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EDITORIÁL

K

eď sa vám po viac ako

20 rokoch strávených
v akademickom prostredí
naskytne
príležitosť
povedať, formulovať to,
čo považujete za dôležité vysloviť pre
širšieho adresáta, zrazu si uvedomíte,
že povedať to, čo ste za ten čas
opakovane,
samozrejme,
spolu
s kolegami senátormi formulovali
vo
vyjadreniach
univerzitného
akademického senátu o neustálom,
podkritickom a zo strany ktorejkoľvek
vládnej garnitúry až hanebnom nedofinancovaní (samozrejme,
nielen) vysokého školstva, by asi nestačilo...
Chcete toho povedať veľmi veľa – chceli by ste stručne
a jasne definovať, že parametre pedagogických a vedeckovýskumných aktivít nemožno jednoducho dákosi zvrchu
určiť (Celkom iste nepopieram zmysel a význam rankingov
a ratingov, práve naopak, len, ako ma učí skúsenosť, a nielen
moja, niekedy zamieňame cieľ s prostriedkom, s kritériom.)
bez poznania a hlavne reálneho akceptovania rozdielov
jednotlivých zložiek univerzitného organizmu a potom ich –
temer bezmyšlienkovite – uplatňovať, napríklad aj v reálnom
hodnotení jednotlivých vysokých škôl či fakúlt. Prečo?
Ak si vravíme univerzita, mali by sme „vidieť celé“, vedieť,
že keď budeme jeden bez druhého, z niektorých z nás sa
síce môžu stať „stredoeurópske MIT-y“, ale postupne stratia
svoju dynamiku, lebo jednou z hnacích síl každej „univerzitnej
súčiastky“ je práve koexistencia s iným, odlišným, povedala
by som, že niekedy aj neznámym, nepoznaným, ktoré
ma/nás núti hľadať spôsoby a cesty vyrovnania sa s ním,
komunikácie, konfrontácie. Len na margo: Význam a zmysel
koexistencie rozličného zreteľne potvrdil aj spontánny pohyb
akademického (VŠ a SAV) prostredia po ohrození existencie
grantovej agentúry VEGA, spoločnej nielen týmto dvom
komunitám, ale aj jednotlivým vedným oblastiam. Na UK si
vravíme, že sme národná a najväčšia univerzita a chceme
sa tak cítiť, ale, bohužiaľ, si často navzájom vyhadzujeme na
oči práve onú inakosť či rôznosť. Skúsme si každý – a myslím
od študentov cez nás – pedagógov až po pána rektora –
možno aspoň raz za čas položiť tieto otázky a odpovedať si
na ne bez prižmúrenia očí nad zaťažením vlastnou odbornou
orientáciou. Možno sa až prekvapíte, ako ľahko sa dostávame
do područia stereotypov uvažovania o tom druhom. A práve
tieto stereotypy sú potom ľahko využiteľné takpovediac „proti
nám“, systém „rozdeľuj a panuj“ sa predsa v dejinách už neraz
osvedčil.
Život ma naučil/poučil, že názor (aj) na akademický svet,
v ktorom žijeme a ktorý spoluvytvárame, treba formulovať
a prezentovať vždy, za každých okolností, nech by dôsledky boli
na prvý pohľad neadekvátne a nechcem povedať osudné... Ak
totiž nepoviete svoj názor, dostanete sa, možno skôr a možno
neskôr, ako osobnosť do kolobehu, do mlynčeka, ktorý vás
môže zomlieť, lebo ste „neprevzali zodpovednosť...“.
„Prevziať zodpovednosť“ to sú slová českého teológa
a filozofa T. Halíka, ktoré cituje v stati o vede a výskume na
„mojej“ Filozofickej fakulte „mojej“ UK zhodou okolností „môj“
kolega z katedry, dnes prodekan a dlhoročný dekan FiF UK
docent Anton Eliáš. Reálne prevziať zodpovednosť za seba,
za svoju komunitu, za jej podobu, za to, aká bude dnes aj
zajtra, za moju, tvoju, ich, ale hlavne „našu“ univerzitu – to je
zrejme to, čo by som považovala za dôležité povedať ostatným
kolegom – pedagógom i študentom. Lebo len ak prevezmeme
zodpovednosť za svoj osobný/pracovný priestor, môžeme
reálne fungovať v širšom európskom vedeckom i kultúrnom
priestore, ale aj v tom najširšom globalizovanom svete. Ak
totiž neprevezmeme zodpovednosť za seba, identitu, bez
ktorej sa v týchto svetoch utopíme, nikto iný ju za nás a pre
nás nevytvorí...
Alebo si myslíte, že áno?
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., FiF UK

OBSAH
Editoriál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Americký chemik Bartlett čestným doktorom UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Vyberáme z programu rektora  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
V skratke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
„Benjamín oslavoval narodeniny“ alebo 10 rokov FSEV UK .  .  .

5

Výročný FSEV FEST: oslavy v rodinnom kruhu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5

Noc výskumníka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
UK opäť na veľtrhu vzdelávania a úspešne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Oznamy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Otvorenie Futbalového areálu doc. Kačániho .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
50 rokov Katedry logiky FiF UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Deň otvorených dverí v Centre ďalšieho vzdelávania UK  .  .  .  . 10
Klasika v podaní belgického študentského orchestra .  .  .  .  .  .

11

20 rokov od prijatia Ústavy SR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
John Cage a hu(d)by: hudobní teoretici v akcii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Výstava ako sviatok  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Tvorivú aktivitu reprezentujú výstavy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Ľuboslav Moza, kurátor výstav umelcov z UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Veda a výskum na Filozofickej fakulte UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Blízky východ na vzostupe: Turecko a EÚ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Konferencia o najnovších výskumoch o Kanade  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
UNICA OSLO 2012 – Ideálna európska univerzita . . . . . . . . .17
Francúzske štúdiá na Slovensku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Popredný literárny vedec profesor Bodo Zelinsky
prednášal na UK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
„Tajný“ kafkovský večer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Dejiny netvoria len muži  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Špeciálna pedagogika na Slovensku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Štúdia pre znevýhodnených školákov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Arteterapia na Slovensku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Konferencia o knihe v strede Biblie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Deň srdca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Martin hostil medzinárodný ORPHEUS workshop
o doktorandskom štúdiu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Aká bude úloha lekárenstva v zdravotníckej starostlivosti?  .  .  . 25
Celoživotné vzdelávanie v zdravotníctve  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
106. stretnutie Sapientia clubu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Cintorín v kontexte kultúrneho dedičstva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
UK mala svojich zástupcov na majstrovstvách sveta v sudoku
a logických úlohách  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Lekári promovali ešte raz po polstoročí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Od špitála k nemocnici  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
K nedožitým narodeninám profesora Marka Šveca  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Jazykové okienko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
English Summary  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Poznámka k titulnej strane:
Na podujatí Noc výskumníka, ktoré predstavuje vedcov ako „obyčajných ľudí“ a umožňuje pozrieť sa na ich prácu, sa aj tento rok zúčastnila
FMFI UK. Viac na strane 6. Foto: Katarína Orešanská
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by sme nedosiahli úžasný
progres,“ zhodnotil profesor
Bartlett dobré vzťahy.
Mimoriadny význam profesora Bartletta nielen pri rozvoji mnohočasticových metód vyzdvihol rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD., vo
svojom slávnostnom prejave:
„Záber vedeckých aktivít pána
profesora je omnoho komplexnejší – neobmedzil sa len na
rozvoj teórie a jej počítačovej
implementácie, ale venuje sa
aj ich rozsiahlym chemicky a
biologicky zaujímavým aplikáciám.“
O kvalitách R. J. Bartletta
svedčí aj členstvo v redakčných radách najvýznamnejších
vedeckých časopisov v oblasti
teoretickej chémie a chemickej fyziky, napríklad: Journal of
Chemical Physics, Molecular
Physics, International Journal
of Quantum Chemistry, Theoretical Chemistry Accounts.

Americký chemik Bartlett
čestným doktorom UK

Významný odborník v oblasti teoretickej a počítačovej chémie profesor Rodney Joseph Bartlett sa dňa 10. októbra
2012 stal čestným doktorom Univerzity
Komenského. Čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c.) mu bol udelený na
slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady
UK rozšírenej o Vedecké rady fakúlt UK.
„Ceremónia vo mne zanechala veľký dojem, je to u vás veľmi významná udalosť.
V USA nemáme veľa udalostí takéhoto druhu.
Keď sa udeľujú čestné tituly, je to zvyčajne súčasť bežnej promócie absolventov, nie je to na
takej úrovni ako u vás,“ vyjadril sa R. J. Bartlett
po udelení čestného doktorátu UK.
Rodney Joseph Bartlett sa narodil v roku
1944 v americkom Memphise. Začiatok jeho
profesijnej orientácie predurčilo už štúdium
chémie a matematiky na Millsaps College na
Floridskej univerzite v Gainesville, kde v roku
1966 získal titul bakalára. Na tejto univerzite
pokračoval v štúdiu kvantovej chémie a získal
v roku 1971 titul PhD.
Profesorom chémie a fyziky na University of
Florida, Gainesville sa stal v roku 1981 a najvyšší profesorský stupeň „graduate research
profesor“ na tejto univerzite drží od roku 1988.
Metódy profesora Bartletta patria k základným nástrojom poznávania v mnohých oblastiach súčasnej chémie, fyziky a tiež biológie.
Ak sa dnes hovorí o symbióze teórie a experi-

mentu, je v tom aj veľká časť
práce Rodneyho Bartletta.
V oblasti rozvoja metód a aplikácií teoretickej a počítačovej
chémie patrí profesor Bartlett
medzi popredné osobnosti. Svojou prácou významne
prispel k pochopeniu vlastností molekúl a ich súvisu
s elektrónovou štruktúrou.
Nemožno opomenúť jeho prínos pri formulovaní a implementácii viacerých hierarchií
aproximácií predstavujúcich
systematickú
postupnosť
k presnému riešeniu Schrödingerovej rovnice.
Výrazné výsledky dosiahol
v Quantum Theory Project,
spoločný projekt University of
Florida a Prírodovedeckej fakulty UK. Členom projektu za
americkú stranu bol aj profesor Bartlett, zo
Slovenska to boli dnešní profesori Miroslav
Urban, Jozef Noga, Ivan Hubač, Ivan Černušák. Výsledkom tejto spolupráce je 32
spoločných vedeckých prác, z ktorých viaceré patria medzi najcitovanejšie publikácie
slovenských vedcov. „My máme dlhodobú
spoluprácu už od roku 1983. Spoločne
sme uskutočnili niekoľko významných vecí.
Je to veľmi cenná spolupráca, bez ktorej

Publikoval niekoľko monografií, desiatky
kapitol v monografiách a viac než 500 pôvodných vedeckých prác. Tieto dáta dopĺňa viac
ako 200 pozvaných prednášok na svetových
vedeckých podujatiach. Jeho práce boli podľa WOS citované 36-tisíckrát a jeho h-index je
90. Patrí medzi 25 najcitovanejších chemikov
na svete.
Michal Jurina
Foto: Branislav Králik
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
1. 10.

– Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., predsedal zasadnutiu Vedeckej
rady UK.
– Zúčastnil sa na otvorení futbalového areá
lu doc. Kačániho a nového futbalového
ihriska v priestoroch FTVŠ UK. (Viac na
strane 9.)
– Prijal pozvanie nemeckého veľvyslanca na
Slovensku Dr. Axela Hartmanna na recepciu pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty.

4. 10.

– Na Univerzite Karlovej v Prahe sa zúčastnil
na slávnostnom udelení titulu doctor honoris causa osobnosti svetovej medicíny
a najvýznamnejšiemu žijúcemu kardiológovi prof. Eugenovi Braunwaldovi.

5. 10.

– Zúčastnil sa na slávnostných promóciách
absolventov doktorandského štúdia v Aule
UK.

8. 10.

– Prijal pozvanie na slávnostné otvorenie
pavilónu Centra pre výskum toxických látok v prostredí na Masarykovej Univerzite
v Brne.

10. 10.

– Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí
Vedeckej rady UK pri príležitosti udelenia
čestného titulu doctor honoris causa svetovému odborníkovi v oblasti teoretickej
a počítačovej chémie prof. Rodneymu J.
Bartlettovi. (Viac na strane 3.)

rencie Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií na pôde Filozofickej fakulty
UK.

15. 10.

– Prijal pozvanie na oslavy pri príležitosti 15.
výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a
Metoda v Trnave.

17. 10.

– Zúčastnil sa na rokovaní pracovnej skupiny
k Národnému plánu budovania infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej republike (SK – Roadmap).
- Predsedal zasadnutiu Predsedníctva Akademického senátu UK.

18. 10.

– Zúčastnil sa na konferencii pod názvom
Smart Specialisation Stratégie v Slovenskej republike, ktorú organizovalo MŠVVaŠ SR.

19. 10.

– Rektor UK a prorektor UK pre zahraničné
vzťahy prof. Šlahor prijali na UK rektora
Univerzity Leopolda Františka v Innsbrucku Univ. Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Tilmanna D. Märka. Diskutovali o terajšej úrovni
spolupráce, ako aj o budúcom zameraní
spolupráce prevažne na vedecko-výskumné aktivity a zvýšenie akademickej

a študentskej mobility. Prof. Märk je od
roku 2006 čestným doktorom UK.

23. 10.

– Zúčastnil sa na oslavách pri príležitosti 20.
výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity v Trnave.
– Prijal pozvanie veľvyslanca Maďarskej republiky na Slovensku na recepciu pri príležitosti národného sviatku.

24. 10.

– Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady
STU.
– Spolu s Vedením UK sa zúčastnil na oslavách pri príležitosti 10. výročia Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. (Viac
na strane 5.)
– Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického
senátu UK a členov senátu informoval
o významných aktivitách UK.

25. – 27. 10.

– Rektor UK sa spolu s prorektorom UK
pre medzinárodné vzťahy prof. Šlahorom
zúčastnili na valnom zhromaždení
združenia UNICA na Cypre.

29. 10.

– Prijal pozvanie na oslavy pri príležitosti 20.
výročia založenia Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.

30. 10.

– Privítal na pôde UK členov belgického
Univerzitného symfonického orchestra
Katolíckej univerzity v Leuvene, ktorý vystúpil v Aule UK. (Viac na strane 11.)
– Na pozvanie veľvyslanca USA Theodora
Sedgwicka sa zúčastnil na koncerte amerického veľvyslanectva na Slovensku, ktorý sa konal na Bratislavskom hrade.

11. 10.

– V divadle P. O. Hviezdoslava sa zúčastnil
na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 10. výročia zriadenia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: OVV RUK

12. 10.

– Zúčastnil sa na otvorení 6. trienálnej konfe-

V S K R AT K E
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval dňa 17. 9.
dodatočne šiestich vysokoškolských profesorov. Menovací dekrét profesorky v odbore teória hudby si prevzala aj doc. Mgr. Yvetta Kajanová,
CSc., pôsobiaca na Katedre hudobnej vedy FiF UK, ktorá sa venuje muzikologickej reflexii jazzu, rocku a nonartificiálnych žánrov.
Cenu predsedu Národnej rady SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania za rok 2012 získal profesor Jozef Novák z Katedry archívnictva
a pomocných vied historických FiF UK. Ocenený bol dňa 25. októbra za
výnimočný prínos v oblasti historického výskumu.
Výborné druhé miesto z nedávneho prestížneho veľtrhu na Taiwane si
odniesla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK za „Metódu spracovania exhalátov a zariadenie na realizáciu tejto metódy“. Tesne za nimi bol na
treťom mieste projekt z tej istej fakulty s projektom „Corona Discharge Ion
Mobility Time of Flight Mass Spectrometry“.
Katedra archeológie FiF UK v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom
v Prievidzi vykonala terénny archeologický prieskum na mieste dominantného pahorku v Diviakoch nad Nitricou. Tím archeológov pod vedením Petra Bartu priniesol zaujímavé výsledky, na základe ktorých možno Bukovec
alebo aj Mŕtvy vrch s určitosťou označiť ako hrádok typu motte.
NUNU

Golfové akademické centrum FTVŠ UK pripravilo dňa 25. októbra 2012
Deň otvorených dverí pre zamestnancov UK s cieľom predstaviť tréning
techniky golfu počas nadchádzajúcich zimných mesiacov. Záujemcovia si
mali možnosť vyskúšať simulátory, ktoré reálne zobrazujú desiatky domácich i zahraničných ihrísk, ako aj krátke odpaly a finálny úder.
MJ
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„Benjamín oslavoval narodeniny“
alebo 10 rokov FSEV UK

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
(FSEV UK) vznikla ako posledná, trinásta, fakulta Univerzity Komenského v Bratislave presne
pred desiatimi rokmi. Svoju činnosť začala
v akademickom roku 2002/2003, a tak takmer
presne po desiatich rokoch si tí, ktorí ju tvoria,

pripili na jej zdravie v dnešnom akademickom
prostredí a na ďalšie úspešné roky, ktoré má
pred sebou.
Oslava desiatich rokov existencie FSEV UK
bola pomerne netradičná. Desať rokov existencie fakulty v dnešnej dobe nie je veľa, a tak na-

Výročný FSEV FEST:

oslavy v rodinnom kruhu

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
oslávila 10. výročie svojho založenia skutočne
vo veľkom – výročný FSEV FEST priniesol bohatý
program, ktorý sa niesol v duchu spomínania,
užívania si prítomnosti, ale aj nazerania do budúcnosti.
Streda, 24. október. Na Fakulte sociálnych
a ekonomických vied UK to už od rána nevyzerá na
bežný študijný deň. Po chodbách, v plnom pracovnom nasadení, pobehujú usilovní študenti – sťahujú sa gauče, vyprázdňujú triedy, vo vestibule vzniká
malé hudobné pódium. Steny zdobia maľby a fotografie dokumentujúce študentský život fakulty. Ak
by ste išli okolo nevediac, že v len pred dvoma rok-

mi otvorenej novej budove na Mlynských luhoch
sa nachádza vzdelávacia inštitúcia, pokojne by
ste mohli nadobudnúť dojem, že KC Dunaj otvára novú pobočku. Tu však vrcholia prípravy na už
piatu edíciu študentského podujatia FSEV FEST,
ktorý tento krát s podtitulom „Anniversary“ prispieva k oslavám jubilejného desiateho výročia
založenia fakulty. Vážnosť tomuto dňu dodáva aj
prítomnosť najvyšších predstaviteľov UK na čele
s pánom rektorom prof. Karolom Mičietom. Neprišli však na inšpekciu. Aj oni prišli zapriať fakulte všetko najlepšie k jej 10. narodeninám.
O tretej hodine sa brány FSEV FESTu otvorili,
postupne prichádzajú hostia – študenti súčasní, ako aj bývalí, učitelia, priatelia fakulty. Pri-
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miesto hodnotenia jednotlivých pracovníkov či výkonov dekanka vo svojom slávnostnom príhovore
24. októbra 2012 pripomenula a vyzdvihla prácu
celého kolektívu FSEV UK – od akademických,
výskumných a administratívno-prevádzkových zamestnancov až po študentov. Súčasných, ale aj absolventov. Samozrejmosťou bolo vyslovenie vďaky
za prístup a podporu zo strany Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej vedenie podporovalo a aj
podporuje vzdelávanie v nových spoločenských
študijných programoch na UK.
Hoci je FSEV UK najmladšou, rozhodne nezaostáva za ostatnými fakultami a svojimi výkonmi
v domácom i medzinárodnom prostredí reprezentuje svoju alma mater na najvyššej úrovni. Tieto
slová potvrdzuje aj hodnotenie slovenských inštitúcií (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Akademická rankingová a ratingová agentúra),
v ktorých rebríčkoch úspešnosti absolventov pri zamestnávaní sa alebo pri výške platov patrí fakulte
popredné miesto. Fakulta je úspešnou aj z hľadiska medzinárodnej súťaže v akademickom prostredí
– implementuje projekty podporované Európskou
komisiou, a to tak edukačné (Jean Monnet), ako aj
výskumné (7. rámcový program, European Science
Foundation).
Oslava desiatich rokov tak bola priestorom na
stretnutie zamestnancov, študentov i vedenia UK.
A ako správny benjamín, oslavovala predovšetkým
dobrou zábavou, hudbou a jedlom. Samotná oslava pokračovala študentským FSEV festivalom až do
neskorých nočných hodín.
JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
prodekanka FSEV UK pre zahraničné vzťahy
a legislatívu
šiel každý, pre koho pojem „fsevka“ značí viac než
len školu a štúdium. Vo vchode rozvoniava varené
víno a predovšetkým pečené jaternice a klobásky,
s láskou servírované pani dekankou prof. Silviou
Mihálikovou. Chodbami sa striedavo nesú tóny rockových „vypaľovačiek“ v podaní živých kapiel a horúce latinské rytmy v prevedení tanečného súboru
Fiesta Latina. V aule debatéri diskutujú o (ne)výhodách obmedzenia počtu študentov humanitných
odborov, zatiaľ čo vonku prebieha upratovanie
okolia školy v rámci Zelenej hliadky. Podpisuje sa
petícia za zriadenie prechodu pre chodcov medzi
školou a zastávkou MHD, pri vedľajšom stole idú
„na dračku“ tričká s názvom fakulty. V neďalekej
triede sa návštevníci oboznamujú s čínskou a brazílskou kultúrou, o poschodie vyššie dominujú spoločenské hry z iHRYska.
O siedmej hodine ruch ustáva, zhasli svetlá. Prichádza pani dekanka, na ktorú čaká neľahká úloha
slávnostne sfúknuť desať sviečok na narodeninovej torte. Zvládla to bravúrne a s gráciou, za čo ju
prítomní odmenili mohutným potleskom. V príhovore zapriala fakulte mnoho úspechov do budúcna,
pričom vyzdvihla to, čo robí FSEVku výnimočnou:
rodinné prostredie, vzájomnosť a otvorenosť.
Nasleduje záverečný bod programu – premietanie zo série tradičných filmovo-diskusných večerov
EuroCINE, v rámci ktorého absolventi fakulty hovoria o tom, ako vyzerá svet „tam vonku“ po skončení štúdia. Ešte posledné blahoželania do kroniky
a FSEVka je pripravená vstúpiť do druhej dekády
svojej existencie.
Výročný FSEV FEST vyvolal spomienky, zintenzívnil prítomnosť a ponúkol perspektívu do
budúcna. To všetko je možné len v dobre fungujúcom spoločenstve, kde ľudské vzťahy hrajú prím.
A presne takým spoločenstvom je FSEVka – pripravená rásť a napredovať. Tak jej držme palce.
Tomáš Horváth, študent FSEV UK

6

SPRAVODAJST VO

Noc
výskumníka

dňa sa pri našich stánkoch zastavovali
všetky vekové kategórie.

