všeobecné le
kárstvo na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 1969
nepretržite pôsobil na Lekárskej fakulte UK. V roku 1985 sa habilitoval na
docenta a v roku 2004 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora v odbore
telovýchovné lekárstvo. Až do súčasnosti pôsobil ako prednosta Kliniky telový
chovného lekárstva, fyziatrie a rehabilitácie Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej
nemocnice Bratislava. Zároveň dlhodobo pôsobil v Akademickom senáte LF
UK.
Desať rokov bol členom lekárskej komisie Slovenského olympijského vý
boru a v rokoch 1994 – 2000 pôsobil ako hlavný odborník Ministerstva zdra
votníctva SR pre telovýchovné lekárstvo. Dlhé roky bol členom výboru Sloven
skej spoločnosti telovýchovného lekárstva. Stal sa nositeľom Zlatej medaily
Slovenskej lekárskej spoločnosti, Zlatej medaily Lekárskej fakulty UK, ako i
Striebornej medaily Univerzity Komenského v Bratislave.
AK
Zdroj foto: www.szu.sk
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Geológ Michal Kováč sa dožil šesťdesiatky
Dňa 11. 9. 2012 oslávil 60-tiny prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., pracovník Katedry geológie a
paleontológie PriF UK v Bratislave. Jubilant sa narodil v Zlatých Moravciach. Štúdium geológie
ukončil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde v roku 1976 získal aj titul
doktora prírodných vied. Po ukončení štúdia nastúpil na Geologický ústav SAV. Tu v roku 1980
ukončil doktorandské štúdium a do roku 1994 pokračoval vo vedeckej činnosti ako samostatný vedecký pracovník. V roku 1994 nastúpil na pozíciu vedúceho Katedry geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave. Túto pozíciu zastával do roku 2003, kedy sa stal prodekanom pre
vedecko-výskumnú činnosť PriF UK. Na poste prodekana zotrval do roku 2010.
Profesor Michal Kováč je významná, európ
sky uznávaná osobnosť terciérnej geológie. Vy
tvoril geodynamický model neogénneho vývoja
alpsko-karpatsko-panónskej oblasti a zároveň je
autorom paleogeografických, palinspastických
máp tohto územia v miocéne. Významnou mie
rou sa podieľal na definovaní prostredia vzniku
usadenín neogénnych paniev Západných Kar
pát, ako aj spôsobu zapĺňania viedenskej, du
najskej, juhoslovenskej a východoslovenskej
panvy. Výsledky publikoval v monografii Geody
namický, paleogeografický a štruktúrny vývoj
karpatsko-panónskeho regiónu v miocéne: nový
pohľad na neogénne panvy Slovenska. V roku
2005 mu Slovenská geologická spoločnosť
udelila Medailu Jána Slávika za významný prínos
k poznaniu geológie Západných Karpát.
Profesor Kováč viedol množstvo domácich a
zahraničných projektov, na ďalších bol členom
riešiteľského kolektívu (VEGA, KEGA, VTP MŠ
SR, MŽP SR, APVV LPP, APVV a APVV ESF
-EC.). Je a bol školiteľom desiatok diplomantov
a doktorandov tvoriacich dnes jeho vedeckú
školu. Začiatok medzinárodnej vedeckej kariéry
jubilanta v 80-tych rokoch silne ovplyvnila účasť
na významných európskych geologických pro

jektoch vedených jeho školiteľom a vzorom
doc. RNDr. Jánom Senešom, DrSc. V 90-tych
rokoch už samostatne pracoval na projekte
PERITETHYS a od roku 2000 zaujal popredné
miesto ako zástupca karpatskej neogénnej ge
ológie vo vedení projektu EEDEN. Na projekte
SOURCE & SINK zhodnotil svoje dlhoročné
skúsenosti a vedomosti z oblasti geovied, a tak
vytvoril projekt využívajúci nielen poznatky geoló
gie a geofyziky, ale aj fyzickej geografie a morfo
štruktúrnej analýzy.
Bol a je členom mnohých medzinárodných
a domácich vedeckých asociácií, odborných
komisií a redakčných rád. Najdlhšie obdobie
svojho vedeckého života (1990 – 2009) bol
členom vedenia medzinárodného združenia
RCMNS – Regional Committee on Mediterra
nean Neogene Stratigraphy, kde na záver jeho
pôsobenia mu bolo na 13. kongrese RCMNS v
Neapole udelené čestné uznanie za fundamen
tálny prínos k pochopeniu geodynamiky oblasti
Centrálnej Paratethys.
V databáze publikačnej činnosti má 318
záznamov publikácií v domácich a zahranič
ných vydavateľstvách s viac ako 1400 ohlasmi.
Okrem pedagogickej a vedeckej práce má dlho

