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Editoriál

S

loboda, rovnosť, bratstvo.
Dnes už zabúdané heslo
Veľkej francúzskej revolú
cie naďalej zostáva domi
nantnou zložkou ideových
základov ňou inšpirovanej európskej
občianskej spoločnosti. Jeho inter
pretácia sa však časom mení. Dôleži
té je pre ňu poradie a teda aj násled
nosť týchto troch hodnôt
V pôvodnej verzii sa vychádza
z hobbesovskej slobody, pri ktorej
mal byť človek človeku vlkom. Teda
slobody bezuzdnej, limitovanej iba silou či mocou jednotlivca
v konfrontácii so silou či mocou iných jednotlivcov. Tento boj
o prežitie potom Darwin sformuloval do princípu prirodzeného
výberu: silnejší víťazí! V rovine vývoja spoločnosti to odrážalo
nástup dravého pionierskeho kapitalizmu.
Prirodzený výber vyrovnáva postavenie jednotlivcov v spolo
čenstve tak, že tí slabší vypadávajú z hry. Dosiahnutá približná
rovnosť medzi nimi je produktom vzájomného stráženia sa.
Každý je v strehu voči každému a presadzuje svoje sebecké
záujmy, kým nenarazí na bariéru sebeckých záujmov toho
druhého. Táto vynútená rovnosť bola napokon potvrdená akou
si „spoločenskou zmluvou“. Na jej základe štát má vynútenú
rovnosť strážiť a udržiavať pomocou mocensky uplatňova
ných vyrovnávacích opatrení.
Pioniersky kapitalizmus takto prechádza do štádia prosté
ho wellfare state, sociálneho štátu. Francúzska revolúcia síce
hlásala aj bratstvo, ale do jej Deklarácie práv človeka a občana
sa už nedostalo. Predpokladala ho iba ako vynútené bratstvo
v zmysle: všetci sme na jednej lodi, tak nám nezostáva nič iné
ako spolu vychádzať. Je to bratstvo organizované a zabezpečo
vané zvonku silným sociálnym štátom. Bez neho by sa rozpadlo.
Túto „svätú trojicu“ občianskej spoločnosti rôzni politickí
myslitelia rôzne interpretujú. Tí, čo prehodia slovosled, vychá
dzajú z bratstva. Má prirodzené základy v elementárnej rodine
(materská láska), v rode či národe. Ide teda o prirodzené brat
stvo ako najsilnejšie puto, ktoré viaže ľudí dohromady.
Z neho vyplýva rovnosť. V každej bratskej jednotke (v rodine,
v národe) sme si navzájom najbližší, teda rovní či prinajmen
šom rovnejší, než sme vo vzťahu k príslušníkom iných brat
ských jednotiek. Rovnosť v rámci bratských jednotiek sa teda
nemusí vynucovať mocenskými prostriedkami, vyrovnávacie
opatrenia medzi rôznymi takýmito jednotkami navzájom sle
dujú tento východiskový model.
To vedie k inej, vyspelejšej koncepcii sociálneho štátu než v pr
vom prípade. Tento nevytvára umelú, vynútenú rovnosť, ale iba
reguluje prirodzenú rovnosť v rámci bratských jednotiek a medzi
nimi. Vystupuje menej ako mocenská sila a viac ako služba verej
nosti, správa vecí verejných. Sloboda občana takéhoto spoločen
stva je produktom cieľavedomého dodržiavania prirodzených
väzieb a pravidiel, ktoré sú pre spoločenstvo záväzné. Český fi
lozof Jan Sokol považuje slobodné konanie v rámci pravidiel za
najvyššiu formu (politickej) slobody, kvalitatívne sa odlišujúcej od
pubertálnej slobody hobbesovského typu.
Keď sa dnes hovorí o sociálnom štáte pre Slovensko, treba
sa rozhodnúť. Podľa prvého vzorca nebude produktom spo
ločenskej dohody na pravidlách, ale produktom mocenského
diktátu. Pôjde cestou zoštátňovania (zdravotné poisťovne,
deprivatizácia) a povedie k budovaniu silného štátu, volun
taristicky vstupujúceho do všetkých sfér života spoločnosti.
Taký sme tu však už mali a hoci bol ultrasociálny, teda socia
listický, viedol k fatálnym dôsledkom. Preto iba sociálny štát,
kreovaný podľa druhého vzorca by bol zrejme prijateľnejší pre
širšie demokratické spektrum našej spoločnosti.
prof. PhDr. Miroslav Kusý, PhD., FSEV UK
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S akými predsavzatiami
vstupujete do nového roku?
JUDr. Eva Takácsová, vedúca
Oddelenia legislatívy a právnych služieb, Rektorát UK
Do nového roka nevstupujem so špeciálnymi predsavzatiami, a to z jednoduchého dôvodu. Rôznorodé predsavzatia ma „prenasledujú“ v priebehu
celého roka. Dávam si ich pravidelne, krátkodobé aj dlhodobé, aj také,
ktoré už majú temer povahu „trvalého
príkazu“, nie vždy je však dostatočné
„konto“ na ich splnenie. 

Mgr. Teodora Kosturková, MPA,
tajomníčka, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Predvečer Nového roka nevyvoláva vo mne túžbu dať si predsavzatie.
Možno preto, lebo sa mi to zdá príliš
jednoduché. Očakávanie Nového
roka dáva mojim myšlienkam pokoj
a slobodu a stáva sa tým obdobím
úprimnej bilancie uplynulého roka.
Hľadám odpoveď na otázku, čo som
dokázala v sebe prekonať; či sa mi aj
v uplynulom roku podarilo rozlúčiť s niečím, čo obmedzuje moju
duchovnú slobodu; preto nie v predsavzatí, ale práve v prekonaní
seba nachádzam zmysel toho, čo začína. To prekonanie je pre
mňa zárodkom nového, to Novum, z ktorého pramení moja nádej,
sila a zmysel ďalej žiť.

PhDr. Ladislav Vaska, PhD., vedúci Katedry sociálnej práce,
Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta UK
Do nového roku 2013 vstupujem
s predsavzatím zvýšiť kredit Katedry
sociálnej práce Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky PdF UK v jej
neľahkom postavení na súčasnom trhu
vzdelávania a trhu práce a pokúsiť sa
priblížiť túto profesiu a študijný odbor
laickej, ale i odbornej verejnosti ako atraktívny a nespochybniteľný
odbor vo vysokoškolskom vzdelávaní. Toto predsavzatie dokážeme
naplniť jedine spoločnými silami a ak dokážeme skĺbiť potenciál
našich študentov a pedagógov nielen po pedagogickej, odbornej
a vedeckej stránke, ale i po stránke ľudskej. Potešilo by ma, keby
výsledky našej spoločnej práce boli následne viac prezentované
a takto robili dobré meno našej katedre a celému odboru.

PaedDr. Soňa Gažáková,
PhD., manažérka propagácie,
Centrum projektovej
podpory, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky UK
Každý rok, tak mesiac pred Vianocami, som si povedala, že tohto roku
si predsavzatia už dávať nebudem,
nakoľko sa mi ich nedarí dodržať.
V čase predvianočného zhonu som
na predsavzatie o predsavzatiach
zabudla. Uvedomiac si tento cyklus
som si minulého roku dala jediné novoročné predsavzatie – a to,
že si predsavzatia budem dávať počas celého roku, bez ohľadu
na to, koľko z nich sa mi podarí splniť. A som rada, že sa mi toto
novoročné predsavzatie splniť podarilo.

Mgr. Martina Antošová, PhD.,
MBA, vedúca Kancelárie európskych a národných projektov, Jesseniova lekárska
fakulta UK
Do nového roku vstupujem „každoročne“ s tými istými predsavzatiami. S prvými polnočnými údermi si
vždy poviem, že rok, ktorý ma čaká,
bude určite lepší ako ten, ktorý sa
skončil. Prajem si zdravie, veľa pohodových chvíľ s rodinou a priateľmi a čo najmenej stresu v práci. K tomu potom smerujú aj moje
predsavzatia - venovať sa zdravému životnému štýlu, konečne si
vyčerpať dovolenku, nerozčuľovať sa na byrokracii. Chvíľu to funguje... A nakoniec aj tak skončím pri akýchsi celoživotných predsavzatiach: snažiť sa robiť veci tak, ako najlepšie viem, byť oporou
rodine a priateľom a hlavne byť stále taká, aká som. 

Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.,
vedúci Katedry anorganickej
chémie, Prírodovedecká fakulta UK
Aby som ich s istotou splnil, mal
by som si dať predsavzatie, že si
žiadne predsavzatia nedám. Ale vážnejšie. Bol by som rád, keby sa nám
podarilo zatraktívniť štúdium chémie
na našej fakulte tak, aby najlepší
vedychtiví nadšenci zo Slovenska
neodchádzali študovať do zahraničia
viac-menej automaticky. Pred blížiacou sa komplexnou akreditáciou a obnovovaním študijných programov si dávam predsavzatie,
že urobím svoje maximum pre to, aby sme im mohli ponúknuť konkurencieschopnú alternatívu.
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Čas na nekomerčnú lásku
K Vianociam neodmysliteľne patrí betlehem. Prvý živý
betlehem vytvoril v talianskom mestečku Greccio sv. František z Assisi, ktorý mal mimoriadne rád sviatky Božieho
narodenia. Pri tej príležitosti vyrozprával svojim priateľom
príhodu z detstva: „Keď som bol malý chlapec, prišiel do
Assisi na Vianoce veľmi učený teológ. Vystúpil na kazateľnicu a spustil nekonečne dlhú reč o nesmiernom a nepochopiteľnom tajomstve vtelenia večného Božieho Slova.
Všetko sa mi v duchu zahmlievalo. Ničomu som vonkoncom nerozumel. Už som to nevydržal a zakričal som do
ticha kostola: ,Majstre, mlč už konečne, nech počujeme
plakať Ježiška v jasliach!‘ Keď sme sa vrátili domov, otec
mi uštedril zopár faciek. No mama mi dala potajomky svoje požehnanie.“ Chystáme sa prežívať najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Aj nám sa však môže stať, že
v zhone príprav a pod tlakom komercie, ktorá sa na nás
valí zo všetkých strán, nebudeme počuť „plakať Ježiška
v jasliach“ a zabudneme na podstatu vianočných sviatkov
a ich posolstvo. Vianoce sú časom, kedy máme premýšľať a počúvať viac srdcom. Na to je potrebné sa stíšiť a aspoň na pár chvíľ odpútať od každodenných starostí a hluku všedného dňa. „Srdce – totiž – hovorí srdcu.“ Srdce
Boha sa chce prihovoriť srdcu človeka, srdcu každého
z nás, a opäť mu porozprávať o nekonečnej láske, ktorou
nás miluje. V tejto láske sa nečakaným a nepochopiteľným spôsobom dotkol nášho sveta. Človeka tak povolal
žiť v láske a pre lásku.
Ruský spisovateľ Fiodor Michajlovič Dostojevskij v
slávnom románe Bratia Karamazovovci na otázku čo je to
peklo odpovedá slovami starca Zosimu: „Je to utrpenie
spôsobené tým, že už nemožno milovať. Raz v nekonečnom bytí, nezmerateľnom časom ani priestorom, istá bytosť obdarená dušou dostala príchodom na zem schopnosť povedať si: Som a milujem. Len raz, jediný raz jej bol
poskytnutý okamih činorodej, živej lásky, nato jej bol daný
aj pozemský život a s ním časy a lehoty; no čo sa stalo? Tá
šťastná bytosť odmietla dar nesmiernej ceny, nepochopila
jeho hodnotu, nezahorela láskou, vrhla posmešný pohľad
a zostala bezcitnou. Keď už takýto tvor opustí zem, vidí aj
lono Abrahámovo, aj sa zhovára s Abrahámom – ako sa
môže dozvedieť z podobenstva o boháčovi a Lazárovi – aj
po raji sa rozhliada, aj pred Boha môže predstúpiť; ale
práve v tom je jeho trýzeň, že pred Boha predstúpi s tým,
že nikdy nemiloval, že sa stretne s tými, čo milovali, ale
on ich láskou opovrhol. Lebo už jasne vidí a sám sebe
hovorí: Teraz som konečne dospel k poznaniu, a hoci
dychtivo túžim milovať, moja láska už nebude hrdinstvom
ani obeťou, lebo skončil sa môj pozemský život a nepríde
Abrahám čo len s kvapkou živej vody (to znamená znova
s darom pozemského života, bývalého a činného), aby
ochladil plameň túžby po láske duchovnej, blčiaci vo mne
teraz, keď som ňou na zemi opovrhol; nieto už života,
a ani času viac nebude! Rád by som svoj život položil za
iných, ale už nemôžem, lebo skončil sa ten život, ktorý
som mohol obetovať láske, a teraz je medzi oným životom
a týmto bytím bezodná priepasť“.