Čím sme zaujali tento rok?

Aká by bola Noc výskumníka bez ukážok
práce vedcov z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave? Zrejme by si našu neúčasť návštevníci
ani nevšimli. Z akcie, kde boli vedecké prezentácie trochu rozpačité, sa totiž stala akcia, kde
je cťou byť jedným z mnohých vedcov, ktorí
môžu prezentovať svoju prácu na verejnosti.
Noc výskumníka, ktorá tohto roku trhala rekordy v návštevnosti, bola opätovne príjemným
prekvapením aj pre nás. Konala sa 28. septembra.
Našu fakultu tohto roku prezentovalo šesť stánkov v Avion Shopping Park a jeden stánok v Starej
tržnici, v ktorých bolo 18 ľudí aktívne vyťažených
na 120 %. Nie, nepomýlila som sa, študovala som
matfyz, ale tých 120 % je len akýmsi nematematickým vyjadrením nadšenia, ktoré aj napriek odstupu času stále pociťujem. Ako prví sa pri našich
stánkoch pristavili deti z materskej škôlky, ktorých
pani učiteľka hľadala niečo ich veku blízke. Nakoniec prešli všetkými našimi stánkami a pani učiteľka uznala, že naši vedci vedia svoje poznatky
predať všetkým vekovým kategóriám. Nakoniec
„našich malinkých“ musela pani učiteľka jemne
odlákať, aby pri nás nestrávili všetok čas, ktorý
mali na návštevu NV vyhradený. Takže deň prezentácií sme začali tými najmenšími, ale počas

Priamo na mieste sa mohli návštevníci
doslova dotknúť plazmy. Doktorandi im
predvádzali svoj výskum zdroja plazmy,
pracujúceho pri atmosférických podmienkach, ktorý sa používa najmä na
úpravu povrchov rôznych materiálov. Interaktívnymi aktivitami pre všetkých ľudí,
aj deti, bolo možné pozorovať zmeny na
povrchu materiálov, dosiahnuté kontaktom s plazmou. Účastníci si mohli vyskúšať meranie času priesaku vody cez plazmou
opracovanú a neopracovanú textíliu, vyhodnotiť
zmáčavosť materiálu analýzou kvapiek vody (ich
tvaru) pomocou kamery.
Druhou atrakciou bola metóda elektrospiningu – elektrostatického zvlákňovania. Elektrickým poľom je strhávaný polymér naplnený
v ihle striekačky na hliníkovú doštičku a vznikajú
nanovlákna až mikrovlákna. Tieto vlákna sa javia
ako akási „pavučina“, ktorá bola návštevníkom
nastriekavaná priamo na kožu medzi dva prsty
dlane. Takže sme vytvárali akýchsi pavúčích ľudí.
Samozrejme, táto aktivita bola obľúbená hlavne
medzi násť-ročnými, aj keď podobnosť so spidermanom bola len náhodná.
Tretí stánok bol prezentáciou práce astronómov, hlavne ich novej knihy Dotyky s vesmírom.
Stánok bol zo strategických dôvodov umiestený
hneď vedľa stánku „Mozaika za mozaikou“, a tak
sa často stávalo, že zatiaľ čo dospelí účastníci
venovali svoj záujem hĺbkam vesmíru, tí najmladší pastelkami, fixkami či voskovkami vytvárali svoj
vlastný mozaikový vesmír. Mozaika za mozaikou
bol ako jediný stánok v celom nákupnom centre
bez nutnosti použitia počítača, čo bolo veľmi pozitívne hodnotené veľkým počtom návštevníkov
s kreatívnymi sklonmi. Stačilo zobrať do ruky
ceruzku a vytvoriť matematický vzor, bez nutnos-

ti uvažovania nad matematikou. Takže otázka:
„Toto je tiež matematika?“ sa v ten deň ozvala pri
našom stánku veľakrát.
Najväčší stôl zo všetkých stánkov mali LEGO
roboti, no aj napriek tomu som fotky z tohto stánku mohla robiť vždy len z vtáčej perspektívy, nakoľko bol neustále obliehaný záujemcami o robotiku. Bolo jedno, či na stôl ledva videli, alebo
sa pozerali zo svojej impozantnej dvojmetrovej
výšky, vždy tam bol v očiach návštevníka záblesk
dieťaťa.
Posledným stánkom, ktorý spomínam, ale
prvým na rane bol stánok lietania ponad historickú časť Bratislavy. Zaujal nielen prepojením
grafiky a kinectu, ale samotných množstvom
spracovaných dát. Návštevníci sa často pýtali
na autorov 3D modelu. Samotný exponát bol už
v priestoroch nákupného centra vystavený ako
súčasť výstavy Virtuálny svet realizovanej v januá
ri 2012, no napriek tomu nestratil na atraktivite.
Tohto roku bola časť prezentácie vedeckých
prác umiestená aj do Starej tržnice. Síce na poslednú chvíľu, ale aj tu sme mali svojich zástupcov, ktorí predviedli unikátne zariadenie SMISS
(Scalable Multifunctional Indoor Scanning System). Ide o bezkontaktný optický 3D skener,
teda meracie zariadenie, zaznamenajúce polohu
bodov objektu (tzv. mračno bodov) v priestore.
Návštevník si mohol za pár sekúnd pozrieť svoj
3D obraz, t. j. pozrieť sa na seba tak, ako ho
vidia ostatní.
Soňa Gažáková, FMFI UK
Foto: Katarína Orešanská
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UK opäť na veľtrhu

vzdelávania
Stánok prezentujúci Univerzitu Komenského na
16. ročníku výstavy AKADÉMIA & VAPAC bol obliehaný budúcimi absolventmi stredných škôl a potenciálnymi študentmi. Ide o najväčšie medzinárodné
podujatie tohto zamerania na Slovensku, ktoré sa
konalo v dňoch 9. – 11. októbra 2012 v bratislavskej
aréne NTC. Medzi sprievodné akcie patrili informačné semináre pre študentov, pedagógov a výchovných poradcov.
Sme radi, že náš stánok bol umiestnený strategicky hneď pri
vstupe, na mieste dôstojnom pre najstaršiu a najväčšiu univerzitu
na Slovensku, na mieste, ktoré nebolo možné prehliadnuť. Všetkých trinásť fakúlt UK malo možnosť prezentovať svoje študijné
programy, ich zástupcovia poskytovali informácie o možnostiach
a podmienkach štúdia. Zaujímavou formou priblíženia štúdia boli
aj praktické ukážky predvedené zástupcami z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK, ktorí vysvetľovali, ako fungujú fyzikálne zákony v praxi.
Celkovo sa na veľtrhu zúčastnilo 232 vystavovateľov vzdelávacích a zamestnávateľských inštitúcií zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Anglicka, Francúzska, Holandska, Cypru a USA, ktorých si prišlo pozrieť 9 851 študentov
zo Slovenska, ale i susedného Česka. Ďalšími návštevníkmi boli
riaditelia a pedagógovia stredných škôl.
Už tradične univerzita pripravila množstvo informačných a propagačných materiálov, medzi nimi bulletiny v slovenčine i angličtine, magnetické záložky a ďalšie. Novinkou bolo mimoriadne číslo
časopisu Naša univerzita určené pre záujemcov o štúdium na UK,
ktoré poskytlo ucelený obraz o univerzite, možnostiach štúdia,
ubytovania, o programe Erasmus a ďalších službách. Obsahovo,
ale i graficky novátorsky spracované vydanie malo obrovský ohlas.
redakcia
Prezentácia FMFI UK nemala o divákov núdzu.
Foto: OVV RUK

Foto: OVV RUK

a úspešne

Foto: Martin Belluš
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Píšete poéziu alebo prózu?
Zapojte sa do súťaže!

Webjournal.sk – internetový magazín Katedry žurnalistiky FiF UK v
Bratislave, ktorý vydáva Združenie MASS-MEDIA-SCIENCE pri Katedre žurnalistiky FiF UK, vyhlasuje literárnu súťaž pre študentov Univerzity Komenského:
• v kategórii poézia na tému „Zopár veršov o študentskom
živote“
• a v kategórii próza na tému „Kto nás zamestná?!“
Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci študenti denného štúdia UK.
Príspevky posielajte na e-mailovú adresu sutazwj@gmail.com do
1. decembra 2012. Do predmetu správy uveďte heslo „literárna
súťaž“, do správy napíšte svoje meno, priezvisko a študijný odbor. Súťažiť môžete s maximálne dvoma príspevkami, pričom
nezáleží na tom, či sú z tej istej kategórie.
Poetické útvary písané voľným alebo viazaným veršom
v maximálnom rozsahu 2 strán či prozaické útvary (možno použiť žánre ako úvaha, esej, fejtón, komentár, glosa)
v rozsahu 3 strán pošlite ako prílohu k správe vo formáte
Word dokumentu.
Všetky príspevky zhodnotí porota v zložení členov redakcie Webjournalu a pedagógov Katedry žurnalistiky FiF UK. Odmenené budú tri najlepšie príspevky v oboch kategóriách. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.
Redakcia Webjournal.sk
www.webjournal.sk

66. chirurgický
deň Kostlivého
Dňa 7. 12. 2012 sa v Hoteli SAFFRON v Bratislave uskutoční 66. chirurgický deň profesora Kostlivého s ústrednými témami „PANKREATITÍDA – DIAGNOSTIKA, LIEČBA
A KOMPLIKÁCIE“ a „PRÁVNE ASPEKTY V CHIRURGII“.
Podujatie organizuje Lekárska fakulta UK, I. Chirurgická
klinika LF UK a UNB, Slovenská lekárska spoločnosť a
Slovenská chirurgická spoločnosť.

Prvá univerzitná beánia
Čas uteká ako voda a opäť tu máme všetkými obľúbené obdobie
beánií a imatrikulácií. Beánie usporadúvané niektorými fakultami
či univerzitami sa stali neodmysliteľnou súčasťou jesene. Práve k
takýmto „stáliciam“ zaraďujeme aj Prvú univerzitnú beániu, ktorá
vznikla pred rokmi ako spoločná beánia troch fakúlt, ale časom sa
postupne pripojili aj ďalšie fakulty a v priebehu rokov sa z nej stala
beánia celouniverzitného charakteru.
Tohtoročná Prvá univerzitná beánia sa uskutoční 29. novembra 2012 v bratislavskej Inchebe, v hale B0. Ide už o 9. ročník
a rovnako ako počas predchádzajúcich ročníkov organizátori pre
vás pripravili nezabudnuteľný program. Môžete sa tešiť na PARU,
POLEMIC, AMO & BAND či DJ-a Mira a laserovú show. Aj nad
tohtoročnou beániou prebral záštitu sám rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD.
Ako organizátori Prvej univerzitnej beánie sa každoročne usilujeme z beánie vytvárať akýsi priestor pre neoficiálne privítanie
prvákov všetkých fakúlt na akademickej pôde a taktiež priestor pre
stretávanie a spoločnú zábavu celej univerzity. Nezabúdame však
ani na tradície a aspoň symbolické odkladanie rohov a krst prvákov
preto zrealizujeme aj tento rok.
Viac informácií o beánii nájdete na www.beaniauk.sk.
Mgr. Jaroslav Sýkora (PdF UK), Bc. Ľubica Šimková (FSEV UK)
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Otvorenie Futbalového areálu

doc. Kačániho

Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK sa
1. októbra 2012 uskutočnila zaujímavá akcia. Fakulta za necelý rok vybudovala pod mostom Lafranconi nový futbalový areál. Jeho súčasťou je
futbalové ihrisko (96 x 48 m). Je to jeden z mála
športových objektov, ktorý v Bratislave za posledné roky pribudol. V spolupráci s Rektorátom
UK bolo minulý rok vypísané výberové konanie
a v októbri 2011 sa začalo so zemnými úpravami.
Na jar 2012 bol položený koberec umelej trávy
a prvé zápasy sa na ihrisku odohrali už koncom
júna na III. Univerziáde SR. V areáli sa ďalej nachádza malé futbalové ihrisko s umelou trávou
s rozmermi 40 x 20 m a prírodná trávnatá plocha
40 x 15 m pre najmenších futbalistov.
Po dokončení futbalového areálu sa fakulta rozhodla pokračovať v pomenúvaní nových objektov
podľa bývalých učiteľov, ktorí sa významne pričinili o rozvoj svojej špecializácie. Na úseku futbalu
bol takým doc. PhDr. Ladislav Kačáni, CSc. Je
absolventom FTVŠ UK (1961) a počas športovej
kariéry mal povesť futbalového gentlemana i výborného hlavičkára. Bol reprezentantom ČSR, nastúpil v 24 zápasoch, bol účastníkom MS 1954 vo
Švajčiarsku. Na fakultu nastúpil v r. 1964. Okrem
pedagogickej práce sa venoval aj trénerskej práci (Inter Bratislava, Lokomotíva Košice, reprezentačný tréner ČSSR, pôsobil v Kuvajte i na Cypre).
Pracoval v rôznych funkciách československého
i slovenského futbalového zväzu, viedol vzdelávanie budúcich futbalových trénerov a dodnes pracuje ako prednášateľ na konferenciách a seminároch
SFZ. Je autorom stoviek vedeckých a odborných
publikácii, z toho 7 monografií, z ktorých „Tréning
vo futbale“ bol preložený do 5 jazykov.

Na otvorení futbalového areálu sa okrem doc.
L. Kačániho zúčastnilo množstvo významných
osobností akademického a športového života.
Medzi nimi rektor UK prof. Karol Mičieta, generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport
MŠVVaŠ Ladislav Čambal, generálny sekretár
SFZ Jozef Kliment. Prítomní boli významní futbalisti SR, napr. L. Petráš, účastník MS vo futbale v r. 1970, vynikajúci útočník J. Adamec,
J. Švehlík, J. Barmoš, V. Kinder, J. Majoroš,
bývalí reprezentační tréneri J. Vengloš, D. Galis,
M. Lešický, ale aj súčasní S. Griga a M. Hipp.
Na otvorení boli aj bývalí kolegovia J. Hucko,
prof. I. Macák, doc. J. Starší, D. Kučera. Podujatie moderoval jeden z bývalých študentov doc.
Kačániho R. Fekete, televízny redaktor. Na otvorení boli prítomní zamestnanci a študenti fakulty,
ktorí vytvorili príjemnú atmosféru celej akcie.
V rámci otváracieho programu vystúpila dievčenská skupina chearleaders z vysokoškolského klubu FTVŠ UK Lafranconi v choreografii Dr.
Oleja. Slávnostné prestrihnutie pásky vykonali
rektor UK prof. Mičieta, zástupca MŠVVaŠ SR
Ing. Čambal, dekan FTVŠ UK prof. Holienka
a samozrejme doc. Kačáni. V stredovom kruhu nasledoval slávnostný výkop doc. Kačániho
a odohrali sa dva zaujímavé futbalové zápasy.
V prvom nastúpili prípravky Slovana a Interu Bratislava, v druhom zápase hrali „Internacionáli SR“
proti „Výberu absolventov FTVŠ UK“ so športovou špecializáciou futbal. Zostavy prezradili, že
sa v nich zišli vynikajúci hráči, ktorí v minulosti
patrili medzi najlepších hráčov na Slovensku.
Vo vyrovnanom zápase, ktorého výnimočnosť
podčiarklo aj živé komentovanie jeho priebehu,
víťazstvo 3 : 1 absolventom zabezpečili góly

Mikuliča a dvakrát Tomčáka. Za internacionálov
vyrovnával Zátek, ale napríklad Faktor nepremenil
pokutový kop. Zápas rozhodoval ligový arbiter R.
Trutz. Víťazmi však boli všetci, ktorí sa na podujatí
zúčastnili a vzdali tak hold vynikajúcemu pedagógovi, hráčovi, trénerovi, ale predovšetkým človeku
Lackovi Kačánimu.
Na záverečnom posedení všetci bývalí reprezentanti zdôraznili, že pozvanie na podujatie prijali s potešením, aby sa stretli so svojím bývalým trénerom,
so svojimi bývalými spoluhráčmi. Privítali skutočnosť, že pribudol ďalší futbalový štadión v Bratislave
a popriali fakulte veľa úspechov pri výchove nových
futbalových odborníkov.
doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.,
FTVŠ UK
Foto: L. Chovanec, doktorand FTVŠ UK

K A R I K AT Ú R A

Anton Lednický, FTVŠ UK

Prvý výkop na ihrisku vykonal Ladislav Kačáni.
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50 rokov

Katedry logiky FiF UK
Pred 50-timi rokmi, presne 1. septembra 1962, vznikla na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského Katedra logiky.
V porovnaní so starovekými gréckymi filozofickými školami, z ktorých niektoré trvali
viac ako 500 rokov, je to málo. V porovnaní
s dobou trvania Akademie Istropolitana je
to zhruba dvojnásobok. Z hľadiska generácií bádateľov to už smeruje k tretej – žiaci
prvých učiteľov už majú svojich žiakov ako
kolegov. Tretia generácia môže ťažiť z výsledkov prvých dvoch a nemusí prekonávať
detské choroby vzniku inštitúcie a odboru.
Jej predstavitelia sa môžu postaviť na plecia predchádzajúcich, a aj keď by to neboli
plecia obrov, určite môžu uvidieť viac.
Patríme k najmenším katedrám na fakulte
a náš počet osciluje okolo sedmičky statočných. Históriu katedry do roku 2000 máme
podrobne spracovanú a publikovanú najmä
vďaka iniciatíve Jozefa Viceníka. Dnes na katedre pôsobí jeden profesor, dvaja docenti,
traja odborní asistenti a školíme dvoch doktorandov. Učíme predmety z logiky a metodológie vied na 4 fakultách UK - na Filozofickej,
Právnickej, Fakulte sociálnych a ekonomických vied a na Fakulte managementu. Publikujeme v porovnaní s fakultným pomermi
nadpriemerne a podobne je to aj so získavaním grantov.
Hlavným vedeckým záberom našej katedry
v oblasti logiky je logická analýza prirodzeného jazyka, logická sémantika, intenzionálna a modálna logika, epistemická logika,
filozofické problémy logiky a aplikácia logiky
v právnej teórii a praxi. V oblasti metodológie vied je to najmä problematika vedeckého zákona, otázky vedeckého vysvetlenia
a metodológia sociálnych vied. Často však
začierame aj do problematiky analytickej filozofie. V personálnej únii sa podieľame na
úspešnom vydávaní časopisu pre analyticky
zameranú filozofiu a logiku Organon F.