dobú spoluprácu s firmami pre vyhľadávanie a
ťažbu uhľovodíkov, geológiu zásobníkov; zúčast
ňuje sa na prípravách bezpečnostných správ pre
slovenské atómové elektrárne.
Jubilant je obľúbeným pedagógom, ktorý
odovzdáva svoje vedomosti novej generácii
počas prednášok nielen na PriF UK, ale aj na
MU v Brne. Je člen Slovenskej geologickej rady
pri Ministerstve životného prostredia SR, člen
SKVH pri MŠ SR a Vedeckej rady PriF UK.
Za kolektív Katedry geológie a paleontológie
PriF UK vzácnemu jubilantovi, spolupracovníkovi
a priateľovi do ďalších rokov života želáme pre
dovšetkým dobré zdravie, veľa pohody a spokoj
nosti v osobnom živote a mnoho elánu a chuti do
ďalšej tvorivej práce.
prof. RNDr. Daniel Reháková, CSc.,
vedúca katedry

LÚČIME SA

Polstoročie verný Lekárskej fakulte UK
Dňa 21. júna 2012 zomrel vo veku 80 rokov po ťažkej a nevyliečiteľnej chorobe bývalý vedúci Katedry telesnej výchovy Lekárskej fakulty UK
Milan Prekop. Promovaný pedagóg sa po zriadení katedry plne zapojil do všestranného života Lekárskej fakulty UK. Okrem telovýchovných aktivít
sa podieľal aj na spoločenských a odborárskych aktivitách. Vydržal v tom plných 50 rokov.
Významná
bola
práca Milana Prekopa
v telovýchovno-rekre
ačnej oblasti pre štu
dentov a zamestnan
cov LF UK. V zimnom
období hrali význam
nú úlohu lyžiarske
kurzy organizované v
známych strediskách.
Milan Prekop
(3. 2. 1932 – 21. 6. 2012) Inštruktormi na týchto
kurzoch boli pedagó
govia LF UK, na viacerých sa zúčastnili akade
mickí funkcionári fakulty. Aj pre zamestnancov
LF UK organizoval veľmi obľúbené lyžiarske zá
jazdy v pekných zimných strediskách. Neodde
liteľnou súčasťou katedry telesnej výchovy boli
plavecké kurzy pre študentov LF UK v rôznych
vodáckych zariadeniach. Veľmi obľúbené bolo
splavovanie Hrona až po Dunaj. Milan Prekop
nezabúdal počas letných dovoleniek ani na
zamestnancov lekárskej fakulty. S veľkým záuj

mom sa stretli letné tábory pri jazere Dubník v
blízkosti Starej Turej. Významný bol rukopis Mi
lana Prekopa pri organizovaní športových podu
jatí pre študentov a zamestnancov, vrátane Dní
Družby s lekárskou fakultou v Brne.
Spolu s prof. Tiborom Remišom, prof. Joze
fom Beňuškom a doc. Jozefom Mentelom zalo
žil pred 50 rokmi futbalový oddiel zamestnancov
LF UK, ktorého bol od začiatku až do poslednej
chvíle života predsedom. Vynikal aj ako aktívny
futbalista – kľučkami, presnými prihrávkami a vý
bornými strelami. Perfektne premieňal pokutové
kopy a v zápasoch na veľkom ihrisku je doteraz
neprekonaný strelec. Sústavnú pozornosť veno
val zabezpečeniu ihrísk, hál a telocviční na tré
ningy a zápasy. Nezabudnuteľné zostanú stret
nutia s výbermi viacerých zdravotníckych zaria
dení po celom Slovensku, ktoré organizoval aj
za pomoci bývalých študentov LF UK. Prispie
val k pravidelným tréningom členov futbalového
oddielu, ktoré neskôr rozšíril aj na spoločenské
posedenia. Na tých sa zúčastňovali spolu so sú