Boh povolal človeka k životu; no nepovolal ho len k fyzickej existencii, on ho pozval i k životu lásky. Človek
má milovať Boha i svojich blížnych. Je povolaný k láske.
V tom spočíva jeho veľkosť a dôstojnosť. Na to dostal „aj
pozemský život a s ním časy a lehoty“. Mnohí ľudia však
„odmietli dar nesmiernej ceny, odmietli povolanie k láske,
nepochopili jej hodnotu, vrhli posmešný pohľad a zostávajú bezcitnými“. Možno povedať, že takýmto spôsobom
anticipujú svoje rozhodnutie znášať raz utrpenie spôsobené tým, že už nebude možné milovať. Kto nemiluje dnes,
nebude môcť milovať ani vo večnosti! To bude jeho peklo!
Keď sa v dnešnej dobe lepšie rozhliadneme okolo seba a pozorujeme život ľudí, tak zistíme, že mnohí
z tých, ktorí majú v rukách moc, dávajú ju pocítiť tým, ktorí
sú im podriadení. Chcú sa prezentovať ako tí, ktorí niečo
znamenajú a dokážu si podrobiť iných. Dnes sa považuje za ideál byť silný a úspešný, dominovať v spoločnosti.
Naopak, odpustiť krivdu, prepáčiť sa považuje takmer za
prejav slabosti. Taká je naša ľudská logika. Tá sa však veľmi diametrálne líši od Božej logiky.
Boh je nielen vševediaci, ale aj všemohúci. Ako on prejavuje svoju moc? Na rozdiel od človeka nie tým, že by
ničil, rozvracal, podmaňoval si či trestal. Boh „prejavuje
svoju všemohúcnosť tým, že sa zmilúva a odpúšťa.“ To je
prejav jeho moci. Prejavom jeho moci je láska, milosrdná
odpúšťajúca láska. Veľmi krásny prejav tejto lásky nám
dal Kristus pri poslednej večeri. „Ježiš vo vedomí, že mu
dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu od
chádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú
zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla
a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, kto
rou bol prepásaný“ (Jn 13,3-5). Ježiš Kristus, Boží Syn,
nenachádza lepší a vhodnejší spôsob prejavu svojej moci
než ten, že začne umývať nohy svojim učeníkom. Boh,
ktorý umýva nohy svojmu stvoreniu! Je to možné preto,
lebo Boh na rozdiel od človeka – aj keď sa to môže zdať
ako paradox – je pokorný! Aj tu vidieť Ježišovu lásku až do
krajnosti, ktorá dosiahne svoj najväčší prejav na dreve kríža. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorode
ného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby
mal večný život“ (Jn 3,16). Boh nám ukazuje, že láska sa
má stať hybnou silou sveta.
Milí kolegovia, želám vám i sebe, aby sme cez nastávajúce sviatky v tichosti srdca dokázali zachytiť plač betlehemského Dieťaťa, tento výkrik nekonečnej lásky Boha
voči každému jednému z nás. Aby sme túto Božiu lásku
čo najintenzívnejšie prežívali nielen v týchto sviatočných
vianočných dňoch, ktoré už klopú na dvere našich sŕdc,
ale i počas každého hoc ako všedného dňa nášho života,
a aby sme ju rovnako šírili okolo seba. Možno tak aj naším
pričinením bude svet o niečo krajší a lepší!
Ivan Šulík, RKCMBF UK

vianoce

5

Dar a zázrak
Nastáva adventný čas. Pre každého je to čas príprav na príchod
niečoho pekného a veľkého – na Vianoce. Pre kresťanov je to obdobie duchovných príprav na sviatok pripomienky narodenia Spasiteľa. Vianočná radosť zaplavuje srdcia detí a rozpaľuje láskou
milióny ľudí po celom svete.
Toto obdobie by sa teda mohlo všeobecne chápať ako obdobie hľadania pokoja a vnútorného rozjímania. Alebo by sme aspoň
chceli, aby ním, napriek
tomu príslovečnému predvianočnému zhonu, bolo.
Zdá sa, že niekedy je
to naša ľudská naivita, čo
nám bráni v takomto prežívaní Adventu a Vianoc.
Nemožno očakávať, že v
našich životoch nastane
pokoj až vtedy, keď sa
problémy okolo nás zmenšia. Povedala by som, že
takéto očakávanie je skôr
odďaľovaním zodpovednosti za vlastné postoje a
rozhodnutia.
Obdobie adventu je
vtedy prípravou na sviatky
pokoja, ak najprv začneme
pracovať na svojom vnútornom svete. Potom sa nám
problémy naokolo budú
zdať menšie. Ba dokonca
nájdeme silu na ich umenšovanie a riešenie!
Začnime od seba a pripravme potešenie čo najviac ľuďom okolo nás. To
nemusí stáť veľa. Je predsa ľahké usmiať sa na spolusediaceho v autobuse,
na človeka, ktorý vedľa
vás cvičí vo fitnescentre,
alebo na človeka, s ktorým
sa vám len tak náhodne
stretnú pohľady na ulici.
Nevyhovárajme sa, že za
nedostatok pokoja môžu
agresívne predvianočné reklamy valiace sa na nás zo všetkých kútov, že nás znervózňujú preplnené nákupné centrá, zhon za darčekmi a podobne. Ak by sme naozaj boli silní na duchu, nič z tohto
nás vážne nezasiahne.
Keď takto uvažujeme, musíme sa pýtať, prečo je to vlastne tak,
že do našich životov musí prísť nejaké obdobie roka, v ktorom
chceme byť ľudskí a láskaví? Prečo, či už sme, alebo nie sme
kresťania, neprejavujeme svoju ľudskosť každý deň v roku? Aj takáto otázka patrí do obdobia adventu.
Začať pracovať na sebe a svojich postojoch je ťažká úloha, pretože si vyžaduje nastavené zrkadlo pre naše vnútorné pohnútky
srdca. Ak sa tomu nevyhýbame, stávame sa lepšími ľuďmi. Či už

si to pripúšťame, alebo nie, negativita, ktorú zo seba vydávame,
sa nám dvakrát vráti späť a zväzuje nás do začarovaného kruhu,
ktorý nám nakoniec odbúrava energiu a dobrý spánok, spôsobuje
stres, duševné problémy.
Na toto sme predsa neboli stvorení! Boli sme stvorení na obraz Boží. Je to zariadené tak, že môžeme byť šťastní a radovať
sa zo života. Je nám ponúkaná a dostupná sila k tomu, aby sme
skrášľovali a zveľaďovali
nielen svoje domovy a
bezprostredné okolie,
ale i našu krajinu a svet,
v ktorom žijeme.
Keď kupujeme dary
pre iných, uvedomujme
si, že to robíme ako obdarovaní: Život je dar.
Zdravie je dar. Láska
je dar. Čo z toho, čo
máme, sme neprijali ako
dar? Keby som mala
prostriedky, takéto billboardy by som vyvesila
popri cestách a na veľké
obchodné centrá. Tak,
ako je pre kresťanov narodenie a život Ježiša
Krista darom, tak by sme
mali brať každý jeden
život okolo nás ako dar.
Myslím si, že takúto myšlienku nám chcú Vianoce
venovať do daru.
Albert Einstein raz
povedal: „Sú len dva
spôsoby ako nazerať na
život. Jeden, kde nič nie
je zázrak, a druhý, kde je
zázrakom všetko.“ V každodennom zhone okolo
nás je ťažké pripomínať
si, že všetko je dar a
zázrak. No ak sa naozaj
zamyslíme, všetko bude
ľahšie, ak budeme hľadať silu na to, aby sme
veci okolo nás vnímali ako dar a zázrak – to, že môžeme žiť, dýchať, smiať sa, ale i to, že môžeme plakať, mať povinnosti a prácu.
Všetko sa stane ľahším. Využime teda tento čas na preukázanie
lásky k blížnym. Nebojme sa ukázať svoju silu v prijatej ľudskosti
ako dar a zázrak.
Na záver všetkým ľuďom dobrej vôle želám veľa lásky, pokoja,
otvorenosti, nebojácnosti a požehnania.
Andrea Sarvašová, študentka EBF UK
Grafika: Magdaléna Brezovská,
študentka PdF UK
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V y b e r á m e z  p r o g r a m u r e k t o r a U K
5. 11.

- Rektor UK privítal na pôde UK nositeľa Pulitzerovej ceny amerického novinára Tima Weinera, ktorý v Aule UK vystúpil s prednáškou na tému „Informácie sú moc“. (Viac na strane 20.)

13. 11.

- Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor UK ocenil úspešných študentov a pedagógov UK v roku 2012. (Viac na
strane 12.)

14. - 16. 11.

- Predsedal výjazdovému zasadnutiu Kolégia rektora UK v Lúčkach.

21. 11.