Na rozdiel od mnohých iných pracovísk
boli na katedre tradične otvorené či už odborné alebo politické či iné diskusie; katedrové
zasadnutia boli krátke a zápisnice stručné.
Túto tradíciu sa snažíme udržiavať.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku katedry
sme zorganizovali v Kaštieli v Dolnej Krúpej
vedeckú konferenciu na tému: Systémy dedukcie: od extenzionálnej logiky k hyperintenzionálnej logike.
Na konferencii sa zúčastnili okrem súčasných členov katedry jej zakladajúci členovia
Gustáv Riška a Pavel Cmorej i ďalší bývalí
členovia. Otec – zakladateľ, akademik a bývalý rektor UK Vojtech Filkorn pred pár rokmi
zomrel. Konferenciu pozdravil v mene dekana fakulty prodekan FiF UK Anton Eliáš, vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK
doc. Szapuová, riaditeľ Oddelenia logiky FÚ
AVČR v Prahe prof. Peregrin, vedúci Katedry
logiky FiF Karlovej Univerzity v Prahe doc.
Švejdar.
Katedra spolupracuje najmä s Katedrou
filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty
UK a s Oddelením analytickej filozofie SAV.
Z Česka je to najmä Oddelenie logiky Filozofického ústavu AVČR v Prahe a Katedra logiky
Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe.
Spolupracujeme tiež s kolegami z katedier filozofie filozofických fakúlt Masarykovej Univerzity v Brne, Západočeskej univerzity v Plzni,
Univerzity Palackého v Olomouci, s kolegami
z Katedry informatiky Fakulty elektrotechniky
a informatiky Vysokej školy banskej – Technickej univerzity v Ostrave, ale aj s inými pracoviskami, čoho príkladom je aj účasť kolegov
z Katedry aplikovanej informatiky z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK.
Dúfam, že sme úspešne nadviazali na dielo
otcov zakladateľov a že aj tí po nás budú katedru rozvíjať a že sa dožije toľko rokov ako
platónska akadémia.
doc. PhDr. František Gahér, CSc., vedúci
Katedry logiky a metodológie vied FiF UK

Deň otvorených
dverí
v Centre ďalšieho
vzdelávania UK

V dňoch 22. až 26. októbra 2012 sa konalo
podujatie celoslovenského charakteru „Týždeň
celoživotného učenia“ pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Už po dvanástykrát sa do aktivity zapojili
vzdelávacie inštitúcie z celého Slovenska. V rámci
Týždňa celoživotného učenia pripravilo Centrum
ďalšieho vzdelávania UK Deň otvorených dverí
s ponukou vzdelávacích programov a aktivít pre
širokú verejnosť. Pre priaznivcov dychtiacich po
nových vedomostiach pripravilo centrum nielen
možnosť zúčastniť sa na odborných prednáškach
ale i priamo otestovať svoje znalosti cudzích jazykov a komunikačné zručnosti prostredníctvom
praktickej ukážky a individuálnych konzultácií.
Zámerom podujatia bolo predovšetkým priblížiť širokej verejnosti možnosti celoživotného vzdelávania,
získavania znalostí a precvičovania zručností vedúcich k osobnostnému a profesijnému rastu. Ukončením stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia
sa naše vzdelávanie nekončí. Práve naopak. Tempo
životného štýlu a napredujúci vývoj informačných
a komunikačných technológií podnecujú a vyžadujú
neustále rozširovanie znalostí v rôznych odborných
oblastiach. Celoživotné vzdelávanie sa stáva v súčasnosti nevyhnutnosťou.
Počas Dňa otvorených dverí – 23. októbra 2012
– ponúklo centrum seniorom odborné prednášky
z dejín výtvarného umenia a sveta opery. Aktívnejší seniori mali možnosť zacvičiť si v rytmoch latino
ZUMBU GOLD, ktorá je špeciálne prispôsobená budovaniu fyzickej kondície vo vyššom veku. Milovníci
cudzích jazykov mali možnosť otestovať svoje znalosti z anglického jazyka a následne sa zúčastniť na
otvorenej hodine so zahraničným lektorom. V rámci pestrého programu bolo pripravené i testovanie
jazykových kompetencií zo slovenského jazyka pre
cudzincov. Tréningu komunikačných zručností so
zameraním na spoločenský protokol poskytol návštevníkom priestor na kladenie otázok a individuálne
konzultácie.
Centrum ďalšieho vzdelávania UK sa v tomto roku
zapojilo do podujatia „Týždeň celoživotného učenia“
prvýkrát. Obavy z nedostatočnej návštevnosti sa
rozplynuli hneď v ranných hodinách Dňa otvorených
dverí. Týmto ďakujeme zamestnancom centra za
profesionálnu prípravu a organizačné zabezpečenie
podujatia. Veríme, že návštevníci odchádzali s pocitom spokojnosti a plní nových vedomostí a zážitkov.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK
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Klasika v podaní

belgického študentského orchestra

Výborné prevedenie klasických ruských majstrov v podaní Univerzitného
symfonického orchestra Katolíckej
univerzity v Leuvene si v predposledný
októbrový deň vypočuli záujemcovia
v Aule Univerzity Komenského. Vrcholom večera bolo vystúpenie sólovej čelistky Karen de Meyer.
Spolupráca UK s Katolíckou univerzitou
v Leuvene prebieha od roku 2001 v rámci
programu Erasmus. Za UK sa na výmenách
študentov podieľa Lekárska fakulta UK v Bratislave. S cieľom rozšíriť spoluprácu aj na kultúrnu oblasť sa pripravilo aj vystúpenie hudobného telesa s viac ako 50-ročnou tradíciou.
Program otvorilo špičkové koncertné stvárnenie Čajkovského Slávnostná predohra
1812 Es dur, Op. 49, nasledovaný Šostakovičovým Violončelovým koncertom č. 1 Es dur,
Op. 107 a Rachamnaninovou Symfóniou č. 2
E-mol, Op. 27.

Tesne po koncerte sa NAŠA UNIVERZITA
zhovárala s dirigentom orchestra Edmondom
Saveniersom o orchestri a dojmoch z vystúpenia.
Majstre, môžete nám priblížiť orchester?
Orchester je zložený z mladých ľudí a čo
znamená, že nie sú profesionálnymi hudobníkmi, študujú matematiku, techniku... všetko
iné okrem hudby. Hudba je pre nich čisto
koníčkom. Samozrejme, očakávam od nich
vysokú úroveň hrania. Na turné sa pripravujeme tým, že cvičíme dvakrát týždenne. Taktiež
máme víkend, počas ktorého len skúšame.
Keď sme sem prišli, tak počas celých dvoch
dní tesne pred koncertom sme len skúšali.
Aké sú rozdiely medzi vedením profesionálneho a študentského orchestra?
Profesionálni hráči vedia veľmi rýchlo vyriešiť technický problém, ako zahrať nejakú pasáž. Huslisti v profesionálnom orchestri cvičia
každý deň aj päť hodín, teda sú veľmi rýchlo
schopní zahrať vo veľmi krátkom čase hocičo,
o čo ich požiada dirigent. Študentov musím
naučiť každý jednotlivý detail, a tak začíname hrať hudbu veľmi
pomaly.
Pomáham
im zvládnuť techniku
hrania a radím im. To,
čo dosiahnem s profesionálnym orchestrom za tri skúšky, so
študentmi potrebujem
štrnásť. Avšak aj pre
nich je to veľmi rýchlo, berúc do úvahy
program, ktorý musia
zvládnuť.

Vaše celkové dojmy po koncerte?
V prvom rade by som rád vyzdvihol vašu
krásnu aulu. Keď sme hrali prvé tóny, nádherne to tu znelo. Obecenstvo bolo vynikajúce,
veľmi inšpirujúce a počúvajúce. A toto nás
inšpiruje. A to je aj dôvod, prečo dnes hrali
mnohokrát lepšie než na akejkoľvek skúške.
Boli ako blesk a ešte rýchlejší. Hoci som ich
o to počas skúšok stovky ráz požiadal, ani
raz to tak nezahrali. Ale dnes večer to zahrali
presne tak.
Michal Jurina
Foto: Vladimír Kuric

20 rokov

od prijatia Ústavy SR
Dňa 17. 10. 2012 si Právnická fakulta UK pripomenula 20. výročie prijatia Ústavy SR vedeckou
konferenciou „20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – právne reflexie“. Hlavným organizátorom tejto
konferencie bola ELSA (European Law Student
Association).
Na konferencii, ktorá sa konala pod záštitou a
na pôde Právnickej fakulty UK, vystúpili s príspevkami aj priami svedkovia prijatia Ústavy SR – JUDr.
Vladimír Mečiar, doc. JUDr. Ján Cuper, CSc., doc.
JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., ale tiež ďalší zaujímaví prednášajúci, ako prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.,
doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc., doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., a iní. Vystupujúci vo svojich príspevkoch
jednak popísali celkový proces prijímania ústavy
v pozadí vtedajšej politicko-spoločenskej situácie
v Česko-Slovensku, a jednak hodnotili jej právnu
relevanciu v súvzťažnosti so vznikom samostatnej
Slovenskej republiky. O konferenciu bol veľký záujem zo strany študentov, ale aj odbornej verejnosti,
čo bolo deklarované veľkou účasťou.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD., prodekan PraF UK
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John Cage a hu(d)by:
hudobní teoretici v akcii

Skladateľ Marián Zavarský hrá na kuchynskom zariadení skladbu Water Walk.

Začalo sa to novým výberovým kurzom,
skončilo dvoma úspešnými koncertmi. Nápad otvoriť mimoriadny kurz, na ktorom by
si študenti Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK vyskúšali, aké to je zorganizovať hudobné podujatie, inicioval vedúci
katedry Vladimír Zvara. Čoskoro – v zimnom semestri minulého akademického
roka – sa konali prvé stretnutia, na ktorých
študenti prezentovali svoje návrhy. Spomedzi množstva ideí nakoniec zvíťazil úmysel
pripraviť poctu veľkému americkému experimentátorovi Johnovi Cageovi (1912 –
1992), ktorý by tento rok oslávil storočnicu.
John Cage je asi najznámejší ako autor
skladby 4´ 33´´ – štyroch minút a tridsaťtri
sekúnd ticha pre ľubovoľný nástroj. Dielo,
ktoré na pohľad pôsobí a znie priam bizarne,
uskutočňuje podobne ako celá Cageova tvorba osobitú filozofiu, ktorá výrazne ovplyvnila
smerovanie hudby minulého storočia. Zrovnoprávnenie akéhokoľvek zvuku s tónom
hudobného nástroja bol akt dovtedy nepredstaviteľný – Cage rozšíril kategóriu hudby aj
o zvuky gumenej kačičky či syčanie tlakového
hrnca. Žiada sa pritom dodať, že to nebol žiaden šarlatán: Cage bol vyštudovaným hudobným skladateľom, ktorého učil i velikán predchádzajúcej skladateľskej generácie Arnold
Schönberg.
Naspäť však k projektu. Tím zložený z troch
muzikológov a štyroch budúcich muzikológov
sa pustil do práce. Keďže John Cage nebol
typickým skladateľom „vážnej hudby“, škroKlavirista Fero Király hrá na nazvučenom kaktuse,
okolo neho spoluhráči Zuzana Biščáková
a Dalibor Kocian.

bená pocta jeho pamiatke by mu iste nebola
po chuti. Tým viac, že jeho záujmy siahali ďaleko za oblasť hudby – zaujímal sa o vizuálne
umenie, tanec a taktiež bol i vášnivým mykológom. Tu vznikol názov „John Cage a hu(d)
by“, ktorý pripomína aj túto kurióznu oblasť
Cageovu záujmu. Čas postupoval a z projektu sa vyvinuli dva večery – vo Zvolene a
v Bratislave – predstavujúce Cagea z viacerých pohľadov.
Po niekoľkých mesiacoch získavania financií, dialógu s interpretmi a iných príprav
nakoniec prišiel deň D. 4. októbra sa v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene začal prvý z našich cageovských večerov. Po
krátkom príhovore študentov – dramaturgov
(Filip Hoško, Martin Harazin) nasledovala prezentácia mykológa zo zvolenskej Technickej

univerzity Stanislava Glejduru, ktorý predstavil
netušenú pestrosť ríše húb. Estetik Jozef Cseres, pedagóg Katedry estetiky FiF UK, následne trefnými postrehmi charakterizoval Cageov
prístup k umeniu i životu a začal sa samotný
koncert. Zazneli na ňom výlučne Cageove
skladby: meditatívne In a Landscape a Dream
hrané na marimbe, Suita pre hračkársky klavír
(názov hovorí za všetko), legendárne 4´ 33´´
a skladba Branches, hraná na ozvučených
prírodných objektoch, ako sú šiška či kaktus.
Druhý deň D nastal o necelé dva týždne
neskôr 15. októbra, kedy sa podujatie zopakovalo v nových priestoroch bratislavského
centra kultúry A4. Tentoraz v rozšírenej podobe, aj s tanečnou zložkou (tanečná improvizácia v podaní Petry Fornayovej). Zlatým
klincom programu bola hudobno-kulinárska
performance anglického zoskupenia Sonic
Catering Band. Traja páni v stredných rokoch,
ktorí tieto vystúpenia praktizujú ako hobby
(jeden z nich Peter Strickland je úspešným
filmovým režisérom), predviedli 45-minútový
prúd ambientnej hudby utkanej zo samplovaných zvukov sprevádzajúcich prípravu jedla
v nazvučenom kuchynskom riade. Receptami
večera boli japonská polievka miso, cuketa na
korení a restované huby, z ktorých mali diváci
patričný čuchový, niektorí i chuťový zážitok.
Odvážna dramaturgia večerov sa stretla i so
záujmom publika – sály boli plné počas oboch
koncertov. Treba povedať, že dramaturgické a
organizátorské skúsenosti, ktoré sme získali pri realizácii nášho cageovského projektu,
prispeli k tomu, že netradičný kurz jednoznačne splnil svoj účel.
Peter Behýl,
študent muzikológie FiF UK
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Výstava ako sviatok
Jaroslava Šicková-Fabrici a Ján Šicko usporiadali v októbri
tohto roku v podzemných priestoroch bratislavského Pálffyho
paláca ojedinelú výstavu z najnovšej autorskej tvorby s názvom Blízkosť. Kurátorkou výstavy je Xénia Lettrichová.
Novootvorené priestory sú pre väčšinu návštevníkov ešte
neznáme. Valená klenba, kúsky starých fresiek, atmosféra
minulosti, prítomnosť dneška. To všetko sú priam ideálne
podmienky pre diela oboch autorov, inklinujúcim ku kontemplácii a spiritualite. Divák v nich naozaj anticipuje už v názve
výstavy avizovanú blízkosť: človeka k človeku, človeka k prírode, k Bohu, ku kultúre, k histórii i k dnešku. Dva z exponátov
na výstave, jeden od Jaroslavy a druhý od Jána, explicitne aj
nesú tento názov. Oba sú vytvorené z kameňa, ktorý je častým
materiálom oboch umelcov. Ako protiklad materiálu mäkšieho
charakteru sú kameninové objekty a reliéfy Jaroslavy zdobené zlatom, často nesúce biblické texty.
Kamenné Zvitky z autorskej dielne Jaroslavy sú novinkou
v jej tvorbe: ťažká kamenná hmota je odľahčená jemnou projekciu písaného textu v troch svetových jazykoch.
Nádherné, jemné, citlivo umiestnené artefakty presvedčili
návštevníkov i širšiu verejnosť, že v tvorbe profesorky Šickovej-Fabrici i jej manžela Jána Šicka je potenciál, ktorý oslovuje
a formuje ľudskú dušu. Niet preto divu, že dielo oboch autorov
je akceptované aj v medzinárodnom meradle. Patria nesporne
medzi umelcov, ktorí tvoria trvalé hodnoty slovenského výtvarného umenia.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Tvorivú aktivitu
reprezentujú výstavy
Stano Harangozó je ojedinelá výtvarná osobnosť v súčasnom
slovenskom výtvarnom prejave. Vďaka farbe a cite obrazov, istote
a ľahkosti výtvarného prevedenia, kreatívnej i profesionálnej zručnosti v ovládaní veľkého množstva umeleckých techník, kvôli vlastnému
výtvarnému rukopisu v jeho dielach a nemenej v prezentácii svojich
tvorivých výsledkov na verejnosti. Je to on, docent Katedry výtvarnej
výchovy PdF UK, ktorý od ukončenia vysokej školy pripravil mimoriadne veľké množstvo úspešných výstav. Vystavuje, lebo jeho umenie sa ľuďom páči a prijímajú ho ako svoje. Ľudia rôznych vekových
kategórií a z rôznych oblastí našej domoviny i zo zahraničia.
Tohto neutíchajúco tvorivého autora pozná temer každý. Je úspešný a prijímaný. To bolo jedným z dôvodov aj pre jeho ďalšiu samostatnú výstavu vo Filharmonickom klube, v bratislavskej Redute. Vernisáž s názvom „Farebné tóny“ sa konala od 28. 9. 2012. Výstava
sa uskutočnila predovšetkým preto, že pedagóg ako víťaz návrhu
plagátu k Bratislavským hudobný slávnostiam bol požiadaný o väčšiu
prezentáciu svojej tvorby pre návštevníkov tohto podujatia, ktoré má
v kultúrnom svete svoje nezastupiteľné meno.
Desiatky obrazov v kultivovanom prostredí patria spolu s touto
vlastnou autorskou výstavou pre divákov k ďalším objavom slovenského umenia a uznaniu za ojedinelú tvorbu tomuto umelcovi.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Ľuboslav Moza,
				
Niekedy
treba
napísať aj o tom, kto
realizuje
desiatky
výstav a píše stovky
článkov. Výtvarný teoretik, tvorca knihy,
reštaurátor, propagačný či vystavujúci umelec patrí
tiež do umeleckej oblasti, síce skôr ukrytej, ale o to
významnejšej. Bez neho by sme zaiste nespravili toľko vynikajúcich výstav a o našom výtvarnom prejave
by sa vedelo oveľa menej.
Ľuboslav Moza, doktor filozofie, pedagóg Katedry
výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave je učiteľom, ktorý prednáša o umelcoch, živote
a ich vnímaní dobou i ľuďmi. Vyhýba sa nepodstatným detailom, v študentoch rozvíja poznanie hodnôt
umeleckého sveta.

kurátor výstav umelcov z UK

V septembri tohto roku pripravil a odborne kurátorsky uviedol výstavu chorvátskeho umelca Vedrana Šilipetara v Bratislave, jubilejnú výstavu maliarky
portrétu Emílie Urbanovej v Seredi a výstavu Vladimíra Plachého v Šuľanoch. V Českom Dube otvoril
jedinečnú výstavu maľby a dizajnu sestier Vaisových.
Mesiac október sa začína už štvrtým ročníkom
výstavy DEŇEL, ktorú pripravuje z tvorby vybraných
poslucháčov Pedagogickej fakulty UK. Je to akési
stretnutie mladých, budúcich pedagógov, ale i pedagogických tvorcov, ich stretnutie s osobnosťami
kultúry, významnými výtvarníkmi, spevákmi, hercami.
Deňel je o objavovaní skutočného sveta mladých
a mladými. Venujú mu mimoriadnu pozornosť médiá a najmä návštevníci. Je to pozoruhodné tvorivé
stretnutie, ktoré nemá obdobu.