časnými aj bývalí hráči oddielu a pedagógovia LF
UK. Milan Prekop každému jubilantovi zablaho
želal spomienkovým listom, športovou soškou a
na dôvažok aj oslavnou básničkou, za ktorú zoží
nal potlesk všetkých prítomných.
Pred niekoľkými týždňami sme si pripomenu
li 50. výročie vzniku oddielu. Aj zásluhou Milana
Prekopa, ktorý tesne predtým oslávil 80. naro
deniny, vyšla pekná spomienková kniha o pes
trých aktivitách oddielu a jeho členoch (Naša
univerzita č. 8/2012). Vyznal sa v nej zo svo
jej celoživotnej filozofie byť dobrým človekom a
priateľom širokému okoliu. S vďakou sme kvito
vali, že sa mu to podarilo.
V mene svojom i všetkých členov futbalového
oddielu LF UK mu ďakujeme za všetko, čo pre
telovýchovno-rekreačnú činnosť študentov a za
mestnancov LF UK urobil. Bude nám veľmi chý
bať. Jeho odkaz si uchováme natrvalo v našich
mysliach a srdciach.
Česť jeho pamiatke!
prof. MUDr. Tibor Remiš, DrSc.
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ENGLISH SUMMARY
CU Accepted 8,000 New Students
Comenius University enrolled almost 8,000 new
internal and external students of bachelor and
doctor studies in the new academic year. Pg 3
Graduation Ceremonies
More than 120 graduation ceremonies took pla
ce in the Assembly Hall of CU during the summer.
1558 bachelors, 2841 masters and 496 doctors
received their diplomas. Pg 3
9 New Professors
The President of the Slovak Republic nominated
39 new university professors on 10 July 2012.
Nine of which come from Comenius University:
Holienka, Kuželová, Mátel, Nečas, Ostatníková,
Repiská, Šlahor, Švihra and Tolmáči. Pg 3
From the Rector’s Program
- The Rector of CU, Professor Karol Mičieta, and
the Director of Johnson & Johnson signed a me
morandum of cooperation on 22 June.
- During July, he attended multiple graduation ce
remonies and bestowed diplomas.
- On 21 August he placed a wreath to comme
morate victims of Warsaw Pact soldiers’ invasion
in 1968.
- The Rector of CU gave the last lecture on “Why
Pollen Proves Healthy Environment?” in the Chil
dren’s Comenius University. Pg 4
Teachers’ Unions Strike
Comenius University expressed its support with
the strike that took place on 13 September and
agreed that the situation in education is underfi
nanced. Pg 5
Golden Medal for Associate Professor Vilikovský
A writer, translator and former Ambassador, Ján
Vilikovský, received a Golden Medal of CU on 26
June for his contribution to English language and
cultural studies. Pg 7
Knight Professor Masár
Oto Masár from the Faculty of Medicine of CU
received an honour “Knight of National Degree
for Deserts” from the President of the French Re
public on 10 July. Pg 7
Slovak Identification Code for CU Teachers
Jaroslava Šicková-Fabrici and Ján Šicko from
the Faculty of Education of CU received honours
“Holder of Slovak Identification Code” for their art
and pedagogical work at the Bratislava Castle on
4 August. Pg 7
New-borns Tested for Genetic Disorders
All Slovak birth centres have been offering new
unique examination of new-borns since June
performed by MEDIREX and Comenius Univer
sity. Pg 8
Cough It Up
The Jessenius Faculty of Medicine of CU in
Martin hosted a conference on coughing on 14
August which was also attended by guests from
Florida, Manchester and Sydney. Pg 8
Centre for Palliative Care
The Centre for Palliative Care of Bjørnstjerne
Bjørnson was established at the Jessenius Fa
culty of Medicine of CU on 23 April. Pg 9
Students Painted Billboards
A unique event took place in the streets of Bra
tislava on 4 June, students of fine art from CU