– Rokoval so zástupcami Odborového zväzu UK o pripravovanom štrajku pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Pri tejto
príležitosti vydalo Vedenie UK a Odborový zväz UK vyhlásenie,
ktorým podporilo dôvody a ciele deklarované v uznesení Rady
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
(zo dňa 15. 10. 2012).
- Za účasti veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Andrzeja
Krawczyka na pôde UK slávnostne otvoril výstavu Varšavskej
univerzity pod názvom „Varšavská univerzita v dobe Chopina a
na prahu 3. tisícročia“.
- Na pozvanie ministra školstva SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., sa zúčastnil na slávnostnom otvorení „Týždňa vedy
a techniky na Slovensku“ v roku 2012.

6. 11.

- Rektor UK sa zúčastnil na seminári Slovenskej botanickej spoločnosti a Katedry fyziológie rastlín, ktorý sa konal na PriF UK pri príležitosti 80-tich narodenín doc. RNDr. Karola Erdelského, CSc.
- Na PriF UK sa zúčastnil na vernisáži obrazov španielskej maliarky a profesorky fyzikálnej chémie Margarity Cimadevila pod
názvom Ciencia EX AEQUO. (Viac na strane 30.)

7. 11.

- Rektor UK sa v rámci cyklu celouniverzitných profesorských
prednášok zúčastnil na prednáške prof. Mgr. Milana Kováča,
CSc., z Filozofickej fakulty UK na tému „Mayovia a koniec čias“.
(Viac na strane 8.)

8. 11.

- V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2012 sa
zúčastnil na národnej konferencii „Výskum, vývoj a inovácie –
cesta k vyššej kvalite života“.
- Zúčastnil sa na slávnostnom galavečere pri príležitosti udeľovania
cien ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

9. 11.

- Zúčastnil sa na odhalení pamätnej tabule Františke Hrubiškovej
tzv. „Bielej pani“ na internáte Družba. (Viac na strane 31.)

22. - 23. 11.

- Spolu s prorektorom UK pre zahraničné vzťahy prof. RNDr. Ing.
Ľudomírom Šlahorom, PhD., sa v Prahe zúčastnil na Dunajskej
rektorskej konferencii.

28. 11.

- Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva Akademického senátu
UK.

29. 11.

- Vo Viedni sa zúčastnil na oslavách pri príležitosti 20. výročia
vzniku programu „Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo
vede a vzdelávaní“.

12. 11.

- V historickej budove Národnej rady SR sa zúčastnil na slávnostnom vyhlásení výsledkov 13. ročníka súťaže Národná cena kvality 2012.

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric
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Univerzita vo Varšave sa predstavila na pôde UK
Vo vstupných priestoroch hlavnej budovy
Univerzity Komenského v Bratislave bola dňa
21. novembra 2012 otvorená výstava Múzea
Univerzity vo Varšave, s ktorou UK dlhodobo
spolupracuje. Návštevníci sa mohli zoznámiť
s históriou tejto takmer 200-ročnej univerzity
a jej plánovanými zmenami súvisiacimi s mo
dernizáciou univerzitného kampusu. Výstava
trvala do polovice decembra.
V jednej časti sa výstava venovala histórii univerzity, ktorá siaha do začiatku 19. storočia –
založená bola v roku 1816. Na rozmerných ob-

razoch bolo možné vidieť obraz doby Fryderyka
Chopina, ktorý tiež patrí medzi absolventov Varšavskej univerzity.
Druhá časť expozície predstavila „univerzitu
tretieho tisícročia“, kde bolo možné vidieť vizualizácie a fotografie zrekonštruovaných fakúlt a zariadení. Medzi nimi sa Univerzita vo Varšave chystá rekonštruovať napríklad Starú i Novú knižnicu,
Fakultu fyziky, Fakultu žurnalistiky a politických
vied či Collegium Iuridicum, ako informoval dr
Hubert Kowalski, koordinátor výstavy a zástupca
riaditeľa Múzea Univerzity vo Varšave.
Na otvorení výstavy sa zúčastnil aj rektor UK

Karol Mičieta, veľvyslanec Poľskej republiky na
Slovensku Andrzej Krawczyk či riaditeľ Múzea Univerzity vo Varšave dr hab. prof Jerzy Miziołek.
Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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Tri fakulty UK
na prvých
priečkach
v rebríčkoch ARRA
Akademická rankingová a ratingová agentúra
(ARRA) zverejnila na konci novembra 2012 v poradí už ôsme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt,
resp. monofakultných škôl, z toho 103 fakúlt verejných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11
skupinách odborov.
V skupine prírodných vied obsadila prvú
priečku Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
UK (FMFI UK), ktorá si polepšila oproti minuloročnému 2. miestu - najmä v grantovej úspešnosti. FMFI UK má jednoznačne najvyššiu úspešnosť
získavania zahraničných grantov. Taktiež sa zvýšil
aj jej náskok vo vedeckej produkcii. Tretiu pozíciu
v kategórii obsadila - rovnako ako predošlý rok Prírodovedecká fakulta UK.
Niekoľkoročný líder rebríčka fakúlt z oblasti
lekárskych vied, Jesseniova lekárska fakulta
UK, má aj tento rok veľmi dobré plnenie všetkých
skupín kritérií. Medziročne sa zlepšila v pomere
profesorov a docentov na všetkých učiteľov. Na
2. miesto z minuloročného tretieho sa dostala
Farmaceutická fakulta UK - najmä vďaka zlepšeniu v plnení kritéria získaných grantových prostriedkov z domácich grantových agentúr KEGA,
VEGA a APVV. Lekárska fakulta UK obsadila 4.
miesto (rovnako ako v roku 2011).
V kategórii ostatných spoločenských vied je
už tretíkrát na 1. mieste Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá stále zostáva jasným
lídrom v publikačnej činnosti a citačnom výkone.
V skupine ekonomických vied sa na 9. pozícii umiestnila Fakulta managementu UK (FM UK),
ktorá zaznamenala pokles o 2 priečky. Z hľadiska
kritérií v skupine „atraktivita štúdia“ FM UK vysiela
suverénne najviac študentov do zahraničia (12,4
%), pričom v priemere vysielajú fakulty tejto skupiny do zahraničia 3,4 % študentov. FM UK má
taktiež najnižšiu absolventskú nezamestnanosť.
V skupine filozofických vied si o jednu priečku polepšila Filozofická fakulta UK, ktorá obsadila
2. miesto.
Pokles o jednu pozíciu zaznamenala v kategórii
právnych vied Právnická fakulta UK, ktorá obsadila 3. priečku.
V kategórii pedagogických vied sa na 2. pozícii umiestnila rovnako ako vlani Fakulta telesnej
výchovy a športu UK. Pokles o 1 pozíciu zaznamenala štvrtá Pedagogická fakulta UK.
Pokles v rebríčku v skupine teologických vied
zaznamenali aj obe bohoslovecké fakulty UK.
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK obsadila po
niekoľkých rokoch prvenstva 2. miesto a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
UK 7. miesto (vlani - 6. miesto).
Andrea Kučerová

UK a ÚPN si pripomenuli
novembrový pochod študentov

Pochod študentov zo 16. novembra 1989, ktorý pripomína pamätná tabuľa
na budove UK, si dňa 16. novembra 2012 uctili predstavitelia Univerzity Komen
ského, Ústavu pamäti národa a ďalší. Demonštrácia za študentské a občianske
práva spred 23 rokov bola začiatkom procesu zmien vedúcich k vzniku demokra
tickej spoločnosti. To symbolizuje aj pamätná tabuľa od akademického sochára
Jána Hoffstädtera zobrazujúca dve ruky, ktoré sa idú spojiť.
Za Univerzitu Komenského sa prihovoril JUDr. Ondrej Laciak, PhD., prodekan pre
vonkajšie vzťahy a ďalšie vzdelávanie Právnickej fakulty UK, ktorý povedal: „Je tro
chu škoda, že 16. november bol zatienený pražskými udalosťami zo 17. novem
bra. Naši študenti v danom čase pocítili príležitosť demonštrovať pokojným po
chodom a vyjadrili nesúhlas s daným režimom a svoju vôľu zmeniť akademickú
neslobodu na akademickú slobodu.“
Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Mgr. Ivan A. Petranský, PhD., tiež vyzdvihol odvahu bratislavských študentov: „Živá reťaz takmer troch stovák študentov
nastavila komunistickému režimu pravdivé zrkadlo. Ukázala odhodlanie mladých
ľudí prispieť svojím postojom k zlepšeniu pomerov v spoločnosti.“
K bývalým študentom, ktorí si pred univerzitou každoročne pripomínajú tento dátum, patrí aj Milan Novotný. Niekdajší študent žurnalistiky bol jedným z protestujúcich
študentov dňa 16. 11. 1989. „Je to stále nedocenený dátum v našich dejinách.
Okrem tzv. sviečkovej manifestácie v roku 1988 bol toto druhý verejný protest na
Slovensku za 20 rokov od začiatku normalizácie,“ hovorí. Študenti išli v ten deň
protestovať nielen za reformu školstva, ale aj za demokraciu a slobodu pre vtedy
súdených členov tzv. bratislavskej päťky.
Milan Novotný upozorňuje na zásadný rozdiel medzi protestom v Bratislave a zhromaždením v Prahe o deň neskôr. Pražskí študenti išli 17. novembra na legálnu manifestáciu, organizovanú Ústredným výborom SZM a schválenú Mestským výborom
KSČ v Prahe, ktorou si chceli pripomenúť 50. výročie represálií nacistického režimu
proti študentom z roku 1939. „Na rozdiel od tridsaťtisícového anonymného davu
na povolenej akcii v Prahe o akejkoľvek anonymite účastníkov bratislavského ne
povoleného protestu nemožno hovoriť. Necelú tristovku študentov pochytaných
za ruky v presúvajúcom sa rade zaznamenávali kamery z policajných áut a sní
macie zariadenia ŠTB. Nik z nás netušil, čo sa bude diať na druhý deň v Prahe a
aké celospoločenské zmeny prinesú následné udalosti,“ opisuje dianie Novotný.
Ak by nedošlo k zmene politického systému, prinajmenšom organizátori bratislavského protestného pochodu by čelili minimálne vyhodeniu zo školy. Výnimočnú odvahu
preukázala Henrieta Hrinková, ktorá sa ako prvá odhodlala prehovoriť verejne do
kamery Česko-slovenskej televízie, hoci netušila, aké následky bude mať jej konanie.
Všetkým protestujúcim študentom vzdali prítomní hold a na pamiatku udalosti k tabuli položili vence.
Lenka Miller
Foto: OVV RUK
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Koniec sveta
alebo

