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Cupidae legum iuventuti, „mlá-
dež túžiaca po poznaní práva“ si 
prvýkrát v októbri 1921 vypoču-
la prednášku na novozaloženej 
Právnickej fakulte Univerzity Ko-
menského. Na vtedy prvej a je-
dinej fakulte práva sa imatrikulo-
valo 238 študentov. Po uplynutí 
temer storočia v roku 2012/2013 
má Slovensko už šesť fakúlt prá-
va, z brán ktorých (iba v tomto 
roku) vyšlo takmer 4 000 magis-
trov, z toho tretina z dvoch súk-
romných fakúlt. 

Podnikanie v oblasti vzdeláva-
nia vo vede, kedysi na univerzite 

druhej po teológii, prežíva aj v globálnej menovej a fiškálnej kríze, 
nie konjunktúru, ale boom. Robí sa tak za participácie profesorov 
z okolitých štátov, zaraďovaných a schvaľovaných aj na postoch ga-
rantov študijných programov, nielen I. a II. stupňa, ale aj doktorand-
ského štúdia, habilitačného a menovacieho konania. K takýmto 
vyjadreniam samosprávnych a k rozhodnutiam decíznych orgánov 
sa dekani fakúlt radšej nevyjadrujú. Kvôli svojej pohode, a najmä 
preto, že aj ich fakulta bude tiež v budúcnosti hodnotená. Expló-
zia podnikania v juristickom vzdelávaní je výnosná a bezriziková. 
Najmä keď má politické krytie a kapitál základný, fixný aj variabil-
ný, s ktorým diplomaticky narába. Vie honorovať spolupracujúce 
osobnosti, odmeňovať nedocenených učiteľov z verejných fakúlt. 
Niektorí z nich sú akoby v „diaspóre“. Rozutekali sa po „chlebovej 
podstate“ (najmä do advokácie) a tí druhí s odborným razením pre-
dávajú svoje vedomosti ako tovar na trhu fakúlt práva. Pravdepo-
dobne v tejto darwinistickej nie evolúcii, ale explózii, vyhrá silnejší. 
Dúfajme, že vývojovo to bude kvalitatívne nový, vyspelejší druh, nie 
iba marketingovo kapitálový predátor.

Odpoveďou inou na daný vývoj je možno projekt a kreácia ex-
celentného študijného programu. Naša fakulta v tom postúpila 
(v anglickom jazyku vyučovanými predmetmi v projekte Erasmus, 
ktorý sa blíži k zavŕšeniu pre celý I., ako aj II. stupeň) a už sa reali-
zuje v doktorandskom štúdiu. 

Vo vede bola fakulta akreditovaná stupňom B (medzinárodne 
uznávaná kvalita). Na medzinárodnej vedeckej konferencii v no-
vembri 2010 k výročiu svojho 90. jubilea potvrdila, možno i vylep-
šila, túto úroveň svojho vedeckého profilu. Našou víziou je pre-
zentovať a potvrdiť sa ako fakulta plne kompatibilná s fakultami 
patriacimi do európskeho právnického vzdelávacieho a vedecké-
ho priestoru. 

Náročnosť dosiahnutia týchto cieľov vyplýva zo spomenutej kon-
kurenčnej situácie, zo stavu prepojenosti práce našich učiteľov so 
svojím právnickým podnikaním (ktorý sa rovná, a mal by sa možno 
riešiť ako stav učiteľov lekárskych fakúlt, ktorí sú súčasne klinic-
kými lekármi). Neobmedzenia garantovania študijných programov 
vekom 65 rokov je v slovenskej realite spravodlivé. Máme možnosť 
spolupracovať s mladými učiteľmi našej fakulty (ktorí v súčasnosti 
tvoria asi dve tretiny pedagógov) pri ich kvalifikačných postupoch 
a dosiahnutí proporcionálneho personálneho zastúpenia na úrovni 
pozícií profesorov a docentov.

Ďalšou víziou (dúfajme, že nie fatamorgánou) je vypracovanie 
systému štandardných kritérií, aké vedomosti, akého rozsahu, 
stupňa a intenzity, reprodukčné, aplikačné, interpretačné, vrátane 
kreatívnych právnických kompetencií by mal mať každý absol-
vent bakalárskeho a osobitne magisterského stupňa študijného 
programu právo. Podľa nich by sa diagnostikovali absolventi všet-
kých fakúlt a tie by preukazovali úroveň štúdia na každej z nich. 
To je však disciplína, ktorá je temer terra incognita, názvom vyso-
koškolská právnická pedagogika.

V týchto bodoch a súradniciach sa akoby metá žreb o budúc-
nosť fakulty, o budúcnosť štúdia práva. Sme v situácii, kedy treba 
preukázať rozhodujúci výkon. (Hic Rhodus, hic salta).

prof. JUDr. Jozef beňa, CSc., PraF Uk

2 e D i t o r i á l

Editoriál  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Významný svetový farmakológ čestným doktorom UK  3
Imatrikulácia Erasmus študentov. . . . . . . . . . . . . . . .  3
Vyberáme z programu rektora UK. . . . . . . . . . . . . . .  4
V skratke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Profesor Juraj Dolník získal Veľkú striebornú  
medailu UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Predseda Európskeho parlamentu diskutoval na UK .  5
Otvorenie akademického roka 2012/2013 . . . . . . . .  6
Aj v Martine otvorili nový akademický rok . . . . . . . . .  9
Prvých 21 študentov na kórejských štúdiách. . . . . . .  9
Farmaceutická fakulta UK oslávila šesťdesiatku. . . . . 10
17. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS . . . . . 10
Súčasné trendy rozvoja liekových foriem. . . . . . . . . . 10
Farmaceutická fakulta UK v Knihe slovenských  
rekordov! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Infekčné ochorenia, ich prevencia a terapia . . . . . . . 11
Univerzitné vzdelávanie v ošetrovateľstve na Slovensku 
si pripomenulo 50 rokov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dni Alana Turinga na FMFI UK . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Teambuilding farmaceutov v lodenici  . . . . . . . . . . . . 13
Elam klub oslávil 30-tku nezabudnuteľnou  
open air párty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Veľkým úspechom právnej vedy je jej transformácia 
do platného práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Detský sen o hrdinstve, ktorý končí dospelosťou. . . . 16
Tri nezameniteľné osobnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Martin Činovský – nositeľom svetových ocenení . . . . 17
Praveké Slovensko očami detí alebo Od veľkého 
tresku po dnešok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vo Veľkej Británii som sa naučila rozmýšľať trilingválne  18
Zvíťazili sme v Novom Sade s prácou o remodelácii 
aorty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
„Let´s change!“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Zúčastnili sme sa na konferencii maďarských 
archivárov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK. . . . . . . . . .  21
Šesťdesiat rokov Farmaceutickej fakulty UK . . . . . .  22
Učebnica pre päť fakúlt UK . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Kardioonkológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Podnikanie na Slovensku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tenisový turnaj na farmácii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jazykové okienko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jubileum významnej slovenskej anglistky . . . . . . . .  25
K životnému jubileu docenta Mariána Bernadiča . . .  25
English Summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

o b S a h

Poznámka k titulnej strane:

Nový akademický rok 2012/2013 otvoril dňa 17. septembra 2012 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Viac na stranách 6 – 8.  
Foto: Vladimír Kuric



3

Univerzita Komenského dňa 20. sep-
tembra 2012 rozšírila rady svojich čest-
ných doktorov o ďalšiu významnú osob-
nosť. Čestný titul doctor honoris causa 
(dr. h. c.) na slávnostnom zasadnutí Ve-
deckej rady UK rozšírenej o vedecké rady 
fakúlt UK získal nemecký profesor Wil-
helm Schmitz.

Významný svetový farmakológ sa narodil 
v roku 1949 v nemeckom Brühli. Vyštudoval me-
dicínu (v Belgicku a Nemecku). Od roku 2008 je 
dekanom Lekárskej fakulty Vestfálskej Wilhelmo-
vej univerzity v Münsteri. Je držiteľom niekoľkých 
ocenení a členom viacerých vedeckých rád po-

S P r a v o D a J S t v o

Imatrikulácia 
Erasmus 

študentov
V pondelok 10. septembra 2012 sa v Aule 

UK uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cer-
tifikátov o štúdiu na UK v akademickom roku 
2012/2013 pre zahraničných Erasmus štu-
dentov, ktorí budú študovať na našej univerzite 
počas zimného semestra, resp. celý akade-
mický rok 2012/2013. 

Ceremóniu slávnostne otvorila prodekanka 
pre medzinárodné vzťahy a legislatívu FSEV 
UK JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., a úvod-
ný príhovor predniesol prof. RNDr. Ľudomír 
Šlahor, CSc., prorektor UK pre medzinárod-

Významný svetový 
farmakológ čestným 

doktorom UK
predných európskych 
univerzít. Ako uviedol 
dekan Farmaceutic-
kej fakulty UK prof. 
PharmDr. Ján Kyse-
lovič, CSc.: „Profesor 
Schmitz dosiahol vo 
svojej vedeckej práci 
originálne nálezy pre-
dovšetkým v oblasti 
patofyziológie a far-
makológie zlyhania 
srdca. Práve táto ob-
lasť sa stala priesto-
rom pre viac ako silné 
väzby na pracoviská 
Univerzity Komenské-
ho.“

Cieľom dnešnej 
farmakológie je podľa 

Wilhelma Schmitza opísať fyziologické a bioche-
mické účinky, ktoré lieky vyvolávajú v organizme 
a v bunkovom systéme na molekulárnej úrovni, 
a tak porozumieť presnému mechanizmu pô-
sobenia liekov. Vo svojom prejave nevynechal 
ani svoj výskum, na ktorom sa dlhodobo po-
dieľali aj pracovníci Farmaceutickej fakulty UK: 
„Počas posledných 20 rokov sa moja pracovná 
skupina zameriavala na zlyhanie srdca s cieľom 
nájsť nové bunkové cesty zodpovedné za vznik 
srdcového zlyhania a arytmie, a tak identifikovať 
nové ciele pre vývoj liekov, ktoré by mohli po-
môcť zlepšiť bolestivé symptómy chorôb srdca 
a predĺžiť životy pacientov trpiacich srdcovými 
chorobami.“

Problematika srdcového zlyhávania, ktorou 
sa Wilhelm Schmitz zaoberá, je nanajvýš aktu-
álna i v dnešnej dobe – toto ochorenie totiž patrí 
medzi najčastejšie príčiny úmrtia v západných 
krajinách a jeho zvyšujúca sa prevalencia stále 
viac zaťažuje ich zdravotnícke systémy. Hľada-
nie cieľových štruktúr pre jeho farmakoterapiu je 
preto veľkou výzvou základného výskumu. „Pro-
fesor Schmitz sa zaslúžil o celý rad objavov, kto-
ré pomohli objasniť, prečo srdce človeka zlyhá. 
Význam tejto osobnosti však nespočíva iba v ob-
javoch základného výskumu. Dôležitá je jeho 
snaha o efektívne využitie prevratných výsledkov 
v praxi. Vďaka svojmu výnimočnému postaveniu 
špičkového vedca mohol a môže i v súčasnosti 
presadzovať, aj ako súčasný dekan Lekárskej fa-
kulty Vestfálskej Wilhelmovej univerzity, aplikáciu 
najnovších vedeckých poznatkov na univerzitnej 
klinike v Münsteri,“ vyzdvihol prínos W. Schmitza 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Po udelení doktorátu sa o svoje pocity pode-
lil aj pre Našu univerzitu: „Som veľmi poctený 
a hrdý na svoj nový titul aj preto, že Farmaceu-
tická fakulta UK udelila počas svojej 60-ročnej 
histórie doteraz len šesť čestných doktorátov.“ 
Spoluprácu s Univerzitou Komenského zhodno-
til ako veľmi plodnú. „Neviem ani zrátať, koľko 
mladých vedcov od vás pracovalo v mojom labo-
ratóriu, čo viedlo k množstvu výsledkov a výbor-
ným publikáciám,“ uzavrel nový doctor honoris 
causa.

NUNU
Foto: vladimír kuric

né vzťahy a súčasne inštitucionálny koordinátor 
programu LLP/Erasmus na UK. Pri tejto príle-
žitosti mali študenti možnosť dozvedieť sa viac 
o príležitostiach, ktoré im UK prostredníctvom 
ÚJOP, SAS, či ESN počas ich študijného poby-

tu ponúka. Zahraniční študenti z celej EÚ budú 
študovať na 11 fakultách UK. Certifikáty boli 
udelené aj študentom z Gruzínska, Japonska 
a Taiwanu, prijatým v rámci medzinárodných 
bilaterálnych dohôd o spolupráci.

ivana krajčovičová, 
oddelenie medzinárodných vzťahov 

rUk
Foto: Michal Dzúrik
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3. 9. 
–  Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 

odovzdal Veľkú striebornú medailu UK prof. 
PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc., za dlhoročné 
pedagogické a vedecké pôsobenie na Filozo-
fickej fakulte UK, odborné profilovanie kated-
ry slovenského jazyka a za celoživotné dielo. 
(Viac na strane 5.)

–  Spolu s prorektorom UK pre študijné veci 
doc. RNDr. Jánom Pekárom, CSc., sa zú-
častnili na slávnostnom otvorení Letnej školy 
žurnalistiky pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 
ktoré sa konalo v študijnom a kongresovom 
stredisku CĎV UK v Modre-Harmónii.

5. 9. 
–   Zúčastnil sa na zasadnutí Rady predsedov od-

borových organizácií Univerzity Komenského 
ku štrajku školských odborov.

12. 9. 
–   Rektor UK sa zúčastnil na slávnostnom zasad-

nutí Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.
–  Odovzdal Striebornú medailu Univerzity Ko-

menského prof. RNDr. Alexandrovi Luxovi, 
CSc., za vynikajúce výsledky vo vedeckej 
a výskumnej činnosti a reprezentáciu Univer-
zity Komenského.

13. 9. 
–  Zúčastnil sa na oslavách pri príležitosti 60. 

výročia Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre.

–  S rektorom UPJŠ Košice prof. MUDr. Mirosla-
vom Mirossayom, DrSc., rokovali so štátnym 
tajomníkom MŠVVaŠ SR Ing. Štefanom Chu-
dobom k problematike univerzitných nemocníc.

14. 9. 
–  V Aule UK sa prihovoril účastníkom vedeckej 

konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 
50. výročia univerzitného vzdelávania v ošet-
rovateľstve na Slovensku. (Viac na strane 12.)

–  Zúčastnil sa na zasadnutí pracovnej skupiny  
MŠVVaŠ pre oblasť ochrany životného pros-
tredia, poľnohospodárstva a kvality potravín.

17. 9. 
–  V Aule UK slávnostne otvoril akademický rok 

2012/2013, kde informoval o strategických 
cieľoch UK pre nasledovné obdobie. (Viac na 
strane 6.)

–   Zúčastnil sa na zasadnutí Kolégia rektora UK, 
ktorému predsedal.

18. 9. 
–   Zúčastnil sa na oslavách 60. výročia Technic-

kej univerzity vo Zvolene.

19. 9.
–   Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí Ve-

deckej rady UK pri príležitosti 60. výročia za-
loženia FaF UK v Aule UK a predniesol prejav. 
(Viac na strane 10.)
20. 9. 

– Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí Ve-
deckej rady UK pri príležitosti udelenia titulu 
doctor honoris causa Prof. Dr. Wilhelmovi 
Schmitzovi z Univerzity v Münsteri. (Viac na 
strane 3.)

–   V zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa 
zúčastnil na slávnostnom večeri pri príležitosti 
10. výročia založenia Ústavu pamäti národa.
25. 9.

–   Rektor UK prijal pozvanie do Prešova na osla-
vy pri príležitosti 15. výročia založenia Prešov-
skej univerzity.
27. 9. 

–   Bol prítomný na oslavách pri príležitosti 
60. výročia založenia Technickej univerzity 
v Košiciach.
28. 9. 

–  V bratislavskej Starej tržnici sa zúčastnil na 
6. ročníku festivalu vedy pod názvom Noc 
výskumníkov.

Mgr. Daniela Magalová, 
kancelária rektora Uk

Dňa 10. septembra 2012 sa konalo na 
pôde Univerzity Komenského v Bratislave 
rokovanie užšieho výboru svetovej asoci-
ácie UTV – AIUTA, ktorému predsedal 
prezident prof. Francois Vella z Univerzity 
Toulouse, syn zakladateľa prvej UTV na 
svete prof. Pierra Vellasa. 

Prijatie prof. Ľudomírom Šlahorom, 
CSc., prorektorom UK pre medzinárodné 
vzťahy, príjemné prostredie na pôde UK 
a prehliadka reprezentačných priestorov 
boli doplnené pekným počasím a náv-
števou historických pamiatok mesta, čo 
vysoko pozitívne posilnilo pocity našich 
hostí z návštevy univerzity, Bratislavy a 
Slovenska. 

PhDr. Nadežda hrapková, PhD., 
Utv CĎv Uk

Foto: ovv rUk 

Interná doktorandka Kliniky popále-
nín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a 
UN Bratislava – MUDr. Marianna Hajská 
v spolupráci s Ústavom mikrobiológie LF 

UK získala na 16. svetovom kongrese 
Medzinárodnej spoločnosti pre popá-
leninové úrazy, ktorý sa konal počas 9. 
– 13. septembra 2012 v Edinburgu, pre-
stížne ocenenie – 1. miesto pre mladých 
výskumníkov (Young Investigator Award 
Gold Prize) za prácu „Vitro Efficacy of Va-
rious Topical Antimicrobial Agents against 
Multidrug-resistant Bacteria“.

prof. MUDr. viera Štvrtinová, PhD., 
prodekanka lF Uk pre vedu a výskum

V dňoch 20. a 21. 9. 2012 sa na pôde 
univerzity konalo stretnutie koordinačnej 
rady projektu UMEI, zameraného na pod-
poru vzdelávania znevýhodnených skupín 
študentov v krajinách Maghreb, do ktorého 
je zapojená aj UK prostredníctvom Centra 
podpory študentov so špecifickými potre-
bami. Pracovné stretnutie univerzít a orga-
nizácií z ôsmich krajín otvoril prorektor UK 
pre medzinárodné vzťahy Ľudomír Šlahor. 

PaedDr. elena Mendelová, CSc.

Špecifické pracovisko Univerzity Ko-
menského v Bratislave – Záhrada lieči-
vých rastlín Farmaceutickej fakulty UK 
– oslávila dňa 1. októbra 45. výročie 
svojho vzniku.

NUNU

Katedra hudobnej vedy FiF UK pred-
stavila dňa 4. októbra v Lesníckom a 
drevárskom múzeu vo Zvolene študent-
ský projekt – výstavu Hu(d)by. Tematické 
prednášky odborníkov, koncert Cluster 
Ensemble a ďalších mali priblížiť výnimoč-
ného skladateľa Johna Cagea a vnímanie 
jeho hudobného sveta cez prírodu, huby. 
Názov projektu odráža Cageovu túžbu po 
spojení húb a hudby – hu(d)by.

NUNU

V Múzeu Martina Benku v Martine pri 
príležitosti 124. výročia narodenia národ-
ného umelca Martina Benku a 40. výro-
čia otvorenia Múzea Martina Benku odo-
vzdali Ceny Martina Benku za rok 2011. 
Medzi ocenenými bola aj absolventka FiF 
UK Mária Gmitrová za diplomovú prácu 
na tému Pôvodné nábytkové zariadenie 
budov Univerzity Komenského na Šafári-
kovom námestí a na Gondovej ulici v Bra-
tislave. 
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Predseda Európskeho parlamentu Mar-
tin Schulz diskutoval v Aule UK dňa 18. 
septembra 2012 so študentmi, zamest-
nancami i verejnosťou na tému: Budúc-
nosť Európskej únie. Organizátorom fóra 
bola Informačná kancelária Európskeho 
parlamentu na Slovensku v spolupráci 
s Univerzitou Komenského v Bratislave. 

„G. B. Shaw povedal: Nedôverujte sta-
rým ľuďom, lebo sa nestarajú o budúcnosť. 
Ja ešte nie som starý človek, takže mi dô-
verujte. Ja stále verím v budúcnosť,“ takto 
otvoril prednášku Martin Schulz. Európska 
únia by podľa neho mala neustále zdôraz-
ňovať spoluprácu. Európske štáty a národy 
by mali viac spolupracovať ako jeden celok.

„EÚ ešte nie je, ale mohla by byť odpove-
ďou na výzvy 21. storočia,“ myslí si Schulz. 
Únia bude čeliť štyrom najväčším výzvam, 
ktoré sa líšia od výziev 1. a 2. polovice 20. 
storočia.

Prvou výzvou budú celosvetové obchod-
né vzťahy. Európa by si mala uvedomiť, že 
konkurovať si v rámci Únie nemá význam. 
Mali by sme konkurovať ako jeden trh ce-
lému svetu.

Klimatická zmena je ďalšou z výziev. Náro-
dy nemôžu ovplyvňovať tieto zmeny samotné, 
musíme to robiť spolu. Keby celý svet spot-
reboval toľko kyslíka ako my – Európania – 
bola by to katastrofa, uviedol Schulz.