painted on billboards under supervision of Daniel
Brunovský from CU. Pg 10
Students – Winners in Instrumental Competition
Students from the Department of Music Educa
tion of CU won in the international competition
in solo singing, playing on stringed instruments,
pianos and other instruments. Pg 10
Exhibition “Forms of Music Vol. 2”
Students of fine art exhibited their work in a Bra
tislava club during theatrical and musical days in
June. Pg 10
Exhibition “Stretnutie, Meeting, Appuntamento”
Slovak and Italian artists presented their work du
ring Slovak – Italian Friendship Days in the Gal
lery of Slovak Broadcast in July. Teachers and
students from CU were among them. Pg 12
Pearl of the Adriatic’s
Zuzana Zliechovcová, a student of fine arts from
CU, received a prize “TROFEO PERLA DEL
L’ADRIATICO” in Italy. Pg 12
Dead Language Alive
The Faculty of Philosophy of CU opened a co
urse of Latin language during the summer for
teachers, employees, students and the public.
Pg 13
Briefly
- Dentistry is a new study program at the Jesse
nius Faculty of Medicine of CU in Martin starting
this academic year. The faculty accepted first 6
students.
- Professor Vladimír Šucha from the Faculty of
Natural Sciences of CU is the Deputy Director
-General of Joint Research Centre of the Europe
an Commission. Pg 13
University Olympics
The Faculty of Physical Education of CU organized
a summer part of the University Olympics in Slova
kia during 18 – 23 June. 812 students from Slovak
universities attended the sport event. Pg 14
Children’s Comenius University – 10th Anniversary
A popular project celebrated its 10th anniversa
ry this year. More than 300 children attended 8
lectures of university teachers during the sum
mer, such as “Why do we need a President?”,
“Why does a plane fly?” or “Why can cancer be
cured?”. Pg 16
Martin Summer Children’s University
Children from Martin also have their Children’s
University. It was organized with the assistance of
the Jessenius Faculty of Medicine of CU during
9 – 13 July. Pg 18
Bratislava Senior’s Summer University
Bratislava and the Centre of Continuing Educa
tion of CU organized a summer university for se
niors during 13 and 22 August. Pg 18
Summer Language School for Teachers
The Centre of Continuing Education of CU orga
nized a course for teachers of elementary and
high schools who teach foreign languages. Pg 19
How to Innovate Slovak Language Teaching
This was the content of the seminar for teachers
who teach Slovak language to foreigners. The se
minar took place on 12 June and was organized by
the Centre of Continuing Education of CU. Pg 19

Hot Slovak Summer
155 foreigners from 38 countries including USA,
Japan or South Korea attended Studia Acade
mica Slovaca, a school of Slovak language and
culture. They also visited historical sights in Slo
vakia. Pg 20
Summer University of Slovak Language
The Centre of Continuing Education of CU prepa
red a summer school for 89 foreigners interested
in Slovak language and culture. Pg 21
CU Contributes to Europe Electronization
The Science-research and Development Cen
tre for e-Europe at the Faculty of Management
of CU develops information and communication
systems that contribute to electronization of the
European Union. We present some of its pro
jects. Pg 26
Language Education at Universities
A conference for teachers from different coun
tries on quality of language education at universi
ties took place at the Faculty of Philosophy of CU
on 24 and 25 May. Pg 28
Conference on Human Rights
A conference on human rights with a long tradi
tion was organized in Slovakia for the first time.
This year the theme was communication in con
text of human rights. Pg 29
Teachers for Entrepreneurship Education
During 2 and 4 May, Dublin hosted a conference
for teachers on how to lead students to entrepre
neurship which is supported by the European
Commission. Pg 29
Symposium on Medicine, Pharmacy and Veterinarian History
90 lectures of the attendees from Slovakia, Ja
pan or Spain were presented at this symposium
which took place at the Ministry of Health Care of
the Slovak Republic. Pg 30
Unique Joint Study Program – Cognitive
Science
A conference on a unique joint study program of
5 universities – Cognitive Science – took place
in June at the Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics of CU. Universities from Slovakia,
Vienna, Ljubljana, Zagreb and Budapest created
a consortium within which students are able to
study one program. Pg 31
Sapientia Club – 10 Years
Sapientia Club at the Faculty of Medicine of CU
uniting employees of the faculty has been mee
ting for 10 years. It organizes lectures, educa
tional trips, meetings with writers or artists and
discussions for its members. Pg 31
Libraries Succeed at Grants
Most of the faculty libraries continuously succeed
at receiving grants from the Ministry of Education
of the Slovak Republic for purchasing new books,
etc. Thanks to the grants the libraries were able to
buy 100 computers, 50 code readers, more than
1500 books and other items. Pg 32
University Golf Championship
University teams met in Bernolákovo on 15 and
16 June to compete at the Golf Championship
organized by the university in Trnava. Some of the
players from CU won in several categories. Pg 33
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5. 10.
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Hrám
Hrá
Hrám
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FT ARÉ
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RÉNA