čo na to Mayovia
Blíži sa ten obávaný dátum 21. december 2012. Nastane
nový vek či jednoducho všetci zomrieme? Na túto chúlostivú
otázku sa pokúsil dať odpoveď prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.,
z Katedry porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty UK.
Profesor dňa 7. 11. 2012 priblížil tému, ktorá dnes rezonuje v spoločnosti a v médiách. Diskusia na tému „Mayovia a koniec čias“ sa
uskutočnila v rámci profesorských prednášok. Na začiatku sa profesor
Kováč snažil vysvetliť aztécky kalendár, ktorý si ľudia často zamieňajú

za mayský, a ktorý predpovedá, že svet skončí zemetrasením.
Problém je ale v tom, že Mayovia používali inú matematiku a inak
určovali čas. Na výskume tejto vyspelej civilizácie sa podieľa aj
slovenský tím archeológov. Vďaka ich usilovnej práci boli objavené gigantické sochy či najstaršie astronomické observatórium na
svete, ktoré našli v meste Uaxactun v Guatemale. Ako je známe,
mayská civilizácia mala vyspelé umenie, architektúru, písmo, ale
aj kalendár. Ten sa začal vyvíjať počas predklasického obdobia
(1200 p. n. l – 250 n. l.), no svoju najzložitejšiu podobu dosiahol
počas klasického obdobia (250 n. l. – 900 n. l.). Ako vysvetlil
profesor Kováč, Mayovia používali na vyjadrenie matematických
čísel kombináciu bodiek a obdĺžnikov. Táto civilizácia rátala čas
pomocou dvoch kalendárov. Kombinovali Tzolk´in, ktorý mal
260 dní a kalendár Tzolk´in a Haab, ktorý zachytával 360 dní a
ku ktorým niekedy pripočítavali ďalších päť dní. Profesor Kováč
teda objasnil, že Mayovia využívali dvojdátum, pričom ten istý dátum sa zopakoval až o 52 rokov.
Podľa dvoch mayských kalendárov sa práve 21. decembra
2012 zopakuje dátum, ktorý Mayovia určili ako rok nula. O tomto dátume sa zmieňuje aj doska nájdená v meste Tortuguero na
juhu Mexika. A tu vidí profesor riešenie na problém týkajúci sa
zániku sveta „Ak by Mayovia naozaj predpovedali koniec sveta,
určite by to nespomínali len na jednej či dvoch doskách a roz
hodne by mnohé ďalšie dosky neodkazovali na roky po roku
2012,“ uviedol na záver profesor Milan Kováč, a tým dal odpoveď na otázku, ktorá tým poverčivejším nedá spávať.
Ivana Štefúnová, študentka FiF UK
Foto: Vladimír Kuric

Diplomy UK putujú do sveta
Kto má čas a trpezlivosť pohrať
sa s databázou titulov udelených
na UK v Bratislave, ktorá je prí
stupná z hlavnej stránky univer
zity, môže zistiť, kde všade sa
diplomy UK vo svete vyskytujú.
Bez nadsázky môžeme povedať,
že nie je ani jeden svetadiel (s vý
nimkou Antarktídy), ktorý by nebol
v databáze zastúpený.
Iste neprekvapuje, že najviac udelených
akademických, rigoróznych, vedecko-pedagogických a vedeckých titulov putuje do
bratskej Českej republiky, a to aj napriek
tomu, že v období spoločnej Československej republiky, Československej ľudovodemokratickej i socialistickej republiky
a Českej a Slovenskej federatívnej republiky nie sú miesta narodenia absolventov
geograficky ležiace v ČR označené ako
zahraničné. Od roku 1993, teda od vzniku
dvoch samostatných republík, UK úspešne
absolvovalo 2 517 absolventov s miestom
narodenia v ČR.
Zo štátov, ktoré môžeme jednoznačne
pokladať za zahraničie, sme zostavili poradie podľa počtu udelených diplomov.
Aj tu zamiešalo situáciu politicko-územné
členenie sveta a jeho zmeny, ku ktorým

dochádzalo počas existencie Univerzity
Komenského, t. j. od roku 1919 doteraz.
Táto skutočnosť značne komplikovala našu
prácu na databáze titulov, ktorú sme dopĺňali a spresňovali aj na základe archívnych
dokumentov. Za všetko uvedieme jeden príklad: absolvent, ktorý sa narodil v Mukačeve. Jeho rodné mesto postupne patrilo do
týchto štátov:
1919 – 1938: Podkarpatská Rus ako
súčasť Československa,
1938 – 1944: Maďarsko, župa Bereg,
1944 – 1945: nakrátko pod správou
Československa,
1945 – 1991: súčasť Zväzu sovietskych
socialistických republík,
1991 – doteraz: Ukrajina.

V rebríčku obcí, ktoré sa môžu pýšiť rodákmi s titulom udeleným na UK v Bratislave, suverénne vedie sídlo našej univerzity
– Bratislava. Z obcí ležiacich na území ČR
sa medzi prvú desiatku nedostala Praha
(1 149) a Brno (1 093), vzhľadom na to, že
tieto mestá sú sídlami Karlovej a Masarykovej univerzity.
Uvedené čísla svedčia o tom, že Univerzita Komenského sa napriek svojmu relatívne mladému veku úspešne zviditeľňuje vo
svete.
doc. RNDr. Pavel Sůra, CSc., CIT UK

Poradie krajín a miest narodenia, ktoré sa vyskytujú
v databáze titulov:
NSR a NDR 1 015
Maďarsko 837
štáty bývalého Sovietskeho zväzu 800
štáty bývalej Juhoslávie 611
Poľsko 397
Grécko 331
Rumunsko 252
Rakúsko 219
Bulharsko 201
Vietnam 103

Bratislava 46 209
Žilina 5 542
Trnava 5 530
Trenčín 5 501
Nitra 5 273
Martin 4 967
Košice 3 499
Banská Bystrica 3 142
Prešov 2 904
Zvolen 2 131
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Senát vydal vyhlásenie k financovaniu
výskumu a vývoja v SR
Akademický senát UK (AS UK) vydal dňa 24. 10. 2012 na zasadnutí vyhlásenie k financovaniu výskumu a vývoja na Slovensku, ktoré predseda AS UK zaslal premiérovi SR, predsedovi Národnej rady SR, predsedovi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport,
ministrovi školstva, vedy, mládeže a športu SR, ministrovi financií SR, ako aj predsedom
akademických senátov všetkých verejných a štátnych vysokých škôl. Uvádzame ho v plnom
znení.
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave žiada vládu Slovenskej re
publiky, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a Ministerstvo financií SR,
aby urýchlene uskutočnili razantné kroky na nápravu stavu a zmenu nezdravých tren
dov vo financovaní výskumu a vývoja na Slovensku. A to predovšetkým:
–– neodkladným vyhlásením Všeobecnej výzvy 2012 v rámci APVV s primeraným fi
nančným krytím,
–– zvýšením objemu prostriedkov alokovaných na projekty VEGA a KEGA v r. 2013,
–– obnovením účelovej finančnej podpory realizácie projektov medzinárodnej ve
decko-technickej spolupráce (MVTS) z „inštitucionálnej“ zložky financovania ve
rejných vysokých škôl,
–– vyšším dôrazom na kvalitu výskumnej činnosti pri rozdeľovaní neúčelovej dotácie
verejných vysokých škôl.
AS UK na zasadnutí okrem toho schválil návrh rektora na zriadenie dvoch vecných bremien na pozemkoch v Karlovej Vsi za účelom uloženia kanalizačnej a plynovej prípojky.
Rektor informoval senát, ako pokračujú rokovania s univerzitnými nemocnicami ohľadom zmlúv o praktickej výučbe medikov. Senát súhlasí s doterajším postupom rektora UK
a požiadal ho, aby o priebehu jednaní pravidelne informoval AS UK. Okrem toho senát
rektorovi odporúča vytvoriť skupinu k príprave Návrhu zmluvy o praktickej výučbe a k zriadeniu výučbových pracovísk medzi UK a UNB.
Stav pedagogickej činnosti za rok 2011
Prorektor UK Ján Pekár informoval na senáte o stave pedagogickej činnosti na UK za
rok 2011/2012. K 31. 12. 2011 mala UK akreditovaných 202 bakalárskych, 234 magisterských, 4 doktorské a 277 doktorandských študijných programov.
Prorektor informoval aj o prijímacích skúškach v roku 2011. Na bakalársky stupeň si prihlášku podalo 15 742 záujemcov, na skúškach sa zúčastnilo 14 122 študentov, prijatých
bolo spolu 7 993 a na štúdium sa reálne zapísalo 4797 študentov. Na magisterský a doktorský stupeň sa prihlásilo spolu 9 111 záujemcov, prijímacie skúšky absolvovalo 8 180
študentov, UK prijala 4 756 a na štúdium sa zapísalo 3 983 študentov. Na UK v roku 2011
študovalo na všetkých troch stupňoch štúdia spolu 27 800 študentov.
Počet učiteľov prerátaných na úväzky v roku 2011 dosiahol číslo 2122,9, UK mala
444,7 docentov a 299 profesorov. Na jedného učiteľa priemerne pripadlo približne 13
študentov, najviac ich pripadlo na učiteľa na FSEV UK – až 54 a najmenej na LF UK – 6
študentov.
Komplexná akreditácia sa podľa prorektora Pekára chystá na rok 2013 alebo 2014, ale
zatiaľ nie sú jasné kritériá.
Stav vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia za rok 2011
Prorektor UK Dušan Meško informoval o vedecko-výskumnej činnosti a doktorandskom
štúdiu za rok 2011. UK ponúkala 277 študijných programov pre doktorandské štúdium
a 95 vedných odborov pre habilitácie docentov a inaugurácie profesorov. Na UK v roku
2011 pribudlo 49 docentov, 9 profesorov a 1 doktor vied. V roku 2011 bolo na UK spolu
327 profesorov s priemerným vekom 61,8 rokov.
V minulom roku u nás študovalo 2674 doktorandov, z čoho denných bolo 1591, čo
predstavuje mierny nárast oproti predošlému roku. Fakultám UK sa v minulom roku podarilo získať 359 projektov VEGA v celkovej hodnote 2 067 191 eur. Fakulty zároveň riešili
82 zahraničných grantov za 1 097 969 eur či 27 projektov 6. a 7. rámcového programu
EÚ za 802 965 eur. UK za rok 2011 vyprodukovala spolu 6971 publikácií, najviac ich
mala LF UK – 1276.
Senátori boli tiež informovaní o Projekte systému hodnotenia kvality. AS UK schválil
jednomyseľne 8 žiadostí o prenájom a 1 žiadosť o predĺženie prenájmu. Senát vyhlásil doplňovacie voľby zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce FSEV UK a zástupcu
študentskej časti FM UK.
NUNU