Ľuboslav Moza je autorom veľkého projektu, ktorý
prezentuje to najlepšie, čo doma máme. „Identifikačný kód Slovenska“. Jeho 6. ročník sa konal v auguste na Bratislavskom hrade spolu s udeľovaním
ocenení „Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska“.
Originalita je tiež v jeho novom projekte, ktorého
nultý ročník otvorí v októbri tohto roku v zastúpení našich umelcov, ale aj umelcov z Českej republiky, Slovinska, Chorvátska a Ruska. Projekt „Biela – modrá
– červená“ – z farieb štátnych zástav – je projekt
otvorený, ktorý predpokladá nielen reinštalácie v ďalších európskych krajinách, ale aj jeho rozširovanie.
Myslím si, že je potrebné pripomenúť si občas aj
túto oblasť našej pedagogickej aktivity. Zmysluplnú,
krásnu, smerujúcu k vyjadreniu hodnoty vlastnej práce a prezentovania ju aj pre iných.
doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.,
Pedagogická fakulta UK
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Bez sociálnych a humanitných vied

nemožno porozumieť
ani cudzej, ani vlastnej kultúre

V historických vedách vzbudili širokú odozvu archeologické
výskumy lokalít Svodín, Rybník,
Santovka a Vráble, ktoré sa realizujú v spolupráci s AÚ SAV
a s Nemeckým archeologickým
ústavom. Významné vedecké
výsledky priniesla aj výskumná
práca Katedry archeológie v
oblasti archeologickej chronometrie. Vďaka nim vzniklo na fakulte jediné dendrochronologické laboratórium na Slovensku.
K dôležitým úspechom vedeckej
práce historikov fakulty však patria aj fundamentálne publikácie
v oblasti sfragistiky (Pečate miest
a obcí na Slovensku, 2 zväzky
s rozsahom 1368 strán, Pečate
a znaky stolíc na Slovensku), medzinárodný výskum dejín BratislaProf. PhDr. Pavol Žigo, CSc., zastupujúci FiF UK a UK v celoslovy
(1. diel plánovanej päťzväzkovej
vanskom autorskom kolektíve Slovanského jazykového atlasu, pri
monografie vyšiel len pred pár týžprezentácii slovenského dielu atlasu venovaného poľnohospodárskej lexike.
dňami), publikácie venované politickým a hospodárskym dejinám
Vedeckovýskumná činnosť na Filozofic- Slovenska (Uhorska) v 19. a 20. storočí, ako
kej fakulte UK (FiF UK) sa realizuje v širo- aj regionálnym dejinám. Ich výskum vyústil
kom spektre vedných a študijných odborov okrem iného do publikovania 2 obsiahlych
na 31 katedrách za účasti tak vysokoškol- monografií z dejín Spiša (Terra Scepusiensis
ských učiteľov, ako aj výskumných pracov- a Historia Scepusii), ktoré vzbudili značný
níkovi a doktorandov fakulty. Primárne sa ohlas najmä v Poľsku a v strednej Európe.
zameriava na filologické vedy, historické V rámci etnológie, kultúrnej antropológie
vedy, sociálne vedy, pedagogické vedy, a porovnávacej religionistiky si pozornosť
humanitné vedy a vedy o umení, žurnalisti- zaslúžia najmä významné výskumné aktivity
ku a vedecké informácie.
venované kultúre mexických indiánskych
kmeňov (Posvätná narácia Lacandóncov
Vo filologických vedách patrí medzi a jej transformácie, Ritualizmus severných
kľúčové aktivity tvorba Slovanského jazyko- Mayov-Lacandóncov v meniacom sa prosvého atlasu, ktorý vzniká ako výsledok dlho- tredí), ktoré si kvalitou výsledkov získali cedobej medzinárodnej spolupráce slavistov losvetové uznanie.
zo všetkých slovanských krajín. Nemenej
významné sú však aj medzinárodné proSociálne vedy, reprezentované na fakuljekty výskumu Demosténových rukopisov te politológiou, sociológiou a psychológiou,
a gréckych palimpsestov, na ktorých Ka- sa venujú predovšetkým výskumu otázok
tedra klasickej filológie spolupracuje s Ra- súvisiacich s tranzitívnymi procesmi slokúskou akadémiou vied a s ďalšími siedmi- venskej spoločnosti a ich dopadmi na spomi západoeurópskymi univerzitami, ako aj ločensko-politický život Slovenska, ako aj
aplikovaný výskum v oblasti translatológie, problémami sociologických, sociálno- a kliktorého výsledky, pretavené do realizácie nickopsychologických aspektov fungovania
Európskeho kurzu konferenčných tlmoč- jedinca i rozmanitých spoločenských skupín
níkov, ocenil Generálny direktoriát EK pre v týchto procesoch. Táto tematika, pochotlmočenie pridelením statusu excelentnosti. piteľne, vzbudzovala širokú medzinárodnú
Z výskumnej práce literárnych vedcov zasa odozvu, a preto si našla priestor aj vo veľvzišiel celý rad literárnohistorických i literár- kých vedeckovýskumných grantoch 6. a 7.
novedných prác, ktoré sa stretli s priazni- rámcového programu EÚ (projekty Integravým ohlasom i v zahraničí (Portréty sloven- ted and United: A Quest for Citizenship in an
ských spisovateľov, Slovník ruskej literatúry ever closer Europe či Increasing Resilience
11. – 20. storočia a pod.).
in Surveillance Societies a pod.). Vyústila

však aj do tvorby celého radu fundamentálnych, sociologických prác (Kriminalita ako
spoločenský problém: úvod do sociologicky orientovanej kriminológie; Inovatívne
orientácie v sociálnej politike: perspektíva
sociálnej inklúzie; Metodologické problémy
multiagentového modelovania v sociológii;
Sociálne nerovnosti na Slovensku), ako aj
do spoluúčasti na vypracovaní dlhodobej
vízie rozvoja slovenskej spoločnosti v rámci
projektu Vízia a stratégia rozvoja slovenskej
spoločnosti, schváleného vládou SR. V tejto
vednej oblasti nemožno nespomenúť aj fakt,
že pri Katedre politológie vzniklo v rámci riešenia projektu Globálne a lokálne procesy
na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií
v podmienkach internacionalizácie Európskej únie, financovaného zo strategických
fondov, Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK (CESIUK). CESIUK sa
podieľa na výskume spoločenských inovácií,
ktoré, reflektujúc podmienky spoločenského vývoja na Slovensku, majú prinášať inovatívne myšlienky, návrhy opatrení i praktické riešenia, vedúce k napĺňaniu aktuálnych
potrieb ľudí a k zlepšovaniu ich životných
podmienok.
V oblasti pedagogických vied sa výskumné aktivity pracovníkov fakulty koncentrujú do sféry kooperácie v rámci medzinárodných projektov Európskej komisie
(Family Competence Portfolio – Multilateral
Cooperation Project in the Lifelong Learning
Programme), ale aj do prehlbovania poznania dejín a metodológie slovenskej edukácie
a pedagogiky participáciou na projekte základného výskumu Slovenská encyklopédia
edukačných vied, ktorý by mal vyústiť do tvorivej výskumnej syntézy najnovších poznatkov o slovenskej sústave školských, osvetových a iných semiformálnych a informálnych
ustanovizní edukácie po roku 1989 najmä
z hľadiska súčastí pedagogiky, andragogiky
a geragogiky.
Humanitné vedy a vedy o umení sa
orientujú jednak na rozvíjanie poznania slovenskej kultúry v najširšom slova zmysle,
a jednak na výskum jej miesta a relevancie
v stredoeurópskych i širších geografických
dimenziách. Svedectvom prvej zo spomenutých orientácií môžu byť práce Katedry
estetiky, Katedry kulturológie i Katedry hudobnej vedy (ako pars pro toto spomenieme
aspoň projekt Viachlasná hudba na území
Slovenska a cesty jej šírenia počas 16. a 17.
storočia či monografiu Slovenská hudobná
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avantgarda). O rozsahu a kvalite druhej, nadnárodne orientovanej časti vedeckých aktivít
pracovníkov fakulty v tejto vednej oblasti vypovedajú tak výskumy hudobno-dramatickej
štruktúry opier českého skladateľa Leoša
Janáčka, ústiace do naštudovania jeho opery Z mŕtveho domu na scéne Opery v Zürichu a Viedenskej štátnej opery v roku 2011,
ako aj participácia na riešení celého radu
medzinárodných projektov 6. a 7. rámcového programu EÚ a Programu celoživotného
vzdelávania Grundtvig (opäť iba na ilustráciu
uvedieme aspoň projekty Knowing, Institutions and Gender: An East – West Comparative Study; Towards inclusive research
programming for sustainable food innovations či Is Women Education a(t) Risk?).
V skupine vedných odborov žurnalistika
a vedecké informácie si osobitnú pozornosť – tak z hľadiska medzinárodných vedeckovýskumných kontaktov a aktivít, ako
aj z aspektu rozvíjania širokej interdisciplinárnej spolupráce – zasluhuje najmä projekt Katedry knihovedy a vedeckých informácií Vzdelávanie dospelých pri využívaní
internetu, riešený v rámci grantovej schémy
Danube Networkers, na ktorom participovali
vedecké kolektívy zo 6 európskych krajín,
ako aj projekt Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou
personalizovaných služieb a sociálnych sietí,
kde katedra spolupracuje s FIIT STU, ÚI SAV
a FIIT TU Košice.
Projekty, granty, publikácie
Po partikulárnych pohľadoch na najvýznamnejšie vedeckovýskumné aktivity
pracovníkov fakulty v jednotlivých vedných
oblastiach, vypovedajúcich o kvalitách riešených projektov, nebude vari na škodu prezentovať aj ich kvantitatívne štatistické zhrnutie.
Vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci
a doktorandi FiF UK boli len v roku 2011 zapojení do riešenia 54 grantových projektov
VEGA, 2 grantových projektov KEGA, 6 úloh
APVV a 5 projektov grantových schém EÚ
a EK. O medzinárodnom vedeckom renomé
fakulty svedčí aj fakt, že ďalších 11 projektov
bolo podporených zahraničnými nadáciami
(Rakúske informačné centrum pre vedeckú
spoluprácu, Chiang Ching-kuo Foundation
for International Scholarly Exchange, Medzinárodný višegrádsky fond a pod.). Celková
suma, ktorú fakulta v tomto roku získala na
riešenie vedeckovýskumných úloh, dosiahla
takmer 450 000 eur.
Pozitívnym prvkom vo financovaní vedeckej činnosti fakulty boli aj Granty UK pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
V roku 2011 fakulta získala v tejto oblasti
podporu na 24 projektov v celkovej hodnote
18 840 eur.
Výsledky riešenia vedeckovýskumných
úloh a projektov v roku 2011 zverejnili
pracovníci fakulty v 729 publikačných výstupoch, z čoho bolo 33 monografií (3 vydané v renomovaných zahraničných vyda-

Na terénnych výskumoch Katedry archeológie FiF UK sa podieľajú aj študenti magisterského a doktorandského
štúdia.

vateľstvách), 25 vysokoškolských učebníc
a skrípt, 671 vedeckých prác a štúdií v časopisoch a zborníkoch (z toho 180 vydaných
v zahraničí). Len v roku 2011 získali pracovníci fakulty na tieto publikačné výstupy 2132
citácií, ohlasov a recenzií, pričom takmer
štvrtinu z nich predstavovali zahraničné ohlasy.
Kvalita práce doktorandov stúpa
Neodmysliteľnou súčasťou vedecko-pedagogických aktivít fakulty je aj príprava nových kádrov formou doktorandského štúdia.
FiF UK ju realizuje v 26 akreditovaných študijných programoch, v ktorých v roku 2011
študovalo 423 doktorandov (235 v dennej
forme, 163 v externej forme); 25 doktorandov bolo zo zahraničia. Je potešiteľné, že
v ostatnom období zreteľne stúpa kvalita
práce doktorandov v oblasti výskumu, o čom
svedčí aj celý rad úspechov, ktoré získali
na domácich, ale najmä medzinárodných
podujatiach (účasť na výberovej konferencii
PhD. študentov, ktorú organizuje European
Consortium for Political Research, ocenenie
na Medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov v Maribore, pozvanie na Second
Central European Conference in Linguistics
for Postgraduate Students a pod.).
Globalizovaný svet 21. storočia sa bez
humanitných a spoločenských vied
nezaobíde
Tento stručný prehľad vedeckovýskumných aktivít FiF UK by na prvý pohľad
mohol zvádzať k záveru, že humanitné a spoločenské vedy zažívajú dnes ak nie „boom“,
tak aspoň jedno z bezproblémových období
svojho vývoja. Žiaľ, opak je pravdou a mnohé z vyššie spomenutých úspechov fakulta
dosiahla skôr napriek, ako kvôli podpore

svojich výskumných snáh. Súčasný stav
podceňovania významu a podfinancúvania
tejto skupiny vied na Slovensku i v medzinárodnom meradle neveľmi praje ich rozvoju.
Ostatne, v podmienkach, keď konzumný
pragmatizmus, neraz sprevádzaný ignoranciou tradičných hodnôt európskej kultúry
a etiky čoraz širšie preniká do rozmanitých
sfér spoločenského života i do povedomia
širokých vrstiev verejnosti, keď sa fetišom
stáva čo najrýchlejšia návratnosť financií
vložených do výskumu (najlepšie konkretizovaná aj čo najadresnejšími dodávateľsko-odberateľskými zmluvami), sa tomu vari ani
nemožno čudovať.
Je preto namieste neustále si pripomínať
slová Tomáša Halíka, známeho českého
teológa, religionistu a sociológa náboženstva, o poslaní a význame spoločenských
a humanitných vied, ktoré v dnešnom globalizujúcom sa svete nadobúdajú mimoriadnu
aktuálnosť: „Máme-li usilovat o stabilitu společností, které jsou stále více v důsledku demografických a hospodářských změn pluralitní, pestré etnicky, kulturně a nábožensky,
pak studium kultur a náboženství je předpokladem k toleranci, integraci a mírovému
soužití. (...) Bez důkladných filozofických,
sociologických, psychologických, etnologických, religionistických, politologických,
uměnovědných a historiografických studií
neporozumíme ani vlastní kultuře a nebudeme moci převzít odpovědnost za uchovávání
její identity v globalizujícím se světě, ale nepochopíme ani civilizační trendy a nedokážeme dostatečně věcně a empaticky vnímat
specifika dosud vzdálených kultur a mentalit, s nimiž budeme stále intenzivněji konfrontováni“.
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD.,
prodekan FiF UK pre vedu, výskum
a doktorandské štúdium
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Blízky východ na vzostupe:
Turecko a EÚ
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) má
v rámci svojej pedagogickej a vedeckej činnosti vytvorené
množstvo blízkych vzťahov so zahraničnými pracoviskami, ale
aj jednotlivými reprezentantmi zo spolupracujúcich krajín. Jedným z príkladov blízkej spolupráce je spolupráca s ambasádou
Tureckej republiky na Slovensku, ktorá trvá takmer od začiatku
vzniku fakulty a každoročne sa prejavuje prostredníctvom rôznych aktivít – hosťovské prednášky, otvorené diskusie, okrúhle
stoly, hosťovanie tureckých pedagógov, spoločné výskumné
projekty a pod.
V nadväznosti na predchádzajúce pozitívne skúsenosti Centrum pre globálne politické trendy (GPoT Center) so sídlom na
Istanbul Kültür University v Turecku a FSEV
UK, pod záštitou Tureckej ambasády na Slovensku, usporiadala dňa 25. októbra 2012
inauguračnú panelovú diskusiu na počesť
Suny Cokgür Ilicak, bývalej veľvyslankyne
Turecka na Slovensku.
Hlavným predmetom diskusie v anglickom jazyku bola téma Blízky východ na

vzostupe: Turecko a EÚ. Predstavitelia
Centra pre globálne politické trendy, zastupiteľstva Tureckej republiky v SR, Ministerstva európskych záležitostí Tureckej republiky, ako aj generálny konzul SR v Istanbule
diskutovali so študentmi FSEV UK o úlohe
Turecka na Blízkom východe a vzťahoch
Turecka a Európskej únie. Veľmi živou
a diskutovanou tému bola otázka pristúpenia Turecka do EÚ.

Na počesť pamiatky Suny Cokgür Ilicak,
bývalej veľvyslankyne Tureckej republiky
v SR, ktorá nás počas výkonu svojej funkcie diplomatickej zástupkyne predčasnej
opustila, slávnostne zasadili predstavitelia
diplomatického i akademického zboru z Turecka v záhrade FSEV UK stromček. Začali
tak krásnu tradíciu, ktorá vytvára priestor pre
rast a prehlbovanie ďalšej spolupráce.
JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., FSEV UK

Konferencia o najnovších
výskumoch o Kanade
V dňoch 12. – 14. októbra 2012 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UK konala 6. trienálna konferencia Stredoeurópskej asociácie pre kanadské štúdiá (CEACS). Konferenciu
zorganizovalo Oddelenie kanadských štúdií UK pod záštitou
rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a dekana FiF UK
prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD.

Na otvorení konferencie sa zúčastnili a príhovory predniesli prorektor pre medzinárodné vzťahy
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., dekan
FiF UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD a chargé
d´affaires Kanady Kathy Bunka. Vo svojich príhovoroch oboznámili zahraničných účastníkov konferencie s históriou a postavením Univerzity Komenského na Slovensku a ocenili pozitívny prínos
kanadských štúdií v kontexte študijných programov UK. Na konferencii sa zúčastnil a na záverečnej recepcii účastníkov pozdravil aj zástupca
veľvyslanectva Kanady v Prahe chargé d´affaires
Matthew Loken.
Trienálne konferencie našej asociácie sú pravidelným a veľmi významným fórom univerzitných
pedagógov a vedcov z členských krajín asociácie
– ČR, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Srbska,
Rumunska, Bulharska a Slovenska – na výmenu poznatkov a najnovších vedeckých výskumov
o Kanade. Tento cieľ konferencia splnila. Kanad-

ské štúdia sa
stali integrálnou
súčasťou študijných programov
na mnohých európskych univerzitách. Univerzita Komenského
a jej Oddelenie
kanadských štúdií k nim tiež patrí. Študijné programy o Kanade
sa realizujú najmä na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK, ale sú otvorené pre všetkých
študentov UK.
Na konferencii sa zúčastnilo asi 90 účastníkov
so 70 príspevkami, ktoré boli z oblastí kanadskej
anglofónnej a frankofónnej literatúry, ekonomiky a
zahraničnej politiky Kanady, etnických a minoritných štúdií o Kanade, vzťahov Kanady ku krajinám
strednej Európy a pod.
Na konferencii odzneli aj tri veľké prednášky
významných odborníkov z Kanady a Veľkej Británie. Profesorka Antonia Maioni z univerzity McGill
v Montreale, Quebec, predniesla prednášku –
The Health of Canada´s Health System: Choice
and Future – o zdravotníckom systéme Kanady,
profesor David Colemanz MacMaster University,
Hamilton mal prednášku – A Conversation that
Never Happened – o prvých literárnych textoch
pôvodných obyvateľov Kanady a ich interpretácie

osídľovania Kanady. Profesorka Susan Hodgett
z University of Ulster, Sev. Írsko sa venovala otázkam multikulturalizmu a imigrácie z hľadiska očakávaní imigrantov v prednáške Capabilities, Well-Being and Multiculturalism.
Na konferencii sa zúčastnili aj kanadianisti z Rakúska, Poľska, Spolkovej republiky Nemecko,
Francúzska, Ukrajiny, USA. Pri príležitosti konania
konferencie sa na pôde našej univerzity zišli na
svojom pravidelnom stretnutí aj prezidenti európskych asociácií pre kanadské štúdiá.
Účastníci konferencie vyjadrili veľké uspokojenie tak s vysokou odbornou kvalitou príspevkov,
ako aj s organizáciou konferencie, pochvalne sa
vyjadrili o veľmi dobrej vybavenosti fakultných
prednáškových a spoločenských priestorov.
Účastníci konferencie ocenili aj vystúpenie študentiek z katedry anglistiky a amerikanistiky, ktoré
pre nich predviedli hru významného kanadského
autora R. Daviesa „Eros at Breakfast“.
Organizátorky konferencie (PhDr. Mária Huttová, CSc., a Mgr. Lucia Otrísalová, zástupkyňa Slovenska v CEACS) týmto ďakujú vedeniu UK a FiF
UK za podporu, ako aj všetkým pracovníkom UK
a študentom, ktorí pomohli pri príprave a priebehu
konferencie.
PhDr. Mária Huttová, CSc.,
vedúca Oddelenia kanadských štúdií UK
Foto: Katarina Koreňová
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UNICA OSLO
2012 – Ideálna
európska
univerzita