Otázka eura a menových vzťahov v rám-
ci EÚ je tiež ústrednou otázkou. Aktuálnou 
bude téma konkurencie eura s inými me-
nami sveta. S tým súvisia aj špekulácie na 
medzinárodných trhoch proti našej mene či 
daňové úniky. Odhaduje sa, že až 2 miliardy 
eur čiernych peňazí je v švajčiarskych ban-
kách. 

Štvrtou výzvou EÚ v 21. storočí bude 
migrácia. V Únii žije len 8 % svetovej po-
pulácie, 92 % ľudí teda žije na iných kon-
tinentoch. V roku 2040 by mala svetová 
populácia dosiahnuť číslo 8 miliárd, zatiaľ 
čo Nemecko by malo mať okolo 67 miliónov 
ľudí. Najväčšia ekonomika EÚ bude mať 
teda menej než 1 % populácie. „Ak chce-
me ochrániť naše šance a ekonomickú bázu 
voči konkurencii, musíme byť silní a politicky 
schopní v Európe,“ tvrdí Schulz.

Stretnutie, na ktorom sa diskutovalo o 
budúcnosti EÚ, bolo určené predovšetkým 
študentom, ktorí využili príležitosť a v diskusii 
položili predsedovi Európskeho parlamen-
tu otázky o tom, aký má názor na program 
Erasmus, čo si myslí o vytvorení jednotného 
jazyka pre celú EÚ či ako vidí harmonizáciu 
daní v Únii. 

V závere podujatia si Martin Schulz prevzal 
z rúk prorektora UK prof. RNDr. Ing. Ľudomí-
ra Šlahora, CSc., pamätnú medailu UK. 

lenka Miller
Foto: vladimír kuric

Profesor Juraj 
Dolník získal 

Veľkú striebornú 
medailu UK

Spôsobov ocenenia ľudského úsilia je nie-
koľko, každé však prináša veľké poďakovanie 
za, často niekoľkoročnú, prínosnú činnosť. 
Pri príležitosti okrúhleho jubilea bol odmene-
ný Veľkou striebornou medailou Univerzity 
Komenského v Bratislave prof. PhDr. Juraj 
Dolník, DrSc., z Filozofickej fakulty UK v Bra-
tislave. Za dlhoročné pedagogické a vedecké 
pôsobenie na FiF UK, odborné profilovanie 
Katedry slovenského jazyka FiF UK a za ce-
loživotné dielo, ktoré predstavuje významný 
prínos do súčasných trendov v slovenskej 
a európskej lingvistike, vzdelanosti a kultúry 
mu dňa 3. septembra 2012 osobne odovzdal 
medailu rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD. V zastúpení Filozofickej fakulty UK sa 
gratulácie v priestoroch katedry slovenského 
jazyka zúčastnil dekan fakulty prof. PhDr. Jaro-
slav Šušol, PhD. 

Spoločným darom profesorovi J. Dolníkovi 
a zároveň v roku 2012 jubilujúcej doc. PhDr. 
Orgoňovej, CSc., sa od katedrových kolegov 
i gratulantov z iných univerzít (z Česka, Poľska, 
Rakúska či Maďarska) stal zborník príspevkov 
Jazykoveda v pohybe. Po slávnostnom odovzda-
ní medaily ho za účasti katedrových gratulantov 
pokrstil lupienkami ruží prof. PhDr. Ivo Pospíšil, 
DrSc., z Masarykovej univerzity v Brne. Spomí-
naný (nielen) jazykovedný prínos sa v publikácii 
odráža aj prítomnosťou pestrých tém a podne-
tov, ktoré iniciovali práve obaja jubilujúci členovia 
Katedry slovenského jazyka FiF UK. Na druhej 
strane 34 príspevkov zjednocuje dynamickosť 
lingvistického bádania, ktorá je vlastná nielen 
názvu publikácie, ale aj tvorivým aktivitám jubi-
lantov. 

Prajeme im mnoho zdravia a tvorivých myšlie-
nok, aby svojím pedagogicko-vedeckým pôso-
bením nielen na Katedre slovenského jazyka FiF 
UK podporovali naďalej vzdelanostný a kultúrny 
rast slovakistov.

PaedDr. Jana orieščiková, FiF Uk

Predseda 
Európskeho parlamentu 
diskutoval na UK
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Nový akademický rok 2012/2013 otvo-
ril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD., dňa 17. septembra 2012 v Aule UK. 
Uvádzame jeho slávnostný príhovor v pl-
nom znení.

Spectabiles, honorabiles, 
excelencie,
ctená akademická obec!

Hovorí sa, že moderný príhovor treba začať 
príbehom, aby sme zaujali a uvoľnili posluchá-
čov. Uvažoval som o tom, premietal, čo som 
zažil na tejto škole a čo o nej viem, a potom 
som si uvedomil, že najväčším a najsilnejším 
príbehom, ktorý poznám, je samotná história 
UK, odkedy ju v roku 1919 založili. Je to prí-
beh tisícok pedagógov a študentov, ktorí tvr-
do pracovali na tom, aby bol náš svet lepším 
miestom pre život.

Pretože iba svet, v ktorom žijú vzdelaní ľu-
dia, môže byť dosť dobrý.

vážení kolegovia, milí študenti,

som šťastný, že vás môžem pozdraviť pri 
vstupe do 94. akademického roka školy, 
ktorá je najsilnejším pilierom vzdelanosti na 
Slovensku. Srdečne medzi nami vítam štu-
dentov prvých ročníkov, ktorí sú síce v našej 
posádke noví, ale o to dôležitejší. Akákoľvek 
ľudská komunita sa môže vyvíjať len s novými 
pohľadmi a novými myšlienkami. Vy budete 
ich nositeľmi a veríme, že vás naučíme po-

trebným poznatkom a zručnostiam, pretože 
to je naša úloha.

Dámy a páni, ako rektor univerzity s najdlh-
šou tradíciou na Slovensku si myslím, že si 
môžem dovoliť byť aj úprimný. Mám pre vás 
jednu dobrú a jednu horšiu správu. Tu je prvá: 
Postavenie Univerzity Komenského Sloven-
sku zostáva zachované – tak v oblasti vzde-
lávania, ako aj výskumu. Tou horšou správou 
je, že naše medzinárodné renomé ako celku 
stagnuje. A pretože vývoj v zahraničí, aj v su-
sedných krajinách nás nečaká, stagnácia 
nášho medzinárodného postavenia nás skôr 
posúva dozadu – z pozície partnera, ktorého 
každý chce a akceptuje, do polohy subjektu, 
ktorý sa ponúka a žiada o príležitosť. 

Naďalej sa nám nedarí plniť viaceré úlohy 
v oblasti vzdelávania, bolonský proces na 
viacerých pracoviskách stále skôr trpia ako 
akceptujú a efektívne využívajú. Univerzita 
dodnes nie je vnútorne otvorená pre rozsah 
intra-univerzitnej mobility študentov, typický 
pre krajiny s rozvinutým univerzitným vzdelá-
vaním. 

Otázka vnútornej súdržnosti 
univerzity
Nielen viaceré fakulty, ale aj ich vnútra sú 

naďalej príliš uzavreté, vzájomne izolované 
a rozdrobené. Trpí tým nielen kvalita vzdelá-
vania a výskumu, ale aj efektívnosť riadenia 
a financovania týchto procesov. Zbytočné 
komplikácie a problémy to spôsobuje predo-
všetkým študentom. Fakt, že naša univerzita 

vlastne nepozná nezamestnanosť svojich ab-
solventov, je osobitne v dnešnej dobe veľmi 
pozitívny, ale svedčí skôr o nedostatku pri-
meranej konkurencie zo strany absolventov 
iných univerzít ako o dominancii kvality tých 
našich. Tento naozaj pozitívny jav, z ktorého 
sa tešíme už viac rokov, by však nemal viesť 
k nášmu sebauspokojeniu.

Univerzite sa podarilo udržať aj oblasť ďal-
šieho a celoživotného vzdelávania, no bližší 
pohľad na ich organizáciu i obsah ukázal, že 
je nevyhnutné prikročiť k zásadnej zmene. Aby 
sa podarila, vykonali sme významné zmeny 
nielen v organizácii, ale aj v personálnom ob-
sadení Centra ďalšieho vzdelávania UK. Za 
dôležité rozvojové impulzy treba považovať 
angažovanosť univerzity v programe Konku-
rencieschopnosť, kde začínajú svoju činnosť 
tri projekty vytvárania študijných programov 
v cudzích jazykoch na Jesseniovej lekárskej 
fakulte UK a štyri obdobné projekty na fakul-
tách v Bratislave. Aj to je príspevok k plneniu 
dlhodobého zámeru našej univerzity.

Budovanie výskumnej infraštruktúry
Zvlášť v poslednom období sa podarilo 

naplno rozvinúť projektovú činnosť univer-
zity, predovšetkým jej systém organizácie a 
financovania. Niežeby predtým nebola inten-
zívna, ale až v poslednom období bola univer-
zita aj v podmienkach bratislavskej výnimky 
dostatočne úspešná v získavaní grantových 
prostriedkov na výskum. Predbežný vrchol 
dosiahlo budovanie technickej infraštruktú-
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ry v podobe otvorenia Knižnično-informač-
ného, výpočtového a simulačného centra 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Budovanie 
výskumnej infraštruktúry pokračovalo, keď vr-
cholili aktivity deviatich centier excelentnosti 
UK a troch ďalších v partnerstve. Rovnako 
pokračoval aj rozvoj spolupráce s externým 
prostredím v podobe deviatich projektov 
transferu technológií s podnikateľskou sférou 
a ďalších siedmich projektov s verejnými in-
štitúciami. Zároveň sa začala aj ďalšia etapa 
rozvoja výskumnej infraštruktúry, v ktorej za-
čali svoju činnosť dve kompetenčné centrá 
univerzity, ďalšie dva projekty začali v oblasti 
budovania technickej a dva v oblasti budo-
vania výskumnej infraštruktúry. Aj tieto fakty 
svedčia o tom, že rozvoju a plneniu zámerov 
v oblasti výskumu sa darilo pomerne úspeš-
ne. S prispením tejto časti rozvoja naďalej 
pokračoval rozvoj vlastných výskumných vý-
konov a ich výsledkov. Naďalej máme svoje 
medzinárodne významné miesto v produkcii 
vedeckých publikácií, ktoré nás v rámci Web 
of Science radí medzi prvých 15 percent sle-
dovaných inštitúcií. Klesá však ich význam-
nosť meraná citovanosťou. Pretrvávajúcim 
problémom je nerovnomerná distribúcia tohto 
výkonu medzi pracoviskami univerzity.

Umiestnenie univerzity v rankingoch
Komplexnejšia je situácia v oblasti zabez-

pečovania kvality. Už nielen na medzinárod-
nej scéne, ale aj na Slovensku naďalej rás-
tol záujem o výsledky rankingov. Hoci ide o 
špecifický nástroj hodnotenia vysokých škôl, 
je svojou zdanlivou jednoduchosťou a dobrou 
čitateľnosťou výsledkov v súčasnosti veľmi 
populárny, predovšetkým pre laickú verej-
nosť. Typické je zdôrazňovanie výsledkov 
ľubovoľného rankingu, pokiaľ sú tieto na pro-
spech príslušnej univerzity. Preto je známej-
šie 475. miesto UK v rankingu Webometrics, 
čo je veľmi úzko, skôr populárne orientovaný 
ranking, ako 558. miesto UK v rebríčku Es-
sential Scientific Indicators, ktorý robí svoj 
ranking z údajov Web of Science a hodnotí 
prvé jedno percento z celosvetovej kohorty 

výskumných inštitúcií. Zo 14 rôznorodých 
svetových rankingových systémov v ôsmich 
nefiguruje žiadna slovenská vysoká škola ale-
bo univerzita. V zvyšných šiestich rebríčkoch 
figuruje Univerzita Komenského najvyššie zo 
všetkých slovenských vysokých škôl a uni-
verzít. Za pozitívum treba považovať fakt, že 
fakulty venujú primeranú pozornosť svojmu 
postaveniu v slovenskom rankingu, ktorý pra-
videlne robí Akademická rankingová a ratin-
gová agentúra – známa ARRA. V súčasnosti 
vrcholí ďalší z príspevkov k podpore a rozvoju 
kultúry kvality, ktorým je projekt vyhľadania 
vedeckej špičky a špičkových vedeckých tí-
mov univerzity. Výsledky tohto projektu budú 
známe a zverejnené do konca roka. V zmysle 
platných predpisov bola vypracovaná a schvá-
lená správa o hodnotení kvality vzdelávania na 
Univerzite Komenského. 

Interný systém zabezpečenia kvality
Z hľadiska systémových zmien je dôležité 

pripomenúť tohtoročný začiatok dvoch pro-
jektov zameraných na budovanie interného 
systému pre zabezpečenie kvality na univerzi-

te. Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK sa za-
čal projekt Systém komplexného hodnotenia 
kvality pedagogického procesu a vedecko-
-výskumnej práce na JLF UK a univerzita ako 
celok začala projekt Interný systém zabez-
pečenia kvality na Univerzite Komenského. 
V prvej fáze bola realizovaná SWOT analýza 
fakúlt, ktorá tvorí východiskový bod celého 
projektu. Z organizačných prác bola pripra-
vená personálna matica projektu a realizovala 
sa významná časť verejného obstarávania pre 
projekt. S agentúrou pre štrukturálne fondy 
sa naďalej rokuje o účasti medzinárodných 
expertov v projekte.

V nasledujúcom období nás teda čaká toto:
•	 ďalej rozvinúť kultúru kvality na univerzite, 

ďalej rozvíjať autonómiu a samosprávny 
charakter našej alma mater;

•	 upevniť postavenie najväčšej a najprestíž-
nejšej vysokej školy na Slovensku, posta-
venie klasickej univerzity s celoštátnym i 
medzinárodným významom so zachova-
ním výberového charakteru školy;

•	 rozvinúť postavenie výskumnej univerzity, 
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jednej z najvýznamnejších výskumných 
inštitúcií na Slovensku, s primeraným 
postavením v medzinárodnej výskumnej 
komunite;

•	 vyriešiť vzťah medzi lekárskymi fakultami 
a univerzitnými nemocnicami, riešiť po-
stavenie univerzitných nemocníc.

Nové vedomosti a znalosti môžu 
ukázať smer
Z praktických činností napĺňania priorít sa 

budúcnosť vlastne už začala. Už v súčasnosti 
prebiehajú práce na dlhodobom zámere pre 
nasledujúce obdobie. Táto príprava je potreb-
ná práve preto, že univerzita nepôsobí izo-
lovane či vo vákuu, ale naopak, je súčasťou 
živého komplexu miestnej i medzinárodnej 
komunity. Napĺňanie priorít je pritom určova-
né primárne spoločenskou klímou. 

Tú dnes charakterizuje neistota a nepokoj. 
Skúsenosti z histórie však svedčia o tom, že 
sú to práve nové vedomosti a znalosti, ktoré 
nám môžu ukázať smer. Ich zdrojom sú už 
po stáročia predovšetkým univerzity. To je 
naše miesto, úloha i zodpovednosť. Že smer 
a rýchlosť dnes udávajú iní, aj takí, ktorých 
považujeme za „nedovzdelaných“ a pochybu-
jeme o ich kompetentnosti, je skôr naša ako 
ich chyba. 

Máme zástupcov vo viacerých poradných 
či decíznych orgánoch, naši absolventi tvoria 
významnú časť – niekedy dokonca gro našej 
zákonodarnej, súdnej i exekutívnej repre-
zentácie. Ale naša schopnosť zužitkovať túto 
parciálnu výhodu na prospech našich myšlie-
nok, na prospech spoločnosti, v ktorej žijeme 
ako jej súčasť, je nezreteľná či dokonca ne-
známa. Je to nielen absencia komunikačnej 
stratégie a množstva iných manažérskych 
nástrojov, ale predovšetkým naša inštitucio-
nálna roztrieštenosť a neochota vziať na seba 
príslušnú zodpovednosť. Nesmieme však re-
zignovať, sme povinní našim občanom i sebe 
naďalej poskytovať vzdelanosť. Teda to, čo 
sme robili takmer sto rokov. 

Vrchol rozvoja vedy a výskumu 
predstavuje Vedecký park UK
Preto bude pozornosť naďalej venovaná 

organizácii a efektivite vzdelávania. V rámci 
rastu kvality budú v projekte interného systé-
mu pre zabezpečenie kvality pripravené ce-
louniverzitné vstupné testy pre záujemcov o 
štúdium na našich fakultách. Bude to služba 
fakultám, ktorá im zabezpečí možnosť výberu 
tých najkvalitnejších uchádzačov tak, aby sme 
si zachovali postavenie výberovej univerzity. 

V rámci rozvoja vedy a výskumu bude po-
kračovať budovanie kompetenčných centier 
a ďalšej vedeckej a technickej infraštruktúry 
univerzity. Veľmi naliehavo prosím všetkých 
akademických zamestnancov našej alma ma-
ter, aby nevynechali žiadnu príležitosť získať 
zdroje na tento účel. Žiadam všetkých admi-
nistratívnych a technických zamestnancov 
univerzity, aby toto úsilie naďalej podporovali 
a nekládli mu zbytočné prekážky. Za vrchol 

tohto snaženia musíme považovať budovanie 
Vedeckého parku Univerzity Komenského. 
Jeho prvá etapa sa začne v najbližšom obdo-
bí, prípravné práce práve vrcholia. Uchovanie 
a ďalší rozvoj nášho postavenia ako medziná-
rodne rešpektovanej výskumnej inštitúcie je 
podmienené práve úspechom tohto projektu. 
Realizáciou projektu interného systému pre 
zabezpečenie kvality získame kľúčový strate-
gický nástroj ďalšieho – či dokonca sústav-
ného a udržateľného rozvoja univerzity. En-
tuziazmus a obetavosť, ktoré sú stále v nás, 
nám dávajú nádej, že sme schopní i v tomto 
období nájsť správne riešenia na ceste rozvo-
ja, ktorou kráčame.

Vždy však platí jedno: Akýkoľvek rozvoj, 
pokiaľ nie je založený na príslušných etických 
princípoch a vysokej morálke, je zlým rozvo-
jom, pretože popiera akademické práva a 
slobody. 

Hrozba pre akademickú samosprávu
Obzvlášť v poslednom období sme sved-

kami toho, ako viaceré prípady odhalili veľký 
rozsah erózie morálky v slovenskej vysoko-
školskej akademickej komunite. Faloš aka-
demických orgánov a honba za ligotom titulov 
nie sú v akademickom svete novinkami a, bo-
hužiaľ, poznačujú aj našu dobu. Je to priame 
zneužívanie akademických práv a slobôd, je 
to mimoriadna hrozba pre našu akademickú 
samosprávu! Takéto prípady podsúvajú spo-
ločnosti a našim neprajníkom, že naša morál-
ka je nedostatočná, že si nevieme spravovať 
naše vlastné veci sami. Potom je už veľmi 
jednoduché volať po tom, že potrebujeme 
nadriadenú autoritu, že nás musí niekto riadiť. 

Preto si musíme sústavne pripomínať naše 
poslanie. Ako národná univerzita Slovenskej 
republiky máme mimoriadnu zodpovednosť aj 
za stav etiky a morálky akademickej komunity 
– nielen u nás doma. Byť garantom slobody 
a demokracie nielen na vlastnej akademickej 

pôde, ale považovať šírenie týchto princí-
pov do celej spoločnosti za svoje poslanie, 
brániť akademické slobody a práva, rozvíjať 
svoju akademickú samosprávu a nezávislosť 
a pripravovať svojich absolventov tak, aby 
reprezentovali nielen najvyšší stupeň osob-
nej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a 
humanizmu – znamená predovšetkým zodpo-
vednosť. 

Ak dnes patrí na Slovensku k obrazu kvali-
ty vysokých škôl aj kšeftovanie s diplomami, 
„handlovanie“ s titulmi a pre mnohých sú je-
dinou ambíciou kvality tzv. minimálne kritériá, 
potom to musí byť naša alma mater, Univerzi-
ta Komenského, ktorá hovorí, že toto nie je 
naša cesta, že toto nie je cesta pre Sloven-
sko. I naďalej musíme a budeme udržiavať 
a rozvíjať tie princípy a hodnoty, tú morálku 
jednotlivcov a akademických orgánov, ktorá 
nám dnes i v budúcnosti umožní pozrieť sa 
priamo do očí partnerom, plniť reálne naše 
poslanie a byť rešpektovaným partnerom na 
domácej i medzinárodnej scéne. Ako Uni-
versitas Comeniana Bratislavensis dbajúc 
sústavne o dodržiavanie etických princípov 
a akademickej kolegiality i o stav našej mo-
rálky zostaneme naďalej zdrojom slobody a 
demokracie, miestom úplnej akademickej sa-
mosprávy a nezávislosti. Ako rektor vás preto 
dnes pri otvorení nového akademického roka 
prosím o podporu poslania našej alma mater 
a o spoluprácu pri jeho napĺňaní v nadchá-
dzajúcom období.

Milé kolegyne, vážení kolegovia, prajem 
vám, aby vám nový školský rok priniesol pres-
ne to, čo od neho očakávate: pedagogické 
a študijné úspechy, tvorivú atmosféru a veľa 
radosti z poznania, lebo nič nie je na tomto 
svete vzrušujúcejšie.