Nedostatky
a riešenia únie
Čestný doktor a držiteľ Veľkej zlatej
medaily Univerzity Komenského, bývalý
prezident Európskej investičnej banky
prof. Philippe Maystadt sa rád vracia
na akademickú pôdu. Na Univerzitu
Komenského prišiel dňa 16. novembra
2012 na pozvanie rektora univerzity prof.
RNDr. Karola Mičietu, PhD., a dekana
Fakulty managementu UK prof. RNDr.
Jozefa Komorníka, DrSc., so zaujímavou
prednáškou na tému: The Governance
of the Economic and Monetary Union:
Deficiencies and Solutions (Riadenie eu
rópskej hospodárskej a menovej únie: Ne
dostatky a riešenia).
Prednáška sa uskutočnila v Rektorskej sieni UK
za účasti veľvyslanca Belgického kráľovstva na Slovensku pána Waltera Liona, bývalého vedúceho
zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pána
Erica van der Lindena, člena zastúpenia Európskej
komisie a bývalého hosťujúceho profesora FM UK
pána Michela Doumonta, zástupcov učiteľov a študentov FM UK, aj odbornej verejnosti.
Prof. Maystadt v úvode prednášky konštatoval,
že nie je kríza eura a že euro je stabilná a konvertibilná mena, ale v eurozóne je niekoľko kríz. Väčšina
z nich ovplyvňuje juhoeurópske krajiny, takže ich
tiež možno podľa prof. Maystadta nazvať aj konvergenčné krízy.
V hlavnej časti prednášky sa prof. Maystadt zameral na štyri hlavné nedostatky riadenia Európskej
hospodárskej a menovej únie. Ako prvú uviedol
skutočnosť, že Pakt stability sa výhradne orientoval
na rozpočtovú disciplínu, ignorujúc ostatné komponenty hospodárskych politík. Druhým nedostatkom je, že aj napriek svojmu čisto rozpočtovému
prístupu je Pakt stability príliš slabý na riadenie EÚ.
Tretím nedostatkom je, že Maastrichtská zmluva
neobsahovala mechanizmy krízového manažmentu
a nemala pripravené žiadne nástroje na podporu
krajín, ktoré, hoci solventné, sa dostali do problémov s likviditou. Štvrtým nedostatkom je podľa
prof. Maystadta, že bankový dohľad ostáva na čisto
národnej úrovni.
Prof. Maystadt spolu s analýzou nedostatkov
riadenia Európskej hospodárskej a menovej únie
uviedol aj svoj pohľad na ich riešenie.
Po prednáške nasledovala zaujímavá diskusia,
v ktorej prof. Maystadt odpovedal na niekoľko otázok položených z pléna.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., FM UK
Foto: Vladimír Kuric
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Čas radosti,
veselosti...
Viete si predstaviť Vianoce bez tradičných vianoč
ných kolied? Odkiaľ prišli a prečo ich milujeme? Aj
o tom sme sa rozprávali s doc. Mgr. art. Annou Predmerskou z Inštitútu cirkevnej hudby EBF UK.
Presadila sa koncertnou činnosťou doma aj na
významných medzinárodných pódiách vo väčšine
európskych krajín. Účinkuje so symfonickými a ko
mornými orchestrami, spolupracuje s poprednými
slovenskými a zahraničnými dirigentmi a sólistami,
so Slovenským rozhlasom, so Slovenskou televíziou,
hudobnými vydavateľstvami. Publikuje v teologických
a muzikologických odborných periodikách.
S príchodom Vianoc každý rok pravidelne zaznievajú v rádiách a na verejných
miestach tradičné vianočné koledy. Viete nám priblížiť, akú tradíciu majú koledy v našich podmienkach? Je podstata
kolied kresťanská? Alebo vznikli mimo
kresťanstva a postupom času si ich cirkev prispôsobila a vzala za svoje?
Koleda ako oslavná pieseň má svoj pôvod
v Rímskej ríši, kde sa spievala pri oslavách
nového roka (calendae). U Slovanov bola
spojená so slávnosťami zimného slnovratu.
Podľa legendy je autorom prvej vianočnej koledy sv. František z Assisi. Už zo 14. storočia
pochádzajú aj dnes známe In natali Domini,
In dulci jubilo a i. Prvé piesne typu koledy
v „domácom“ cirkevnom jazyku - bibličtine
nachádzame v kancionáli zo začiatku 16. st.
(1505). Spomeňme si na „Na Boží narození,
Narodil se Kristus Pán, Kristus, Syn Boží,
narodil se nyní“. Vari najznámejšia „Čas radosti“ bola súčasťou Cantus Catholici už v r.
1655 a vo vydaní evanjelického kancionála
Cithary sanctorum od r. 1674. Slovenská
tradícia koledy je zakotvená jednoznačne
v cirkevnej sfére. Ešte nedávno boli koledy
v našom prostredí všeobecne vnímané ako
piesne ľudového pôvodu s biblickou témou
vianočného príbehu, ktoré predovšetkým
deti spievali pri obchádzaní domov a „koledovali“ si o výslužku. Ale tieto pekné zvyky
si už pamätajú iba najstaršie generácie. Koleda dokonca stráca svoje pôvodné atribúty
– náboženský obsah a určenie pre obdobie
Vianoc. Počuť ju doslova všade už v čase adventu, obsah sa profanizuje, forma sa stáva
bezbrehou.
Aj keď každý rok sa hrajú tie isté notoricky známe koledy, ľudia ich milujú. Prečo?
Koledy sú späté s určitými vžitými predstavami a atmosférou. Ľudia si nevedia Vianoce
bez nich predstaviť. Sú jedným z komponentov, ktorý im tú ilúziu vytvorí. Keďže sa s nimi
stretávame od malička, stotožníme sa s nimi.

Používajú jednoduchý jazyk a sú „chytľavé“.
Vedia nám automaticky navodiť atmosféru
Vianoc, ktorú väčšina ľudí miluje.
Aké ďalšie druhy cirkevnej hudby poznáme?
Je ich množstvo a je potrebné rozlišovať
ich historicky, teritoriálne, a hlavne funkciou
v bohoslužobných obradoch. Temer celé tisícročie „vládol“ gregoriánsky chorál, ktorý
popri nových formách liturgie a duchovných
piesní pretrváva dodnes. Pre protestantov
predstavuje charakteristický hudobný druh
chorál, ktorý sa vyvíja od 16. storočia. Napríklad gospel je duchovná pieseň černochov
v Amerike, ktorá je súčasťou ich bohoslužieb. V súčasnosti sú veľmi populárne spevy
Taizé... Mali by sme o čom dlho rozprávať.
Aká hudba je najbližšia vám?
Túto otázku asi lepšie zodpoviem vylučovacou metódou. Nenašla som si vzťah
k viacerým hudobným žánrom (hip hop, rap,
heavy metal a i.), dráždi ma hudobné diletantsvo, primitivizmus a hranie sa na umenie.
Netvrdím, že sa mi nestane, že aj v nepreferovaných žánroch ma z času na čas čosi
osloví, či príjemne prekvapí. S hudbou môjmu srdcu blízkou je to veľmi individuálne.
Celkovo výber „najbližšej“ hudby závisí od
okolností a nálady.
Študovali ste hudbu na organe. Viac ako
20 rokov vyučujete na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK hudobnú teóriu,
cirkevnú hudbu, hymnológiu a hru na klávesových hudobných nástrojoch. Aký je
vzťah mladých ľudí k tradičnej cirkevnej
hudbe?
Keďže niektoré tradičné piesne sa vyvíjajú od čias Luthera, nesú znaky danej doby.
Dnešní ľudia potrebujú väčšinou veci rýchlo,
ľahko a bez problémov. Na to, aby niekto
vedel vnímať stredovekú kultúru, treba aj
intelektuálne zázemie a určité poznanie. Súčasní mladí ľudia to väčšinou nemajú, preto
im je jednoduchšie pustiť si rádio a počúvať
„odrhovačky“. Chorály sú oveľa zložitejšie

Vizitka
narodila sa 15. 8. 1954 v Martine
1969 – 1973 Konzervatórium
v Košiciach, organ
1973 – 1977 VŠMU, organ
1977 – 1978 Conservatoire
Royale Brusel, organ, čembalo,
súčasná hudba
1978 – 1979 štipendistka
Slovenského hudobného fondu
Od ukončenia vzdelania
z politických dôvodov zákaz
pedagogickej činnosti a
obmedzenie zahraničných
vystúpení
1981 – 1982 a 1986 – 1992
sólistka Slovenskej filharmónie
1991 – dodnes Evanjelická
bohoslovecká fakulta UK
v Bratislave
1999 – získala titul docentka
2004 – 2008 prorektorka UK pre
študijné veci

a aby ich niekto prijal, musí sa s nimi buď
stretávať odmala, resp. patrične na to intelektuálne a duchovne dozrieť.
Nové hudobné žánre sa dostávajú aj do
priestorov kostolov. Mladí v hudbe experimentujú aj na tejto pôde. Ako to vnímate?
V cirkvi existujú ohľadom tradičných piesní názorové rozdiely. Mladí hrajú cirkevnú
hudbu na gitarách a bubnoch. Hovoria, že aj
hudbou sa treba priblížiť súčasnému človeku
a jeho vnímaniu a nebyť zastaraný. Nevravím,
že všetko je to brak. Nie vždy je však tvorba
a interpretácia na úrovni, ktorú by si vážnosť
a dôstojnosť obradov vyžadovala.
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Koleda v cudzích jazykoch
Slováci – koleda
Angličania, Američania –
Christmas Carol
Nemci, Rakúšania – Weihnachtslied

Španieli – villancico
Taliani – canto di Natale
Rusi, Ukrajinci, Bielorusi –
коляд
Poliaci – kolęda