Deviati študenti našej univerzity sa spolu s tútorkou v dňoch 10. – 13. októbra zúčastnili na
7. ročníku UNICA (Network UNIversities from the
CApitals of Europe) konferencie, ktorá sa tento
krát konala na Univerzite v Osle. Nosnou témou
konferencie bola „Ideálna európska univerzita“.
Viac ako 250 študentov zo 43 univerzít diskutovalo v desiatich rozličných fórach.
Fóra sa venovali rôznym témam od ideálneho spôsobu výučby na univerzitách, cez správne namiešané získané znalosti
študentov až po veľké výzvy budúcnosti. Niektoré boli špeciálZ Univerzity Komenského sa na konferencii zúčastnili tútorka Mgr. A. Figulová (FSEV UK),
ne zamerané na zelené tematiky a snažili sa prispieť k rozširovaJ. Hulová (FiF), K. Petríková (FMFI), Sokolíková (FM), G. Urbanová (FM), P. Komorník (FM),
niu ekologického cítenia na školách. Konferencia bola zaujímavá
R. Končická (FaF), V. Bakurová (FMFI), M. Meško (FM), M. Janečková (FMFI).
tým, že sa na nej aktívne podieľali študenti, ktorí sú prijímateľmi
vzdelania. Tento koncept považujeme za prínosný, pretože môže
mať odhodlanie a chuť spolupracovať... A hlavne musíme začať veriť, že
priniesť mnoho podnetných nápadov užitočných aj pre vyučujúcich.
máme silu zmeniť to, čo nám prekáža.
O dobrej organizácii nemožno pochybovať, nórski hostitelia sa pripravili
Naša cesta do Osla trvala len 4 dni, ale konferencia a najmä to, čo
svedomito. Bolo zaujímavé vidieť, ako rôznorodo jednotlivé reprezentási z nej odnášame na naše fakulty, bude trvať ešte oveľa dlhšie. Hodiny,
cie odlišne položených a ekonomicky vyspelých krajín pristupujú k vyktoré sme v Osle strávili diskutovaním o rôznych otázkach, problémoch
sloveným otázkam. Slovensko by sa ako krajina s vysoko dostupným akademického vzdelávania a vymieňaním skúseností, nás naplnili pocitom
školstvom a stredne pokrokovou ekonomikou dalo zaradiť do stredu
zodpovednosti za nás študentov a aj za budúce smerovanie vzdelávania.
tohto spektra.
Táto zodpovednosť nás nútila diskutovať ešte zanietenejšie, a tak študenti
Priebeh konferencie sa niesol v duchu „zeleného a udržateľného spráz celej Európy vytvorili medzinárodnú komunitu, kde sme pochopili a privania“. Často používaný pojem, no málokto si vie predstaviť, čo to vlastne jali kultúrne rozdiely, a práve vďaka týmto odlišnostiam sme dokázali nájsť
znamená. Udržateľnosť (sustainability) je formou spoločensky zodporiešenia nielen pre jednu z krajín EÚ. Vrátili sme sa späť k našim povinnosvedného správania, ktoré sa nepozerá len na okamžitý úžitok nášho kotiam, ale práca, ktorú sme tam odviedli, a dokumenty, ktoré sú výsledkom
nania, ale berie ohľad aj na jeho dopad voči prostrediu. Nielen nášmu
nášho snaženia (dostupné online), nás obohatila poznaním, že názory štusúčasnému, ale najmä voči prostrediu budúcich generácií. Tejto dôležitej
dentov sú dôležité a i keď možno nie sú vždy úplne správne, sú naše a sú
problematike bolo venované jedno samostatné fórum. Prostredníctvom vidôkazom toho, že máme chuť zmeniť veci, s ktorými nesúhlasíme a ktoré
deokonferencie sme mali možnosť diskutovať so študentmi a profesormi zmeniť treba. Sme študenti. Môžeme sa mýliť. Môžeme i nevedieť odpovez celej Európy, ktorí nám predstavili svoje projekty a študentské iniciatívy.
dať na otázku, ale musíme premýšľať o svete okolo nás.
Medzi najzaujímavejšie patrili zriadenie „zelenej pobočky – Green Office“
Pretože s poznaním prichádza sila a ruka v ruke so silou ide veľká zodna Univerzite v Maastrichte, či projekt registrácie univerzity pod značkou
povednosť. Ako povedal Nelson Mandela – Občas sa stane, že generácia
Fair Trade, ktorú úspešne zrealizovali študenti na Copenhagen Business
musí byť veľkou generáciou, ktorá urobí veľké zmeny. My môžeme byť tou
School. My študenti sme spoločne prijali manifest reflektujúci environmengeneráciou.
tálne a sociálne výzvy a zaviazali sa prejsť k činom. Pod záštitou siete UNIBc. Kristína Petríková, Bc. Jana Hulová, Bc. Martina Sokolíková,
CA a združenia UGAF (UNICA Green Academic Footprint) zúčastnení štuštudentky UK
denti v spolupráci s akademikmi ohodnotia svoju
univerzitu z hľadiska udržateľnosti a ekologického
správania. Nástroj na hodnotenie vypracoval tím
pod vedením Maryam Faghiimani na University of
Oslo. Veríme, že výsledky takejto štúdie naštartujú
aj zmeny na našej univerzite.
Konferencia UNICA 2012 bola pre nás veľkým
prínosom nielen čo sa týka medzinárodnej skúsenosti a diskusie. Pomohla nám uvedomiť si, že ak
chceme niečo zmeniť či vylepšiť, je to v rukách
nás študentov. Videli sme reálne prípady mladých
ľudí, ktorí to už dokázali. Nebude to ľahké, bude
pred nami stáť množstvo prekážok, komplikácií či
odmietania. Treba však prejsť od kritiky k skutkom,
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Francúzske
štúdiá
na Slovensku
V dňoch 24. – 26. októbra 2012 sa
v priestoroch SÚZA (Správa účelových
zariadení MZV SR) konal už osemnásty
ročník vedeckého kolokvia „Études
françaises en Slovaquie“ (Francúzske
štúdiá na Slovensku). Podujatie organizovala Katedra románskych jazykov
a literatúr Pedagogickej fakulty UK
v Bratislave s podporou Oddelenia pre
spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.
Počas dvoch pracovných dní odzneli na kolokviu vedecké príspevky nielen
z oblasti jazykovedy, literatúry, didaktiky,
translatológie a metodológie, ale aj témy
z viacerých hraničných disciplín, čo je dôkazom výrazných synkretických tendencií
vo výskume francúzskeho jazyka a kultúry. Pozvanými úvodnými prednášajúcimi
boli dve významné osobnosti francúzskeho akademického prostredia – profesorka
Fatima Davinová z Univerzity Aix-Marseille
a profesorka Françoise Demouginová pôsobiaca na IUFM v Montpellier. Účastníci
kolokvia, ktorými boli pedagogickí a vedeckí pracovníci z katedier slovenských
univerzít s dlhoročnou romanistickou tradíciou, využili toto stretnutie aj na diskusiu, výmenu skúseností a hľadanie nových
možností na prehĺbenie vedeckej spolupráce.
Vo štvrtok 25. októbra sa po ukončení pracovného dňa uskutočnila spoločná
slávnostná večera, na ktorej účastníkov
kolokvia poctili svojou prítomnosťou aj
veľvyslanec Francúzskej republiky na
Slovensku pán Jean-Marie Bruno, atašé
pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu
pán Pascal Schaller a prorektor UK doc.
RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.
Osemnásty ročník vedeckého podujatia „Études françaises en Slovaquie“
je dôkazom toho, že romanistika má na
Slovensku nielen pevné základy, ale aj
sľubnú budúcnosť vďaka oduševneným
pokračovateľom. O to väčšia vďaka patrí
zakladateľke tradície Francúzskych štúdií
na Slovensku doc. PhDr. Anne Butašovej, CSc., z Katedry románskych jazykov
a literatúr na PdF UK, ako aj hlavnej organizátorke tohtoročného podujatia Mgr.
Andrei Turekovej, PhD., za to, že svojou
snahou a zanietením umožnili ďalší plodný
interkultúrny francúzsko-slovenský dialóg,
prínosný nielen svojím vysoko intelektuálnym, ale najmä hlbokým medziľudským
rozmerom.
Mgr. Monika Andrejčáková, PhD.,
Katedra románskych jazykov a literatúr PdF

Popredný literárny vedec

profesor Bodo Zelinsky
prednášal na UK
Na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK sa dňa 13. 9.
2012 uskutočnila prednáška významného literárneho vedca, profesora slavistiky
na Univerzite v Kolíne nad Rýnom prof. Dr. Boda Zelinského s názvom Rilke und
Nietzsche oder Lust an der Maske (Rilke a Nietsche alebo Vášeň k maske). Prof.
Dr. Bodo Zelinsky neprednášal na Katedre nemeckého jazyka a literatúry v rámci
mobility pedagógov programu LLP/Erasmus prvýkrát. S jeho domovskou Univerzitou v Kolíne na Rýnom má Pedagogická fakulta UK nadviazanú už niekoľkoročnú
úspešnú spoluprácu.
V prednáške načrtol paralely medzi tvorbou Friedricha Nietzscheho ako veršujúceho
filozofa a Rainera Maria Rilkeho ako filozofujúceho básnika. Ako už napovedá názov
prednášky, venoval sa najmä fenoménu masky. Úvodom svojej prednášky prof. Zelinsky upriamil pozornosť na úryvok z Rilkeho prvého a jediného románu Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho), v ktorom mladý
hrdina v jednej z miestností starého zámku objavuje skriňu plnú kostýmov zo vzácnych
látok a nikým nepozorovaný podľahne pokušeniu stať sa na chvíľu niekým iným. Tým
zároveň poukázal na paralelu medzi románovým hrdinom a autorom. R. M. Rilke v dobe
vzniku tohto románu pochyboval o vlastnej existencii básnika, ktorú považoval v rámci
konvencií svojej doby za niečo podradné. Nietzscheho názor, že presvedčenie je väčšou prekážkou pravdy než lož, ktorej sa umelec dopúšťa ako prostriedku svojej tvorby,
dokresľuje dotyky medzi Rilkem a Nietzschem tak, ako ich predniesol prof. Zelinsky.
Stať sa na moment niekým iným, aby človek spoznal sám seba, i tak by sa dal charakterizovať prienik ich myšlienkových ciest. Po jednej kráčal básnik a po druhej filozof.
Téma prednášky svojím zameraním nielen zaujala poslucháčov z Katedry nemeckého jazyka a literatúry PdF UK, ale vyústila aj do živej diskusie. V tomto zmysle je zjavný
prínos programu LLP/Erasmus a doň zapojených európskych univerzít, medzi ktoré
patrí aj Pedagogická fakulta UK.
Mgr. Kurt Richard Labacher, Katedra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK
Zdroj foto: www.kunstverein-hoyerswerda.de
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„Tajný“ kafkovský večer
V noci z 22. na 23. septembra 2012 sa v Mirbachovom paláci v Bratislave uskutočnil „Nepovolený literárny večer“
venovaný Franzovi Kafkovi a jeho tvorbe. Pozvánky na túto akciu boli zaslané len úzkemu okruhu ctiteľov Kafkovej
tvorby a väčšina pozvaných do poslednej chvíle netušila, čo je dôvodom stretnutia. Ten bol odhalený až na mieste.
Jedným zo „zasvätených“ bol aj náš kolega PhDr. Milan Žitný, CSc., z Katedry nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK, ktorý sa Kafkovej tvorbe už dlhé roky venuje nielen ako literárny vedec, ale patrí aj k jeho
najznámejším prekladateľom. Prejavil ochotu zodpovedať niekoľko otázok, a tak jeho prostredníctvom máme aj my
možnosť poodchýliť dvere a stať sa súčasťou tajného literárneho večera.

Pri akej príležitosti sa konalo toto po
dujatie a aký bol program?
Dôvod tohto súkromného stretnutia bol
naozaj výnimočný, v noci z 22. na 23. septembra 2012 ubehlo 100 rokov od napísania
prvej Kafkovej poviedky Ortieľ (Das Urteil),
ale organizátori Zuzana a Robert Mistríkovci
ma poprosili, aby som si ho nechal pre seba
a nešíril ďalej. Bolo to naozaj veľmi príjemné
stretnutie spojené s čítaním úryvkov z poviedky (čítal ich Martin Huba), po ktorom
nasledovala voľná diskusia pozvaných hostí.
Osobitne by som chcel spomenúť pražských
kolegov – germanistov Věru Koubkovú a Josefa Čermáka, prominentných znalcov Kafkovho diela. Veľmi pozitívne vnímam myšlienku, že sa v dnešnej uponáhľanej dobe nájdu
ľudia, ktorí sú ochotní venovať čas a energiu
či už príprave alebo účasti na niečom, čo sa
vymyká z rámca komerčného a masového
vnímania pojmu kultúrne podujatie.

V súčasnej dobe ste už uznávaným
a renomovaným prekladateľom nielen
Kafkovej tvorby, ale aké boli vaše prekladateľské začiatky?
Začínal som ako študent. Naši pedagógovia nás nabádali, aby sme prekladali
poviedky, ktoré sme analyzovali na seminároch. Začínal som prekladmi poézie a prózy
zo severských literatúr, neskôr nasledovali
preklady autorov nemeckej jazykovej oblasti.
Peter Hrivnák, skvelý prekladateľ z nemčiny
a švédčiny, sa dostal do termínových problémov pri preklade rozsiahleho románu Selmy
Lagerlöfovej Jeruzalem. A tak román rozdelil
na kapitoly a nás, študentov seminára, požiadal, aby sme mu pomohli. Inými slovami,
hodili nás do vody a my sme sa učili plávať.
Ako by ste charakterizovali prácu umeleckého prekladateľa?
Táto práca si vyžaduje jednak empatiu pri
interpretovaní pôvodiny, jednak suverénne
ovládanie cieľového jazyka a kultúry. Prekladá sa z kultúry do kultúry – prekladáme tak
text, ako aj kontext.
Ako si spomínate na preklad Kafkovho
diela. Bol tento preklad niečím výnimočný v porovnaní s inými dielami, ktoré si
prekladal?
Z Kafku som preložil výber poviedok,
zatiaľ najkompletnejší v slovenčine. Preklad jeho poviedok je osobitý tým, že ide
o autorské experimenty na úrovni mikrokompozície. Každá poviedka si vyžaduje trošku iné postupy. Ako príklad za
všetky by som uviedol poviedku Ortieľ.
Svojou hutnosťou a precíznosťou si
vyžaduje sústredený prekladateľský
výkon. Iné nároky kladú Kafkove Listy Milene. Tu bolo potrebné zamerať
sa na adekvátny preklad veľkého
množstva súvekých reálií, ako aj na
vyjadrenia napätia medzi dvoma
kultúrnymi okruhmi – nemeckým
a českým, tak ako ich reprezentovali Franz Kafka a Milena Jesenská.

Čo by ste poradili študentom, ktorí vidia svoju budúcnosť v prekladateľskej
činnosti? Ako sa stať dobrým prekladateľom?
Je potrebné si uvedomiť, že by mali čo
najskôr začať. Je tu skvelý časopis Revue
svetovej literatúry, kde môžu uverejňovať
preklady podľa vlastného výberu, je tu Univerziáda, prekladateľská súťaž študentov
slovenských vysokých škôl, ktorú pravidelne
organizuje Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry a Sekcia pre umelecký preklad Literárneho fondu v spolupráci
s Filozofickou fakultou UK. Adepti prekladu
si tak môžu overiť svoje schopnosti v súperení s rovesníkmi.
Mgr. Katarína Hromadová, PhD.,
PdF UK

20

N A Š I A B S O LV E N T I
DÍVAME SA PO SVETE

Dejiny
netvoria

len muži
Priblížite nám, ako vyzerá práca historičky?
Moja práca je veľmi podobná vysokoškolskému
štúdiu. V knižniciach hľadám literatúru k príslušnej
problematike, prípadne dobovú tlač, v archívoch
zase archívne pramene. Taktiež využívam konzultácie s kolegami. Materiál, ktorý získam, musím
následne spracovať – vo forme vedeckej štúdie,
článku a pod. Z času na čas sa zúčastňujem na
konferencii, aby som prezentovala svoje poznatky
alebo i pasívne, t. j. ako poslucháčka.

Zaoberá sa medzinárodnými slovensko-nemeckými
vzťahmi v období slovenskej autonómie a vojnovej
Slovenskej republiky, ale aj vojenskými dejinami
Slovenska po druhej svetovej vojne. Počas štúdia
na UK sa podieľala na viacerých publikáciách
z oblasti archívnictva. Vysokú kvalitu jej publikačnej
činnosti ocenil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., na zasadnutí Vedeckej rady UK a 1. októbra
2012 jej odovzdal ďakovný list za úspešnú
reprezentáciu Univerzity Komenského v oblasti
vedy. O výskume v archívoch, ale aj o pomoci
ľuďom, ktorí to potrebujú, sme sa zhovárali
s Mgr. Janou Tulkisovou, PhD.
V čom vidíte prínos štúdia na UK?
Štúdium na UK ma obohatilo vo viacerých smeroch. Naučila
som sa pozerať na veci z viacerých uhlov pohľadu, samostatne
pracovať a navyše som sa zoznámila s množstvom zaujímavých
a inteligentných ľudí.
Máte skúsenosti aj so štúdiom v zahraničí, v čom vidíte
prednosti štúdia na UK?
Podľa mňa sú najväčšou prednosťou UK ľudia, ktorí tu pracujú.
Mňa osobne najviac ovplyvnil z profesionálneho hľadiska prof. Eduard Nižňanský, ktorý bol mojím školiteľom počas magisterského
i doktorandského štúdia. Ale v mnohom formovali moje myslenie aj
pedagogičky a pedagógovia, ktorí učia, prípadne učili, na Katedre
germanistiky dejiny nemeckej literatúry. Spomenula by som aspoň
doc. Dagmar Košťálovú.

Venujete sa téme slovensko-nemeckých vzťahov. V čom vás zaujala?
Výber témy čiastočne súvisel s mojou špecializáciou. Na UK som vyštudovala kombináciu história –
nemčina. Vo štvrtom ročníku magisterského štúdia
ma oslovil prof. Nižňanský, či by som ako nemčinárka nechcela
analyzovať v diplomovej práci materiál uložený vo fonde „Alexandrijský archív“ v Slovenskom národnom archíve. Išlo o nacistické
dokumenty, ktoré sa týkali vzťahov medzi Hitlerovou III. ríšou a vojnovým slovenským štátom. Súhlasila som, ale v skutočnosti som
vôbec netušila, do čoho idem. Bolo to náročné, musela som sa
zorientovať nielen v problematike, ale zároveň pracovať na svojej
nemčine. Nacisti navyše používali množstvo skratiek, ktoré bolo
treba identifikovať. Nuž a v čom ma táto téma zaujala? Bola to príležitosť sledovať do hĺbky politiku stredoeurópskeho hegemóna voči
malému „novopečenému“ štátiku, ktorý riadili neskúsení politickí
činitelia.
Aký bol cieľ vašej doktorandskej práce „Autonómne Slovensko z nemeckej perspektívy“?
V mojej „dizertačke“ som sa vrátila – v porovnaní s diplomovou
prácou – v čase trochu dozadu, do obdobia, ktoré predchádzalo
vyhláseniu Slovenského štátu. Chcela som ukázať dianie na Slovensku na prelome rokov 1938/1939 z pohľadu vybraných nacistických hodnostárov a inštitúcií. Zastávam názor, že o budúcnosti
autonómnej Slovenskej krajiny v tomto búrlivom období nerozhodovali slovenskí aktéri, ale predstavitelia nacistického Nemecka.
Dôležité teda nebolo to, čo si mysleli slovenskí aktéri, ale vysokopostavení nacisti. Ich stanoviská však neboli od začiatku vyhradené, ale postupne sa formovali pod vplyvom informácií, ktoré o Slovensku získavali. A práve tie som hľadala. Pracovala som nielen
s archívnymi dokumentmi, ale využila som aj môj obľúbený prameň
– dobovú tlač. Pomocou článkov z nemeckých novín som rekonštruovala obraz, ktorý vytvárala nemecká tlač o Slovensku pre čitateľskú verejnosť v nacistickom Nemecku. Zaujímalo ma tiež, aké
mechanizmy využívala nacistická propaganda pri formovaní mediálneho obrazu Slovenskej krajiny.
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Vizitka

Za reprezentáciu Univerzity Komenského sa Jane v mene univerzity
poďakoval rektor UK Karol Mičieta. Foto: OVV RUK

Mgr. Jana Tulkisová, PhD., (1983)
vyštudovala odbor história – nemecký jazyk
a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave.
V máji tohto roku ukončila doktorandské
štúdium v odbore všeobecné dejiny na FiF
UK a v súčasnosti pôsobí ako vedecká
pracovníčka vo Vojenskom historickom ústave
v Bratislave.
V priebehu doktorandského štúdia
publikovala ako autorka alebo spoluautorka
11 vedeckých štúdií, 3 populárno-vedecké
články, 1 zväzok edície dokumentov a 6
anotácií a recenzií.