Týmto považujem akademický rok 
2012/2013 na Univerzite Komenského 
v Bratislave za otvorený.

Foto: vladimír kuric
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Prvých 21 študentov 
  na kórejských štúdiách
Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Ko-

menského sa 18. septembra 2012 uskutočni-
lo slávnostné otvorenie nového bakalárskeho 
programu kórejské štúdiá, ktorý v tomto aka-
demickom roku začalo študovať prvých dvad-
saťjeden študentov. Na podujatí sa zúčastnil 
dekan FiF UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 
prodekanka FiF UK pre zahraničné vzťahy 
prof. Mgr. Jana Benická, PhD., riaditeľka kniž-
nice PhDr. Daniela Gondová, vedúci Katedry 
východoázijských štúdií FiF UK doc. Mgr. Mar-
tin Slobodník, PhD., hosťujúci profesor Odde-
lenia koreanistiky Katedry východoázijských 
štúdií pán Myungsik Sang, M.A., vyučujúca 
Mgr. Zuzana Vavrincová, MIS., a študenti. Na 
slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj veľvysla-
nec Kórejskej republiky Seok-soong Seo, prvý 
tajomník June-byoung Park a konzulka Soon-
dong Kim z veľvyslanectva.

Veľvyslanec Seo v príhovore vyzdvihol význam 
vzdelávania v kórejskom jazyku a kultúre pre 
posilňovanie vzájomných slovensko-kórejských 
vzťahov v oblasti politiky, hospodárstva, ale aj 
kultúry a akademických kontaktov. Dekan fa-
kulty profesor Šušol poďakoval veľvyslancovi za 
podporu, ktorú veľvyslanectvo počas prípravy 
študijného programu fakulte poskytlo a zároveň 
konštatoval, že koreanistika predstavuje význam-
né obohatenie ponuky štúdia ázijských jazykov 
a kultúr na fakulte. Vedúci katedry doc. Slobod-
ník zdôraznil význam Kórey a koreanistiky v kon-
texte štúdia regiónu východnej Ázie a poďakoval 
nadácii Korea Foundation, ktorá sa zaviazala mi-
nimálne dva roky financovať pobyt hosťujúceho 
profesora Sanga na katedre a zároveň opako-
vane poskytla knižné dary, tvoriace základ ko-
reanistickej knižnice Katedry východoázijských 
štúdií FiF UK. 

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj pán 
Peter Tvrdoň, riaditeľ slovenskej pobočky Sam-
sung Electronics, ktorý uviedol, že ich spoloč-
nosť bude mať v budúcnosti záujem o úspeš-
ných absolventov odboru. Ako prejav podpory 
novovzniknutému študijnému programu daroval 
fakulte najnovšie tablety Samsung Galaxy, ktoré 
majú študentom i pedagógom umožniť prístup 
ku koreanistickým databázam dostupným na 
internete a uľahčiť im aj touto formou prístup 
k vedomostiam.

doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD., FiF Uk

Aj v Martine otvorili 

nový akademický rok
Otvorenie akademického roka patrí na 

Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 
(JLF UK) už tradične k významným a dlho 
očakávaným udalostiam v živote fakulty. 
Stretnutie zamestnancov a študentov býva 
totiž jedinečnou príležitosťou na prezen-
táciu zámerov smerujúcich k ďalšiemu 
skvalitňovaniu pedagogického procesu 
pri príprave lekárskych a nelekárskych 
odborníkov do praxe, vedecko-výskumnej 
činnosti a rozvojových projektov a stretá sa 
preto s veľkým záujmom. Keďže historicky 
sa slávnostné podujatie organizuje vždy na 
druhý deň po otvorení akademického roka 
v Aule UK, pripadol tento deň na utorok 18. 
septembra 2012.

Už tretíkrát privítala členov akademickej 
obce fakulty, ostatných zamestnancov, význam-
ných reprezentantov vysokých škôl, fakúlt, štát-
nej správy a samosprávy, zdravotníckych zaria-
dení a podnikateľskej sféry nová Aula Magna. 

Po úvodnom prednese Michala Gazdíka, 
člena súboru Slovenského komorného divadla 
v Martine, sa ujala slova prof. MUDr. Andrea 
Čalkovská, PhD., prodekanka fakulty, ktorá 
viedla ceremoniál. 

Na tohtoročnom slávnostnom zhromaždení 
akademickej obce odovzdal dekan fakulty prof. 
MUDr. Ján Danko, CSc., ocenenia študentom 
za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu 
fakulty. Ďakovné listy si z rúk dekana prevzali aj 
pedagógovia, ktorí sa najlepšie umiestnili v štu-
dentskej ankete zameranej na hodnotenie kvality 
pedagogického procesu. 

Súčasťou programu bolo aj udeľovanie Ceny 
projektu ESF pre najlepších školiteľov doktorand-
ského štúdia, najlepších doktorandov a najlepšie 
e-learningové kurzy a audiovizuálne pedagogické 
dielo, finančne podporené z projektu ŠF EÚ.

Slávnostný charakter podujatia umocnilo odo-
vzdanie Zlatej medaily Univerzity Komenského 
za dlhoročnú pedagogickú, vedecko-výskumnú 
a odbornú činnosť prof. MUDr. Jánovi Hanáč-
kovi, CSc., za výnimočný prínos v oblasti roz-
voja zahraničných vzťahov prof. MUDr. Albertovi 
Stránskemu, CSc., a Striebornej medaily Uni-
verzity Komenského za dlhoročnú pedagogickú, 
vedecko-výskumnú činnosť a úsilie pri budovaní 
Ústavu histológie doc. MUDr. Kamilovi Belejovi, 
CSc., ktoré na návrh dekana fakulty rozhodol 
udeliť rektor UK pri príležitosti ich významného 
životného jubilea. 

Dekan fakulty odovzdal ďakovný list aj študen-
tovi 3. ročníka študijného programu všeobecné 
lekárstvo našej fakulty Bc. Marošovi Ondrejkovi 
za poskytnutie prvej pomoci a záchranu ľudské-
ho života.

V ďalšej časti slávnosti vystúpili so svojimi 
príhovormi a prejavmi viceprimátor mesta Mar-
tin Ing. Milan Malík a v zastúpení riaditeľa Uni-
verzitnej nemocnice Martin námestník MUDr. 
Dušan Krkoška, PhD., MBA. Nakoniec sa ujal 
slova dekan prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý 
zhodnotil dosiahnuté výsledky fakulty, prezento-
val zámery na zlepšenie jej postavenia, vyjadril 
sa k aktuálnym témam, týkajúcim sa spolupráce 
a vzťahu lekárskych fakúlt s univerzitnými ne-
mocnicami a na záver oficiálne otvoril akademic-
ký rok 2012/2013 na JLF UK.

ing. Ľubica Červeňová, tajomníčka JlF Uk
Foto: Milan Šulov, Peter Uhrín

Zlatú medailu si od dekana JLF UK (vpravo) prevzali 
prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc. a prof. MUDr. Albert 
Stránsky, CSc.

Dekan Jaroslav Šušol, veľvyslanec Seok-soong Seo a zástupca 
Samsungu Peter Tvrdoň na otvorení bakalárskeho programu 
koreanistika.
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17. pracovný deň 
Sekcie prírodných 

liečiv SFS
Dňa 12. septembra 2012 sa v rámci osláv 

v priestoroch Katedry farmakognózie a bota-
niky FaF UK konal 17. pracovný deň Sekcie 
prírodných liečiv SFS, ktorý sa organizoval 
pod záštitou Sekcie prírodných liečiv Sloven-
skej farmaceutickej spoločnosti a FaF UK. 

Konferenciu viedol predseda Sekcie prírod-
ných liečiv SFS a vedúci Katedry farmakog-
nózie a botaniky FaF UK prof. RNDr. Daniel 
Grančai, CSc. V úvode boli vyznamenaní dvaja 
významní vedeckí pracovníci pôsobiaci v oblasti 
botanického a farmakognostického výskumu.

Významné ocenenie „Čestný člen Sloven-
skej farmaceutickej spoločnosti“ za 
dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú, 
vedecko-výskumnú a organizátor-
skú prácu v prospech farmácie pre-
vzal rektor UK prof. RNDr. Karol Mi-
čieta, CSc. Druhou ocenenou bola 
PharmDr. Erszébet Háznagy-Radnai, 
PhD., z Ústavu farmakognózie Far-
maceutickej fakulty Segedínskej uni-
verzity v Szegede (Maďarsko), ktorej 
odovzdal prodekan FaF UK doc. 

PharmDr. Ján Klimas, PhD., Pamätnú medailu 
FaF UK.

Zameraním konferencie potom bola informá-
cia o súčasnom farmakognostickom výskume 
na farmaceutických fakultách na Slovensku 
a v Česku. Pracovníci Katedry farmakognózie 
a botaniky FaF UK predniesli tri prednášky 
o štúdiu synergie účinkov rastlinných polyfeno-
lov, o význame liečivých rastlín pri ovplyvnení 
cukrovky či o významnej úlohe mikroskopické-
ho prieskumu liečivých rastlín v spojitosti so štú-
diom morfologických znakov. V troch ďalších 
prednáškach informovali o svojom výskume 
pracovníci a študenti doktorandského štúdia 
z českých farmaceutických fakúlt.

Všetky prednášky a diskusia k nim potvrdili 
dôležitosť výskumu nových rastlinných zdrojov 
potenciálne biologicky účinných látok. Ich od-
borná úroveň a atmosféra zasadania prispela 
k dôstojnej oslave 60. výročia založenia FaF UK.

prof. rNDr. Daniel Grančai, CSc., FaF Uk

F a r M a C e U t i C k á  F a k U l t a  U k  o S l á v i l a  Š e S ť D e S i a t k U

Farmaceutická fakulta UK 
    oslávila šesťdesiatku

Farmaceu-
tická fakulta 
UK (FaF UK) 
si počas 7. – 
20. septembra 
2012 pripome-
nula 60. výro-

čie svojho založenia, kedy prebiehalo viacero 
konferencií a ceremónií. Vedecký a odborný 
program pod záštitou Slovenskej farmaceu-
tickej spoločnosti odštartovali 34. Technolo-
gické dni. Na ne nadviazala 41. konferencia 
Syntéza a analýza liečiv a 17. pracovný deň 
Sekcie prírodných liečiv SFS. Odbornú časť 
osláv uzavreli XXXVIII. Lekárnické dni a XXI. 
Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulo-
vej, ktoré sa konali počas 13. – 15. septembra.

Dňa 19. septembra sa v Aule UK uskutoč-
nilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FaF 
UK, na ktorom sa okrem vedenia univerzity 
a fakulty zúčastnili aj štátny tajomník Minis-
terstva zdravotníctva SR MUDr. Viliam Čislák, 
MPH, predstavitelia spolupracujúcich univer-
zít zo Slovenska, Čiech i Nemecka, ako aj 
ďalší reprezentanti domácich a zahraničných 
zdravotníckych inštitúcií.

Súčasťou slávnosti bolo aj odovzdanie pa-
mätných listov FaF UK domácim a zahraničným 

inštitúciám, ktoré sú úzko späté s históriou, ale 
zároveň aj s budúcnosťou fakulty, ako aj zlatej, 
striebornej a bronzovej Galenovej medaily FaF 
UK významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili 
o výnimočné postavenie fakulty v európskom 
systéme zdravotníckeho vzdelávania, vedy a vý-
skumu.

Samostatná Farmaceutická fakulta vtedajšej 
Slovenskej univerzity bola zriadená na základe 
vládneho nariadenia z 19. augusta 1952 s účin-
nosťou od 1. septembra 1952. „Naša fakulta je 
prestížnou európskou akademickou inštitúciou 
– už niekoľko rokov u nás študuje viac ako 30 
% zahraničných študentov, a to najmenej z de-
siatky krajín. Fakulta je tiež súčasťou celouniver-
zitných excelentných pracovísk pre biomedicín-
sky výskum, partnerom viac ako troch desiatok 
zahraničných vedecko-výskumných pracovísk z 
celého sveta,“ uviedol prof. PharmDr. Ján Kyse-
lovič, CSc., dekan Farmaceutickej fakulty UK.

Medzinárodný význam fakulty vyzdvihol vo 
svojom prejave aj rektor UK prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD.: „Bilancovanie po šesťdesiatich 
rokoch dáva obraz vynikajúcej práce zaklada-
teľov. Napriek tomu, že obdobie zakladania far-
maceutického štúdia bolo poznačené ťažkými 
dejinnými udalosťami, spoločné úsilie viacerých 
fakúlt a osobností v tom období viedlo k polo-

ženiu pevného základného kameňa. Iba vďaka 
nemu dnes môžeme byť hrdí na kvalitnú vzde-
lávaciu inštitúciu, ktorej meno ďaleko presahuje 
hranice Slovenska.“

ak

Súčasné trendy 
rozvoja 

liekových foriem
Dňa 7. septembra 2012 zorganizovala 

Katedra galenickej farmácie FaF UK v spo-
lupráci so Slovenskou farmaceutickou 
spoločnosťou 34. Technologické dni pod 
hlavičkou „Súčasne trendy rozvoja lieko-
vých foriem.“ Podujatie s medzinárodnou 
účasťou sa konalo na Ministerstve zdravot-
níctva SR.

Dokopy zaznelo 9 prednášok, z ktorých 
v úvodnej pilotnej sa prítomní oboznámili 
s nanočasticami v liekových formách, ich 
typmi, vlastnosťami, prípravou a možnosťami 
ich využitia na cielené ovplyvnenie biodistri-
búcie liečiva v organizme a pri liečbe najmä 
rakovinových ochorení (M. Žabka). 

Nasledujúce prednášky boli venované 
využitiu chitozánu a algínanu pri príprave pe-
liet navrhnutých k liečbe ulceróznej kolitídy 
a Crohnovej choroby distálneho typu (M. Ra-
bišková), ďalej súčasným trendom pri vývoji 
liekových foriem najmä s ťažko rozpustnými 
liečivami (K. Púchla) a úlohám a metódam 
analytického testovania počas vývoja gene-
rického lieku (A. Kabzamová), ako i miestu 
responzívnych hydrogélov vo farmaceutickej 
technológii (Z. Vitková). 

Druhá časť prednáškového bloku poskyt-
la informácie o úlohe Európskeho liekopisu 
a Slovenského farmaceutickému kódexu pri 
zabezpečovaní a kontrole kvality liekov (M. 
Benková), o príprave nového vydania Sloven-
ského farmaceutickému kódexu (E. Truplová), 
ďalej o problematike zdravotníckych pomô-
cok najmä vo vzťahu k nedostatočnej infor-
movanosti a znalosti noriem pri zaobchádzaní 
s nimi (J. Kubíková). Prednáškovú časť uzav-
rela prednáška o správnej praxi pri príprave 
transfúznych liekov včítane validácie samot-
ných projektov, zariadení a prístrojov, ako aj 
systému spätnej kontroly (D. Matušová).

Súčasťou 34. Technologických dní bola 
aj posterová sekcia, v ktorej bolo prezento-
vaných 19 posterov, ktorým dominovali témy 
topických liekových foriem, mikroemulzií, 
lipozómov predformulačných štúdií a násob-
ných liekových foriem.

M. Žabka, M. Čuchorová, 
k. Gardavská, FaF Uk
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Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) 20. septembra 2012 pokračovala v oslavách 60. výročia 
založenia zaujímavým športovým podujatím: „60 rokov – 60 minút – 60 šestiek“. Na námestí 
pred fakultou (Odbojárov 10) sa študenti pokúsili vytvoriť slovenský rekord v počte úspešných 
hodov na basketbalový kôš za jednu hodinu. Podmienkou bolo hádzanie v bielych plášťoch. 
Akcia mala aj charitatívny rozmer, pretože výťažok z nej je určený na rekonštrukciu auly FaF UK.

Nádherné slnečné počasie prialo oslavujúcim farmaceutom, ktorí v bielych plášťoch zaplnili ná-
mestie pred svojou fakultou. Pár minút po desiatej hodine dekan fakulty prof. Ján Kyselovič – taktiež 
v bielom plášti – krátkym srdečným príhovorom privítal zúčastnených. S pár slovami sa k nemu pridal 
aj hovorca mestskej časti Bratislava Nové Mesto Marek Tettinger a potom sa už mohlo začať. Sláv-
nostné otváracie hody absolvoval aj prof. Kyselovič, ktorý za burácania časti študentstva úspešne 
absolvoval svoje pokusy. Na pokyn komisára z Knihy slovenských rekordov sa mohlo začať hádzať. 

Atmosféra bola vynikajúca. Tým, čo nemali biely plášť, ho ostatní ochotne požičali. Méty, ktoré 
sme si postupne dávali – 60, 100, 120 či 160 platných pokusov, sme splnili, a tak keď sa dovŕšilo 60 
minút, mohol komisár z Knihy slovenských rekordov odovzdať pánovi dekanovi certifikát o rekorde, 
do ktorého sa zapojilo 150 účastníkov a dosiahlo 165 úspešných hodov. 

Viac info a fotogaléria: www.slovenskerekordy.sk.
Mgr. Dalibor ludvig, FaF Uk 

Infekčné ochorenia, 
ich prevencia a terapia

V dňoch 13. – 15. 9. 2012 sa uskutočnilo 
spoločné odborné rokovanie Lekárnickej 
sekcie a sekcie Klinickej farmácie – a to 38. 
lekárnické dni a 21. sympózium klinickej far-
mácie Lívie Magulovej. Spoločná odborná 
konferencia bola tematicky zameraná na „In-
fekčné ochorenia, ich prevenciu a terapiu“. 
Rokovanie farmaceutov otvorila doc. RNDr. M. 
Fulmeková, CSc., a PharmDr. Vlasta Kákošová, 
ktoré privítali čestných hostí, prednášateľov a 
ďalších účastníkov.

Snahy o zvládnutie infekčných ochorení sia-
hajú do nepamäti. Medzi prvé úspechy sa radí 
použitie ortuti pri liečbe syfilisu a kôry chinínov-
níka pri liečbe malárie v 16. – 17. storočí. Pokrok 
však prišiel až realizáciou myšlienky P. Ehrlicha 
„chemoterapia sterilisans magna“ založená na 
pozorovaní, že niektoré anilínové farbivá selek-
tívne farbia baktérie a usmrcujú ich. Nové in-
fekčné ochorenia sú identifikované s nevídanou 
rýchlosťou, podstatne rýchlejšie ako v minulosti. 
Niektoré infekčné ochorenia, ktoré sa vďaka 
pravidelnému očkovaniu u nás nevyskytujú, sú 
problémom rozvojového sveta. 

Vzrastajúca rezistencia antibiotík a antivirotík 
predstavuje ďalší celosvetový problém. Objaviteľ 
penicilínu Fleming už v roku 1946 varoval pred 
narastajúcou rezistenciou. Samozrejme, je tu tlak 
na vývoj, výskum nových antibiotík a antivirotík. 
Vývoj takéhoto lieku trvá aj 20 rokov, následne 
počas niekoľkých rokov môže vzniknúť rezisten-
cia na daný liek a tento sa stáva sa neuplatniteľný. 
Ako uvádzajú naši infektológovia, úspech v boji 
s infekčnými ochoreniami priniesli dve základné 
stratégie používanie vakcín a antibiotík. 

V príhovore prezident Slovenskej farmaceutic-
kej spoločnosti (SFS) prof. RNDr. J. Čižmárik, 
CSc., Dr. h. c., poukázal na význam vzniku FaF 
UK, ktorá v určitých obdobiach mala celoštátny 
význam v bývalom Československu, na Sloven-
sku je v súčasnosti jediná, ak nerátame odbor 
farmácie v rámci Vysokej školy veterinárnej 
v Košiciach. Prodekan FaF UK doc. PharmDr. 
J. Klimas, PhD., poukázal na význam spoločnej 
odbornej konferencie práve v čase okrúhleho 
výročia založenia fakulty. Prezident Slovenskej 
lekárnickej komory PharmDr. T. Czuľba zdôraz-
nil spoluprácu komory s fakultou pri výchove bu-
dúcich farmaceutov.

Na podujatí boli ocenení významní členovia 
SFS za celoživotnú činnosť, za významný prínos 
alebo za rozvoj Univerzitnej lekárne FaF UK.

RNDr. T. Jurík, CSc., zo spoločnosti 
UNIPHARMA vystúpil s prednáškou, v ktorej po-
ukázal na nutnosť združovania sa lekárnikov pre 
zachovanie slobodného slovenského lekárnic-
tva. Na konferencii odznelo spolu 35 odborných 
prednášok, 14 farmaceutických firiem vystavilo 
12 odborných posterov. 

Dekan FaF UK prof. PharmDr. J. Kyselovič, 
CSc., sa vyjadril o lekárnikoch vysoko pozitívne, 
ich odbornosť je vysoko hodnotená verejnosťou, 
dokonca vyššie ako lekárov. Musíme pripravovať 
farmaceutov tak, aby vedeli a mali právo o sebe 
rozhodnúť, aby určovali smer vo svojej profesii 
na odbornej úrovni. Je nutné právne zabezpečiť 
kompetencie lekárnika v súlade s medzinárod-
ným trendom, s dôrazom na národnú špecifi-
káciu, rozvíjať modernú lekárnickú starostlivosť, 
čo je predpokladom posilnenia lekárnickej pro-
fesie.