Čím sa zaoberá Inštitút cirkevnej hudby, ktorého ste vedúcou?
Inštitút sa pred dvomi rokmi odčlenil od Katedry praktickej teológie. Študenti z iných katedier EBF UK navštevujú predmety na našom inštitúte, ktoré veľmi úzko súvisia s tradíciou evanjelickej cirkvi
na Slovensku. Hudobné predmety sú povinné len pre študentov
programu evanjelická teológia, ktorí chcú pôsobiť ako kňazi. Slovenská evanjelická liturgia je totiž v európskom kontexte jediná spievaná.
Preto, keď sa niektorí ľudia chcú dať na kňazskú dráhu, musia byť
zdatní aj v hudobných disciplínach. Zapísať sa na predmet môže aj
iný študent, ktorý si ho vyberie ako nepovinný. Okrem vyučovacej
činnosti sú náplňou inštitútu aj aktivity v umeleckej oblasti. Napríklad
organizujeme koncerty, na ktorých vystupujú naši študenti.
Ako vyzerá hlasová príprava kňazov?
Budúci farári musia mať dobrú hlasovú prípravu. Hlasový pedagóg
zase musí vedieť, čo a za akých podmienok sa bude spievať. Kostoly
bývajú malé, veľké, vlhké, studené, prekúrené a podobne. To všetko
treba zvládnuť. V inštitúte máme veľmi dobrú hlasovú pedagogičku.
Kladieme dôraz na liturgický spev. Okrem toho vyučujeme predmet
cirkevná hudba a teoretické disciplíny ako teória a hymnológia, ktorá
bola v minulých obdobiach zanedbávaná. Myslím si, že v tejto oblasti
sú veľké medzery. Hovorím teraz nielen o škole, ale o hudbe v cirkvi
všeobecne.
Okrem toho inštitút pripravuje aj známy Akademický spevácky
zbor ICHTHYS. Kto ho tvorí?
Sú to študenti z celej fakulty, ktorí chcú spievať v zbore a majú
na to hlasové predpoklady. Vedie ho kolegyňa, absolventka štúdia
cirkevnej hudby na VŠMU.
Ako prebieha výberové konanie?
Keďže sme malá fakulta, momentálne máme okolo 170 študentov,
nerobíme výberové konanie. Ak má niekto záujem spievať, hlasová
pedagogička ho chvíľu vedie a po čase zhodnotí, či má predpoklady na to, aby sa stal platným členom zboru. Kto chce byť súčasťou
Ichthysu, musí totiž mať určitú minimálnu úroveň. Pri generačnej výmene sa občas stane, že nám zrazu chýba nejaký hlas, ktorý potom
aktívne hľadáme.
Nacvičujú študenti v rámci výučby, alebo je to v ich voľnom
čase?
Ide o voliteľný premet, za ktorý dostanú aj kredity. Nácviky mávajú dvakrát do týždňa po dve hodiny vo večernom čase.
Výhodou je, že súčasťou fakulty je Teologický domov, takže
študenti nemajú problém dobehnúť hoci aj „v papučiach“.
Spomenuli ste obmenu študentov. Jedni odchádzajú,
druhí prichádzajú. Ako potom vyzerá tá práca?
Vždy nám je smutno, keď piataci odchádzajú, lebo už poznajú systém, repertoár, majú zborové skúsenosti, sú s ním
„zospievaní“. Vlani sa nám stalo, že odišiel veľmi silný ročník.
A odvtedy sa pokúšame perspektívne doplniť súbor.
Kde vystupujú? Chystáte aj vianočné vystúpenia?
Ichthys má za sebou početné vystúpenia na domácej i zahraničnej cirkevnej pôde, zatiaľ jedno CD. Čitatelia NU si iste
spomenú na otvorenie akademického roka v Aule UK, kde náš
zbor dva roky za sebou tiež spieval. Po spomínanom odchode
viacerých „ťahúňov“ sa v tomto semestri rozbiehame pozvoľna.
Momentálne pripravujeme adventný večierok. Bude to vystúpenie
zboru, ale aj sólistov v evanjelickom kostole na Panenskej ulici.
Lenka Miller
Foto: Ján Lörincz

Rumuni – colinda
Slovinci – kolednica
Rumuni – colinda
Francúzi – tsalenda
Gréci – Kálanda
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Ocenenia pre vynikajúcich
študentov a pedagógov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa na Univerzite Ko
menského každý rok koná tradičná ceremónia oceňovania mimoriad
nych študentov a pedagógov UK. Tento rok odovzdal ocenenia rektor
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dňa 13. novembra 2012.
Rektor UK v príhovore uviedol: „S potešením – a úprimne priznávam,
že i s patričnou hrdosťou – som si prečítal návrhy našich fakúlt na udelenie akademickej pochvaly rektora Univerzity Komenského. Nechýbal
v nich napríklad účastník tohtoročnej londýnskej olympiády, ktorý je dnes
medzi svetovými triatlonistami považovaný za najlepšieho plavca – študent
Fakulty telesnej výchovy a športu UK Richard Varga. Študentka Fakulty
managementu našej univerzity Zuzana Šmehýlová zase toto leto vyhrala
konkurz na pozíciu EU Careers Ambassador pre Slovenskú republiku. Počas aktuálneho školského roka tak bude propagovať kariéru v inštitúciách
Európskej únie na slovenských univerzitách.“ Medzi ocenenými študentmi
nechýba napríklad ani Slovenka roka 2012 v kategórii Šport, ktorá patrí
v šprintérskych disciplínach zrakovo postihnutých medzi svetovú elitu –
Hana Kolníková z Pedagogickej fakulty UK.
Najvyšší predstaviteľ univerzity vyzdvihol aj prínos pedagógov: „Nemalú
zásluhu na úspechoch študentov nesú aj naši pedagógovia. Rád by som
sa aj im poďakoval za kvalitnú prácu, erudovanosť a neutíchajúci entuziazmus, ktorí vštepujú aj svojim študentom.“
V mene všetkých ocenených sa vedeniu UK prihovoril študent z rímskokatolíckej fakulty MUDr. Július Pomšár. „Akademická pochvala, ktorú
dnes prijímame je pre nás dôvodom nielen radosti, ale vo svetle minulých
udalostí je aj príležitosťou pre zastavenie sa a zamyslenie,“ povedal na slávnosti a dodal: „Myslím si, že práve teraz by sa dali prepojiť dejinné udalosti
stojace za Medzinárodným dňom študentstva s touto našou slávnosťou.
Ak z týchto dramatických historických udalostí k nám dolieha hlas túžby
ľudstva po slobode súčasne s krikom totalitnej moci snažiacej sa všetko
uchopiť do vlastných rúk konkrétnych ľudí, tak my si dnes uvedomujeme,
že aj naše životy sa môžu uberať dvoma zásadne odlišnými smermi.“
Na základe návrhov dekanov fakúlt UK udelil rektor UK akademickú
pochvalu 30 študentom univerzity, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia
dosiahli vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami,
schopnosťami a talentom sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.
Rektor UK zároveň odovzdal ďakovné listy 28 pedagógom univerzity, ktorí
sa významným spôsobom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné
úspechy študentov UK.
AK, LM

Ocenení študenti
Lenka Šlapáková, 4. rok doktorského štúdia, LF UK
Tomáš Baka, 5. rok doktorského štúdia, LF UK
Viktor Rekeň, 6. rok doktorského štúdia, LF UK
Katarína Čarná, 5. rok doktorského štúdia, LF UK
Bc. Lidia Lehkar, 1. rok magisterského štúdia, PraF UK
Mgr. Ján Sombati, 1. rok doktorandského štúdia, PraF UK
Bc. Simona Ragasová, 1. rok magisterského štúdia, FiF UK
Bc. Ján Borták, 1. rok magisterského štúdia, FiF UK
Bc. Marek Vician, 2. rok magisterského štúdia, FiF UK
Mgr. Marek Mathias, 4. rok doktorandského štúdia, FiF UK
Mgr. Anna Gnipová, 4. rok doktorandského štúdia, PriF UK
Mgr. Ivana Kohútková, 4. rok doktorandského štúdia, PriF UK
Mgr. Lukáš Krivosudský, 2. rok doktorandského štúdia, PriF UK
Barbora Haasová, 3. rok bakalárskeho štúdia, PdF UK
Bc. Dana Junasová, 1. rok magisterského štúdia, PdF UK
Bc. Hana Kolníková, 1. rok magisterského štúdia, PdF UK
Michaela Korčeková, 4. rok magisterského štúdia, FaF UK
Ján Remšík, 5. rok magisterského štúdia, FaF UK
Richard Varga, 3. rok bakalárskeho štúdia, FTVŠ UK
Bc. Filip Kočiš, 1. rok magisterského štúdia, FTVŠ UK
Ladislav Stodola, 6. rok doktorského štúdia, JLF UK
MUDr. Jana Siváková, 3. rok doktorandského štúdia, JLF UK
Bc. Matej Melo, 1. rok magisterského štúdia, FMFI UK
Mgr. Michal Ferko, 1. rok doktorandského štúdia, FMFI UK
MUDr. Július Pomšár, 5. rok magisterského štúdia, RKCMBF UK
Ľubomír Vyšný, 5. rok magisterského štúdia, EBF UK
Barbora Filová, 3. rok bakalárskeho štúdia, FM UK
Bc. Zuzana Šmehýlová, 2. rok magisterského štúdia, FM UK
Bc. Patrik Sabo, 2. rok magisterského štúdia, FM UK
Bc. Matúš Sloboda, 2. rok magisterského štúdia, FSEV UK

Medzinárodný deň študentst va

Marek Mathias organizuje
diskusie nielen pre študentov
Angažujete sa v dianí na UK, okrem členstva v Akademickom senáte
FiF UK ste zorganizovali aj viaceré diskusné fóra pre študentov. Ktoré
by ste zaradili medzi najzaujímavejšie?
Za najzaujímavejšiu osobne považujem diskusiu, ktorá sa uskutočnila v rámci nášho projektu Filmové večery na FiF UK a ktorá sa konala po premietnutí
filmu Deti zo stanice ZOO. Bola venovaná drogovej problematike. Vtedy bola
našou hostkou terénna pracovníčka OZ Prima, ktoré sa venuje prevencii a
pomoci ľuďom s drogovou závislosťou. Na druhej strane rozhodne najúspešnejšia z hľadiska účasti i rozsahu bola diskusia v rámci cyklu tzv. celofakultných diskusií na FiF UK venovaná téme Stav VŠ na Slovensku. Ako hostia tu
vystúpili primátor Bratislavy a bývalý minister školstva Milan Ftáčnik a poslanec
NR SR Miroslav Beblavý.
V čom sú takéto diskusie pre študentov prínosom?
Jednotlivé projekty, ktoré mali charakter diskusií, sa líšili vo viacerých rovinách, a tým sa môže líšiť aj prínos diskusií študentom. Prvým projektom, ktorý
som zakladal a organizoval, boli tzv. študentské stretnutia na S515, ktorých
zmysel spočíval v tom, že študenti sami mohli otvárať témy, ktoré ich odborne
alebo spoločensky zaujímajú. Boli to diskusie študentov pre študentov. Ich
prínos bol jednoznačný, študenti si mohli zvoliť tému, mohli sa učiť prezentovať
a diskutovať, či argumentovať svoje názory. Prínosom je podľa môjho názoru,
že prinášajú možnosť dozvedieť sa názory ľudí z praxe alebo zo spoločenského života, ich skúsenosti, a zároveň zažiť takýto formát diskusie, ktorý možno
niekedy v budúcnosti budú musieť absolvovať sami.
Aké pocity sprevádzali vaše ocenenie od rektora UK?
V prvom rade to bolo prekvapenie, že som bol pánom rektorom vôbec ocenený. Musím povedať, že byť ocenený je vždy príjemný pocit, ale asi vyvoláva
aj pochybnosti o tom, či si to človek naozaj zaslúži a zároveň vytvára akýsi
nepísaný záväzok smerom do budúcnosti, vzhľadom na budúce ciele, zámery,
konanie a správanie.