Ako vnímate kontroverzné pohľady na túto oblasť v slovenskej verejnosti? Môžete porovnať, ako je vnímaná táto téma
na Slovensku a v Nemecku?
Snahy o blahorečenie Jozefa Tisa, spory okolo busty Ferdinanda
Ďurčanského, či pokusy zľahčovať holokaust ukazujú, že sme sa zatiaľ nedokázali vyrovnať s dedičstvom, ktoré nám zostalo po vojnovej
Slovenskej republike z rokov 1939 – 1945. Ešte nejakú dobu potrvá,
kým sa dokážeme pozerať na toto obdobie objektívne, bez emócií.
Počas môjho výskumného pobytu v Nemecku som sa pohybovala
medzi ľuďmi, ktorí sú približne v mojom veku i mladší, a stretla som
sa s rôznymi názormi na obdobie nacistickej vlády. Dozvedela som
sa, že na školách sa v Nemecku venuje veľa pozornosti problematike
holokaustu. Väčšinou prevládal medzi nimi názor, že je správne pripomínať si zločiny, ktorých sa dopustilo Hitlerovo Nemecko. Avšak
sem-tam zaznela aj poznámka, že Adolf Hitler sa zaslúžil o zníženie
nezamestnanosti, zaviedol v krajine poriadok a disciplínu... Trochu
mi to pripomína diskusie, ktoré sa u nás vedú o kladoch a záporoch
socialistického režimu.
Čo ste počas výskumného pobytu skúmali v nemeckých archívoch a aké boli výsledky?
V Nemecku som bádala v archívoch v Berlíne, Koblenzi a vo Freiburgu. Výskum som robila nielen pre moju „dizertačku“, ale aj pre
projekt APVV – Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945 v dokumentoch ako členka riešiteľského kolektívu. Výsledkom je edícia dokumentov, ktorá, dúfam, poslúži i viacerým študentom a študentkám
histórie, ktorí sa budú venovať tejto problematike. Pre mňa osobne
bol najprínosnejší výskum vo vojenskom archíve vo Freiburgu, kde
som objavila veľmi zaujímavé dokumenty k slovenským dejinám z obdobia pred marcom 1939, a predovšetkým aj z predmníchovského
obdobia (t. j. pred septembrom 1938). Zistila som, že Slovensko nepredstavovalo pre nemecké vojenské orgány biele miesto na mape,
práve naopak – poznali ho už v skoršom období, než ako sa traduje
v historiografii.
Počas štúdia ste si našli čas aj na náročnú aktivitu – osobnú
asistenciu telesne postihnutej študentke. Aká to bola skúsenosť?
Áno, volá sa Daniela a pochádza z východného Slovenska. Jej
diagnóza je svalová dystrofia. Potrebuje, aby sa o ňu niekto staral
prakticky 24 hodín denne. Trávi veľa času tým, aby si zabezpečila
dostatok asistentov. Z peňazí, ktoré dostáva od štátu, si môže dovoliť

zaplatiť niekoho len na pár hodín denne. Ostatní, ako svojho času
i ja, pracujú u nej ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky, t. j. zadarmo.
Daniela je úžasne inteligentná, ctižiadostivá a nikdy sa nevzdáva, aj
keď to má v živote veľmi ťažké. Obdivujem ju a vážim si ju. V tom čase
študovala na Univerzite Karlovej v Prahe odbor rodové štúdiá. Pod
vplyvom rozhovorov s Danielou som sa začala zaujímať o feminizmus
a omnoho viac si uvedomujem, že rodová rovnosť je na Slovensku
zatiaľ len pekný, ale vzdialený sen. Žena, ktorá chce budovať kariéru, musí čeliť mnohým úskaliam len preto, že je žena. Napríklad
zamestnávatelia vždy kalkulujú s tým, že uchádzačka o zamestnanie
môže otehotnieť, bude na materskej a pod. So skrytou diskrimináciou sa bojuje ťažko. Vďaka priateľstvu s Danielou sa u mňa prebudil
záujem o dejiny žien a dejiny rodu. Z celej mojej publikačnej činnosti
mám najradšej článok „Ženy a trinásta hodina“, ktorý vyšiel v časopise História. Poukázala som v ňom o. i. na postavenie Sloveniek
v období autonómie, ktoré som zároveň porovnávala s postavením
žien v III. ríši.
Na čom momentálne pracujete?
Po skončení doktorandského štúdia som nastúpila na Vojenský
historický ústav, kde sa venujem obdobiu po druhej svetovej vojne.
Momentálne realizujem výskum k téme vojenské školstvo na Slovensku v začiatkoch normalizácie, čiže po invázii sovietskych vojsk v auguste 1968. Zaoberám sa teda aj naďalej vojenskými dejinami, avšak
tentoraz som sa posunula v čase dopredu. Novšie dejiny ma lákajú,
pretože ide o obdobie, ktoré je najmenej spracované.
Ktoré otázky vás ešte lákajú preskúmať a prečo?
Chcela by som sa venovať rôznym podobám propagandy, pretože ide o aktuálny problém, ktorý sa nás dotýka prakticky denne.
Masmédiá neustále ovplyvňujú našu mienku a pritom si to obvykle
ani poriadne neuvedomujeme. Ďalší okruh môjho záujmu predstavujú, samozrejme, ženy – teraz mi napadá napríklad téma „ženy a armáda“. A prečo? Slovenská historiografia, a obzvlášť tá k dejinám
20. storočia, sa často tvári, akoby dejiny tvorili len muži. A to predsa
nie je pravda.
Michal Jurina
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Špeciálna
pedagogika
na Slovensku

Pedagogická fakulta UK oslávila 45. výročie založenia Inštitútu pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku medzinárodnou vedeckou konferenciou
na tému „Špeciálna pedagogika na Slovensku
v kontexte rokov 1967 – 2012“. Konala sa 3. a 4.
októbra 2012 v aule Pedagogickej fakulty UK (Račianska, Bratislava) pod záštitou dekanky fakulty
prof. PaedDr. Alice Vančovej, CSc. Konferenciu organizačne zabezpečili členovia Ústavu špeciálnopedagogických štúdií a Katedry špeciálnej pedagogiky PdF UK v spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Odbornú
garanciu konferencie okrem slovenských a českých kolegov prijali aj kolegovia z Poľska.
Zameranie konferencie bolo orientované
na štyri samostatné oblasti teórie a praxe
špeciálnej pedagogiky v kontexte rokov
1967 – 2012 s cieľom poskytnúť zúčastneným historiografický obraz vývoja odboru špeciálnej pedagogiky a starostlivosti
o jednotlivcov s postihnutím na Slovensku
a v Čechách, identifikovať a analyzovať
zmeny a trendy, ako aj načrtnúť nové perspektívy rozvoja odboru. Zaujímala nás tiež
komparácia našich poznatkov a skúseností
s ďalšími krajinami EÚ.

Pozdravné úvodné slovo dekanky PdF
UK predniesla v zastúpení prodekanka fakulty doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
Otvorenie konferencie sa nieslo v slávnostnom duchu, ktorý umocnil kultúrny program
žiakov špeciálnych škôl pod vedením
doc. PaedDr. Terézie Harčaríkovej, PhD.,
a PhDr. Margaréty Osvaldovej, PhD.
Súčasťou bohatého programu v pléne
boli pri 45. výročí založenia Inštitútu pre
špeciálnu a liečebnú pedagogiku ocenené

aj významné osobnosti špeciálnej pedagogiky Cenou Jozefa Zemana (významná
osobnosť špeciálnej pedagogiky, pozn. autorky) za rozvoj a prínos v odbore špeciálna
pedagogika a v starostlivosti o ľudí s postihnutím. Laureátmi ceny sa stali doc. PhDr.
Jaroslav Kysučan, CSc., a doc. PhDr. Ivan
Bajo, CSc., ktorý sa podieľal na koncipovaní denného vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky a na vzniku Inštitútu pre
špeciálnu a liečebnú výchovu pri Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Z rúk vedúcej
Katedry
špeciálnej
pedagogiky PdF UK si
prevzali ďakovné listy
tiež riaditelia špeciálnych škôl a zariadení,
ktorí vykazujú dlhoročnú kvalitnú spoluprácu s katedrou v rámci
pedagogických praxí študentov. Milou
sprievodnou akciou
konferencie bola výstava výtvarných prác
žiakov
špeciálnych
škôl, inštalovaná vo
vestibule budovy fakulty.
Na
slávnostnom
otvorení sa zúčastnili,
okrem iných vzácnych
hostí aj riaditeľka sekcie špeciálnych škôl,
špeciálnych výchovných zariadení MŠVVaŠ
SR PaedDr. Mária Tekelová a riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
Prezentácie príspevkov boli realizované
podľa ich zamerania v štyroch sekciách.
Zaujímavo prebiehala sekcia Okrúhly stôl
osobností špeciálnej pedagogiky pod vedením profesorky Vančovej a doktora Vojtka,
kde sa stretla najstaršia generácia špeciál-

nych pedagógov Slovenska a Česka s cieľom výmeny spomienok a skúseností z ich
pôsobenia minulého, ale v mnohých prípadoch i súčasného, na rôznych univerzitách
oboch krajín. Druhá sekcia zameraná na
odborné a vedecké štúdie bola akademická. Tretiu sekciu tvorili príspevky súvisiace
so špeciálnopedagogickou praxou. Vo štvrtej Doktorandskej sekcii boli prezentované
príspevky našich i zahraničných mladých
vedcov. Ich vystúpenia svedčia o tom, že
odbor špeciálnej pedagogiky v oblasti vied
o človeku má svoje opodstatnenie, je v neustálom vývoji a nemá tendenciu zániku.
Obom držiteľom vzácneho ocenenia aj
touto cestou srdečne blahoželáme.
doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc.,
PdF UK
Foto: Mgr. Tomáš Slovák

Štúdia pre
znevýhodnených
školákov
Na pôde Pedagogickej fakulty UK sa
dňa 4. 10. 2012 konalo stretnutie pracovnej skupiny pre vytvorenie protokolu HBSC
štúdie pre skupiny školákov so zdravotným a
sociálnym znevýhodnením. Hlavným cieľom
stretnutia bola príprava pilotného protokolu
disHBSC pre Českú a Slovenskú republiku. Koordinátorkou projektu je doc. Mgr.
Andrea Madarasová-Gecková, PhD. Na
stretnutí sa zúčastnila aj riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH. Za fakultu sa na príprave pilotného projektu spolupodieľajú prof. PaedDr.
Alica Vančová, CSc., a doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
PaedDr. Marek Kmeť, Dip Mgmt (Open),
PdF UK
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Arteterapia na Slovensku
Katedra výtvarnej výchovy PdF UK, Ateliér
arteterapie, Katedra psychológie a psychopatológie PdF UK v spolupráci s Inštitútom
pre vzdelávanie v arteterapii a OZ Terra therapeutica zorganizovali konferenciu Arteterapia na Slovensku, ktorá sa uskutočnila dňa
28. 9. 2012 v Bratislave.
V programe vystúpili prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch., PhD., s prednáškou
Porovnanie vzdelávania v arteterapii na Slovensku a v EÚ, kde prezentovala čiastkové výstupy

Konferencia
o knihe

v strede Biblie
V dňoch 13. – 14. septembra 2012 sa uskutočnila v Banskej Bystrici-Badíne dvojdňová vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
pod názvom Žalmy z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie. Konferenciu zorganizovala
Katedra biblických vied Teologického inštitútu
RKCMBF UK a bola zároveň výsledkom spolupráce teologických fakúlt Trnavskej univerzity,
Katolíckej univerzity v Ružomberku s Katedrou
filozofie a religionistiky Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a s účasťou
Pápežského biblického inštitútu v Ríme.
Počas dvoch dní zahraniční hostia profesori
Gianni Barbiero SDB, Frank-Lothar Hossfeld a Petr
Chalupa a odborníci na Sväté Písmo a súvisiace
disciplíny zo Slovenska, Česka i Malty predniesli
spolu 22 príspevkov v angličtine, nemčine, taliančine, češtine a slovenčine (sprievodca konferencie
je na www.xaver.sk/sites/default/files/sprievodca_kz_09_2012.pdf). Konferenciu obohatila podnetná diskusia v konferenčných jazykoch.
Kľúčové príspevky predniesli svetoznámi biblisti
G. Barbiero SDB z Pápežského biblického inštitútu
(Rím) a F.-L. Hossfeld z Bonnskej univerzity. Barbiero predstavil tézu o nenásilnom Mesiášovi v žalme 110. Hossfeld sa v zameral na globálny pohľad
na Knihu žalmov a systematicky skúmal dejinné
zastavenia Izraela ako jednu z charakteristík, kto-

z medzinárodného grantu na túto tému, ktorého je spoluriešiteľkou. PhDr. V. Andreánska,
PhD., sa auditóriu prihovorila prednáškou Arteterapia v kontexte psychológie, v ktorej zdôraznila interdisciplinárny princíp arteterapie.
Prezidentka krízových centier na Slovensku
Mgr. Mariana Kováčová prezentovala grantové
schémy a možnosti získavania finančných prostriedkov v kontexte arteterapie. Arteterapiu a
jej možnosti uplatnenia na psychiatrii prestavila
Mgr. A. Orosová, PhD., z Fakultnej nemocnice
v Košiciach, ktorá na poste arteterapeutky na
rá sa tiahne Žaltárom.
Tretí zahraničný pozvaný prednášateľ doc.
Chalupa z Olomouckej
univerzity skúmal tému
„novej piesne“ v žaltári, prorokovi Izaiášovi a
v Apokalypse sv. Jána.
Z našej RKCMBF UK sa
aktívne na konferencii
zúčastnil SSDr. Blažej
Štrba, PhD., s prednáškou Od pohľadu ku
chvále, teologický krok
žaltára v Ž 63,3-4 odprezentovanej v taliančine, prodekan ThDr.
Jozef Jančovič, PhD.,
s príspevkom Kánonický
profil teokracie v Žalmoch 93-99 a Mgr. Róbert Horka, PhD., s Augustínovou interpretáciou žalmových nadpisov.
Všetky príspevky konferencie budú uverejnené
v nasledujúcich číslach časopisu Studia Biblica
Slovaca.
Konferencia o posvätnej knihe s najväčším
počtom kapitol (150 žalmov) v strede Biblie
je čiastkovým výsledkom projektu Komentár k
žalmom, ktorý vychádza z Teologickej fakulty
Trnavskej univerzity a má za cieľ ponúknuť ich
výklad. Slovenskí biblisti začali nedávno kolektívne pracovať na rozsiahlom projekte vedeckých
komentárov k Svätému písmu. Vďaka tomuto
projektu vyšiel pôvodný slovenský komentár
ku Knihe Genezis, k prorokom Abdiáš, Jonáš
a Micheáš, čoskoro vyjde komentár ku Knihe
Exodus a k Evanjeliu podľa Marka. Slovenskí
exegéti z niekoľkých kresťanských cirkví pracujú

psychiatrii úspešne pôsobí už 16 rokov. O možnostiach arteterapie v zdravotníctve, konkrétne
na detskej onkológii, v pôsobivej prezentácii
zdieľala svoje skúsenosti Mgr. Z. Krištínová.
Po bohatej diskusii nasledovalo Valné zhromaždenie Asociácie slovenských arteterapeutov, ktoré zvolilo predsedníctvo novovzniknutej
organizácie. Čestnou prezidentkou sa stala prof.
PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD., akad.
sochárka, ktorá je autorkou knihy Základy arteterapie (Portál, 2002) a mnohých ďalších odborných publikácii venovaných tejto problematike a arteterapii v praxi s rôzne znevýhodnenými
ľuďmi sa venuje od roku 1984. Za predsedníčku
asociácie bola zvolená Andrea Orosová, PhD.,
liečebná pedagogička a za podpredsedníčku
Mgr. Zuzana Krištínová, psychologička.
Prvoradým cieľom novovzniknutej Asociácie slovenských arteterapeutov sa stalo vytvorenie samostatného študijného univerzitného
programu arteterapie na Slovensku a následné
etablovanie profesie arteterapeut, ako aj začlenenie asociácie do medzinárodných štruktúr
organizácii ECARTE (Európske konzorcium pre
vzdelávanie v arteterapii) a S.I.P.E. (Society for
Psychopatology of Art and Art Expression) so
sídlom v Paríži.
Sprievodným podujatím konferencie bola výstava prác klientov a študentov arteterapie vo
foyeri PdF UK na Račianskej ulici, ktorú pripravili Mgr. D. Švančarová, Mgr. Z. Krnáčová, Mgr.
Hana Kavecká a Mgr. Katarína Kuková – doktorandky z katedry výtvarnej výchovy.
Jaroslava Šicková, PdF UK

na prekladoch textov z hebrejskej, gréckej a niekedy i sýrskej pôvodiny, na ich analýzach, výkladoch,
syntézach a aplikáciách rôzneho druhu.
V rámci konferencie udelila redakcia biblického
časopisu Studia Biblica Slovaca po prvýkrát jednému z autorov príspevkov ocenenie významného
slovenského biblistu Jozefa Búdu pri príležitosti
70. výročia jeho menovania na profesora Univerzity
Komenského v Bratislave v roku 1942. Ocenenie
získal biblista Peter Dubovský SJ, ktorý pôsobí
na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme v odbore starozákonná exegéza. V príspevku sa zameral
na termín hekal (chrám) v kontexte žalmov a Prvej
a Druhej knihy kráľov. Úspešnej konferencii o žalmoch pred dvoma rokmi predchádzala obdobná
vedecká konferencia o Knihe Exodus usporiadaná taktiež na Teologickom inštitúte RKCMBF UK
v Banskej Bystrici-Badíne.
Blažej Štrba, RKCMBF UK
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Ráno 28. septembra sa atmosféra
na Námestí SNP v Bratislave niesla
v duchu jedného z vyvrcholení kampane MOST (Mesiac o srdcových témach) – Dňa srdca. Zaujímavosťou,
podobne ako po minulý rok, bola aktívna účasť študentov Farmaceutickej
fakulty UK, ktorí sa na meraniach aj
priamo zúčastnili.

Do kontaktu s podujatím sa Slovenský
spolok študentov farmácie dostal pomocou
pani Ľubice Radimskej, ktorej veľmi pekne
ďakujeme. Po námestí sa pohybovalo len zopár ľudí, a tak sme si podelili jednotlivé pracovné stanovištia a to: stanovište na meranie
a následný prepočet BMI (body mass index),
stanovište na meranie krvného tlaku; EKG,
ktoré merali vyškolení pracovníci; a hádam
najzaujímavejšie a najžiadanejšie stanovište
na meranie hladiny celkového cholesterolu z kvapky kapilárnej krvi. Prvotná výzva aj
bola: „Všetci krvilační, hláste sa!“, takže aj
tým, ktorým bolo z technických dôvodov nutné odber krvi zopakovať, to pri druhom či treťom raze prišlo zábavné a vyhlasovali: „Keď
zadarmo, pichajte ma hoci aj dvadsaťkrát!“
Krátko po desiatej sa začali zbiehať ľudia.
Počas celého dňa šlo prevažne o seniorov
alebo o vekovú kategóriu štyridsiatnikov

Deň srdca
a päťdesiatnikov. Najprv absolvovali meranie
obvodu pása a výpočet ich BMI a po krátkej
pauze aj meranie krvného tlaku. Bolo príjemné hádam pre obidve strany, ak ste sa s nimi
pustili do rozhovoru. Ľudia prestali myslieť
na tlakomer a najmä tí starší rozprávali veľmi radi. Jedna pani nám dokonca pobavene
rozpovedala historku o svojich doktoroch.
„Doteraz každý umrel. Všetci, ktorí mi povedali, že zomriem, sú už dávno mŕtvi. Aj môj
známy mi to hovoril: Zomrieš. Mala som veľmi zlé tušenie – a deviateho bolo po ňom.“
Práve preto sme boli všetci veľmi radi, že
výsledky jej meraní boli v poriadku a že tak
doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., hlavný
odborník pri MZ SR pre kardiológiu a správca Slovenskej nadácie srdca, a prof. MUDr.
Ján Murín, CSc., I. interná klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava-Staré Mesto, ktorí
následne poskytovali odborné poradenstvo,
ostali pred zlou prognózou uchránení. Celkovo mali ľudia dobré výsledky a sú si vedomí ceny vlastného zdravia.

Deň srdca prezentuje kód zdravého života: 0 – 30 – 5 – 120 – 80. 0 kusov vyfajčených cigariet, aspoň 30 minút pohybu
denne, 5 mmol/l celkového cholesterolu a
menej, 120/80 mmHg optimálny tlak krvi.
Hoci my ako študenti sme nemohli poskytovať diagnostiku, ľudia boli milo prekvapení,
keď zistili, že sme ešte len študenti. Medzi
tými, ktorí merali, pichali lancetami, odoberali krv a upokojovali, ak niektorý z výsledkov
vyskočil, boli študenti FaF UK Tomáš Povalač, Viktória Bindasová, Katarína Vaňková,
Simona Macková, Jana Uhliariková, Peter
Majda a Peter Šišovský.
Ďakujeme
organizátorom
kampane
MOST za to, že sme sa mohli zúčastniť
a nazbierať nové skúsenosti. Je pekné,
keď vidíte, ako sa niekto relatívne nezištne
a iniciatívne stará o osvetu širokého obyvateľstva. Áno, nie je vhodné vyjadrovať sa
naivne, ale zdravie je jedna z najcennejších
vecí, aké vo svojom živote máme, preto si
ho chráňme, kým sa dá.
Toho piatku sme tam mali aj jedného
deväťdesiatročného
pána, a bol neskutočne vitálny. Preto sa
hýbme, stravujme sa
zdravo a snažme sa
čím menej stresovať.
Viem, najmä nestresovať sa jednoduché nie
je, ale práve preto –
ako sa vraví: „Zodpovedne voľme, aby sme
sa nemuseli jedného
dňa báť, že sa nám na
cievach vytvoria aterosklerotické plaky.“
Peter Šišovský,
študent FaF UK

Martin hostil medzinárodný
V dňoch 11. – 13. 10. 2012 sa na pôde
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
uskutočnil pod záštitou dekana JLF UK
prof. MUDr. Jána Danka, PhD., a prezidenta ORPHEUS (Organisation of PhD Education in Biomedicine and Health Sciences
in the European System) prof. Zdravka
Lackoviča, MD, PhD., v poradí už druhý
medzinárodný workshop.
Na podujatí sa zúčastnili ďalší členovia
výkonného výboru: profesor Luis Martinez
Millan (Španielsko) a zástupkyňa PhD. študentov Tove Ragna Reksten (Nórsko), za

MEDINE (Medical Education in Europe) profesor
Christian van Schravendijk
(Belgicko) a ďalší. Na úvod
workshopu s názvom PhD
Study from the Student
Views predstavil profesor
Lackovič históriu a perspektívy tejto európskej
organizácie a štandardy,
ktorých osvojenie má byť
zárukou kvality doktorandského
vzdelávania
v Európe. Hlavným cieľom

ORPHEUS
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Aká bude úloha lekárenstva
v zdravotníckej starostlivosti?