Podujatie, ktoré spojilo dve konferencie, bolo 
obsahovo a účasťou bohaté. V neposlednej 
miere stretnutie kolegov prináša výmenu skú-
seností, poznatkov z praxe, výskumu, výroby 
farmaceu tických firiem a zo školstva.

doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., FaF UK
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Univerzitné vzdelávanie 
v ošetrovateľstve na Slovensku 

si pripomenulo 50 rokov
Katedra andragogiky Filozofickej fakulty UK 

v spolupráci s Ústavom sociálneho lekárstva 
a lekárskej etiky Lekárskej fakulty UK a Ra-
kúskou spoločnosťou pre vaskulárne ošetro-
vateľstvo Viedeň (ÖGVP) zorganizovali dňa 
14. septembra 2012 v Aule UK slávnostnú ve-
deckú konferenciu pri príležitosti 50. výročia 
univerzitného vzdelávania v ošetrovateľstve 
na Slovensku.

Záštitu nad konferenciou prevzal rektor UK 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a manželka 
prezidenta SR Ing. Silvia Gašparovičová.

50-ročná cesta ošetrovateľstva na 
Slovensku
Polstoročie je určite vhodnou dobou na re-

flexiu dosiahnutého. Už v šesťdesiatych rokoch 
dvadsiateho storočia sa ukazovala výrazná po-
treba vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov 
v ošetrovateľstve, najmä v oblasti manažmentu 
a vzdelávania. Tento fakt sa stal východiskom 
pre vysokoškolské vzdelávanie v odbore sta-
rostlivosť o chorých. Univerzita Komenského 
sa ako tretia univerzita v Európe, po Univerzite 
v Edinburgu (1956) a Karlovej Univerzite v Pra-
he (1960) zaradila v roku 1962 do univerzitné-
ho vzdelávania v ošetrovateľstve, čím promptne 
reflektovala na naliehavú potrebu praxe vzdelá-
vať vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov 
v ošetrovateľstve, vysokoškolsky vzdelaných 
učiteľov ošetrovateľstva pre stredné zdravotníc-
ke školy a postgraduálne vzdelávacie inštitúcie 
v odbore starostlivosť o chorých.

V rokoch 1962 – 1968 sa študovalo ošet-
rovateľstvo ako dvojodborové štúdium v kombi-
nácii so psychológiou a neskôr s pedagogikou 
(1981 – 1996). Po roku 1990 sa už dvojodboro-
vé štúdium ošetrovateľstva na FiF UK neotvorilo. 
Prešlo sa na jednoodborovú koncepciu štúdia 
ošetrovateľstva od roku 1990 na Jesseniovej 
lekárskej fakulte UK v Martine. V nasledujúcich 
rokoch pokračovali v uvedenej vzdelávacej kon-
cepcii i ďalšie vysoké školy na Slovensku. 

Do roku 2012 to bolo 9 vysokých škôl, kto-
ré spĺňajú tzv. bolonské kritériá a vo vzdelávaní 
v ošetrovateľstve sa riadia platnými smernicami 
Európske únie. Štúdium od šesťdesiatych ro-
kov až po súčasnosť ukončilo približne 11 844 
absolventov na bakalárskej a 7809 na magister-
skej úrovni; bolo udelených 664 titulov PhDr. 
a 271 titulov PhD. Úspešne bolo ukončených 
približne 89 habilitačných a 33 inauguračných 
konaní v odbore ošetrovateľstvo. 

Vzdelávanie = zvyšovanie kvality 
zdravotníckej starostlivosti
Po slávnostnom otvorení vedeckej konferen-

cie dekanom FiF UK prof. PhDr. Jaroslavom 
Šušolom, PhD., sa účastníkom konferencie pri-
hovorili vzácni hostia rektor UK prof. RNDr. Ka-
rol Mičieta, PhD., manželka prezidenta SR Ing. 
Silvia Gašparovičová, rektorka Slovenskej zdra-
votníckej univerzity prof. PhDr. Dana Farkašová, 
CSc., Dr. h. c., prezidentka Slovenskej komo-
ry sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Mária 
Lévyová a prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., 

ktorí rekapitulovali uplynulé obdobie a zdôraznili 
význam a potrebu vysokoškolského vzdelávania 
v ošetrovateľstve ako dôležitého determinanta 
zvyšovania kvality poskytovanej zdravotníckej 
starostlivosti.

Z rúk dekana FiF UK Jaroslava Šušola a doc. 
PhDr. Vlastimila Kozoňa, PhD., si ocenenia Zlaté 
konferenčné brošne za zásluhy o rozvoj slovenské-
ho ošetrovateľstva a publikácie Ošetrovateľstvo – 
50 rokov univerzitného vzdelávania na Sloven-
sku prevzali významné osobnosti, medzi ktorými 
boli aj rektori či dekani z viacerých vysokých škôl, 
ako aj ďalšie osobnosti ošetrovateľstva. Po sláv-
nostnej časti nasledovali odborné prednášky, kto-
ré priblížili históriu, súčasný stav, aktuálne trendy 
a ďalšie vzdelávanie v ošetrovateľstve.

Podujatie uzavrela diskusia venovaná aktuál-
nym problémom vzdelávania v ošetrovateľstve. 
Už pred konferenciou bola vydaná monografia 
k témam prezentovaných príspevkov a kom-
pletné zoznamy všetkých absolventov v odbore 
ošetrovateľstvo od roku 1962 až do roku 2012, 
spracované z archívov príslušných univerzít a vy-
sokých škôl. Vedecká konferencia sa stretla 
s veľkým záujmom medzi odbornou verejnos-
ťou, zúčastnilo sa na nej vyše 300 domácich i 
zahraničných účastníkov.

doc. PhDr. Petronela lauková, PhD., 
katedra andragogiky FiF Uk

Dni Alana Turinga na FMFI UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

UK (FMFI UK) a Slovenská informatická spo-
ločnosť pod záštitou British Council Slovakia 
zorganizovala Dni Alana Turinga.

Je dôležité, keď človek niečo robí, no nie je to 
jedno, čo robí. To nie je citát, ale bežné konšta-
tovanie dôležitosti aktívnej práce a skutočnosti, 
ktorá je už možno vnímaná ako samozrejmosť, 
no určite je vítaná a neraz oslobodzujúca pre 
všetkých študentov, profesorov i zamestnancov 
FMFI UK, ktorí sa tešia na príjemné stretnutia. 
Veď aktivita prináša výsledky nielen vo vede, 
v učení, ale aj v živote a vo vzťahoch...

A teraz konkrétne. Aktívne dni sú aj tie, ktoré 
zorganizovala FMFI UK a pod titulom Dni Alana 
Turinga ponúkla zaujímavé stretnutia a význam-
né témy prednášok. Bolo to 13. a 14. septembra 
2012, keď dekan FMFI UK prof. Jozef Masarik 
pozdravil zúčastnených študentov a pozvaných 
hostí, medzi ktorými bola aj britská veľvyslan-
kyňa Susannah Montgomery, ktorá príhovorom 
otvorila podujatie. Nezabudla pripomenúť veľ-
kosť osobnosti informatika a matematika Alana 
Mathisona Turinga, ktorý vymyslel počítač a roz-
lúštil kód nacistických ponoriek.

Aj matematik by bol iste spokojný s pred-
náškou prof. Jiřího Wiedermanna a prezentá-
ciou jeho neúnavnej činnosti v prospech celé-
ho ľudstva. Dnes už to vieme oceniť vari všetci. 
Myslím na počítače.

Nedá mi nespomenúť, že výraznú aktivitu 
vynaložili všetci zúčastnení profesori, ktorí sa 
snažili priniesť nové skutočnosti a pre niekoho 
aj úplne nové poznatky. 

Rozhovory, ktoré nasledovali po oficiálnom 
otvorení, boli s veľvyslankyňou Jej Veličenstva 
Susannah Montgomery aj s ostatnými zúčastne-
nými neviazané, priateľské, v duchu významné-

ho porozumenia a spolupráce, ako aj možností 
ďalšieho vytvárania aktívnych vzťahov nielen v ro-
vine vedeckej, ale aj kultúrnej a spoločenskej.

Veď dnešná Európa potrebuje iste reformu, aj 
keď úspechy sa nepopierajú, netreba sa skrývať 
ani pred nedostatkami, lebo len tak sa dajú napl-
niť výzvy do budúcnosti nielen v školstve a vede, 
ale v celom európskom spoločenstve.

Dni Alana Mathisona Turinga boli naplnené 
aj prednáškami ako Matematika – tajná zbraň 
spojencov – Jozef Kolár; Prečo kompilátor neu-
pozorní programátora, že sa mu program zacyk-
lí – Michal Foríšek a pozornosť upútal aj názov 
prednášky z rovnomennej knihy Pavla Zlatoša: 
Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou. 
Tá sa stala napokon aj obsahom relácie Sloven-
ského rozhlasu: Nočná pyramída.

Dni Alana Mathisona Turinga na FMFI UK za-
ujali mládež aj dospelých a príjemná atmosféra 
panovala aj v závere vyhodnotenia pri posedení. 
Aby sa nezostalo len v teoretickej a na vzdelá-
vacej úrovni, druhý deň bol venovaný aj behu 
cez Líščie údolie. A tak sa potvrdilo, že naozaj 
je dôležité, keď človek niečo robí a nie je to len 
samoúčelné. Radosť mali všetci, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom zúčastnili prvýkrát na Dňoch 
Alana Turinga.

a. komová, FMFi Uk
Foto: Dr. Soňa Gažáková

(Zľava) docentka Petronela Lauková, profesor 
Jaroslav Šušol a docent Vlastimil Kozoň

Dekan FMFI UK a veľvyslankyňa britskej kráľovnej 
Susannah Montgomery. 
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Elam klub oslávil 30-tku 
nezabudnuteľnou 

V piatok 28. septembra sa v Mlynskej doline uskutočnila dlho oča-
kávaná oslava 30. narodenín Vysokoškolského klubu Elam. Pre všet-
kých „gratulantov“ bolo okrem kultúrneho programu na dvoch stage-
-och pripravených množstvo stánkov s občerstvením a jedlom. Vstup 
bol zadarmo. Gratulovať prišlo niekoľko tisíc študentov, študentiek aj 
obyvateľov Bratislavy, ktorí zaplnili parkovisko pri nákupnom centre 
Cubicon a tiež pri internáte Ľ. Štúra.

Pre návštevníkov a návštevníčky bol pripravený naozaj bohatý a rôzno-
rodý program. Vystúpila takmer desiatka hudobných interpretov, okrem 
iných skupiny Polemic, Hex, AMO & band či Vidiek. Účastníkov roztan-
coval súbor Miguela Méndeza s choreografiami Fiesta Latina de Miguel 
Méndez a hromadný Mass dance a mohli si pozrieť divadelné vystúpenie 
improvizačného tria Kapor na scéne. Súčasťou osláv bol narodeninový 
ohňostroj a o polnoci viac ako tridsiatka niekdajších a súčasných členov 
klubu spoločne rozkrojila narodeninovú tortu. Až do druhej hodiny rannej 
si potom všetci mohli zatancovať s DJom Jacobom, ktorý za svoje účin-
kovanie zožal iba chválu. 

História ELAM klubu siaha až do roku 1982. Vtedy si študenti uvedo-
mili, že v priestoroch nového vysokoškolského internátu Mladosť potre-
bujú svoj vlastný priestor. A preto vznikol ELAM. 

Klub „ELektrikárov A Mladých“ sa stal miestom, kde sa zrodilo mno-
ho priateľstiev, študenti tu môžu plnohodnotne tráviť voľný čas a získať 
množstvo užitočných kontaktov. Elam klub teda nie je len diskotékou, 
ako si mnohí mylne myslia, ale v prvom rade miestom, kde vysokoškolskí 
študenti môžu realizovať svoje nápady a prinášať tak ostatným študen-
tom kultúru, umenie a zábavu. 

Tento rok oslávil ELAM klub 30. narodeniny. Či je to s ním ako s dob-
rým vínom a rokmi získal na kvalite, o tom môžu rozhodnúť iba jeho 
návštevníci. Jeho 30-ročná história však svedčí o tom, že myšlienka, 
s ktorou ho zakladali jeho prví členovia, „študenti študentom“, z klubu 
nikdy nevymizla. Organizátori ďakujú všetkým partnerom a mediálnym 
partnerom, ktorí akciu podporili. 

Chceš patriť do Elam klubu?
Počas tridsiatich rokov fungovania vzniklo v Elame niekoľko krúžkov, 

v ktorých jeho členovia mohli rozvíjať svoje aktivity. V súčasnosti ich je 
v klube sedem, každý má svoje špecifické poslanie, no jeden bez druhé-
ho by boli bezvýznamné. Propagácia, Video, Foto, Usporiadateľská služ-
ba, DHčko, Kmit a Technika. Každý si môže vybrať, kam chce patriť. 
Elam klub usporadúva začiatkom každého semestra konkurz do všet-
kých svojich krúžkov. Súčasťou klubu sa však môže stať každý študent 
nad 18 rokov i mimo konkurzov. Príď sa zachrániť pred slovom „nuda“ 
a rozšír rady elamistov, aby si mohol spolupracovať na tom, aby sa ani 
ostatní nenudili. Pretože zažiť Elam znamená zažiť študentský život 
v tom pravom zmysle slova.

Viac info na: www.elam.sk.
Mgr. Jana brnová

Dňa 25. septembra poskytla lodenica Farmaceutickej fakul-
ty UK priestor na aktivitu, aká sa v nej len tak často nevidí: FaF 
UK Teambuilding, ktorý zorganizovala Katedra telesnej výcho-
vy a športu FaF UK, sponzori a Slovenský spolok študentov far-
mácie (SSŠF). 

September. Há-
dam to poznáte: 
začína sa nový se-
mester, pomaly sa 
doň rozbiehate, vý-
nimkou nie sú ani 
prváci, pre ktorých 
je to o to ťažšie, že 
začínajú na celkom 
novej pôde. Rozvrh, 
v ktorom hodiny nej-
dú pekne za sebou, 

a učitelia, pri ktorých musíte rozmýšľať či ich oslovíte pán profesor, pán 
docent. Prečo teda nevymyslieť niečo, čo by skrášlilo začiatok roka, 
pretože spomienky na párty – a najmä na tie úplne prvé – ostávajú už 
asi navždy?

A tak sme sa zobrali: na dvore vedľa lodenice sa prichystali stoly, 
prichystal sa gril. Prví študenti nečakali dlho a len čo sa objavili telocvi-
kári, poď ho na loďky! Člnkovanie je nádherná vec, plaviť sa po ramene 
Dunaja. Mnohí sme sedeli v kanojkách po prvý raz a išlo nám to veru 
dobre, nerátajúc, že sa tešíte z toho, ako ste sa krátko pred chvíľou 
takmer vyvrátili do vody. 

Grilované klobásky boli spolu s občerstvením v cene vstupenky a po-
čas hromadnej večere á la lodenica vyhrával do jedla mix skladieb, po-
kojne sa jedlo, hoci veľmi na ne vidno nebolo, pretože všetko svetlo sa 
sústredilo dozadu na futbal a na súťaž v streľbe na terč zo vzduchovky. 
Blahoželáme víťazom v streleckej súťaži, v dievčenskej kategórii vyhrala 
tretiačka Andrea Vašková, v mužskej Pedro, ďalej sponzorom, a to Le-
kárni Liberi v Bratislave, energetickým nápojom Monster Energy, kto-
rých čierny džíp značkoval cestu pre tých, ktorí zablúdili na vodiacich 
krepových papieroch, a pivovaru Steiger. V neposlednom rade Katedre 
telesnej výchovy a športu FaF UK a jej zanieteným telocvikárom Mgr. 
Jozefovi Stowasserovi a Mgr. Daliborovi Ludvigovi, ktorí vydržali až do 
samého konca o desiatej večer, hoci mnohí zo zúčastnených chceli byť 
ešte oveľa – oveľa dlhšie. A aby som nezabudol, Milanovi Berstlingovi 
za príjemnú komornú atmosféru, v ktorej ste sa mohli aj smiať ako bláz-
niví, aj sa pobaviť, aj pohovoriť. 

Teambuilding v lodenici sa konal tohto roku iba prvý raz, ale dúfame, 
že nie naposledy. Tiež dúfame, že sa vám na ňom páčilo, pretože sa 
predalo takmer sto vstupeniek, takže sme mali obavy či sme pripra-
vili dosť stolov. Hádam sa nám budúci rok podarí zorganizovať niečo 
podobné, čo stmelí ľudí na fakulte, a nikdy neviete, možno aj v novej 
obmene – Lyže teambuilding FaF UK? Neviem, uvidíme. Ďakujeme.

Peter Šišovský, 
študent 3. ročníka FaF Uk

Teambuilding 
     farmaceutov 
             v lodenici

Foto: Elam klub: Vladimír Kuric
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Veľkým úspechom právnej vedy
je jej transformácia do platného práva

Článok o vede začnem netradične výrokom. 
Ako vraj povedal známy vedec Ulug-beg: „Ríše 
sa rozpadnú, náboženstvá pominú ako hmla, 
len veda žije a je večná.“ 

Vedeckovýchovná činnosť je neoddeliteľnou 
súčasťou vedeckovýchovného procesu. Pri po-
hľade do budúcnosti by mala byť naďalej hna-
cou silou, ale aj nástrojom riešenia napredova-
nia právnej vedy.

Právna veda a výskum v oblasti práva na Slo-
vensku boli v prevažnej miere vždy koncentrova-
né na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave (PraF UK). Už od začatia fungovania 
PraF UK vznikali na jej pôde prvé vedecké práce 
v právnej vede na Slovensku. 

Je nesmierne náročné v takom obmedzenom 
rozsahu predstaviť alebo priblížiť vedu a výskum 
na PraF UK. Každý jeden akademik, ktorý pô-
sobí na našej fakulte, doktorandov nevynímajúc, 
má svoj predmet vedeckého skúmania, svoje 
relevantné vedecké výstupy, ktoré sa vo väčšej 
alebo menšej miere dostávajú aj medzi odbornú 
verejnosť a veľakrát podnecujú aj vedeckú alebo 
odbornú diskusiu. Z uvedeného dôvodu nie je 
objektívne možné spomenúť všetkých, ktorí si to 
svojou vedeckou relevanciou zaslúžia. Celouni-
verzitne je bezo sporu mimoriadne známa pro-
rektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., 
ktorá je považovaná za jednu z najúspešnejších 
a najuznávanejších medzi akademikmi na PraF 
UK, a to nielen na pôde fakulty, ale aj mimo nej. 
Rovnako uznávaní sú aj mnohí ďalší, ako naprí-
klad dekan PraF UK prof. JUDr. Pavol Kubíček, 
CSc., prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., prof. 
JUDr. Jozef Beňa, CSc., prof. JUDr. Ľubor Ci-
bulka, CSc., prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., a 
veľa ďalších.

Publikačná činnosť
Za rok 2011 eviduje PraF UK celkovo 458 

bibliografických záznamov. V detaile ide o 11 

vedeckých monografií (z toho 5 veľkých komen-
tárov k zákonom), 5 vysokoškolských učebníc, 
49 vedeckých prác v nekarentovaných časo-
pisoch, 65 vedeckých prác v recenzovaných 
zborníkoch, 232 publikovaných príspevkov na 
vedeckých konferenciách a 4 učebné texty. 
Podiel doktorandov na celkovej publikačnej čin-
nosti je 105 publikácií. Úsilím vedenia PraF UK, 
ale aj jednotlivých katedier je, aby sa publikačná 
činnosť plošne zvýšila a neustále podnecujeme 
a snažíme sa motivovať nielen mladých dokto-
randov, ale aj pedagógov k aktívnemu publiko-
vaniu.

Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae 

(AFI)
Zborník Acta Facultatis Iuridicae Universita-

tis Comenianae vychádza pre Právnickú fakultu 
UK vo Vydavateľstve UK. Do AFI prispievajú za-
mestnanci, prípadne doktorandi. Príspevky sú 
recenzované a obsahujú resumé v slovenskom, 
nemeckom a anglickom jazyku. Prvýkrát vyšiel 
v roku 1966 a do roku 1975 vyšlo sporadicky 
len niekoľko čísiel (1968, 1969, 1973, 1975). 
Od roku 1977 vychádza zvyčajne jedenkrát za 
rok. V roku 2012 odsúhlasilo vedenie fakulty 
premenu zborníka AFI na vedecký časopis s pe-
riodicitou dvakrát do roka. Prvé číslo AFI v novej 
úprave by malo vyjsť do konca roka 2012. 

Granty
Nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedeckej, 

výskumnej a pedagogickej činnosti na fakulte 
zohráva riešenie vedeckovýskumných projektov 
podporovaných a financovaných prostredníc-
tvom grantov. Cieľom fakulty je, aby každá ka-
tedra participovala na riešení grantových úloh 

a projektov. PraF UK je zapojená do grantov 
APVV, VEGA, KEGA, ako aj grantov UK.