Zuzana Šmehýlová
popularizuje kariéru
v inštitúciách EÚ

Zvíťazili ste v konkurze na pozíciu EU Careers Ambassador pre Slovenskú republiku. Čo
táto pozícia v praxi znamená?
Cieľom tohto celoeurópskeho projektu je šíriť
povedomie o možnostiach kariéry v inštitúciách
EÚ. Naši študenti sú veľmi šikovní a jazykovo vybavení. Aktuálne máme v rámci inštitúcií veľmi malé
percento Slovákov. Príležitosti však mame rovnaké
ako Briti či Nemci. Mojím hlavným cieľom je propagovať predovšetkým stáže pre študentov univerzít.
Aktuálne otvorené pozície sú zverejnené na FB
stránke EU Careers Slovakia.
Plánujete aj vy po skončení školy pôsobiť
v niektorej z inštitúcií Európskej únie?
Mala som už česť pôsobiť v inštitúcii EÚ, konkrétne v Parlamente. Touto cestou sa mi moja súčasná pozícia EU Careers Ambassador realizuje
jednoduchšie. Ľahšie vysvetlím záujemcom o stáže, čo môžu od tejto skúsenosti očakávať, na čo
sa treba pripraviť, na čo sa môžu špeciálne tešiť...
Viem im podať reálny obraz. V budúcnosti chcem
pokračovať na PhD. stupni a venovať sa výskumu
ohľadne regionálnych disparít v rámci Slovenska.
Je tu potenciál ohľadom spolupráce s EÚ inštitúciou Výboru regiónov.
Ako vnímate ocenenie od rektora UK?
Je to určite obrovská pocta. Bola to satisfakcia,
že môj zodpovedný prístup, práca a úsilie bolo
ocenené. Zároveň je to však aj popud pre nové
myšlienky a aktivity. Ďakujem!

Ľubomír Vyšný viedol 4 roky časopis Evanjelický teológ
Okrem iných zásluh ste štyri roky
viedli redakciu časopisu Evanjelický
teológ. V čom bola táto skúsenosť pre
vás prínosom?
V redakciách rôznych žiackych či študentských časopisov som pracoval na základnej
škole, rovnako na gymnáziu, a preto bolo
pre mňa prirodzené, že sa zapojím aj do práce v časopise na vysokej škole. Vôbec som
neočakával, že už na prvom stretnutí redakčnej rady mi študentka – piatačka odovzdá ako prvákovi takú zodpovednú funkciu.
Mal som však okolo seba tím šikovných a
obetavých ľudí, s ktorými sme spolu časopis pripravovali. Rozhodli sme sa vydávať ho
až štyrikrát ročne, zvýšili sme počet vydávaných kusov, zmenili sme grafickú stránku,
zaviedli prílohy a podobne. Nie vždy to bolo
ideálne a nie vždy sme všetko stíhali, ako
sme chceli, ale vždy sa nám časopis vydať
podarilo a myslím, že ani raz sme sa nemuseli hanbiť za to, aký časopis sa dostával do
rúk našich čitateľov. V každom prípade to

bola zaujímavá skúsenosť, vďaka ktorej som
sa naučil, aká dôležitá je spolupráca. Práca
v tíme prinášala aj do našej redakcie množstvo krásnych a nezabudnuteľných zážitkov.
Pre mňa osobne to bola neuveriteľná škola
života, kde sme museli často hľadať správne slová a formulácie, aby sme povedali, čo
sme chceli povedať a pritom neurazili nikoho, kto by náš časopis čítal.
Kde vidíte svoje pôsobenie po skončení školy?
Štúdium na Evanjelickej bohosloveckej
fakulte UK bolo a ešte pár mesiacov bude
krásny čas plný neopakovateľných zážitkov
spojených s výnimočnými ľuďmi. Som nesmierne rád, že som mal možnosť študovať práve na tejto fakulte, kde vyučujúci a
spolužiaci formovali moje názory a postoje.
Svoje pôsobenie po skončení štúdia momentálne vidím pravdepodobne v zahraničí,
kde vidím lepšie možnosti pre svoje uplatnenie. Nakoľko sa mi už v súčasnej dobe

otvárajú niektoré možnosti, budem zvažovať
tú najvhodnejšiu a rozhodnem sa, keď na to
bude vhodný čas – čo bude po úspešnom
zoštátnicovaní.
Aký je to pocit, keď vás ocení rektor
UK?
Na rozdiel od mojich kolegov z iných fakúlt som akademickú pochvalu nedostal za
konkrétny výkon či úspech, ale za prácu a
aktivitu počas celého môjho štúdia. Je to
vzácny pocit, keď zistíte, že vás vedenie fakulty navrhne na takéto ocenenie a pán rektor s týmto návrhom súhlasí. Pre mňa je to
neklamný znak, že aktivity v prospech študentov slúžiace k rozvoju fakulty neostávajú
nepovšimnuté, ale že ich okolie vníma – a
to je príjemný pocit. Ale aj tu musím doplniť,
že toto ocenenie nevnímam ako ocenenie
mojej osoby, ale ocenenie práce, ktorú som
spolu s ďalšími ľuďmi robil a spolu sa nám
niečo dobré podarilo.
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Doktorka Adriana Adameová
študuje rizikové faktory ochorenia srdca

Ocenenie ste okrem iného získali aj za mimoriadne úspešnú publikačnú činnosť.
Akej oblasti sa venujete?
Vedecká činnosť nášho laboratória experimentálnej kardiológie na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK je zameraná predovšetkým na štúdium ochorení srdca (ischémia,
hypertrofia, zlyhávajúce srdce) a možnostiam ich farmakologického ovplyvnenia. V rámci
tejto oblasti riešime projekty zaoberajúce sa vplyvom rizikových faktorov (diabetes, hypertenzia, hypercholesterolémia, vysoký vek, stres) a pohlavných rozdielov na tieto ochorenia.
Okrem toho sme sa intenzívne venovali rozsahu pleiotropného kardioprotektívneho pôsobenia niektorých liečiv (iné účinky než za akým účelom boli liečivá vyvinuté) a navrhli sme
mechanizmy, ktoré môžu byť zodpovedné za tieto účinky. V nedávnom období sme začali
nové projekty zamerané na štúdium proteín kinázy CaMKII a alternatívnej formy odumierania
buniek srdca tzv. nekroptózy. Na riešení týchto projektov sa okrem iných spolupracovníkov
podieľajú tiež moji doktorandi, ktorých diplomové práce boli ocenené cenou rektora. Tento
priestor by som rada tiež využila na poďakovanie sa všetkým priateľom – spolupracovníkom,
riešiteľom grantových úloh a študentom za ich prácu, podporu a inšpiráciu, ktoré nemalou
mierou prispeli k tomuto oceneniu a kolektívnemu úspechu.
Ako vás posunula skúsenosť zo zahraničných pobytov na University College of
London a na University of Manitoba v Kanade?
Absolvovanie návštevného a študijného pobytu mimo domáceho pracoviska osobne vnímam ako spektrum vedeckých skúseností, ktoré ma obohatili po rôznych stránkach. Dali mi
nielen skúsenosti z laboratória, ale taktiež som vďaka nim mala možnosť spoznať niekoľko
významných vedeckých osobností, ktorých som donedávna poznala iba cez ich publikácie.
Vedecké diskusie, prípravy projektov a publikácií s nimi ma významne formovali a boli základom pokračujúcej spolupráce. Okrem toho priateľstvá s ľuďmi rôznych národností vyznávajúcich rôzne náboženstvá a kultúrne zvyky sú pre mňa ďalšou významnou nenahraditeľnou
skúsenosťou.
Čo pre vás znamená ocenenie rektorom UK?
Byť jednou z ocenených pedagógov UK a ocitnúť sa medzi ďalšími nominantmi – skúsenými, staršími kolegami z ostatných fakúlt našej alma mater, pociťujem ako veľkú česť a
vďaku. Podľa slov pána rektora je to ocenenie, ktoré bolo udelené na základe uplynulých
pedagogických a vedeckých aktivít, avšak súčasne toto ocenenie vnímam aj ako záväzok do
budúcnosti, ktorý ma motivuje naďalej sa aktívne vzdelávať a získané vedomosti a skúsenosti odovzdávať svojmu okoliu.

Doktorka Iveta Kohanová

si myslí, že praxe sú pre budúcich učiteľov kľúčové
V študentskej ankete hodnotiacej pedagógov sa pravidelne umiestňujete na popredných miestach. Ako si vysvetľujete také pozitívne hodnotenie od študentov?
Podľa môjho názoru ide o prienik viacerých faktorov. Zásadne sa snažím vystupovať tak, aby
sa ma študenti nebáli na čokoľvek spýtať, či už sa to týka preberanej témy, alebo aj ich problémov so štúdiom, niekedy aj poradiť v súkromných záležitostiach. Keďže na fakulte učím prevažne
prvákov na bakalárskom štúdiu, pre ktorých je prechod zo strednej školy na vysokú obzvlášť netriviálny, študenti oceňujú najmä metodiku vyučovania predmetu (diskrétna matematika), ktorá v
mojom prípade nie je úplne vysokoškolská (v zmysle veta – dôkaz), a tak majú šancu porozumieť
novým pojmom, operáciám či algoritmom. Ukazuje sa, že je veľkou výhodou, že mám skúsenosti
z vyučovania matematiky na strednej škole, viem čo a ako ich učili, približne ako študenti rozmýšľajú, viem odhadnúť, čo im môže pri preberaní nového učiva robiť problém. Snažím sa im nové
veci vysvetľovať tak, aby tomu rozumeli a nepoužívať pritom vždy len formálny jazyk matematiky.
Ten je samozrejme na mieste, ale dávkovať sa musí postupne, nie hneď od začiatku, aby mali
čas zvyknúť si na iný spôsob vyučovania. Okrem toho učím aj budúcich učiteľov matematiky
študujúcich v posledných ročníkoch predmet didaktika matematiky. Pre nich sú moje spomínané
skúsenosti s vyučovaním na strednej škole tiež cenné, nakoľko ich príprava na povolanie učiteľa
matematiky neprebieha len na teoretickej úrovni.
Jednou z aktivít, za ktoré ste boli ocenená, bola aj vaša koordinácia praktického vzdelávania študentov – budúcich učiteľov na stredných školách. Ako sa osvedčili tieto praxe
u vašich študentov?
Pedagogické praxe sú podľa môjho názoru v príprave budúcich učiteľov kľúčové. Z rozhovorov s absolventmi a študentmi viem, že tí, ktorí sa po skončení vysokoškolského štúdia chystajú
učiť (bohužiaľ, vzhľadom na sociálne postavenie učiteľa to je v priemere iba okolo 40 % študentov z ročníka), by privítali aj viac praxe, čo sa budeme snažiť zakomponovať pri najbližšej akreditácii študijného programu, aj keď neviem, či sa to podarí. Počas pedagogickej praxe totiž študenti
získajú zväčša prvotné skúsenosti s vyučovaním reálnych žiakov, s pedagogickými dokumentmi,
predstavu o tom, ako škola funguje z pohľadu učiteľa, zistia, v čom majú odborné i osobnostné
medzery, na čom ešte majú popracovať.
Čo pre vás znamená ocenenie rektorom UK?
Zmysluplnosť študentských ankiet a následné povzbudenie do ďalšej práce najmä v prípadoch, keď si nie som istá, či to, čo robím, má zmysel.