7. 10.

nedeľa

8. 10.

pondelok

Agatha Christie /

Rastislav Ballek/

Peter Quilter /

H
Hadar
Galron
lr /

David Mamet /

– konečne poriadna detektívka!

– monodráma

– sex,
sex,, láska,, rodina - bez facefacebooku

– dráma súčasnej izraelskej
autorky

– komédia z Bieleho domu

Bod nula

T o
Tiso

Ráno po

Mikve

November

účinkujú

9. 10.

utorok

November

Zája
Zája
Zá
jazdd MsK
jazd
sKS
KS Do
Doln
Doln
lný Ku
lný
Kubí
Kubí
bín
Edward Albee /

8. a 24. októbra o 19:00

Koza alebo
Kto je Sylvia?
yl ?
– čierna komédia

12. 10.

111. 10.

štvrtok

Liz Lochhead /

PPerfect days
– romantická komédia
réžia
ré
éžia /

13. 10.

piatok
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sobota
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Zá
jazdd MsK
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A. Totiková, M. Baláž a kol. /

Liz Lochhead /

alebo Tie roky 90-te

– romantická komédia
réžia /

Hurá, luxus!

Perfect days

– hravá komédia o snoch blízkej
minulosti
účinkujú
Foto: Oleg VOJTÍŠEK

sobota

14. 10.

nedeľa

Gaetano Donizetti /

Moisés Kaufman /

– priamy prenos predstavenia z
Metropolitnej opery v New Yorku
réžia/

– dokáže hudba zastaviť
viť čas?
č s??
ča
réžia /

Nápoj lásky

21. 10.
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úry,y, Olo
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uc
Rastislav Ballek/

Tiso

– monodráma

nedeľa

33 variácií

22.-23. 10.
AL ALBA
„ Za úsvitu“
i “

15. 10.

pondelok

REPR
R
EPRÍZA
ZA
A

pon.-ut.

– hudobno-tanečné
predstavenie v štýle flamenca
- 22. 10. /
- 23. 10. /

Arzenik
a staré dámy

streda

David Mamet /

November
November
o e be
– komédia
z Bieleho domu
účinkujú

utorok

17. 10.

streda

Peter Quilter /

Agatha Christie /

– sex, láska, rodina - bez facefacebooku

– konečne poriadna detektívka!

Ráno po

– mierne morbídna komédia

24. 10.

16. 10.

Hrám
Hrá
Hrám
Hr
áme v LO
áme
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LOF
OFT
FT ARÉ
RÉNA
ÉNAA

Joseph Kesselring /

Bod nula
účinkujú

27. 10.

sobota

Guiseppe Verdi /
PREDSTAVENIE
S TITULKAMI PRE
NEPOČUJÚCICH

13. 10.

Otello

– priamy prenos predstavenia z
Metropolitnej opery v New Yorku
účinkujú /

29. 10.

pondelok

Joseph Kesselring /

Arzenik
a staré dámy
myy

REPR
R
EPRÍZA
ZA
A

– mierne morbídna komédia

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT
JAZYKOVÉ OKIENKO