Nedá mi nespomenúť katedry, ktoré sú 
pri riešení grantov APVV mimoriadne úspešné. 
Napríklad Katedra správneho a environmentál-
neho práva s účinnosťou od septembra 2011 
pracuje na grante APVV-0448-10 „Právna úpra-
va správneho súdnictva v Slovenskej republike“. 
Ide o základný výskum v odbore správne právo 
s dosahom najmä na ďalšie odvetvia verejné-
ho a súkromného práva. Svojím obsahom ide 
o veľmi aktuálnu tému, pretože preskúmavanie 
rozhodnutí správnych orgánov verejnej správy 
súdmi zasahuje do základných práv občanov. 
Osobitne v ostatných rokoch pociťujeme nárast 
podaní na súdoch, ktoré sa dotýkajú danej prob-
lematiky. Jedným z dôvodov je aj reštrukturali-
zácia práce súdov, ale zrejme najdôležitejším je 
aplikácia európskeho správneho súdnictva, naj-
mä s ohľadom na princípy dobrej správy, ktoré 
sa dotýkajú všetkých občanov nášho štátu. Vý-
stupom z grantu sú priebežne vydávané zborní-
ky, jeden z nich z medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie. Finálnym záverom grantu bude návrh 
novej právnej úpravy preskúmavania rozhodnutí 
orgánov verejnej správy súdmi Slovenskej re-
publiky, vrátane dôvodovej správy, ktorá bude 
spolu s návrhom zákona predložená Národnej 
rade SR.

Rovnako vedecky úspešná je aj Katedra práv-
nych dejín, v rámci ktorej sa rieši grant APVV-
0607-10 „Kontinuita a diskontinuita práva na 
Slovensku v 20. storočí“. Jedným z veľmi za-
ujímavých výstupov je aj zriadenie internetovej 
stránky www.pravnedejiny.sk. Na nej riešitelia 
predmetného grantu publikujú rôzne vedecké 
príspevky, ktoré sú prístupné pre širokú odbor-
nú verejnosť. 

Nesporne za zmienku stojí významný prak-
tický výstup z projektu „Právo v globálnej spo-
ločnosti (Law in Global Society)“, ktorý bol 
podporený APVV (0540/2007), a v ktorom je 
zodpovedným riešiteľom prorektorka UK prof. 
JUDr. Mária Patakyová, PhD. Týmto relevantným 
výstupom je príprava nového Kódexu Správy a 
riadenia spoločností na Slovensku v roku 2008 
a príprava návrhu Európskeho modelového zá-
kona o obchodných spoločnostiach (European 
Model Company Act), ktorého prvé kapitoly sa 
na odbornú diskusiu predkladajú koncom sep-
tembra 2012. Na uvedených návrhoch partici-
povali riešitelia projektu v časti Corporate Gover-
nance and Auditing. 

PraF UK začína od januára 2013 počas na-
sledujúcich troch rokov implementovať vlastný 
projekt „Cudzojazyčný magisterský študijný 
program Law of European Integration and Glo-
balization“ získaný zo štrukturálnych fondov 
v rámci operačného programu Vzdelávanie. Pro-
jekt sleduje cieľ inovácie právnického vzdeláva-
nia na fakulte, pričom jeho ambíciou je stimu-
lovať modernú cudzojazyčnú výučbu už počas 
doby riešenia projektu. Okrem prípravy akredi-
tácie nového anglického študijného programu 
zahŕňa aj spustenie pilotných predmetov, prípra-
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vu študentov na prestížne medzinárodné súťaže 
v simulácii súdnych sporov, tvorbu učebných po-
môcok v rámci existujúceho bakalárskeho a ma-
gisterského študijného programu právo a tiež 
transfer inovatívnych foriem a metód do systému 
právnického vzdelávania v súlade s potrebami 
vedomostnej spoločnosti.

Doktorandské štúdium
Pre akademický rok 2012/2013 PraF UK 

prijala 15 denných doktorandov, 7 externých 
doktorandov a 4 zahraničných externých dok-
torandov. Celkový počet študentov 3. stupňa 
v dennej forme a v externej forme je 134 študen-
tov, z toho zahraničných doktorandov je 31. Je 
na mieste zmieniť sa aj o výskumnej a publikač-
nej práci mnohých doktorandov, ktorí publikujú 
vo vedeckých časopisoch a aktívne sa zúčastňu-
jú na vedeckých konferenciách. 

Vedecké konferencie
Jedným z prostriedkov, ako sa zviditeľňuje 

fakulta, no zároveň aj Univerzita Komenské-
ho v Bratislave, sú bezpochyby medzinárodné 
konferencie. Za posledné obdobie ich PraF UK 
usporiadala niekoľko. 

Jedinečným projektom bola veľká medziná-
rodná vedecká konferencia „Právo ako zjedno-
covateľ Európy – veda a prax“, ktorá sa konala 
v októbri 2010 pod záštitou predsedu Európ-
skeho parlamentu, prezidenta SR a rektora 
UK. Tou to medzinárodnou vedeckou konferen-
ciou sa začali oslavy 90. výročia právnej vedy 
a právnického vzdelávania na Slovensku. PraF 
UK začala svoju činnosť v roku 1921, je teda 
najstaršou a najväčšou slovenskou právnickou 
fakultou. Hlavným cieľom pri jej usporiadaní 
bola myšlienka medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie prístupnej širokej odbornej verejnosti 
(z akademickej pôdy i praxe), tak aby prepojila 
právnu vedu s právnou praxou a bola impulzom 
pre riešenie aktuálnych právnych otázok i prob-
lémov, pre odbornú diskusiu a rozvoj právnej 
vedy, právnej praxe a právnického vzdelávania. 
Na konferencii sa zúčastnilo v rámci dvanástich 
sekcií viac ako 450 aktívnych účastníkov a pri-
bližne 1400 divákov v publiku, čo deklaruje jej 
jedinečnosť v podmienkach Slovenskej republi-
ky, ale aj v strednej Európe.

Za zmienku určite stojí medzinárodná vedec-
ká konferencia zorganizovaná pri príležitosti 70. 
výročia prijatia tzv. Židovského kódexu, ktorá 
mala názov „Protižidovské zákonodarstvo na 
Slovensku a v Európe“ v septembri 2011. Or-
ganizátormi tejto konferencie boli Ústav pamäti 
národa, Európska sieť Pamäť a Solidarita a Ka-
tedra právnych dejín PraF UK.

Dobrá tradícia, ktorá pretrváva už šiesty rok, 
je každoročné organizovanie medzinárodnej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore.“ Táto konferencia sa vždy koná pod 
záštitou dekana PraF UK. Míľniky práva v stre-
doeurópskom priestore sú fórom, na ktorom 
doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezen-
tujú výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú o 
aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú rie-
šenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax. 
Ponúkajú však nielen výbornú príležitosť pre 
odborný rast, ale aj nadväzovanie a rozvíjanie 

osobných kontaktov s účastníkmi z právnických 
fakúlt zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, 
Rakúska a ďalších krajín. 

Nemožno nespomenúť 12. ročník medzi-
národnej konferencie „Communication as a 
Measure of Protection and Limitation of Human 
Rights. Information in Relation to Human Rights”, 
ktorý organizovala PraF UK v júni 2012 v spo-
lupráci s ďalšími troma prestížnymi európskymi 
právnickými fakultami a to s Právnickou fakultou 
Univerzity Warmińsko-Mazurskej v Olsztyne, 
Právnickou fakultou Univerzity Valencia a II. 
Právnickou fakultou Univerzity v Bari. Ide o pod-
ujatie s dlhoročnou tradíciou, ktoré sa po prvý 
raz vo svojej histórii uskutočnilo na Slovensku 
a umožnilo širokej slovenskej odbornej verej-
nosti stretnúť sa s odborníkmi zo zahraničia. 
Hlavným cieľom tejto konferencie bolo vytvore-
nie priestoru pre medzinárodnú a hlavne inter-
disciplinárnu akademickú diskusiu na aktuálnu 
tému. Tento ročník bol venovaný informáciám 
a spôsobu komunikácie v kontexte s ľudskými 
právami z pohľadu práva, ekonómie, politológie, 
náboženstva a ďalších humanitných vied. Široko 
koncipovaná téma konferencie a jednotlivých 
sekcií a prítomnosť odborníkov z rôznych ved-
ných disciplín vytvorila potenciál pre nastolenie 
nových otázok v tejto oblasti, zaujímavú diskusiu 
a formulovanie jedinečných záverov.

ŠVOČ
Na PraF UK sa v akademickom roku 

2009/2010 konalo fakultné kolo prvého roční-
ka ŠVOČ, čím PraF UK obnovila tradíciu týchto 
fakultných študentských konferencií. 

V akademickom roku 2011/2012 sa konal už 
tretí ročník tejto súťaže na fakultnej úrovni. Súťaž 
prebehla v dvoch sekciách, a to v sekcii verejné-
ho a v sekcii súkromného práva. Víťazi v oboch 
sekciách postúpili do česko-slovenského kola 
ŠVOČ, ktoré sa po prvýkrát konalo v roku 2012 
na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity 
v Brne za účasti reprezentantov právnických 
fakúlt Masarykovej univerzity v Brne, Trnavskej 
univerzity v Trnave, Univerzity Karlovej v Prahe, 
Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity 
Palackého v Olomouci a Paneurópskej vysokej 
školy v Bratislave. Súťaž prebiehala v dňoch 
17. a 18. 9. 2012 pod záštitou dekanky Práv-
nickej fakulty Masarykovej univerzity prof. JUDr. 

Naděždy Rozehnalovej, CSc., v štyroch sek-
ciách (sekcia súkromného práva, sekcia práva 
EÚ, práva duševného vlastníctva, energetického 
a IT práva, sekcia verejného práva I, II). V orga-
nizácii česko-slovenského kola sa partnerské 
univerzity budú striedať a PraF UK v budúcnosti 
zorganizuje popri fakultnom kole aj ŠVOČ na tej-
to úrovni.

Erasmus Mundus
PraF UK sa po prvýkrát vo svojej histórií zapo-

jila do schémy Erasmus Mundus, keď sa v roku 
2011 stala partnerom v konzorciu Erasmus 
Mundus – Partnerstvo pre Bielorusko, Ukrajinu 
a Moldavsko EMP-AIM (2011 – 2015). Koordi-
nátorom konzorcia a celého projektu je náš už 
niekoľkoročný LLP/Erasmus partner – Univerzi-
ta Mykola Romeria vo Vilňuse v Litve. Podstatou 
projektu je akademická mobilita študentov, dok-
torandov, postdoktorandov, vysokoškolských 
pedagógov medzi 17 partnerskými univerzitami, 
a to dvomi smermi. Jednak z krajín mimo priesto-
ru EÚ, a to z Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska, 
na partnerské univerzity v krajinách Európskej 
únie a naopak, v trvaní až do jedného roka.

Konklúzia 
Azda jedným z najmarkantnejších úspechov 

právnej vedy je, ak sa jej poznatky pretransfor-
mujú do platného práva, či na národnej (ústav-
né zákony, zákony), kontinentálnej (nariadenia, 
smernice) alebo medzinárodnej úrovni (medzi-
národné dohovory).

Tak ako každý úspech, aj úspech vo vede je 
relatívny, pretože objavenie niečoho nového, 
alebo rozriešenie niečoho komplikovaného, zá-
konite nastolí ďalšie vedecké aspekty a námety 
na skúmanie. Relativita vedeckého úspechu ale 
zaručuje neustálu prítomnosť motívu pokračovať 
vo vedeckej práci, a tým posúvať vedecké po-
znanie ďalej. 

Výrokom o vede som začal, výrokom aj skon-
čím. Anglický filozof a štátnik Francis Bacon 
povedal: „Nam et ipsa scientia potestas est 
– Lebo aj sama veda je mocou (silou)“. Mal 
na mysli silu poznania, ktorú ale všetci musíme 
udržiavať neustálym zdokonaľovaním.

JUDr. ondrej laciak, PhD., 
prodekan PraF Uk 

Študenti z Právnickej fakulty UK sa úspešne zúčastňujú na medzinárodných súťažiach v simulácii súdnych 
sporov.
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Detský sen o hrdinstve, ktorý končí dospelosťou
Všetci poznáme jeho knihy. Prežívali 

sme v nich život o statočnosti a cti. Vy-
rastali sme so slovami wigwam, squaw, 
Tujunga, Hatatitla. Literatúra pre zdanlivo 
mladý život, v ktorom sa však formujú zá-
kladné ľudské hodnoty. A slávny Karl May 
cez svojho Winetua nám ich rozdával. 
Chceli sme byť hrdinskí, vydržať bolesť 
a útrapy, chodiť ako vietor, vysledovať 
a trestať zlo, vážiť si seba, ctiť starších. 
Mysleli sme, že takí sme. A verili, že takí 
aj zostaneme. Ubehli roky a zabudli sme.

Celé generácie mládežníkov sledovali 
tieto príbehy a brali ich ako vzor. Určite 
v nich niečo zostalo. Lebo keby neboli, 
možno by bolo dnes všetko o niečo hor-
šie. Úžasný rozprávač, fantasta a učiteľ 
najmladších Karl May zomrel pred 100 
rokmi. Nie však jeho dielo. To zostane 
navždy.

Spoločnosť Artem pripravila už svoje 
8. tvorivé sympózium s touto témou. Zú-
častnilo sa na ňom 16 vybraných, predo-
všetkým mladých, umelcov zo Slovenska, 
Talianska a Ukrajiny. Zaujímavé pre nás 
bolo sledovať, ako túto tému prijali a ako 
ju dokázali vyjadriť v umeleckom diele. 
Ich obrazy priniesli ustavičnú prítomnosť 
tohto spisovateľa v nás. Jeho príbehy sú 
snom, ktorý trvá. Predstavili sme ich na 
výstave, ktorá má putovný charakter po 
európskych krajinách.

Významnou mierou sa do sympózia 
zapojili študentky a doktorandky Katedry 
výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty 
UK. Krásu a istotu kresby prezentovala 
Eva Srníková. Timea Golaszová len po-
tvrdila maliarske majstrovstvo, na ktoré-
ho rozvoji stále pracuje. S originálnymi 
obrazmi, priam scénografickými fériamy 
prchavého života a trvalej krásy prišla 

Zuzana Zliechovcová. Petra Ďumbálova 
sa pohráva s profesionalitou a prostotou 
maliarskeho výrazu. A Katarína Špačeko-
vá maľuje s farebným cítením.

Výstava, ktorá trvala od 12. septem-
bra 2012 v galérii Slovenského rozhlasu, 
mala veľký úspech. Viac sa o nej dozviete 
v katalógu na www.artem.sk.

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF Uk
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Tri nezameniteľné 
osobnosti

Siedme medzinárodné tvorivé sympózium spoločnosti Artem nielen pripome-
nulo, ale položilo závažnú existenčnú, alebo existencionalistickú otázku o vplyve 
spoločnosti na umelca i naopak. Jeho výsledky prezentovala výstava „Tri nezame-
niteľné osobnosti“, ktorá sa uskutočnila v septembri v Bratislave.

Traja ľudia, ktorých nesporne všetci poznáme, Jackson Pollock, Michelangelo An-
tonioni a Eugéne Ionesco by v tomto roku slávili 100 rokov svojho narodenia. Žili v jed-
nej dobe, tvorili v jednej dobe a hviezdami sa stali tiež spoločne. V čase, ktorý nebol 
o nič zložitejší ako ten dnešný. V dobe, na ktorú nedajú sladké hollywoodske filmy 
dopustiť, kedy bolo chudobných a hladujúcich viac ako kedykoľvek predtým, kedy aj 
bohatstvo a počty najbohatších narastali tiež ako nikdy predtým. Čo zachytili vo svojich 
dielach tieto osobnosti? Depresiu, absurditu, abstrakciu, prázdno, strach. Podklad im 
robilo bohatstvo. 

Medzinárodné zastúpenie 23 výtvarníkov reprezentovali umelci z Česka a Sloven-
ska, Talianska, Ruska, Ukrajiny a Chorvátska. Úspešne.

Veľmi prekvapila na tejto výstave najmladšia umelkyňa – Jana Ficová. Patrí k najta-
lentovanejším študentkám Katedry výtvarnej výchov Pedagogickej fakulty UK v Brati-
slave. 

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF Uk

Tímea Golaszová Eva Srníková

 3 osobnosti – Jana Ficová
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Praveké Slovensko očami detí 
alebo 

Od veľkého tresku po dnešok
V rámci akcie „Týždeň vedy a techniky“ bola na Katedre geológie a paleontoló-

gie PriF UK okrem iných podujatí vyhlásená aj výtvarná súťaž na tému Praveké Slo-
vensko očami detí – Od veľkého tresku po dnešok, podporovaná Ministerstvom 
školstva SR prostredníctvom grantu KEGA 3/7226/09 Využitie nových technológií 
(E-learning, Web testing) vo výučbe paleontológie. 

Súťaž nadväzovala na popularizačné 
prednášky „Ako to bolo na Slovensku 
v dobách minulých“ (Natália Hudáčko-
vá, Martin Sabol), „Dinosaury a šab-
ľozubé šelmy“ (Matúš Hyžný) a „Čo 
ukrývajú kamene“ (Natália Hudáčková). 
Popularizačné prednášky sú k dispozícii 
na webovej stránke prírodovedeckej fa-
kulty.

Do súťaže sa prihlásilo 9 tried zák-
ladných škôl, ako aj žiaci z dvoch ma-
terských škôl, prednášky si vypočulo 
približne 210 detí z 10 tried od 1. do 
4. ročníka ZŠ. Výtvarné dielka hodno-
tila 20-členná porota zostavená zo za-
mestnancov PriF UK, katedry geológie 
a paleontológie, katedry mineralógie 
a petrológie a Prírodovedeckého múzea 
SNM v Bratislave.

Nakoľko súťaž prebiehala v spolupráci 
s paleontologickým oddelením Prírodo-
vedného múzea v Bratislave, odovzdáva-
nie cien víťazom kategórií sa uskutočnilo 
práve na jeho pôde dňa 31. 5.

Po privítaní účastníkov si deti ešte raz 
prezreli vystavené práce, zástupcovia 
hodnotiacej poroty Dr. N. Hudáčková 
a RNDr. A. Ďurišová odovzdali vecné 
ceny víťazom. Zástupcovia škôl, z kto-
rých vzišli víťazi vo svojich kategóriách, 
si odniesli súbor základných fosílií na 
podporu výučby geológie a paleontoló-
gie na základných školách. Po prebera-
ní cien bola pre všetkých zúčastnených 
– žiakov a ich rodičov pripravená lekto-
rovaná prehliadka novootvorenej pale-
ontologickej expozície v Prírodovednom 
múzeu.

Natália hlavatá hudáčková, PhD.,
 PriF Uk

Martin 
Činovský 
– nositeľom 

svetových ocenení

Poštová známka 400. výročie kona-
nia Žilinskej synody získala 3. miesto 
v súťaži Grand Prix de l’exposition 
WIPA“ (Wiener internationale Postver-
zeichnung Ausstellung) organizova-
nej vo Viedni, ktorá je považovaná za 
najprestížnejšiu medzinárodnú súťaž 
o najkrajšiu známku sveta. 

Poštovú známku vytvoril v roku 2010 
prof. Dušan Kállay, akad. mal., spolu 
s doc. Martinom Činovským, akad. 
mal., ArtD., pedagógom Pedagogickej 
fakulty UK, ktorý akvarelom kolorovaný 
návrh známky transformoval do podoby 
miniatúrneho grafického diela vo forme 
oceľorytiny. 

Už koncom roka 2010 bola ocene-
ná dvoma cenami ministra dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a 
Krištáľovou známkou generálneho ria-
diteľa pošty. V apríli 2011 získala prvé 
miesto v súťaži „Grand Prix de l’Art Phi-
latlique“ v Bruseli v súťaži o najkrajšiu 
rytú známku Európskej únie (o tomto 
ocenení sme písali).

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF Uk

Víťaz v kategórii MŠ a 1. roč. ZŠ: Jonáš 
Schlögl, ZŠ Mudroňova 83

Kategória MŠ a 1. roč. ZŠ: Terezka Juráš-
ková, ŠPMND a G, Teplická 7

Víťazka v kategórii 4. roč. ZŠ: Andrea Filová, 
ZŠ P. Horova 16

Víťazka v kategórii 2. roč. ZŠ: Viki 
Vernerová, ZŠ Mudroňova 83
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Marika Kuboňová, M.A., 
pochádza z Bratislavy, ba-
kalársky stupeň vysokoškol-
ského štúdia absolvovala 
na Pedagogickej fakulte UK 
(PdF UK) v odbore anglický 
jazyk a literatúra – nemecký 
jazyk a literatúra. V magister-
skom stupni štúdia pokra-
čovala na prestížnej University College 
v Londýne (UCL) a v súčasnosti vedie 
vlastnú jazykovú školu. Marika Kubo-
ňová je aj naďalej v kontakte so svojimi 
bývalými pedagógmi, preto sme využili 
príležitosť a položili jej niekoľko otázok, 
týkajúcich sa začiatkov jej kariéry.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium ja-
zykov na PdF Uk? 
Jazyky boli vždy mojou doménou a bavi-

lo ma všetko, čo sa týkalo samotného štú-
dia cudzích jazykov. Už od prvého ročníka 
na gymnáziu som mala jasnú predstavu 
o svojom budúcom povolaní. Určite som 
chcela prekladať a tlmočiť. Počas štúdia 
na PdF UK som mala možnosť doučovať 
angličtinu a nemčinu a postupom času 
som zistila, že povolanie učiteľky cudzích 
jazykov je mi ešte bližšie. Na konci prvého 
ročníka už boli moje plány do budúcnosti 
úplne jasné, chcela som mať vlastnú jazy-
kovú školu a zároveň robiť preklady.