Pred XIII. ročníkom lekárenského
kongresu v Žiline sa 19. 10. 2012
v Bratislave uskutočnil na pôde Farmaceutickej fakulty UK workshop
pod anglickým názvom Future role of
pharmacy in health care. Tento akademický seminár sa realizoval v spolupráci so Slovenskou lekárnickou
komorou.

melu Logan z Írska a Dr. Jensa Gobrechta
z Nemecka. Seminár otvoril dekan krátkym
príhovorom o kríze v lekárenstve a potrebe
hľadať nové riešenia pre lacnejšiu a efektívnejšiu zdravotnícku starostlivosť. Zároveň
vyjadril svoje potešenie nad uskutočnením
tohto seminára.
Vedúca odboru komunikácie a zdravotnej
politiky PGEU (Zväz lekárnikov Európskej
únie) Giovanna Giacomuzzi v príspevku na

Zahraniční hostia sa na workshope venovali budúcej úlohe lekárenstva (zľava: Dr. Jens Gobrecht, Giovanna
Giacomuzzi, Dr. Pamela Logan). Foto: Mgr. Ivana Murínová

Na úvod seminára dekan FaF UK prof.
PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., privítal člena prezídia SLeK doc. PharmDr. Juraja Sýkoru, CSc., a zahraničných prednášateľov
– Giovannu Giacomuzzi z Talianska, Dr. Pa-

tému posledných trendov vo farmaceutickom sektore predstavila v krátkosti PGEU,
ktorý reprezentuje okolo 400 000 lekární
v celej EÚ a 160 000 lekárnických združení. Neopomenula pogratulovať Slovenskej

lekárnickej komore, ktorá bude v nasledujúcom roku na mieste viceprezidenta tejto
asociácie. Upriamila pozornosť na lekárenstvo v Európe a ekonomiku v tomto odvetví,
ako aj zmeny, ktoré v niektorých krajinách
už fungujú.
Riaditeľ európskeho zastúpenia ABDA
(Spolkové združenie nemeckých lekárnických zväzov) Dr. Jens Gobrecht sa zameral
na problémy, ktoré v dnešnej dobe obklopujú lekárenstvo, a to najmä ekonomická
kríza. Taktiež poukázal na potrebu spolupráce medzi lekármi a lekárnikmi.
Dr. Pamela Logan, riaditeľka lekárenských služieb z Írskej lekárnickej komory,
zakončila seminár príspevkom, v ktorom
poukázala na snahu prežitia írskych lekární.
Farmaceuti v Írsku sa snažia komunikovať
s pacientom a nájsť pre nich vhodnejšie
liečivá bez drahej návštevy lekára. Farmaceuti sa tak stávajú zdravotnými konzultantmi. Taktiež poukázala na pozitívne výsledky
presunu vakcinácií do lekární. Lekárnici
v Írsku sú školení súkromnou spoločnosťou vybranou Írskou lekárnickou komorou.
Vzhľadom na tieto skutočnosti bol v Írsku
zmenený zákon, ktorý teraz umožňuje v určitých prípadoch vakcináciu bez predpisu,
a od novembra 2011 majú lekárne konzultačnú miestnosť pre očkovania.
Seminár prebehol v anglickom jazyku,
ale pre budúcich farmaceutov a aj pre ich
učiteľov bol prínosom v prezentácii nových
pohľadov na aktuálnu situáciu v európskom
lekárnictve.
Mgr. Hana Beňová, FaF UK

workshop o doktorandskom štúdiu
stretnutia bolo vytvoriť platformu pre prezentovanie názorov doktorandov na rôzne aspekty vzdelávania v študijných programoch
3. stupňa, pričom odzneli prednášky týkajúce sa predovšetkým organizácie vzdelávania a internacionálnej a interdisciplinárnej
spolupráce v rámci PhD. štúdia. Výstupom
diskusie za okrúhlym stolom v posledný deň
workshopu bola Martinská deklarácia o doktorandskom vzdelávaní v lekárskych vedách,
ktorá odporúča hľadať vhodné metódy integrujúce doktorandské a špecializačné štúdium
v klinických odboroch.

Podujatie bolo podporené projektmi
Európskeho sociálneho fondu s názvom
„Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine“ a
„Systém komplexného hodnotenia kvality
pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine“.
Peter Galajda a Andrea Čalkovská,
prodekani JLF UK
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ
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Celoživotné
vzdelávanie

v z dravot n íc t ve
V dňoch 27. – 29. 9. 2012 ako súčasť
sprievodného programu 14. výstavy zdravotníctva SLOVMEDICA a 10. výstavy pre zdravotne postihnutých ľudí NON–HANDICAP
v Bratislave sa konala VI. Medzinárodná konferencia „Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych profesionálov, hasičských záchranárov a edukácia pacienta“ a VII. Medzinárodná
konferencia „Európskej asociácie pre fototerapiu“ pod záštitou ministra MŠVVaŠ SR Dušana Čaploviča. Záštitu ďalej poskytli rektor
UK Karol Mičieta, dekan LF UK Peter Labaš,
prezident SLK MUDr. Marian Kollár, prezident
RLK v Bratislave MUDr. Juraj Hanzen, PhDr.
et PhDr. Radek Ptáček, PhD., z Českej lekárskej komory, generálny riaditeľ Incheby Ing.
Alexander Rozin, CSc., a odborná gestorka
prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.
UK a jej Lekárska fakulta UK v Bratislave
sa prezentovala samostatnou expozíciu, a to
reprezentačnými publikáciami a materiálmi,
učebnými textami a časopismi. Súčasťou expozície bola výstava posterov pod názvom
„Súčasný stav a úspechy vo vedeckej a pedagogickej činnosti LF UK v Bratislave“, ktorú
gestoroval Ústav lekárskej fyziky biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK. V posterovej

sekcii boli zastúpené teoretické a klinické
špecializované pracoviská fakúlt UK, STU,
TU, UKF a Európskej asociácie pre fototerapiu z ČR. V sekcii mladých vedeckých pracovníkov a študentov LF UK v slovenskom
a anglickom jazyku sa prezentovali výsledky
Študentskej vedeckej odbornej činnosti. LF
UK reprezentovali aj pracovníci v expozícii
Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB
pod vedením prodekanky prof. MUDr. Márie
Šimaljakovej, PhD.
Program medzinárodnej konferencie zameranej na celoživotné vzdelávanie tvorilo
19 vyžiadaných prednášok o osobitostiach
vzdelávania v informatizovanom zdravotníctve, o vývoji programu eHealth, prínose
medicínskej informatiky či telemedicíne. Na
podujatí sa zúčastnilo cca 350 účastníkov,
medzi nimi najmä lekári z rôznych regiónov
Slovenska, študenti všeobecného a zubného lekárstva študujúci v slovenskom a anglickom jazyku na LF UK, zdravotné sestry
a študenti ošetrovateľstva zdravotníckej školy a gymnázií.
Generálny riaditeľ Incheby udelil na slávnostnom oceňovaní vystavovateľov Cenu za
najkreatívnejšiu expozíciu – a to Lekárskej
fakulte UK.
Druhý deň rokovania bol venovaný mladým vedeckým pracovníkom, doktorandom,
diplomantom a študentom, ktorí reprezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej
činnosti, napr. ŠVOČ a záverečné práce študentov. Úspešným študentom a mladým ve-

deckým pracovníkom v tejto sekcii bol udelený
Diplom dekana LF UK v Bratislave za úspešnú
reprezentáciu materskej fakulty.
Popoludňajší program sa venoval princípom
fototerapie v humánnej, veterinárnej medicíne
a domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Odborníci z Českej a Slovenskej republiky predniesli príspevky o využití LASERU v dentálnej
chirurgii, o fototerapii viditeľným svetlom – VIP
ako doplnková metóda v ošetrovateľskej starostlivosti, v psychiatrii, v neonatológii, v dermatológii, v rehabilitácii, v kozmetológii a vo veterinárnej medicíne. Ďalej sa venovali využitiu
metódy FOTONYX v prevencii chorôb u detí,
dospelých a seniorov, ale aj v projektoch EÚ
„Zdravá škôlka“. V záverečnej časti sa diskutovalo o nových technológiách vo fototerapii.
Prorektor UK doc. RNDr. Ivan Ostrovský,
CSc., vyzdvihol príspevok konferencie k celoživotnému vzdelávaniu ako procesu, ktorý
nadväzuje na univerzitné vzdelávanie a sprevádza našich absolventov po celý život. Celoživotné vzdelávanie je veľmi dôležité budovať
ako systém, v ktorom majú svoje miesto nielen
respondenti, ale aj učitelia, nielen jednotlivci,
ale aj inštitúcie. Nejde len o prijímanie nových
a najnovších informácií, ale aj o ich triedenie
a preverovanie v praxi. Osobitne významné sú
tieto aktivity v zdravotníctve, a to nielen z hľadiska liečby najzávažnejších ochorení, ale hlavne novým možnostiam ich prevencie.
PhDr. Helena Bernadičová, LF UK

106. stretnutie Sapientia clubu
Dňa 25. septembra 2012 bolo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 106. stretnutie Sapientia clubu. V programe vystúpil prof.
PhDr. Pavel Mešťan, DrSc., riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Hovoril na tému „Židia na Slovensku kedysi a dnes“.
Úvod prednášky prof. Pavla Mešťana bol zameraný na dejiny židovského osídlenia Slovenska, ktoré možno datovať od dôb ťaženia
rímskeho vojska na tomto území až do obdobia 30. rokov 20. storočia. Podstatnú časť svojej prednášky venoval prof. Mešťan rozvoju
židovských komunít na našom území z pohľadu geografického, ale
aj kultúrno-spoločenského. Porovnaním charakteru jednotlivých
územných lokalít v rámci rakúsko-uhorskej monarchie a ich vplyvu
na formovanie sa organizácií židovských komunít (náboženských
obcí) s kultúrnym zázemím, v ktorom jednotlivé komunity žili, získal
poslucháč komplexný obraz o príčinách a dôsledkoch neskoršieho
rozkolu v rámci celej židovskej komunity Rakúsko – Uhorska. Ten
sa významnou mierou pričinil o diferenciáciu židovských nábožen-

ských obcí aj na Slovensku, aj keď toto územie bolo stáročia baštou ortodoxného smeru judaizmu.
Prehľad o medzníkoch – politických, kultúrnych, náboženských
i spoločenských – ktoré z historického pohľadu predstavil poslucháčom prof. Mešťan, ale aj opis ich vplyvu na integritu židovského
života na území Slovenska s majoritnými spoločenstvami sú dôkazom, že židia patrili (do 2. sv. vojny) k etnickému, mnohokultúrnemu koloritu tohto územia, dotvárali a formovali ho po všetkých
stránkach. V diskusii prof. Mešťan ešte upresnil a objasnil otázky
prítomných.
Pozitívne sme hodnotili vystúpenie pána riaditeľa. Poďakovali
sme za prijatie pozvania a jeho vystúpenie na aktuálnu tému, ktorá
nás zaujala.
Michal Valent, Sapientia club LF UK
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Realizátorky výstavy Most. (Zľava: Bc. I. Danišková, Bc. L. Koišová, Mgr. D. Csütörtökyová)

Cintorín

v kontexte kultúrneho dedičstva

Študentské interdisciplinárne projekty zohrávajú
v živote študentov počas štúdia na vysokej škole významnú úlohu. Príkladom dlhodobého projektu zaoberajúceho sa ochranou kultúrneho dedičstva je aj
projekt Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva, v ktorom Katedra etnológie a kultúrnej antropológie (KEKA) FiF UK spolupracovala so Slovenskou
technickou univerzitou v Bratislave (STU).
Prvá ťažisková etapa projektu prebiehala v rokoch 2008 –
2010, hlavnými vedúcimi projektu boli Ing. arch. Jarmila Lalková, PhD., a Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD., z Ústavu
inžinierskych štúdií STU v Bratislave. Jej hlavným cieľom bolo
experimentálne spracovanie komplexného návrhu rehabilitácie
konkrétneho historického cintorína Zvonový vŕšok v Banskej
Štiavnici. Bol to vôbec prvý projekt svojho charakteru na Slovensku, ktorý prostredníctvom aplikovaného výskumu využíval
a aplikoval poznatky z hľadiska histórie, architektúry, historického urbanizmu, dizajnu, krajinotvorby a etnológie.
Hlavným cieľom výskumného tímu KEKA bola identifikácia etnologických aspektov cintorína s účelom spoznať názory a postoje
obyvateľov k danému miestu. Dôraz sme kládli na zachytenie spomienok a obrazu cintorína v živote obyvateľov mesta. Postupne
sme skúmali a spracovali tri základné témy: sociálny život cintorína, nápisový folklór, genéza a vznik cintorína. Výsledky katedra
prezentovala na medzinárodnej konferencii v roku 2009 v Banskej
Štiavnici a publikovala v spoločnom zborníku, na základe spolupráce vznikli v rámci KEKA tri bakalárske práce.
Druhou ťažiskovou etapou spolupráce s priamou nadväznosťou bol medzinárodný projekt s názvom Multilaterálne vzdeláva-

nie a interdisciplinárny prístup v európskom kontexte, ktorého
hlavnou organizátorkou bola Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.
Hlavným cieľom projektu bolo spracovanie metodiky ochrany
historických cintorínov s finálnou víziou zapojenia do výučbového systému. Projekt vyústil do dvojtýždňového medzinárodného
workshopu v Banskej Štiavnici, ktorý pozostával z prezentácie
desiatich tematických modulov spolu s vypracovanými cvičeniami pre študentov. Tím KEKA (Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr.
Dita Csütörtökyová, Bc. Anna Danišková, Bc. Jana Kerekrétyová)
rozpracoval a na záver workshopu prezentoval modul s názvom
Historické a etnologické aspekty cintorínov. Záverečné práce
študentov a ich jednotlivé prezentácie sú v súčasnosti sprístupnené verejnosti formou výstavy s názvom Ochrana a rehabilitácia
historických cintorínov v kontexte kultúrneho dedičstva na Fakulte architektúry STU v Bratislave na Námestí slobody.
Realizátorky študentského tímu KEKA (Bc. Anna Danišková, Bc.
Lenka Koišová, Mgr. Dita Csütörtökyová) zorganizovali zároveň
v týchto dňoch panelovú výstavu s názvom Most, ktorá je inštalovaná priamo na chodbových priestoroch katedry. Tvorí ju výber
fotografií z cintorína Zvonový vŕšok vzniknutých počas workshopu
v Banskej Štiavnici. Prostredníctvom textového materiálu sú rozšírené o antropologický rozmer. Výstava tematicky nadväzuje na
sviatky Všetkých svätých a ako o tom napovedá samotný názov,
jej hlavným cieľom je určité preklenutie „sveta živých a mŕtvych“.
Rozvíjanie študentských interdisciplinárnych projektov rozvíja
nové poznatky a učí spolupráci v odbornom kolektíve. Komparáciou jednotlivých študijných programov, prístupov a spôsobov
výučby zároveň prispieva k vytváraniu nových študijných metód
a seminárov.
Mgr. Dita Csütörtökyová, doktorandka na FiF UK
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DÍVAME SA PO SVETE

UK mala svojich zástupcov

na majstrovstvách sveta v sudoku

a logických úlohách

Ako sme sa v medicínskom
živote uplatnili?

Najsympatickejší tím sveta mal naozaj pestré vekové zloženie. Zdroj: archív SZHaK
V dňoch 1. – 7. 10. 2012 sa v chorvátskej Kraljevici uskutočnili 7. Majstrovstvá
sveta v sudoku a 21. Majstrovstvá sveta
v logických úlohách. Slovensko reprezentovali dva 4-členné tímy, z ktorých prvý
pozostával z našich najlepších riešiteľov
a v druhom dostali priestor najmä nádejné
talenty do budúcnosti.
Nominácia na MS je v kompetencii Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov, ktorý
zastupuje Slovensko vo Svetovej federácii hádankárov. Počas roka organizuje kvalifikačné
turnaje a Majstrovstvá Slovenska, ktoré sú
voľne prístupné komukoľvek bez ohľadu na
vek či doterajšie skúsenosti. Na základe výsledkov týchto podujatí desiati najúspešnejší
postúpia na nominačný turnaj, ktorý rozhodne o tom, kto oblečie reprezentačný dres.
Svojimi skvelými výsledkami si tento dres
vybojovali aj 2 študenti Univerzity Komenského – Matúš Demiger (3. ročník žurnalistiky,
FiF UK) a Matej Uher (1. ročník učiteľstva matematiky a chémie, PriF UK). To však nebolo
z univerzitnej pôdy všetko. Za trénerku našej
reprezentácie bola už po 6. krát vďaka svojim schopnostiam nominovaná Mgr. Blanka
Lehotská, PhD., z Katedry krajinnej ekológie
PriF UK.
Matúš Demiger po prvýkrát reprezentoval
Slovensko na MS v logických úlohách v roku
2008 v Bielorusku ako 16-ročný. Tento rok
hájil naše farby v sudoku i v logike. V konkurencii 149 sudokárov skončil 29. a v logike
obsadil 27. miesto. Najmä v logike ukázal, že
má ešte na viac. Už vlani dokázal atakovať top
desiatku a nechýbalo mu veľa ani teraz. Svetová konkurencia je však veľmi tvrdá a často
rozhoduje drobné zaváhanie, psychická pohoda či zdravotná kondícia.

Matej Uher si reprezentačnú premiéru vyskúšal v roku 2011 v Maďarsku. Tento rok
obsadil spomedzi 145 logikov 28. miesto, čo
pri jeho veku a minime medzinárodných skúseností bolo veľmi pozoruhodné. Vyváženosť
výkonov oboch našich top tímov ukázala, že
dokážeme držať krok aj so svetovou špičkou.
Sudoku tím, kde pôsobila aj 17-ročná Zuzana
Hromcová z Bytče, doktorand na UPJŠ Peter
Hudák z Košíc a absolventka Katolíckej univerzity Ivana Štiptová z Ružomberka obsadil
v konkurencii 38 družstiev výborné 6. miesto.
Na medailové stupne ešte nedozrel, dokázal
však poraziť vlaňajších medailistov z USA a vo
svetovom rebríčku si polepšil o tri miesta.
Ešte lepšie si Slovensko počínalo v logike.
Tu bol viditeľný vplyv trénerky Blanky Lehotskej, ktorá reprezentovala Slovensko na MS
najprv ako súťažiaca. Od roku 2007 pôsobí
ako trénerka, pričom už v roku 2009 priviedla náš tím k historickému zlatu v sudoku. Na
Nemcov a Japoncov naši ešte nemajú, ale
tretie USA nebolo neporaziteľné. Toto zloženie tímu má ešte stále šancu dosiahnuť viac,
lebo vlaňajšie 4. a tohtoročné 5. miesto jasne
ukazujú, že medzi svetovú špičku patria.
Slovensko mohlo na tieto významné svetové podujatia vyslať spomínaných reprezentantov aj vďaka podpore Univerzity Komenského. Napriek ekonomickej situácii vedenie
univerzity pochopilo hodnotu myšlienky týchto súťaží, ktoré pomáhajú nielen osobnému
rastu ich účastníkov, ale umožňujú aj prezentovať významné inštitúcie v medzinárodnom
svetle, ktorou UK nepochybne je. Výsledky
dokazujú, že táto podpora nebola vynaložená
zbytočne. Svedčí o tom aj fakt, že slovenská
delegácia ako celok bola vyhlásená za najsympatickejšie družstvo šampionátu.
Ján Farkaš, predseda Slovenského zväzu
hádankárov a krížovkárov

V roku 1956 nás bolo prijatých na odbor všeobecné lekárstvo 298 a štúdium skončilo 180 študentov.
Detské lekárstvo skončilo 33 kolegov a zubné lekárstvo 45. Údaje o počte prijatých sa nezachovali.
Absolventi nášho ročníka pôsobili v rôznych oblastiach medicíny, dosiahli vedecko-pedagogické tituly,
uplatnili sa aj v riadiacich funkciách v zdravotníckych,
vedecko-výskumných pracoviskách a odborných
spoločnostiach. Viacerí kolegovia neskôr emigrovali, ale všetci sa aj v tvrdých podmienkach uplatnili
ako úspešní lekári. Medzi nami sa 3 kolegovia stali
profesormi vo svojom odbore a pôsobili na domácej
pôde a 3 sa stali profesormi zahraničných univerzít.
14 dosiahli vedecko-pedagogický titul docent, 5 sú
doktori vied a pracovali vo vedúcich funkciách. 5 sa
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AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Lekári promovali
ešte raz

po polstoročí

Pred 50 rokmi sme opúšťali brány našej alma mater Univerzity Komenského a jej
Lekárskej fakulty nesúc v rukách diplomy s titulom „promovaný lekár“. Roky štúdia sa
skončili a začali sme vykonávať lekárske povolanie tam, kde nám to určili umiestnenky.
Študentské časy sme prežili za železnou oponou, ale po 50 rokoch si i tak spomíname na mnohé pekné chvíle, ktoré sme zažili počas štúdia na fakulte, na letnej praxi,
v internátoch, krčmách, na rôznych brigádach, lyžiarskych zájazdoch, splavoch Hrona,
ročníkových zábavách a chlapci na vojne. S vďakou spomíname na mnohých našich
pedagógov hlavne na tých, ktorých špecifická osobnosť, spôsob prednášania i skúšania je naozaj nezabudnuteľný. Mnohé humorné situácie zo študentských čias sme si
pripomenuli na spoločnom obede a pri premietaní fotografií z nášho medického života.
S vďakou sme hovorili aj o našich starších kolegoch, ktorí nás v praxi ochotne viedli a
učili odbor, v ktorom sme roky pracovali.
stali prednostami univerzitných pracovísk, 7 boli vo
vedúcich funkciách v nemocniciach a mnohí vykonávali funkciu primára. Sme ročník, ktorý sa intenzívne ďalej vzdelával a kolegovia tak získali najmenej
dve špecializácie z rôznych odborov. Viacerí ako
štipendisti pracovali v zahraničí vo výskume, alebo
v rámci kontraktov v praktickej medicíne. Z obsahu
mnohých listov, ktoré sme dostali pri organizovaní
našej repromócie, sa dozvedáme, že i napriek ťažkostiam, ktoré život lekára prináša, svoje povolanie
vykonávali radi a s láskou k pacientom.
Ako ročník sme sa niekoľkokrát už stretli v rôznych kútoch Slovenska. Stretnutie 22. 9. 2012
bolo však osobitne významné, lebo sa konalo po
50 rokoch od promócie. V priestoroch Auly UK nás
bolo 121 repromovaných, čo bolo dojímavé pre
nás i mnohých našich rodinných príslušníkov, ktorí
sa z tejto slávnostnej chvíle prišli potešiť s nami. Je

nás už menej, niektorí na túto našu slávnosť nemohli
prísť zo zdravotných dôvodov, bohužiaľ, viacerí nie
sú už medzi nami. Na spoločnom popromočnom
obede sme si uvedomili, že si vážime priateľstvá,
ktoré pretrvali roky a vďačíme osudu, že nám v roku
2012 doprial toto stretnutie.
Ďakujeme rektorovi Univerzity Komenského
prof. RNDr. K. Mičietovi, PhD., že nám umožnil
našu repromóciu v aule, kde sme preberali naše
diplomy pred 50 rokmi. Osobitne ďakujeme dekanovi Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. P. Labašovi,
PhD za pochopenie našej iniciatívy, za našu krásnu
repromóciu a udelenie diplomu „Medicinae Doctor
Senior“.
doc. MUDr. S. Bazovská, PhD.,
prof. MUDr. D. Kotulová, PhD.,
MUDr. Z. Bukovská, MD.,
za organizátorov podujatia