 
 

 

Čo môžete s odstupom času hod-
notiť ako pozitívne vo vašom štúdiu 
a čo vás naopak sklamalo, čo by ste 
v štruktúre štúdia zmenili? 
Obdobie môjho štúdia hodnotím pozitív-

ne. Prišla som do kontaktu s angličtinou 
a nemčinou z iného uhla pohľadu. Bavili 
ma prakticky všetky predmety, ktoré boli 
ponúknuté (dokonca aj vývinová biológia) 
a keby som mala tú možnosť, chodím na 
všetky. Oceňovala som najmä kurzy týka-
júce sa systému jazyka a tie pod vedením 
zahraničných lektorov. Vždy ma viac oslo-
vili prísnejší prednášajúci, ktorí racionál-
ne nástojili na plnení požiadaviek svojich 
kurzov. Naopak laxný prístup ma odrádzal. 
A čo by som zmenila? Prijala by som viac 
kurzov zameraných na preklad. Študen-
tom by som ponúkla možnosť zamerať 
sa na učiteľstvo s nosnými predmetmi, 
zaoberajúcimi sa buď prekladom, literatú-
rou alebo jazykom a podľa toho si vybe-
rať jednotlivé kurzy. Podľa môjho názoru 

čiastočne absentuje aj kontakt so živým 
jazykom. Každá minca má však dve strany 
a je potrebné byť kritický aj k samotným 
študentom. Aby ste boli v jazyku úspešný, 
je nutné neustále pracovať na jeho rozvíja-
ní a vlastná iniciatíva študentov je v tomto 
smere neraz na bode mrazu. 

aký bol váš obľúbený predmet na Pe-
dagogickej fakulte Uk? 
Didaktika cudzieho jazyka, lebo som jej 

musela venovať minimálny čas potrebný 
len na obsiahnutie základnej terminológie. 
Osvojovala som ju veľmi ľahko, azda aj pre-
to, že mama je učiteľka a možno ju mám 
v krvi. Dovolím si byť aj konkrétna, lebo ob-
ľúbenosť predmetu je z veľkej miery daná 
aj vyučujúcim. Z anglického jazyka som 
rada chodila na predmety pani doc. PhDr. 
Gabriely Lojovej, PhD., a pani PaedDr. 
Dagmar Blight, PhD. Na katedre nemec-
kého jazyka som rada chodila na predmety 
k PhDr. Milanovi Žitnému, CSc.

Prečo ste sa rozhodli študovať magis-
terský stupeň štúdia v zahraničí? 
Odmalička som rada hľadala náročnejšie 

cesty, nielen k poznaniu. Nestačila mi len 
predstava zúčastniť sa na programe Era-
smus v Luxembursku, ale nadchla som sa 
pre štúdium nemčiny v Londýne. Potrebo-
vala som novú výzvu a chcela som vyvinúť 
maximum úsilia na to, aby som nemala titul 
len na ozdobu. 

ako ste sa dozvedeli o tejto možnos-
ti štúdia v zahraničí a ako prebiehali 
prijímacie pohovory? 
Základné informácie som si vyhľadala na 

internete, pričom veľkou oporou mi bol môj 
mladší brat, ktorý bol pionierom našej rodi-
ny, čo sa týka štúdia v zahraničí. Samotné-
mu prijatiu na jednu z popredných univerzít 
sveta predchádzalo veľké množstvo byro-
kracie. Motivačný list som prepisovala viac 
ako desaťkrát, kým som s ním bola spo-
kojná. Prihlášky som poslala na tri vysoké 

školy, pričom som veľmi neve-
rila, že mi uznajú kredity, ktoré 
som získala za kurzy na PdF UK. 
Na základe motivačného listu 
a študijného priemeru mi posla-
li conditional offer s tým, že ak 
priemerná známka zo štátnic ne-
bude horšia ako B, som prijatá. 
Niektorí uchádzači musia ešte 
absolvovať prijímacie interview, 
ja som však nemusela.

Štúdium v zahraničí je finanč-
ne veľmi náročné. ako sa vám 
podarilo prekonať túto pre-
kážku?

Vo Veľkej Británii si môže 
študent požiadať o študentskú 

pôžičku, ktorá pokryje školné a začne ju 
splácať až vtedy, keď začne zarábať nad 
určitú hranicu. Do minulého roka bola 
výška ročného školného pre bakalársky 
stupeň štúdia okolo 3000 libier, dnes je to 
už 9000. Výška školného pre magisterský 
stupeň štúdia, t. j. tri trimestre (12 mesia-
cov) je rôzna, pohybuje sa od 4000 až do 
22 000 libier pri business kurzoch. Ja som 
platila cca 4 500 libier a pôžičku som si zo-
brala zo študentského pôžičkového fondu 
na Slovensku.

Môžete porovnať štúdium na Sloven-
sku a vo veľkej británii? 
Počas štúdia sa mozog musel naučiť roz-

mýšľať trilingválne, čo často viedlo k nad-
mernej únave. Postupom času som si na 
tento stav zvykla, problémom sa stalo skôr 
to, že štúdium bolo náročné. Študovala som 
odbor German Studies: Language, Culture 
and History. Pozitívnym aspektom štúdia na 
Slovensku je najmä to, že je prakticky bez-
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Zvíťazili sme v Novom Sade 
s prácou o remodelácii aorty

Na Medzinárodnom kongre-
se študentov medicíny, ktorý 
sa konal od 19. 7. do 21. 7. 
v srbskom Novom Sade už 
siedmykrát, sme sa zúčastnili 
ako študenti LF UK v Bratislave 
s prácou: „Remodelling of the 
aorta in the models of L-NAME- 
and 24-hour illumination-indu-
ced hypertension“ (Remodelá-
cia aorty na modeloch L-NAME 
a 24-hodinovým svetlom indu-
kovanej hypertenzie). Práca, 
ktorá je súčasťou výskumnej 
úlohy VEGA, vznikla pod od-
borným vedením školiteľov 
prof. MUDr. Fedora Šimka, 
CSc., FESC, a MUDr. Kristíny 
Bednárovej-Repovej z Ústavu 
patologickej fyziológie LF UK.

V druhom najväčšom meste 
Srbska, v Novom Sade, sa už 
počas šiestich rokov za sebou 
koná Medzinárodný kongres 
študentov medicíny (International Me-
dical Students’ Congress in Novi Sad). 
Tradičným organizátorom je Lekárska 
fakulta Univerzity v Novom Sade, ktorá 
vedeckej aj spoločenskej organizácii 
podujatia prikladá veľký význam. Na kon-
grese participovalo vyše 200 aktívnych 
účastníkov, pričom 80 % z nich bolo 
zahraničných, prakticky zo všetkých 
svetadielov. Spoločenský význam po-
dujatia podčiarkovala skutočnosť, že pri 
slávnostnom otvorení kongresu sa na pri-
vítaní účastníkov podieľali nielen rektor, 
dekani a profesorský zbor univerzity, ale 
dokonca aj členovia parlamentu na čele 
s ministerkou zdravotníctva autonómnej 
oblasti Vojvodina. 

Vedecký program otvorili pozvaní 
prednášatelia s vysokým medzinárodným 
kreditom. Samotná súťaž bola rozdelená 
do deviatich tematických sekcií. 

Na kongrese sme reprezentovali Le-
kársku fakultu UK prácou: Remodelácia 
aorty na modeloch L-NAME a 24-hodi-
novým svetlom indukovanej hyperten-
zie. Hypertenzia je rizikovým faktorom 
číslo 1 kardiovaskulárnej medicíny. Trpí 
ňou 30 % ľudstva a jej kontrola zďale-
ka nie je dostatočná. Preto výskum re-
modelácie srdca a aorty na rozličných 

modeloch hypertenzie je jednou z naj-
pertraktovanejších tém experimentálnej 
kardiológie. V práci sme ukázali, že spô-
sob prestavby aorty v zmysle jej hyper-
trofického rastu a fibrotickej remodelácie 
je výrazne odlišný v závislosti od stimu-
lu, ktorý hemodynamické preťaženie, a 
teda aj poškodenie periférnych orgánov, 
vyvoláva. Prácu sme prezentovali ako 
prednášku, pričom diskusia z pléna bola 
mimoriadne búrlivá a bohatá. 

V konkurencii dvadsiatich prezentova-
ných prác sme v patofyziologickej sekcii 
získali 1. miesto. Dosiahnuté výsledky 
natoľko zaujali odbornú verejnosť, že 
sme boli pozvaní k prezentácii na ďalšie 
dve medzinárodné súťaže.

Podujatie malo vysokú vedeckú aj spo-
ločenskú úroveň. Sme radi, že sme mohli 
takto reprezentovať Lekársku fakultu UK 
v Bratislave aj Univerzitu Komenského. 

Touto cestou by sme chceli vyjadriť 
úprimnú vďaku školiteľom prof. MUDr. 
Fedorovi Šimkovi, CSc. a MUDr. Kristíne 
Bednárovej-Repovej, ako aj Bc. Kristíne 
Krajčírovičovej za čas, ktorý nám venova-
li a za ich všestrannú pomoc.

lenka Šlapáková a tomáš baka, 
študenti lF Uk

platné. Slovenskí študenti sú veľmi šikovní 
a je im ponúkané kvalitné vzdelanie od kva-
litných a kvalifikovaných prednášajúcich. Je 
na nich, ako s týmto potenciálom naložia. 
Ak by som zostala študovať magisterský 
stupeň na Slovensku, ocenila by som dĺžku 
jeho trvania (2 roky). Magisterský stupeň 
štúdia zaberá na UCL 12 mesiacov, počas 
ktorých má študent 6 predmetov vrátane 
písania záverečnej práce. Veľký dôraz sa 
kladie na štúdium sekundárnej literatúry. Na 
každú prednášku bolo dôležité prísť pripra-
vený a vedieť sa aktívne zapojiť do diskusie. 
90 % všetkého času stráveného v Londýne 
som venovala štúdiu a samoštúdiu. Harmo-
nogram dňa bol jednoznačný od prvého 
až do posledného dňa. Vstať, ísť do školy, 
potom do knižnice a domov zase študovať. 
Rozdiel je aj v systéme hodnotenia, píšu sa 
testy a eseje. Test opravujú traja skúšajúci, 
pričom jeden je z inej vysokej školy alebo 
univerzity. Ústnu skúšku som absolvovala 
len jednu, aj to len ako súčasť jednej veľkej 
skúšky, ktorej výsledok bol zrátaním parciál-
nych výsledkov počas celého roka.

aký bol váš obľúbený predmet na 
UCl? 
Predmety na tejto škole idú do hĺbky, 

napr. literárne boli viac zamerané na čiast-
kové aspekty. Najviac ma oslovil predmet 
Reading Modern Novels a Elfriede Jelinek. 
Analýza diel bola zameraná na vopred ur-
čené aspekty, oslovil ma marxisticko-femi-
nistický prístup. Študent zo slovenskej vy-
sokej školy vojde do úplne iného systému 
štúdia a zvyknúť si naň je náročné. Najza-
ujímavejším a zároveň najťažším predme-
tom bol nácvik prekladateľských zručností, 
ktorý bol ukončený 3-hodinovou písomnou 
skúškou (preklad z a do nemeckého jazyka 
plus analýza translátu). 

Čo vám dáva učiteľské povolanie? 
Učiteľské povolanie, aj keď to možno 

mnohí tak nevidia, je veľmi atraktívne. Ne-
ustály kreatívny kontakt s ľuďmi, možnosť 
sebareflexie a ďalšieho profesijného rastu 
zaručujú, že sa v práci nikdy nebudete nudiť. 
Mňa momentálne táto práca napĺňa, preto-
že viem, že som pre mnohých ľudí zdrojom 
ďalšieho poznania a pre deti zároveň aj 
vzorom. Preto je pre mňa dôležité vykoná-
vať učiteľské povolanie s nadšením, láskou 
a zodpovednosťou podčiarknutou kvalitou 
odovzdávaných informácií. Uznávam, že 
finančné ohodnotenie je podpriemerné, 
preto som sa rozhodla pre uplatnenie toh-
to povolania v súkromnej sfére. Môžem si 
sama organizovať čas a aj finančný aspekt 
nie je nezaujímavý. Na druhej strane musíte 
byť pripravený na neustály aktívny prístup 
smerom k potenciálnym klientom. 

Mgr. katarína hromadová, PhD., PdF Uk
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V dňoch 5. – 8. septembra 2012 
sa v priestoroch Univerzity Lau-
sanne vo Švajčiarsku uskutočnil 
piaty ročník Svetového študent-
ského environmentálneho summi-
tu (World Student Environmental 
Summit). Sme radi, že sme ako 
zástupcovia Univerzity Komenské-
ho mohli byť spolu s ďalšími 80 
účastníkmi z celého sveta jeho sú-
časťou.

Univerzita Lausanne je známa tým, že 
ochrana životného prostredia a udržateľ-
ný rozvoj je pre ňu veľmi dôležitá. Svedčí 
o tom aj fakt, že má vypracovanú vlastnú 
Agendu 21. Jej aktivity navyše nekončia 
iba „na papieri“, ale mnohé princípy pre-
náša aj do praxe. Pavilóny stavia v po-
dobe pasívnych domov, využíva slnečné 
kolektory a vodu z blízkeho Ženevského 
jazera, na jej pozemkoch sa pestuje ku-
kurica a trávniky spásajú ovce. 

Motívom summitu bolo heslo „Let´s 
change!“. Študenti univerzity ako orga-
nizátori summitu chceli prostredníctvom 
podujatia upozorniť, že bez výraznejšej 
zmeny v našom správaní dôjde v život-
nom prostredí k nezvratným zmenám. 
Tie budú mať v konečnom dôsledku 
vplyv na celé ľudstvo.

Ústredná téma „zmeny“ sa týkala 
troch úrovní – spoločenskej, medziná-
rodnej a individuálnej. Po otváracom 
ceremoniáli sme absolvovali tri dni in-
tenzívnych prednášok a workshopov. 
Diskutovali sme o tom, čo zmena zna-
mená, analyzovali sme úlohu aktérov ve-
rejného, ekonomického, mimovládneho 
a univerzitného sektora v súvislosti so 
zmenou smerujúcou k udržateľnosti a 
čo môže každý z nich urobiť pre jej pod-
poru. Zaujímalo nás tiež, aký typ zmeny 
títo aktéri presadzujú a na aké prekážky 
pri tom narážajú. 

Rovnako sme sa venovali zmenám na 
medzinárodnej úrovni, kde sme sa sú-
stredili na vybrané nástroje a mechaniz-
my a skúmali úskalia pri ich uplatňovaní. 
Rozprávali sme sa aj o nezastupiteľnej 
úlohe mimovládnych organizácií a mla-
dých ľudí v tomto procese. 

Posledný deň bol program zamera-
ný na mechanizmy zmeny v správaní a 
zmýšľaní ľudí. Kládli sme si otázky „Čo 
bráni zmene na individuálnej úrovni?“, 
„Súvisia tieto prekážky s našimi hod-
notami a identitou?“, „Do akej miery 
sme slobodní pri zmene našich návy-
kov týkajúcich sa spotreby?“. Deň sme 
ukončili diskusiami o tom, ako môžeme 
rozbehnúť nový environmentálny projekt 
na našej univerzite a ako takýto projekt 
neskôr rozvinúť do podnikateľskému 
zámeru. Dlho sme debatovali aj o pre-
pojení poznatkov, ktoré sme nadobudli 
počas summitu. 

Program bol obohatený o exkurziu 
po kampuse univerzity s dôrazom na jej 
„zelené aktivity“ a návštevu budovy OSN 
v Ženeve. Tam sme okrem prehliadky 
priestorov absolvovali aj časť prednášok 
summitu. 

Dôležitou súčasťou programu bola 
prezentácia účastníckych projektov. Jej 
cieľom bolo predstaviť úspešné udrža-
teľné aktivity na našich univerzitách, kto-
ré by mohli byť užitočné a inšpiratívne aj 
pre ostatných. Všetky projekty nájdete 
na webovej stránke www.wsen.org.

Participácia na summite bola pre nás 
úžasne podnetná a inšpirujúca. Touto 
cestou by sme sa chceli poďakovať zá-
stupcom našej univerzity, ktorí nám účasť 
na podujatí umožnili. Veríme, že nado-
budnuté poznatky a kontakty sa nám as-
poň čiastočne podarí uplatniť aj na našej 
univerzite.

Ivana Kohutková a Peter Baus, 
doktorandi na Katedre krajinnej ekológie

PriF UK

Jana Macounová a Viliam Csáder pri prezeraní 
si stálej výstavy k dejinám Lekárskej fakulty 

Segedínskej univerzity. Foto: M. Grófová

Každoročné jesenné konferencie organi-
zované Spoločnosťou archívov maďarských 
vysokoškolských inštitúcií sa stali už tradí-
ciou. Ani tento rok nebol žiadnou výnimkou 
a konferenciu, ktorá sa konala v dňoch 4. 
– 6. septembra 2012 v Segedíne (Szeged) 
sponzoroval Národný kultúrny fond. Miestom 
rokovania sa na dva dni stala Filozofická a na 
jeden deň Lekárska fakulta Segedínskej uni-
verzity. Archivári upriamili svoju pozornosť 
na menej študovanú problematiku, akou sú 
študentské domovy a názov tohoročnej kon-
ferencie znel Internáty/kolégiá v domácej 
vysokoškolskej výchove – ubytovanie alebo 
miesto vzdelania? Súčasťou tohoročného ro-
kovania bol aj blok prednášok týkajúcich sa 
aktuálnych otázok maďarského archívnictva, 
nakoľko sa rok 2012 stal pre našich južných 
kolegov prelomovým v oblasti organizácie 
archívnictva a to slovenské prešlo obdobný-
mi zmenami v roku 2002. 

Rokovanie prebiehalo striedavo v konfe-
renčnej miestnosti Filozofickej fakulty a Le-
kárskej fakulty Segedínskej univerzity. Kon-
ferenciu otvoril svojím príhovorom profesor 
József Pál, prorektor pre medzinárodné vzťahy 
Segedínskej univerzity, a jej účastníkov privítal 
predseda Spoločnosti archívov maďarských 
vysokoškolských inštitúcií László Molnár. 

Na tomto odbornom podujatí sa s pred-
náškami doplnenými o prezentácie zúčastnili 
archivári z viacerých univerzít a vysokých škôl 
v Maďarsku. Veľmi zaujímavými boli prednášky 
kolegýň z Archívu Západomaďarskej univerzi-
ty v Šoproni, ktoré sa svojím obsahom viazali 
na územie Slovenska. Éva Sági v príspevku 

Zúčastnili sme sa na konferencii 
maďarských    archivárov

„Let‘s change!“
D í v a M e  S a  P o  S v e t e
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Publikácie 
vydané vo Vydavateľstve UK 

(máj – september 2012)

Študijná literatúra
birčák, J.: O fyzike ako rozprávke
bujalková, M., Jurečková, a.: Introduc-
tion to Latin Medical Terminology
Červeňová, o. a kol.: Pediatria pre poslu-
cháčov zubného lekárstva
Ďurfinová, M., brechtlová, M.: Bioche-
mické mechanizmy neurotransmisie vo ve-
getatívnom nervovom systéme
erdélyi, l., Gombárik, P.: Anglický jazyk 
pre študentov FMFI UK. Aplikovaná mate-
matika
Follrichová, M.: Novinárska publicistika 
emocionálneho typu
Foltinová, J.: Histológia pre poslucháčov 
biomedicínskej fyziky
Fulková, e.: Prehľad pedagogiky
Galatová, J.: Introduction to Latin Medical 
Terminology for overseas Students of Me-
dical Schools
Gál, Zs.: The 2007 – 2009 Financial Crisis
Gerbery, D., Džambazovič, r.: Inovatívne 
orientácie v sociálnej politike: Perspektíva 
sociálnej inklúzie
Gombárik, P.: Anglický jazyk pre študen-
tov FMFI UK. Matematika
holzerová, J.: Modelovanie chorôb a cho-
robných stavov
Charfaoui, e.: Nemecký jazyk pre nefilo-
lógov
Charfaoui, e.: Nemecký jazyk pre nefiloló-
gov. Kľúč k cvičeniam a testom
Cholvadová, b., erdelský, k., Masarovi-
čová, e.: Praktikum z fyziológie rastlín
kalaš, a.: Filozofická príprava na lektúru 
básne Tita Lucretia Cara
kohútová, M., valent, a.: Chemical Cal-
culations and Introduction to Laboratory 
Work in General and Inorganic Chemistry
klátiková, e.: Anglický jazyk pre študentov 
FMFI UK. Informatika
kolektív: Slovenčina pre zahraničných 
študentov
láštic, e.: V rukách politických strán
lukšík, i.: Kultúra škôl a výchovných za-
riadení
Majerčíková, J.: Rodina s predškolákom
Majzlan, o., Fedor, P.: Základy ekológie 
a environmentalistiky pre pedagogické 
smery
Maťašová, k.: Neonatológia
országhová, Z., Schlarmannová, J.: Zo-
ológia chordátov
ostatníková et al.: Laboratory Guide to 
Medical Physiology
ružička, P.: Technogenéza geomateriálov 
I. – Anorganické spojivá
Švec, Š.: Inovatívne prístupy v didaktike
Wawruch, M., laššákova, M., tisoňová, 
J.: Kapitoly z klinickej farmakológie
Zaviš, M.: Staroveký svet zdravia a choroby
Zemanová, a.: Anglický jazyk pre študen-
tov FMFI UK. Kurz pre mierne pokročilých

Monografie
Dávidová-Zapletalová, v.: Cesty sloven-
ského šansónu
ružičková, J., lehotská, b. a kol.: Vy-
brané terestrické biokoridory a biocentrá 
v kontaktnej zóne Trnavskej pahorkatiny 
a Malých Karpát
kruláková, a.: Tri cesty od romantizmu
Staroňová, k. a kol.: Inovácie vo verej-
nom sektore Slovenska
Sičáková-beblavá, e., beblavý, M., lov-
rantová, k., kollár, M.: Slamené či oce-
ľové putá ?
Živný, h.: Teoretické a praktické koncepty 
liečby a doliečovania závislostí

Zborníky
Acta Facultatis Educationis Physicae Uni-
versitatis Comenianae
Acta Facultatis Theologicae Universitatis 
Comenianae Bratislaviensis 1
Acta Facultatis Theologicae Universitatis 
Comenianae Bratislaviensis 2
Gáborová, M.: Na zlome času
Chlebová, Z.: Interpretácia textu v medzi-
odborových súvislostiach
kolektív: Jazykoveda v pohybe
kozáková, l., Starovecká, Z.: Preklada-
teľské listy 1
Péč, M., Péč, J.: Súčasné problémy vý-
skumu v biológii a medicíne I
Pokroky v anorganickej chémii
Pokroky vo farmakológii v Slovenskej re-
publike VII
Prostredník, o.: Justification Accarding to 
Paul. Exegetical and Theological Perspec-
tives
Spring Conference on Computer Graphics
Studia Orientalia Slovaca 10.2, 2011
Surfint – Sren III

Publikácie na CD
bujdák, J.: Úlohy a príklady chemickej 
olympiády zo všeobecnej chémie
Golais, F.: Všeobecná, bunková a moleku-
lárna virológia
Janek, M.: Koloidná chémia
kolektív: Karcinóm prsníka
kolektív: Prvá pomoc pre medikov
oravec: Hyperlipoproteinémie
oravec, S.: Ochorenia endokrinného sys-
tému
tarcsiová, D.: Prstové znaky a pedagogi-
ka sluchovo postihnutých
Zborník – Študentská vedecká konferen-
cia PriF UK 2012
Zborník – Študentská vedecká, odborná 
a umelecká činnosť. Celoštátna konferen-
cia FTVŠ 2012

Ročenky k akademickému roku 
2012/2013

nazvanom Od banskoštiavnického kolégia 
po apartmány? predstavila spôsob ubytova-
nia študentov tohto kolégia počas pôsobenia 
akadémie v Banskej Štiavnici. Nešlo o ubyto-
vanie v internátoch, ale u miestnych obyvate-
ľov, v tzv. komorách, kde sa študenti stretávali 
s vlhkom, nevykúrenými priestormi a informo-
vala o situácii po presťahovaní akadémie do 
Šopronu v rokoch 1918 – 1919. Rita Tamásné 
Szemerey priblížila v príspevku Pokračovanie 
tradícií banskoštiavnických študentov na Šo-
pronskej univerzite tradície banskoštiavnic-
kých študentov, ktoré si priniesli so sebou na 
univerzitu do Šopronu, ako aj o zákaze politic-
kých orgánov v rokoch 1951 – 1968 pestovať 
banskoštiavnické študentské tradície z čias 
akadémie pôsobiacej v Banskej Štiavnici. 

Za Archív UK v Bratislave predniesla od-
borný príspevok s názvom Internáty Univerzi-
ty Komenského v Bratislave v rokoch 1919 
– 1950 Mária Grófová. Vo svojej prednáške 
doplnenej o prezentáciu priblížila situáciu 
v ubytovaní študentov novovzniknutej univer-
zity, venovala sa nielen zriadeniu internátov 
osobitne pre študentov a pre študentky, pod-
mienkam na ich prijatie do internátov, snahám 
o vybudovanie moderného vysokoškolského 
internátu, ktorý sa podarilo otvoriť pre takmer 
400 študentov v roku 1929, ale aj inštitúciám 
fungujúcim pri internátoch, do kompetencie 
ktorých patrilo zbieranie informácií o sociál-
nych pomeroch študentov, prichádzajúcich na 
UK, pomoc v sociálnych záležitostiach, ako aj 
sledovanie dobrého zdravotného stavu študen-
tov, ktorým v prípade potreby preplácalo tzv. 
ozdravné pobyty vo Vysokých Tatrách vtedajšie 
ministerstvo školstva a národnej osvety.

V rámci pripravených exkurzií v popoludňaj-
ších hodinách jednotlivých rokovacích dní sme 
navštívili Archív župy Čongrád, kde sme mali 
možnosť vidieť jeho priestory i depozitáre, bližšie 
spoznať typológiu archívnych fondov a nazrieť aj 
do knižnice. V biskupskom paláci nás sprievod-
ca oboznámil s dejinami biskupstva, nasledovala 
prehliadka jeho reprezentačných priestorov i ar-
chívu, v ktorom na nás čakali ukážky tých najza-
ujímavejších dokumentov. Zúčastnili sme sa tiež 
na kultúrno-náučnej prehliadke mesta Segedín 
vedenej odborným sprievodcom, ktorá koreš-
pondovala s témou – zahŕňala univerzitné a inter-
nátne budovy postavené v minulom storočí. V zá-
vere posledného rokovacieho dňa sme sa pozreli 
aj do Univerzitnej knižnice Kuna Klebelsberga a 
archívu Segedínskej univerzity. 

Bolo veľmi zaujímavé počas prednášok na-
šich kolegov porovnávať zachované archívne 
dokumenty k tejto téme, ich typológiu, historic-
ké možnosti ich zachovania i súčasnú ochranu 
ich uloženia s tým, čo máme a čo nemáme 
„doma“.

Jana Macounová, archív Uk

Zúčastnili sme sa na konferencii 
maďarských    archivárov
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Šesťdesiat rokov Farmaceutickej fakulty UK
Kolektív autorov pod editorským vedením doc. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., prvého prodekana 

FaF UK, napísal a vydal dvojdielnu monografiu: 60 rokov Farmaceutickej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave (1952 – 2012).

V prvej časti po úvodnom slove dekana FaF UK sú stručne zhrnuté začiatky farmaceutického vzdelávania na Slo-
vensku, vznik fakulty dňom 1. 9. 1952, jej postavenie v bývalej ČSR a zmeny v roku 1989. V ďalšej časti sú publiko-
vané portréty doterajších dekanov a insígnie.

V následnej časti je potom analyzovaná edukačná a vedecko-výskumná činnosť, základné informácie o profeso-
roch a doktoroch vied a čestných doktorov honoris causa, informácie o akademickom senáte a našej alma mater UK.

Jadro publikácie tvorí analýza vývoja edukačnej a vedecko-výskumnej činnosti katedry farmaceutickej analýzy 
a nukleárnej farmácie, katedry chemickej teórie liečiv, katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, katedry farmaceutickej chémie, katedry farma-
kológie a toxikológie, katedry organizácie a riadenia farmácie, katedry farmakognózie a botaniky, katedry fyzikálnej chémie liečiv, katedry galenickej 

farmácie, katedry jazykov, katedry telesnej výchovy a športu, univerzitnej a fakultnej 
lekárne, záhrady liečivých rastlín a ústrednej knižnice FaF UK.

Obsah druhého dielu tvorí zoznam absolventov farmácie z rokov 1953 – 2011. 
Z neho vyplýva, že FaF UK doteraz vychovala už do 10 000 absolventov.

Recenzované dielo je napísané stručne, pútavo, na základe využitia najdôležitej-
ších historických dokumentov, pritom komplexne a poskytuje obraz o doterajšom 
vývoji, výsledkoch práce a význame FaF UK v Bratislave.

Analýza jeho obsahu ukazuje, že je historickým a dôstojným prínosom nielen k ju-
bileu FaF UK, ale i dôležitým príspevkom k štúdiu vývoja vysokoškolského štúdia 
u nás.

prof. rNDr. Jozef Čižmárik, PhD., Dr. h. c., 
FaF Uk bratislava

   Učebnica pre päť fakúlt UK

V závere uplynulého kalendárneho 
roka bola vo Vydavateľstve Univerzi-
ty Komenského v Bratislave vydaná 
vysokoškolská učebnica „Základné 
chemické výpočty“ od autora Jozefa 
Tatierskeho. 

Predmetom recenzovaného diela sú zák-
ladné chemické výpočty, ktoré nepochybne 
predstavujú tú časť základného vzdelania che-
mika, bez ktorého je jeho zmysluplný pohyb 
v chemickom laboratóriu úplne nepredstavi-
teľný. Navyše, základné chemické výpočty 
reprezentujú prienik troch základných príro-
dovedných disciplín – chémie, fyziky a mate-

matiky a nevyhnutne zasahujú aj do ďalších 
disciplín: biológie, geológie, environmentalis-
tiky, farmácie a medicíny.

Autorovi sa podarilo využiť svoje mnohoroč-
né skúsenosti vysokoškolského učiteľa Prí-
rodovedeckej fakulty UK a vytvoril modernú, 
starostlivo premyslenú a dôkladne prepraco-
vanú učebnicu pre študentov bakalárskeho 
stupňa štúdia v odboroch chémia, bioché-
mia a učiteľstvo chémie v kombinácii s iným 
predmetom na domácej fakulte. Sme však 
presvedčení, že učebnica má potenciál vyu-
žitia aj na ďalších fakultách UK, a to na FMFI 
UK (študijné programy bakalárskeho stupňa 
– biomedicínska fyzika, fyzika, obnoviteľné 
zdroje energie a environmentálna fyzika) a 
FaF UK (pre predmet všeobecná a anorganic-
ká chémia v 1. ročníku). Pre medicínske od-
bory (na oboch lekárskych fakultách UK) sú 
najprínosnejšími kapitoly venované zloženiu 
roztokov a ich osmotickému tlaku, rozpust-
nosti, elektrolytickej disociácie látok a oxi-
dačno-redukčných dejov. Tieto kapitoly sú 
užitočným doplnkom prednášok a seminárov 
z lekárskej chémie. 

Recenzované dielo určite poslúži aj mno-
hým stredoškolským učiteľom chémie a pra-
covníkom v laboratóriách základného a apli-
kovaného chemického, farmaceutického, 
medicínskeho výskumu, ktorí si už s odstu-
pom času nie sú celkom istí, ako sú naprí-
klad definované veličiny vyjadrujúce zloženie 
roztokov: zlomky (hmotnostný, objemový, mó-
lový), koncentrácie (hmotnostná, objemová, 

látkového množstva, počtu častíc) a ďalšie 
(molalita, rozpustnosť), príp. nevhodné, ale 
široko používané jednotky: promile (‰), ppm, 
ppb, ppt.

Je priam symbolické, že publikácia RNDr. 
Jozefa Tatierskeho, PhD., sa dostala na trh 
nielen v Medzinárodnom roku chémie (2011), 
ale aj pol storočia od oficiálneho prijatia Me-
dzinárodnej sústavy jednotiek, známej ako SI, 
ktorú zatiaľ plne nezaviedli len tri štáty našej 
planéty (USA, Libéria a Mjanmarsko – pred-
tým Barma). Pomerne rozsiahla učebnica 
(216 strán) je napísaná jasným a dobre zro-
zumiteľným štýlom, postupne buduje myšlien-
kový systém od najjednoduchších pojmov, zá-
konov a pravidiel až po ich relatívne náročnú 
aplikáciu v zložitejších príkladoch. K rýchlej-
šiemu pochopeniu problematiky základných 
chemických výpočtov prispieva pekná grafic-
ká úprava textu a názornosť obrázkov, vzorcov 
a schém. Zrozumiteľnosť textu zvyšuje tiež 
skutočnosť, že každá zo 14 kapitol je samo-
statným celkom. 

Za pozitívnu možno považovať skutočnosť, 
že učebnica prináša vo svojej poslednej kapi-
tole bibliografické odkazy na učebnice z prob-
lematiky chemických výpočtov, ktoré vyšli 
v slovenskom jazyku v poslednom polstoročí.

S pokojným svedomím možno odporúčať 
toto dielo ako vhodný doplnkový zdroj infor-
mácií aj študentom vyšších ročníkov uvede-
ných piatich fakúlt našej alma mater.

doc. rNDr. vladimír Fajnor, PhD., 
rNDr. lucia andrezálová, PhD., lF Uk



23P r e D S t a v U J e M e  N o v é  k N i h Y

Kardioonkológia
Problematika vzťahov medzi kardio-

logickými a onkologickými ochore-
niami je v ostatnej dekáde veľmi živá 
a zároveň nesmierne zložitá a vážna. 
Ako sa máme na prepojenie kardioló-
gie a onkológie pozerať z vedeckého 
a praktického hľadiska? Skončili sa už 
definitívne niektoré problémy týkajúce 
sa kardiotoxicity protinádorovej liečby 
alebo pretrvávajú do súčasnosti, či do-
konca vznikajú nové? Existujú reálne 
možnosti na zníženie rizika poškode-
nia srdca a ciev u onkologických pa-
cientov? 

Tieto a mnohé ďalšie problémy kardioon-
kológie pokrýva nová monografia „Kardioon-
kológia“ doc. MUDr. Beaty Mladosievičovej, 
CSc., a kolektívu 19 spoluautorov zo Slo-
venska aj zo zahraničia, ktorá vyšla v týchto 
dňoch. Hlavný zmysel napísania tejto publiká-
cie, ktorej názov navodzuje náznak prepojenia 
medzi kardiológiou a onkológiou, je v hľadaní 
súvislostí medzi základnými mechanizmami 
patogenézy kardiotoxicity a jej klinickými ko-

relátmi. Kniha je napísaná tak, aby sme pri 
hlbšom ponorení sa do problematiky až na 
molekulovú úroveň nestratili zo zreteľa reálne 
možnosti zlepšovania kvality života ohroze-
ných pacientov v našich podmienkach.

Monografia môže slúžiť ako učebnica 
pri príprave kardiológov a onkológov a zá-
roveň otvára nové problémy pre ďalších od-
borníkov. Recenzentmi knihy boli renomovaní 
kardiológovia prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc., 
a doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, 
MBA, z Českej republiky a dvaja domáci špič-
koví odborníci na onkológiu – doc. MUDr. Jo-
zef Mardiak, CSc., mim. prof., a MUDr. Jozef 
Šufliarsky, PhD.

Kardiovaskulárne ochorenia onkologických 
pacientov sa stávajú takým významným prob-
lémom, že podľa niektorých renomovaných 
odborníkov si v najbližších rokoch pravdepo-
dobne vyžiadajú vznik novej medicínskej sub-
špecializácie „kardioonkológie“. Ako vzdelá-
vací program a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína 
už v zahraničí existuje na viacerých renomova-
ných pracoviskách. 

Dôkazy o tom, že kardiovaskulárne poško-
denie sa vyskytuje približne u 30 – 40 % on-

kologických pacientov počas liečby, aj po jej 
ukončení, sú dnes nespochybniteľné a sme 
preto presvedčení, že nastal čas, aby o tých-
to skutočnostiach a možnostiach ovplyvnenia 
kardiotoxicity vedela viac aj širšia odborná ve-
rejnosť na Slovensku. 

Kniha je vynikajúco polygraficky spracova-
ná s ilustráciou V. Gabčovej „Znovuzrodenie“ 
na titulnej strane, projekt sa zrealizoval s pod-
porou MZ SR a Ligy proti rakovine SR.

doc. MUDr. Marián bernadič, CSc., 
prednosta ÚPF lF Uk

Podnikanie na Slovensku

V septembri 2012 vyšla kolektívu 
autorov Fakulty managementu UK, 
ktorý pracoval v zložení doc. Ing. Anna 
Pilková, PhD., MBA, RNDr. Zuzana Ko-
vačičová, PhD., Mgr. Marian Holienka 
a Mgr. Ján Rehák monografia s ná-
zvom „GEM Slovensko 2011. Podnika-
nie na Slovensku: vysoká aktivita, nízke 
rozvojové ašpirácie“. Monografia má 
220 strán, obsahuje zhrnutie aj v an-
glickom jazyku a predhovor k nej na-
písal prezident Združenia podnikateľov 
Slovenska PhDr. Ján Oravec, CSc.

Podnikanie je zložitý fenomén v každej spo-
ločnosti. Skúmaniu rôznych jeho aspektov 
sa venujú tímy výskumníkov po celom svete. 
Cieľom predloženej monografie je prezento-
vať vývoj názorov na podnikanie a špeciálne 
sa venovať možnosti komplexného merania 
dynamiky podnikania a hodnotenia podni-
kateľského prostredia. Jedným z dôležitých 
zdrojov informácií použitých pri spracovaní 
publikácie boli výstupy medzinárodného aka-
demického výskumného združenia GERA 
(Global Entrepreneurship Research Associa-
tion), do ktorého sa Slovensko prostredníc-
tvom aktivít Fakulty managementu Univerzity 
Komenského v Bratislave (FM UK) ako národ-
ného koordinátora začlenilo. 

Výstupy projektu Globálny monitor pod-
nikania (GEM) sú vo všetkých zúčastnených 
krajinách (v roku 2011 ich bolo 54, v roku 
2012 – 69) významným zdrojom informácií 
pre ďalšie parciálne výskumy určitých aspek-
tov podnikania na akademickej úrovni, ale 
najmä pre tvorcov národných politík v oblasti 
rozvoja podnikania.

Vychádzajúc z výsledkov GEM za rok 2011 
možno konštatovať, že Slovensko má potenci-
ál podnikania a podnikateľské aktivity jednot-
livcov (a to ako v počiatočnej podnikateľskej 
aktivite, tak aj u etablovaných podnikateľov) 
v rámci medzinárodnej komparácie veľmi 
vysoké. Podnikateľské aktivity sa však zatiaľ 
realizujú skôr cez menej ambiciózny typ pod-

nikania (z hľadiska aktívnej inovatívnosti, či 
prenikania na zahraničné trhy), avšak podni-
katelia majú do budúcna vysoké očakávania 
pokiaľ ide o rastové ašpirácie v oblasti tvorby 
pracovných miest. V rámci podnikateľského 
profilu je podiel žien zapojených do počia-
točnej podnikateľskej aktivity nízky. Podobne 
nepriaznivá je i participácia najstaršej vekovej 
kategórie populácie na počiatočnej podnika-
teľskej aktivite. Na druhej strane miera podni-
kania mladých v medzinárodnom porovnaní je 
na dobrej úrovni.

V monografii sú detailne prezentované 
hlavné zistenia za Slovensko, v poradí podľa 
jednotlivých etáp podnikania, tak ako ich de-
finuje koncepčný model GEM. Tieto zistenia 
vychádzajú z analýz obsiahnutých v jednotli-
vých kapitolách tejto publikácie.

Vydanie monografie podporili FM UK, Ná-
rodná agentúra pre rozvoj malého a stredné-
ho podnikania a Stredoeurópska nadácia.

Autorský kolektív verí, že každoročné vý-
sledky projektu na Slovensku, ako aj ich po-
rovnanie s ostatnými krajinami budú prínosom 
pre akademikov i tvorcov politík v oblasti pod-
nikania a projekt získa ich dlhodobú podporu.

Kniha je dostupná v knižnici FM UK, v PDF 
formáte na webe projektu www.gemcon-
sortium.org a ako e-book: www.znalosti.sk/
GEM_2011/kniha.html.

doc. ing. anna Pilková, PhD., Mba
FM Uk
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„Pančovaná“ reč moderátorov
V súvislosti s metanolovou aférou, ktorá 

momentálne prebieha v susednom Česku, 
sa v slovenskom televíznom i tlačenom, se-
rióznom i bulvárnom spravodajstve denne 
skloňujú slová pančovať, pančovaný. Ex-
presívna forma a citeľný cudzí pôvod robí 
slovo podozrivé z nespisovnosti a vyvstáva 
teda otázka, či ho redaktori a moderátori 
spravodajstva používajú vhodne. Okrem 
najfrekventovanejšieho 
spojenia pančovaný alko-
hol nachádzame v bulvári 
i expresívnejšie spojenia, 
napr. pančovaný chľast.