Od špitála k nemocnici
Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta
v dejinách Slovenska bola téma konferencie
v SNA v Bratislave, kde so svojimi odbornými
príspevkami vystúpili za LF UK doc. PhDr. Eva
Morovicsová, PhD., a za Archív UK Mgr. Jana
Macounová a Mgr. Mária Grófová.
V dňoch 10. – 11. októbra 2012 sa v priestoroch Slovenského národného archívu konala medzinárodná vedecká konferencia. Počas dvoch
dní sa na odbornom rokovaní stretli historici, archivári, múzejníci a vysokoškolskí pedagógovia
z celého Slovenska, ale aj Maďarska. Účastníkov
pozdravil a konferenciu otvoril krátkym príhovorom riaditeľ SNA Radoslav Ragač. Hneď v prvý
deň sme si mohli vypočuť prednášky z obdobia
stredoveku i raného novoveku, v ktorých nám ich
autori priblížili dejiny špitálov v Trnave, Košiciach,
Skalici, Seredi či vo Zvolene. Čo-to sme sa dozvedeli aj z histórie lekárnictva, o zdravotníckej
a sociálnej starostlivosti v minulosti či o zdravotníckom zariadení pre baníkov v banskoštiavnickom regióne.
Na druhý deň neboli príspevky o nič menej
chudobnejšie na príťažlivé témy. Počas druhého
dňa konferencie vystúpila Eva Morovicsová z Lekárskej fakulty UK hneď dvakrát. V odbornom
referáte Historické korene profesionálnej prípravy

pôrodných asistentiek na Slovensku do začiatku
50. rokov 20. storočia, ktorého spoluautorom
bol tiež Miroslav Morovics, objasnila vzdelávanie pôrodných babíc od 17. storočia, poukázala
na nedostatok praktických skúseností adeptiek,
venovala pozornosť snahám založiť školu pre pôrodné asistentky, jej založeniu a spôsobe výučby.
Druhý príspevok Činnosť Spolku diplomovaných
sestier v I. ČSR pripravila spolu s Annou Falisovou z Historického ústavu SAV, dozvedeli sme sa
o vzniku spolku ako stavovského orgánu sestier,
o zjazdoch spolku, kde sa riešili aktuálne problémy v zdravotníctve, stavovské otázky či sociálne
a pracovné podmienky sestier, ale aj o význame
zriadiť civilné ošetrovateľské školy. Mária Grófová
z Archívu UK v Bratislave zamerala svoj príspevok
na tému Vzdelávanie budúcich lekárov na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1919
– 1950. V skratke informovala o vzniku Univerzity
Komenského a jej prvej fakulty. Samotné vzdelávanie súviselo s priestormi, vlastným štúdiom a internátmi. Štúdium bolo zabezpečené študijným
plánom a študijným poriadkom, samotné skúšky
upravoval skúšobný poriadok. Podrobnejšie rozoberala záležitosti napr. rôzne možnosti zápisov na
štúdiá, potrebné doklady na zápis, rozvrh hodín
za semester a 3 riadne rigorózne skúšky. V prezentácii sme videli fotografie exteriérov a interié-

rov LF UK z 20. rokov minulého storočia, vybrané
archívne dokumenty týkajúce sa kancelárskej
praxe spojenej so štúdium. Prezentáciu doplnila
štatistickými tabuľkami vypracovanými na základe
matrík rigoróznych doktorov. Jana Macounová
z Archívu UK referovala o Spolku slovenských
medikov v Bratislave, ktorý bol založený v roku
1920 36-mi členmi. Riadilo ho valné zhromaždenie, spolkové schôdze a správny výbor. Venovala
sa voľbám do správneho výboru i kompetenciám
jednotlivých jeho členov. Spolok riešil aktuálne
problémy lekárskej fakulty, pomáhal študentom,
fungoval aj ako vzdelávacia a kultúrna pomoc,
vypomáhal nemajetným študentom, organizoval
prednášky a rôzne podujatia. Prednášku doplnila prezentáciou, v ktorej sme mali možnosť vidieť
okrem dobových fotografií budovy lekárskej fakulty aj portréty bývalých členov spolku a rôzne zachované archívne dokumenty, ako napr. odtlačky
pečiatok, ktoré spolok používal, či vizitky alebo
pozvánky na plesy.
Z tejto odbornej konferencie, ktorá bola veľmi
bohatá na témy, vyjde zborník, v ktorom si každý
môže prečítať dôkladnejšie problematiku zdravotníctva v minulosti. Už teraz sa môžeme na neho
tešiť.
Jana Očenášová, Archív UK
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LÚČIME SA

K nedožitým narodeninám
profesora Marka Šveca
Dňa 10. októbra 2012 by oslávil 93. narodeniny prof. RNDr. Marko Švec, DrSc. Žiaľ, nedožil sa tohto jubilea, navždy nás opustil 19. júna
2012. Chceme preto aspoň krátko pripomenúť
život a dielo tohto významného slovenského
matematika a vysokoškolského učiteľa, ktorý
väčšinu svojho profesijného života strávil na
Univerzite Komenského.
Narodil sa 10. 10. 1919 v Kmeťove, štúdium
matematiky a fyziky absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave
(dnešná UK) a po jeho ukončení učil v rokoch
1944 – 1949 ako stredoškolský profesor. V roku
1949 nastúpil na Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde
pôsobil až do roku 1968 – najprv ako asistent
prof. Schwarza, od roku 1955 ako docent a v rokoch 1966 – 1968 ako profesor. Nasledovalo 36
rokov vo funkcii profesora matematiky na dnešnej
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK s dvoma prestávkami, kedy pôsobil ako expert organizácie UNESCO na Univerzite v Bahii v Brazílii.
Poslednú časť svojho pôsobenia na našej alma
mater (1994 – 1999) strávil pán profesor na Pedagogickej fakulte UK vo funkcii vedúceho katedry matematiky.
Vo svojej vedeckej práci sa profesor Švec
zameriaval na teóriu obyčajných diferenciálnych
rovníc, predovšetkým na štúdium asymptotických
vlastností a okrajových úloh pre lineárne a neli-

neárne diferenciálne rovnice. Nasledujúce
hodnotenie jeho vedeckého diela pochádza
z úst nadmieru povolaných. Vyslovil ho významný český matematik Jaroslav Kurzweil:
„Již ... stručný popis vědeckých publikací
prof. Švece ukazuje, že je to dílo bohaté
tématicky i metodicky. Obsahuje množství
původních myšlenek a postupů. Je často
citováno, je oceňováno odborníky doma i
v zahraničí. Přineslo konečné řešení některých problémů a naopak dalo podnět řadě
autorů k dalším výzkumům. ... Marko Švec
je mistrem v použití technických obratů, má
však současně vzácnou schopnost objevovat obecné formulace a pracovat s nimi;
právě toto spojení schopností téměř protikladných vede k výsledkům mimořádně hodnotným a
zajímavým.“ K rozvoju vedeckého života vo svojej
dobe významne prispel aj seminár z obyčajných
a funkcionálnych diferenciálnych rovníc, ktorý
pod vedením pána profesora pracoval viac ako
35 rokov.
Nemenej dôležitý je aj pedagogický prínos profesora Šveca. Dvojdielna vysokoškolská učebnica matematiky, ktorú napísal spolu s Igorom
Kluvánkom a Ladislavom Mišíkom, sa stala priam
legendárnou. Ako spoluautor prispel k vzniku
ďalších vysokoškolských učebníc: Obyčajné diferenciálne rovnice (s M. Gregušom a V. Šedom)
a Matematická analýza funkcií reálnej premennej
(s T. Šalátom a T. Neubrunnom). Učiteľské pôso-

benie profesora Šveca však nemožno obmedziť
iba na tvorbu učebníc a skrípt. Jeho podstatnou
zložkou bol ľudský a láskavý prístup k študentom
a mladším kolegom, jeho ochota pomôcť. Potvrdzujú to spomienky mnohých starších kolegov
i slová z článku k jeho životnému jubileu: „Prof.
M. Švec dal impulz k vzniku mnohých vedeckých
prác a svojimi radami usmernil mnoho pracovníkov tohto odboru.“
V profesorovi Markovi Švecovi odišiel jeden
z posledných príslušníkov generácie, ktorá kládla
základy modernej slovenskej matematiky. Prispel
k tejto práci nezanedbateľnou mierou na poli
vedy aj pedagogiky a jeho meno bude vždy patriť medzi tie, ku ktorým sa naša univerzita môže
hrdo hlásiť.
Zbyněk Kubáček, FMFI UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Čo nám treba a čo neslobodno...
V slovenčine sa používa na vyjadrenie
modálnych významov (ne)možnosti, (ne)
vyhnutnosti, potreby či vôle vykonať alebo
vykonávať dej okrem modálnych slovies
musieť, smieť, môcť, chcieť, dať (sa) osobitná skupina slov, ktoré sa nazývajú vetné (modálne) príslovky. Patria k nim slová
možno, treba, slobodno, hodno, radno, načim, resp. ich záporné podoby nemožno,
netreba, neslobodno, nehodno a i. Tieto
príslovky sa spájajú s neurčitkom plnovýznamových slovies alebo po nich nasleduje
vedľajšia veta, napr. možno o tom uvažovať,
bolo treba sa rozhodnúť, tu neslobodno
fajčiť, nehodno sa tým zaoberať, načim sa
poponáhľať, treba, aby sme si to uvedomili.
K vetným príslovkám sa v niektorých prípadoch pridávajú tvary sponového slovesa
byť. Jazyková prax ukazuje, že správne
používanie sponového slovesa byť pri vetných príslovkách niekedy robí používateľom
problémy. Pripomeňme si, že tvary sponového slovesa byť sú nevyhnutné v tvaroch
minulého a budúceho času a podmie-

ňovacieho spôsobu, napr. nebolo treba
určiť dátum, bude treba prísť načas, bolo
by hodno sa nad tým zamyslieť, nebolo by
možno o tom hovoriť atď. V prítomnom čase
sa však vetné príslovky používajú bez sponového slovesa byť, napr. treba sa ozvať,
možno urobiť dosť, neradno tam ísť. Z uvedeného vyplýva, že vo výpovediach Za úlohu je možno získať päť bodov., K žiadosti
je treba priložiť prílohy., Je radno brať ho
vážne., Bez solidarity únie nie je možno

modernizovať Slovensko., ktoré sa pomerne často vyskytujú vo verejnej komunikácii,
je nesprávne použité sponové sloveso byť.
Korektné podoby uvedených výpovedí sú
Za úlohu možno získať päť bodov., K žiadosti treba priložiť výpis známok., Radno ho
brať vážne., Bez solidarity únie nemožno
modernizovať Slovensko. Sponové sloveso
sa však zachováva v spojeniach (nie) je potrebné, (nie) je možné, ktoré tiež vyjadrujú
nevyhnutnosť, potrebu či možnosť vykonať
alebo vykonávať dej, napr. Je potrebné určiť si priority., Na tomto mieste nie je možné
uvádzať všetky detaily.
V spisovných prejavoch by sme nemali
používať ani podoby trebalo či trebalo by,
ktoré tu prenikajú z nárečia. Namiesto trebalo viac investovať do vzdelania, trebalo
by nájsť iné riešenie používajme náležité
podoby bolo treba viac investovať do vzdelania, bolo by treba nájsť iné riešenie.
Mgr. Katarína Muziková, PhD.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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New Honorary Doctor of Comenius University
Rodney Joseph Bartlett, a professor of theoretical and computer chemistry from the USA,
received an honorary degree “Doctor Honoris
Causa” of Comenius University (CU) on 10 October 2012 for his long-term cooperation with
the Faculty of Natural Sciences of CU. Pg 3
From the Rector’s Program
The Rector of CU, Professor Karol Mičieta,
and the Vice Rector, Professor Ľudomír Šlahor,
hosted the Rector of Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Professor Tilmann D. Märk, at
the university on 19 October. Pg 4

Doors Open Day
The Centre of Continuing Education of CU
organized a Doors Open Day on 23 October
where lectures for seniors, zumba dancing and
foreign languages testing were offered. Pg 10
Belgium Student Orchestra at CU
University staff, students and wide public
experienced classical Russian masters in an
execution of the University Symphonic Orchestra from Leuven, Belgium on 30 October in the
Assembly Hall of CU. Pg 11
20 Years of the Slovak Constitution
The Faculty of Law of CU held a conference
on the Constitution of the Slovak Republic on
17 October. Students had a unique chance
to meet creators of the Constitution which entered into force 20 years ago. Pg 11

Briefly
– Professor Jozef Novák from the Faculty of
Arts of CU received a Prize of the Chairman of
the National Council of the Slovak Republic on
25 October for development of culture and humanities education.
– The Golf Academic Centre of the Faculty
of Physical Education and Sports of CU organized a Doors Open Day on 25 October.
– Assoc. Prof. Yvetta Kajanová became
a “Professor” after receiving a decree from
the President of the Slovak Republic Ivan
Gašparovič on 17 September. Pg 4

John Cage and Music /Mushrooms
Students of the Department of Music Science of CU learned how to organize a music
event. They got inspired by a musician, John
Cage, who also admired mushrooms. Students
used a wordplay in Slovak for a name of the
event – hudby/huby (music/mushrooms). The
concerts took place in Zvolen and Bratislava in
October. Pg 12

Benjamin Celebrated its Anniversary
The Faculty of Social and Economic Sciences of CU is the youngest faculty of Comenius
University. On 24 October it celebrated its 10th
year anniversary which included formal events
and a student festival FSEV FEST. Pg 5

Exhibitions
Jaroslava Šicková-Fabrici and Ján Šicko
from the Faculty of Education of CU exhibited
their works in the Pálffy Palace in October.
Stano Harangozó exposed his pieces in Reduta on 28 September. Pg 13

Researchers’ Night
CU attended a traditional event, Researchers’ Night, on 28 September which wanted to
show scientists as ordinary people and their
contribution to welfare within society. Pg 6

Turkey and EU
The Global Political Trends Centre in Turkey
and the Faculty of Social and Economic Sciences of CU organized a discussion on the
rising impact of Turkey on EU on 25 October.
Pg 16

Expo of Education
CU did not miss the biggest expo of education in Slovakia “Akadémia” for high school
students that took place during 9 through 11
October. Our university presented all 13 faculties, their study programs, conditions of studies
etc. Pg 7
Football Stadium of Kačáni
The Faculty of Physical Education and
Sports of CU opened a brand new football stadium named after Assoc. Prof. Ladislav Kačáni,
a previous football player and teacher, on 1
October. There are three sports grounds in the
stadium for different purposes. Pg 9
50 Years of the Department of Logics
The Department of Logics of CU which
celebrated its 50 year anniversary organized
a conference “Systems of deduction: from
extensional logics to hyperintensional logics”.
Pg 10

Language and Literature of CU had a unique
opportunity to meet a German Expert, Bodo
Zelinsky, and listen to his lecture on Nietzsche
and Rilke on 13 September. Pg 18
Special Pedagogy in Slovakia
The Institute for Special and Healing Pedagogy of CU celebrated its 45th anniversary. On
this occasion it organized a conference on history of special pedagogy in Slovakia on 3 and
4 October. Pg 22
Art-therapy in Slovakia
The field of art-therapy and its application
was presented on 28 September. Experts from
CU took the floor with their lectures and experience with art-therapy. Pg 23
A Book in the Middle of the Bible
A conference on Psalms from authors’ views
and later reception which was organized by the
Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and
Methodius of CU took place in Banská BystricaBadín on 13 and 14 September. Pg 23
Day of Heart
Pharmacy students from CU participated in
a day of heart that took place in Bratislava on
28 September. Citizens had a chance to get
their heart, cholesterol and ECG checked for
free. Pg 24
ORPHEUS Workshop
A workshop on PhD Study from the Student
Views took place in the Jessenius Faculty of
Medicine of CU during 11 and 13 October. Pg
24
Pharmacy in Health Care
The Faculty of Pharmacy of CU organized a
workshop named “Future Role of Pharmacy in
Health Care” on 19 October. Pg 25

Conference on Canada Research
The Department of Canadian Studies of CU
organized a conference on current studies on
Canada that took place in the Faculty of Arts of
CU during 12 and 14 October. Pg 16

Continuing Education in Health Care
A traditional conference on continuing education of health care professionals, fire workers
and education of a patient took place during 27
and 29 September with participation of the
Faculty of Medicine of CU. Pg 26

UNICA in Oslo 2012
Nine students and a tutor from CU attended
the 7th annual UNICA conference in Oslo, Norway during 10 to 13 October. The theme of the
conference this year was “Ideal European University”. Pg 17

CU – Part of Championship in Sudoku
and Logical Tasks
Students of CU represented the university
at championships in Sudoku and logical tasks
in Kraljevica, Croatia during 1 and 7 October.
Pg 28

French Studies
A two-day colloquium on French studies in Slovakia took place during 24 and 26 October where
scientific lectures on linguistics, literature, translatology and others were presented. Pg 18

Medics Had a Graduation Ceremony after 50 Years
Graduates of the Faculty of Medicine of CU
who graduated in 1962 experienced another
graduation ceremony on 22 September in the
Assembly Hall of CU. Pg 29

German Professor, Bodo Zelinsky, at CU
Students form the Department of German
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ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

JAZYKOVÉ OKIENKO

1. 12.

sobota
sobota

Program
december
2012

PREMIÉRA 12. 12. 2012 o 19:00

18.45
18.45

Wolfgang Amadeus Mozart/

Wolfgang Amadeus Mozart/

Titus
Titus

– priamy prenos predstavenia z
priamy prenosopery
predstavenia
z
Metropolitnej
v New Yorku

Viliam Klimáček

Metropolitnej opery v New Yorku

2. 12.

2. 12.

nedeľa

HOLOKAUST

nedeľa
18.00

18.00

Divé maky

– Vianočný Bašavel
a krst CD Divé maky
účinkujú

8. 12.

sobota

8. 12.

sobota

réžia / R. Ballek
hrajú / B. Deák, M. Ondrík,
Z. Kanócz, P. Vajdová, R. Poláková,
D. Košická, Z. Porubjaková,
K. Greppelová, G. Hološka, M. Hronský

18.45

18.45

Giuseppe Verdi/

Maškarný bál

– priamy prenos predstavenia z
Metropolitnej opery v New Yorku

12. 12.

streda

12. 12.

streda

PREMIÉRA

PREMIÉRA

19.00

19.00

Viliam Klimáček /

Holokaust

– príbeh, na ktorý by Slovensko
najradšej zabudlo

17. 12.

pondelok

17. 12.

pondelok

1. repríza

1. repríza

19.00

19.00

13. 12.

štvrtok

13. 12.

štvrtok

20.00

18. 12.

utorok

Peter Quilter /

– príbeh, na ktorý by Slovensko
najradšej zabudlo

– sex, láska,
rodina - bez facebooku
facebooku

Ráno po

15. 12.

sobota

18.45

– priamy prenos predstavenia z
Metropolitnej opery v New Yorku
utorok

Hráme v LOFT arÉNa

18.45

Aida

18. 12.

Hráme v LOFT arÉNa

repríza sobota
17. 12. 2012 o 19:00
15.1.12.

Giuseppe Verdi/

Jazz v Aréne

Viliam Klimáček /

Holokaust

20.00

19.00

19.00

21. 12.

piatok

21. 12.

piatok

19.00

19.00

David Mamet /
REPRÍZA
ÍZA
REPR

November
– komédia
z Bieleho domu
účinkujú

REPRÍZA
REPR
ÍZA