Slovenské slovo pančo-
vať je prevzaté z nemčiny, 
kde existuje hovorový výraz 
panschen. Aj platná slo-
venská kodifikačná príruč-
ka, Krátky slovník sloven-
ského jazyka, uvádza pri 
slove pančovať s významom „kaziť nápoj 
riedením“ kvalifikátor hovorový. Tento kva-
lifikátor značí, že slovo sa používa v hovo-
rovom štýle, ktorý prislúcha spontánnym, 
živým, nepripraveným rečovým prejavom 
hlavne v súkromnom styku. To však nezna-
mená, že ide o slovo nespisovné. Aj slová, 
ktoré sa kvalifikujú zo štylistického hľadis-
ka ako hovorové, sú súčasťou spisovnej 
lexiky. Práve z dôvodu príslušnosti k hovo-
reným prejavom však používatelia vnímajú 
tieto slová ako „menej spisovné“ (porov-
najme napríklad s odbornými slovami ale-
bo slovami z oblasti administratívy, ktoré 
vnímame ako prototypické pre spisovné 
vyjadrovanie). Ako štylisticky neutrálne sy-
nonymum slova pančovaný môžeme použiť 

slovo riedený (alkohol), avšak nejde o úpl-
né významové ekvivalenty. Slovo riedený 
má všeobecnejší význam, ktorý neobsahu-
je príznak negatívneho hodnotenia prítom-
ný v sémantike slova pančovaný. 

Hovorové slová nie sú v serióznych den-
níkoch a televíznych správach vôbec výnim-
kou. Oliver Méres, študent slovenského 

jazyka, vo svojej baka-
lárskej práci dokladá, 
že v titulkoch serióz-
nych denníkov bežne 
nachádzame hovorovo 
znejúce slová, ktorých 
pôvodná spisovná po-
doba je dvojslovná. 
Našli sa tu napríklad 
slová termiňák (z termí-
novaný vklad), realitka 
(realitná kancelária), 
mimovládka (mimovlád-

na organizácia), neziskovka (nezisková or-
ganizácia), ratingovka (ratingová agentúra), 
kupónka (kupónová privatizácia), kopirák 
(kopírovací papier), kompakt (kompaktný 
fotoaparát), ale i vyslovene slangové slo-
vo ajťáci. Médiá tvoria významný kanál pri 
štylistickom prehodnocovaní lexikálnych 
jednotiek. Mnohé hovorové slová v dôsled-
ku frekventovaného výskytu vo verejných 
médiách strácajú svoj pôvodný príznak ho-
vorovosti, ktorý ich spájal so súkromným 
vyjadrovaním. Častým používaním v tejto 
sfére sa oficializujú, čo je prirodzeným pre-
javom dynamiky spisovného jazyka.

Mgr. alena bohunická, PhD., 
katedra slovenského jazyka FiF Uk

Š P o r t

Tenisový turnaj 

na farmácii

Štvrtý ročník nášho univerzitného tur-
naja o pohár rektora sa 14. septembra 
2012 začal hneď zrána dažďovými kvap-
kami, ale nakoniec k nám boli nebesia 
milosrdné. Boli to posledné kvapky, kto-
ré padli na zem a počas celého turnaja 
sme v jednej ženskej a troch mužských 
kategóriách (do 50, od 50 do 65 a nad 
65 rokov) videli síce neľútostné, ale fa-
ir-play súboje, ktoré sa vždy skončili 
s úsmevom a podaním rúk. 

Po tradičnom guláši, vyhlásení vý-
sledkov a odovzdaní cien si tí, ktorým 
nestačilo, zahrali ešte štvorhru. Areál 
sme opúšťali s novými spomienkami a 
za slnečného počasia. Opäť sme si sľú-
bili, že do roka a do dňa sa stretneme a 
zhodli sme sa, že radi privítame medzi 
sebou aj nové tváre. Takže, kolegyne, 
kolegovia, čo váhate, neváhajte a budúci 
rok sa prihláste!

Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Ženy: 
Zuzana Sumbalová

Muži:
do 50 rokov: Ivan Valent
50 – 65 rokov: Karol Jesenák
nad 65 rokov: František Štulajter
štvorhra: František Štulajter/Ivan Va-

lent

Mgr. Dalibor ludvig, FaF Uk

J a Z Y k o v é  o k i e N k o

Víťazi (zľava): Ivan Valent, Zuzana 
Sumbalová, Karol Jesenák, František 
Štulajter.

anton lednický, FtvŠ Uk
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Jubileum
       významnej slovenskej anglistky

V septembri oslávila šesťdesiate piate na-
rodeniny doc. PhDr. Ada Böhmerová, M.A., 
CSc., z Katedry anglistiky a amerikanistiky 
FiF UK. Pri tejto príležitosti je milou povinnos-
ťou obzrieť sa za dlhou a úspešnou pedago-
gickou i vedeckou kariérou jubilantky. 

Tá sa začala odvíjať v roku 1970, keď ako 
čerstvá absolventka nastúpila na pracovisko, 
na ktorom pôsobí doteraz. Za ten čas stihla pri-
praviť desiatky akademických kurzov, viesť viac 
než stovku záverečných prác a spoluvychovať 
tisícky kvalitných anglistov v učiteľskom i pre-
kladateľsko-tlmočníckom odbore. Niekoľko 
generácií študentov si ju pamätá hlavne vďaka 
zaujímavým seminárom a prednáškam z lexiko-
lógie a vývinu anglického jazyka.

V tomto smere sa uberala aj jej vedecká 
dráha, keďže sa vyprofilovala ako významná 
odborníčka v oblasti anglickej a kontrastívnej 
anglicko-slovenskej lexikológie, a v rámci nej 
najmä synchrónnej i diachrónnej slovotvorby, 
dynamiky jazykového vývoja, neologizácie lexiky 
a vplyvov angličtiny na jazykové roviny slovenči-
ny. Svedčí o tom aj jej monografia Blending As 
Lexical Amalgamation and Its Onomatologi-
cal and Lexicographical Status in English and 
in Slovak (2010), ktorá popri množstve iných 
odborných publikácií doma i v zahraničí slúžila 
ako podklad k úspešnej habilitácii v roku 2011. 
V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani autor-
stvo unikátnej učebnice slovenčiny pre anglicky 
hovoriacich Slovak For You, ktorá vyšla už v šty-
roch vydaniach na Slovensku aj v USA. Autorka 
ju zostavila aj na základe svojich skúseností z 
vyučovania slovenského jazyka a kultúry počas 

dvojročného pobytu na John Carroll University 
v Clevelande v USA.

Odbornosťou a nasadením si docentka 
Böhmerová vyslúžila uznanie v podobe širo-
kej siete domácich a medzinárodných kon-
taktov, ocenení (Bronzová medaila Univerzity 
Komenského za výskumnú a pedagogickú 
činnosť v roku 1982), členstiev vo viacerých 
redakčných a editorských radách i dizertač-
ných a habilitačných komisiách univerzít, či 
prijatia do prestížnej British Philological So-
ciety. Docentka Böhmerová je zároveň skú-
senou prekladateľkou krásnej a odbornej lite-
ratúry (Cena Mateja Bela za odborný preklad 
za spoluprekladateľstvo publikácie Mytológia, 
2007) a súdnych dokumentov. O jej lingvistic-
kej erudícii svedčí aj prizvanie na spoluprácu 
s Generálnym riaditeľstvom pre preklad pri EÚ 
a poverenie členstvom v koordinačnom výbore 
i vedením anglicko-slovenského terminologic-
kého projektu.

V mene dekana Filozofickej fakulty UK prof. 
PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., vedúcej Ka-
tedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK PhDr. 
Márie Huttovej, CSc., i všetkých kolegov sa 
týmto chceme srdečne poďakovať docentke 
Böhmerovej za jej dlhoročné pôsobenie ako 
pedagogičky a výskumníčky, ktoré v pravom 
slova zmysle napĺňa predstavu o zodpovednos-
ti, obetavosti a humanizme poslania tejto ná-
ročnej, ale krásnej profesie. Želáme jej pevné 
zdravie, aby sme sa aj naďalej mohli tešiť a čer-
pať z jej neutíchajúceho elánu a inšpirovať sa 
jej bádateľskou tvorivosťou. Ad multos annos!

Jozef lonek za katedru anglistiky 
a amerikanistiky FiF Uk

K životnému jubileu docenta  
Mariána Bernadiča

Prednosta Ústavu patologickej fyziológie 
LF UK, vedecký sekretár Slovenskej lekár-
skej spoločnosti a viceprezident Spoločnosti 
patologickej a klinickej fyziológie doc. MUDr. 
Marián Bernadič, CSc., mim. prof., v týchto 
dňoch oslávil 60 rokov života. Dlhé roky bol 
aj členom Redakčnej rady časopisu Naša 
univerzita.

Doc. Bernadič vstúpil do povedomia od-
bornej lekárskej verejnosti nielen ako vysoko-
školský pedagóg, ktorý významným spôsobom 
ovplyvnil časopiseckú a knižnú tvorbu na Slo-
vensku nielen ako autor, ale aj ako zakladateľ 
viacerých odborných a lekárskych časopisov, 
odborný redaktor mnohých knižných publiká-
cií a ako spoluautor viacerých encyklopédií. 
Je nadšeným propagátorom a organizátorom 
Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na 
LF UK. Po roku 1989 dokázal nadviazať na dl-
horočné tradície ŠVOČ a obnoviť jej činnosť aj 
v nových podmienkach. 

Pracoval ako študijný prodekan a neskôr 
aj ako 1. prodekan na LF UK. V zložitých 
podmienkach nielen udržal vysokú úroveň 
medicínskeho vzdelávania, ale pričinil sa aj 
o akreditáciu a rozšírenie štúdia o nové študij-
né odbory a o zavedenie kreditového systému 
štúdia. Pracuje aj ako člen Etickej komisie 
Bratislavského správneho kraja, je členom 
výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú litera-
túru Literárneho fondu SR, je viceprezident 
Spoločnosti klinickej a patologickej fyziológie 
SLS, opakovane člen Prezídia Slovenskej le-
kárskej spoločnosti a v súčasnosti aj jej ve-
decký sekretár. Medzi jeho najvýznamnejšie 
diela patria Princípy internej medicíny (eds. I. 
Ďuriš, I. Hulín, M. Bernadič, 2001) a spoluau-
torstvo na 7 vydaniach učebnice Patologickej 
fyziológie (ed. I. Hulín). 

Svojou prácou vytvára priestor pre prezentá-
ciu slovenskej medicíny doma i za hranicami, 
osobitne pre mladých lekárov a vedeckých 
pracovníkov. 

K životnému jubileu mu Prezídium SLS ude-
lilo Medailu založenia Společnosti lékařsko-
-slowanskej a Čestné členstvo v Slovenskej 
lekárskej spoločnosti (2012).

Milý Marián, želám ti najmä pevné zdravie, aj 
naďalej rodinnú pohodu, neutíchajúci a až „ná-
kazlivý“ optimizmus pri nazeraní na svet. 

Ad multos annos!

prof. MUDr. ladislav Zlatoš, DrSc.

narodila sa 1. septembra 1947 vo 
Vejprtoch (ČR)
1965 – 1970 – študovala na FiF UK 
učiteľstvo angličtiny a ruštiny
1969 – 1970 – pomocná asistentka na 
FiF UK na Katedre jazykov
1970 – dodnes – asistentka, odborná 
asistentka a docentka na Katedre an-
glistiky a amerikanistiky FiF UK
1974 – získala titul Master of Arts na 
University of Michigan, Ann Arbor, USA
1980 – získala titul PhDr.
1983 – získala titul CSc.
1992 – 1994 – pôsobila na lektoráte 
slovenského jazyka a kultúry na John 
Carroll University v Clevelande v USA 
(štipendium Fulbrightovej komisie)
2011 – získala titul docentka
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New honorary Doctor
A significant world pharmacist, Professor 
Wilhelm Schmitz, received an honorary 
degree on 20 September 2012 at Come-
nius University (CU). Pg 3

erasmus Student Matriculation
New Erasmus students attended a cer-
emonial matriculation, an official welcome 
to the University on 10 September in the 
Assembly Hall of CU. Pg 3

From the rector’s Program
- On 3 September, the Rector of CU, Pro-
fessor Karol Mičieta, bestowed the Great 
Silver Medal of CU to Professor Juraj Dol-
ník. 
- On 12 September, the Rector of CU be-
stowed the Silver Medal of CU to Profes-
sor Alexander Lux.
- On 17 September, the Rector of CU 
officially opened a new academic year 
2012/2013 in the Assembly Hall of CU. 
Pg 4

President of the european Parliament 
Gave a lecture at CU
Martin Schulz visited CU on 14 Septem-
ber and gave a lecture on future of the 
European Union in the Assembly Hall. It 
was followed by a fruitful discussion. Pg 5

Great Silver Medal of CU for Professor 
Dolník
A Professor of the Slovak Language Juraj 
Dolník from the Faculty of Philosophy of 
CU received a medal from the Rector of 
CU on 3 September on the occasion of 
his jubilee. Pg 5

New academic Year
A new academic year 2012/2013 was 
opened on 17 September by the Rector 
of CU in the Assembly Hall of CU. We pub-
lish the whole speech, in which he also 
said that as a national university we have 
a responsibility in ethics and morals. Pg 
6 – 8

New Year in Martin
Traditionally, one day after the academic 
year opening, the Jessenius Faculty of 
Medicine of CU in Martin also opened the 
year (18 September). The Dean honoured 
significant students and teachers. Pg 9

21 First Students of koreanistics
A new Bachelor study program “Koreanis-
tics” was opened at the Faculty of Philoso-
phy of CU on 18 September. 21 students 
entered the program. Pg 9

Faculty of Pharmacy Celebrated 60 
Years
The Faculty of Pharmacy of CU was cel-
ebrating its 60th anniversary between 7 – 
20 September. Many formal and informal 
events occurred during this time and a 
book about the history of the faculty was 
published. Pg 10 – 11

50 Years of higher education in Nurs-
ing
On 14 September, Slovak experts and 
nurses commemorated 50 years during 
which nursing is taught in higher educa-
tion institutions. The first university in Slo-
vakia which included nursing to its educa-
tion was CU. Pg 12

alan turing’s Days
Alan Turing invented the computer and 
cracked a code of Nazi submarines. Dedi-
cated to this person, the Faculty of Math-
ematics, Physics and Informatics of CU 
organized a series of lectures on 13 and 
14 September. Pg 12

teambuilding of Pharmacists
Pharmacy students and teachers enjoyed 
an evening full of sports, good food and 
music on the Docks of CU on 25 Septem-
ber. Pg 13

University Student Club is 30 Years 
old
A university student club, ELAM, has been 
organizing various music and educational 
events for 30 years. A memorable cele-
bration took place in the club on 28 Sep-
tember on two stages. Pg 13

Symposium Dedicated to karl May
An art corporation Artem organized a sym-
posium on a popular writer, Karl May, for 
young Slovak, Italian and Ukraine artists. 
An exhibition has been taking place in the 
gallery of the Slovak Radio since 12 Sep-
tember. Pg 16

expressions of three Personalities
23 artists from different European coun-
tries, on the 7th international symposium of 
the art corporation Artem, were inspired 
by Jackson Pollock, Michelangelo Anto-
nioni and Eugéne Ionesc who were born 
exactly 100 years ago. Pg 16

3rd Prettiest Post Stamp
Martin Činovský from the Faculty of Edu-
cation of CU received the 3rd place in the 
completion in Vienna which is considered 
the most prestigious international compe-
tition in best post stamps. Pg 17
Prehistoric Slovakia from Children’s 
eyes

The Department of Geology and Palae-
ontology of CU announced a competition 
for children to draw or paint their idea of 
prehistoric Slovakia. The results were de-
clared on 31 May in Bratislava. Pg 17

Students of Medicine Won in Novi Sad
Lenka Šlapáková and Tomáš Baka, students 
of the Faculty of Medicine of CU, won in July 
in a congress in Novi Sad with their work on 
remodelling of the aorta. Pg 17

Conference of archive Workers
The Archive of CU attended an annual 
conference of Hungarian university ar-
chives which took place in Szeged during 
4 – 6 September. Mária Grófová from our 
archive presented the history of the dormi-
tories of CU during 1919 – 1950. Pg 20

let’s Change!
Students from CU attended the World Stu-
dent Environmental Summit in Switzerland 
during 5 – 8 September. Students dis-
cussed possibilities of change in social, 
international and individual spheres to 
help our environment. Pg 20

tennis tournament
Employees and students of CU met for the 
4th time at the tennis tournament under the 
auspices of the Rector of CU. This year it 
took place on 14 September at the Fac-
ulty of Pharmacy of CU. Pg 24
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Rastislav Ballek/Rastislav Ballek/Rastislav Ballek/

TisoTisoTiso
– monodráma– monodráma– monodráma

27. 11. utorok

Martin Čičvák / Martin Čičvák / Martin Čičvák / 

KukuraKukuraKukura
  –  –  –  kapitalizmus kapitalizmus kapitalizmus

8. 11. štvrtok

Joseph Kesselring / Joseph Kesselring / Joseph Kesselring / 

ArzenikArzenikArzenik
a staré dámya staré dámya staré dámy
– – – mierne morbídna komédiamierne morbídna komédiamierne morbídna komédia

účinkujúúčinkujúúčinkujú

9. 11. piatok

David Mamet / David Mamet / David Mamet / 

NovemberNovemberNovember
– – – komédia z Bieleho domukomédia z Bieleho domukomédia z Bieleho domu

12. 11. pondelok

Peter Quilter /  Peter Quilter /  Peter Quilter /  

Ráno poRáno poRáno po
– – – sex, láska, rodina - bez facesex, láska, rodina - bez facesex, láska, rodina - bez face---

bookubookubooku

14. 11. streda

Hráme v LOFT ARÉNAHráme v LOFT ARÉNAHráme v LOFT ARÉNA

Jazz v AréneJazz v AréneJazz v AréneJazz v AréneJazz v AréneJazz v Aréne

15. 11. štvrtok

Joseph Kesselring / Joseph Kesselring / Joseph Kesselring / 

ArzenikArzenikArzenik
a staré dámya staré dámya staré dámy
– – – mierne morbídna mierne morbídna mierne morbídna 

komédiakomédiakomédia

účinkujúúčinkujúúčinkujú

22. 11. štvrtok

Liz Lochhead / Liz Lochhead / Liz Lochhead / 

Perfect daysPerfect daysPerfect days
– romantická komédia– romantická komédia– romantická komédia
réžia / réžia / réžia / 

25. 11. nedeľa

Štefan Kršnák / Štefan Kršnák / Štefan Kršnák / 

S brokovnicouS brokovnicouS brokovnicou
na manžela na manžela na manžela 
– konečne poriadna komédia!– konečne poriadna komédia!– konečne poriadna komédia!
réžia / réžia / réžia / 
účinkujúúčinkujúúčinkujú

26. 11. pondelok

Yasmina Reza /Yasmina Reza /Yasmina Reza /

Boh masakraBoh masakraBoh masakra
– – – komédia najhranejšej súčasnej komédia najhranejšej súčasnej komédia najhranejšej súčasnej 

autorkyautorkyautorky

29. 11. štvrtok

Organizované predstavenieOrganizované predstavenieOrganizované predstavenie

Peter Quilter /  Peter Quilter /  Peter Quilter /  

Ráno poRáno poRáno po
– – – sex, láska, rodina - bez facesex, láska, rodina - bez facesex, láska, rodina - bez face---

bookubookubooku

30. 11. piatok

Hráme v LOFT ARÉNAHráme v LOFT ARÉNAHráme v LOFT ARÉNA

Thomas Adès / Thomas Adès / Thomas Adès / 

BúrkaBúrkaBúrka
– – – priamy prenos predstavenia z priamy prenos predstavenia z priamy prenos predstavenia z 

Metropolitnej opery v New YorkuMetropolitnej opery v New YorkuMetropolitnej opery v New Yorku

10. 11. sobota

Agatha Christie / Agatha Christie / Agatha Christie / 

Bod nulaBod nulaBod nula
– konečne poriadna detektívka!– konečne poriadna detektívka!– konečne poriadna detektívka!

účinkujúúčinkujúúčinkujú

5. 11. pondelok

Zájazd RužomberokZájazd RužomberokZájazd Ružomberok

a staré dámya staré dámya staré dámya staré dámya staré dámya staré dámy

A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /

Hurá, luxus! Hurá, luxus! Hurá, luxus! 
alebo Tie roky 90-tealebo Tie roky 90-tealebo Tie roky 90-te
– – – hravá komédia o snoch blízkej hravá komédia o snoch blízkej hravá komédia o snoch blízkej 

minulosti minulosti minulosti 

20. 11. utorok

Hráme v LOFT ARÉNAHráme v LOFT ARÉNAHráme v LOFT ARÉNA

A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /

Hurá, luxus! Hurá, luxus! Hurá, luxus! 
alebo Tie roky 90-tealebo Tie roky 90-tealebo Tie roky 90-te

A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /
REPRREPRREPRÍZAÍZAÍZA

A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /A. Totiková, M. Baláž a kol. /

Agatha Christie / Agatha Christie / Agatha Christie / 

Bod nulaBod nulaBod nula
– konečne poriadna detektívka!– konečne poriadna detektívka!– konečne poriadna detektívka!

účinkujúúčinkujúúčinkujú

18. 11. nedeľa

– konečne poriadna detektívka!– konečne poriadna detektívka!– konečne poriadna detektívka!

REPRREPRREPRÍZAÍZAÍZA

David Mamet / David Mamet / David Mamet / 

NovemberNovemberNovember
– – – komédia komédia komédia 

z Bieleho domuz Bieleho domuz Bieleho domu

účinkujúúčinkujúúčinkujú

19. 11. pondelok
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