Medzinárodný deň študentst va

Ocenení pedagógovia
doc. MUDr. Veronika Bilá, CSc., LF UK
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., LF UK
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., LF UK
doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., PraF UK
JUDr. Juraj Vačok, PhD., PraF UK
prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD., FiF UK
doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., FiF UK
prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., FiF UK
Mgr. Viera Bartková, PhD., FiF UK
prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc., PriF UK
prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc., PriF UK
Mgr. Marcel Horňák, PhD., PriF UK
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., PdF UK
Mgr. art. Eva Plesníková, PhD., PdF UK
doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD., PdF UK
prof. Ing. Milan Nagy, CSc., FaF UK
PharmDr. Adriana Adameová, PhD., FaF UK
prof. PhDr. Elena Strešková, PhD., FTVŠ UK
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., FTVŠ UK
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., JLF UK
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., JLF UK
PaedDr. Iveta Kohanová, PhD., FMFI UK
RNDr. Radoslav Böhm, PhD., FMFI UK
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., RKCMBF UK
doc. ThDr. Peter Gažík, EBF UK
doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA, mimoriadna profesorka, FM UK
RNDr. Michal Greguš, PhD., FM UK
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., FSEV UK

Docentka Anna Pilková
rada vedie mladých manažérov

Fakulta managementu UK sa vašou zásluhou stala koordinátorom medzinárodného
projektu Globálny monitor podnikania. Môžete projekt priblížiť?
Globálny monitor podnikania (GEM) je projekt, ktorého výstupom je na ročnej báze prezentovaná najväčšia svetová akademická štúdia z oblasti podnikania. Skúma úlohu podnikania
v ekonomickom raste príslušnej krajiny. Pritom sa zameriava na odhaľovanie čŕt a charakteristík
podnikateľskej aktivity jednotlivcov, teda nie firiem, čo robí prevažná väčšina výskumov z tejto oblasti. Ďalej sa zameriava na výskum postojov a ašpirácií týchto jednotlivcov, ktoré majú v oblasti
podnikania. Okrem toho tiež skúma, aké je podnikateľské prostredie a ktoré jeho podmienky
podporujú na národnej úrovni podnikanie a ktoré sú naopak jeho slabou stránkou. Tento výskum
funguje už od roku 1999. Slovensko sa do neho zapojilo až v roku 2011, kedy bola FM UK prijatá za člena výskumného združenia GERA. V roku 2011 sa tohto výskumu zúčastnilo 54 krajín
a tento rok 69 krajín celého sveta. Naším hlavným partnerom v projekte je Národná agentúra
pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá nám jednak financuje veľmi nákladný prieskum
na dospelej populácii – 2000 respondentov a jednak je hlavným odberateľom nášho hlavného
výskumného výstupu – výročnej správy GEM Slovensko. Náš výskum obsahuje množstvo zaujímavých informácií práve pre tvorcov politík v oblasti podpory malého a stredného podnikania na
Slovensku. Tieto informácie sú zvlášť cenné vzhľadom na medzinárodné porovnanie – sú výsledkom množstva komparatívnych analýz medzi zvolenými cieľovými skupinami krajín.
Dlhé roky ste pôsobili vo vrcholovom manažmente komerčnej banky. V čom vás napĺňa pôsobenie na akademickej pôde?
Na FM UK pôsobím tri roky, avšak akademická pôda pre mňa nie je neznáma. Pôsobila som
na viacerých vysokých školách. Až po návrate z USA som po zložitom vnútornom rozhodovaní akceptovala ponuku, ktorá znamenala opustiť akademický svet a ísť pracovať do vrcholovej
manažérskej pozície do komerčnej banky, kde som zotrvala 15 rokov. Avšak po čase som opäť
urobila vnútorné rozhodnutie, že keď raz skončím v banke, vrátim sa späť na akademickú pôdu.
Jednak totiž rada pracujem s mladými ľuďmi a mala som to šťastie aj v banke viesť prevažne
mladých ľudí – manažérov. Pre mňa je to jedinečná príležitosť spojiť ich šikovnosť, zručnosti,
elán s mojimi skúsenosťami, ale aj hodnotovým systémom a takto prispieť k ich dobrej príprave
do náročnej praxe. Na druhej strane ani v banke som sa netajila tým, že mojou najobľúbenejšou
činnosťou je študovať, skúmať, ale aj hľadať nové, efektívne, vo svete aplikované prístupy, ako
študentov správne učiť „business administration“. Transfer praktických poznatkov do výučby a
výskumu ma na jednej strane napĺňa ako osobu, ale na druhej strane je tiež, myslím si, mojou
pridanou hodnotou pre študentov a fakultu.
Aké pocity vo vás vzbudzuje ocenenie od rektora UK?
V prvom rade si veľmi vážim, že pán rektor akceptoval návrh dekana našej fakulty a takto ocenil moje trojročné pôsobenie na UK. Viete, pre mňa už len samotná účasť na tomto ceremoniáli
bola zážitkom (dúfam, že to nebude brané ako fráza). Mala som možnosť na chvíľu sa dostať zo
sveta biznisu a vypočuť si a vidieť priamo „aktérov“, či už študentov alebo kolegov z iných vedných odborov, čo robia a čo dosiahli. Majú moju veľkú úctu, a to či už hendikepovaní študenti,
ale aj všetci tí, ktorí hľadajú a budujú viac, ako je to, čomu sa hovorí „mať“ a budujú to, čo je pre
spoločnosť veľmi dôležité – teda „byť“. Takže ďakujem aj za možnosť takto spoznať univerzitu
a získať ďalšie podnety možno aj na medzifakultnú spoluprácu s cieľom prispieť k rozvoju našej
alma mater.
Tému pripravila Lenka Miller
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študenti Prírodovedeckej fakulty UK (103). Najviac zamestnancov univerzity
podporilo tento humánny projekt na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine,
kde krv darovali dve desiatky zamestnancov. Najväčší záujem o darcovstvo krvi
prejavili rovnako ako v predošlých dvoch rokoch študenti prvých ročníkov (111),
ktorí v tomto roku tvorili takmer tretinu všetkých darcov. „Teší ma, že záujem o
darcovstvo krvi v rámci Univerzitnej kvapky krvi neutíchol ani v treťom ročníku
tohto celouniverzitného projektu. Opäť sme motivovali aj veľa prvodarcov, ktorí
museli prekonať vlastný strach. Ten dobrý pocit – pocit pomoci – však za to
určite stál,“ zhodnotil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Presne v duchu tohto motta sa na našej univerzite usku
točnil 3. ročník celouniverzitného dobročinného projektu.
Univerzitná kvapka krvi 2012 sa konala v dňoch 5. až 8. no
vembra 2012. A aj tento rok nám potvrdila, že dobrovoľné
darcovstvo krvi nie je v radoch našej akademickej obce ne
známym pojmom.

5 odberných miest

Univerzitná kvapka krvi 2012, ktorú realizovala UK v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, odštartovala v pondelok 5. novembra
2012 v historickej budove UK na Šafárikovom námestí. Mobilné odbery
sa následne uskutočnili na Prírodovedeckej fakulte UK, Vysokoškolskom
internáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Fakulte sociálnych
a ekonomických vied UK a Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Ich
výsledkom bolo 352 študentov, zamestnancov a priaznivcov UK zapojených do Univerzitnej kvapky krvi.

Prírodovedci na čele

Najpočetnejšie zastúpenie medzi všetkými darcami mali už tradične

Prekvapenia pre darcov krvi

Na všetkých darcov krvi čakali priamo na miestach mobilných odberov prekvapenia vo forme nápojov od spoločnosti Kofola, sladkostí od Nestlé či mliečnych výrobkov Rajo. Darcovia taktiež získali poukážky na zľavu vo FAnn parfumériách či v bratislavskej predajni Hudobniny od FORZA MUSIC. Po ukončení
3. ročníka Univerzitnej kvapky krvi sme navyše potešili dvadsiatku darcov krvi,
ktorých vyžreboval prorektor UK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. V atraktívnych balíčkoch si našli parfumy z FAnn parfumérií, hudobné nosiče od FORZA
MUSIC či darčeky od Univerzity Komenského. Partnermi Univerzitnej kvapky
krvi boli aj tento rok študentský magazín Student Life a Dopravný podnik Bratislava. Zvyšné darčeky sme, rovnako ako predošlé dva roky, venovali Lige proti
rakovine. Aspoň malú radosť sme tak priniesli i onkologickým pacientom.

Ďakujeme!

Veríme, že i tento rok splnila Univerzitná kvapka krvi svoj cieľ a motivovala
študentov, aby sa stali pravidelnými darcami najvzácnejšej tekutiny, s ktorej nedostatkom pravidelne zápasia zdravotnícke zariadenia. Nikto z nás totiž nevie,
kedy sa z darcu krvi môže stať príjemca...
Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa do Univerzitnej kvapky krvi 2012 zapojili.
Dovidenia o rok!

Univerzitná kvapka
krvi 2012 v číslach:
•
•
•
•
•
•

Partneri:

5 miest mobilných odberov
(4 v Bratislave, 1 v Martine)
spolu sa zapojilo 352 študentov, zamestnancov a priaznivcov UK
117 mužov a 235 žien
najviac darcov krvi – 103 na
Prírodovedeckej fakulte UK
spolu 111 študentov prvých
ročníkov
spolu 42 zamestnancov UK

u n i v e r z i t n á k v a pk a k r v i 2 0 1 2

17

Univerzitná kvapka krvi
očami darcov krvi
Bc. Lea Geringová, 2. ročník magisterského štúdia, Filozofická fakulta UK
Darujem krv už od 18-tich rokov a myslím si, že projekt Univerzitnej kvapky krvi by
mohol podporiť každý zdravý študent. Určite je to aj dobrý spôsob, ako prilákať nových
darcov krvi. Darujem krv aj mimo tohto projektu, avšak zúčastňujem sa na ňom, pretože
rada podporujem aktivity Univerzity Komenského. Zakaždým navádzam svojich kolegov
(spolužiakov) a priateľov k darovaniu krvi, pretože nič ju nenahradí a nikdy nevieme, kedy
ju budeme potrebovať my.

Ing. Veronika Miťková, PhD., prodekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
Po udalostiach uplynulých týždňov veľmi silno vnímam, akým veľkým šťastím je,
že môžem byť v kruhu svojej rodiny, že všetci sme zdraví, že môžem chodiť do práce a venovať sa svojim blízkym. Niektorí ľudia o túto možnosť prichádzajú zo dňa
na deň. Preto ak môžem, aj týmto spôsobom pomôžem uzdraveniu hoci aj cudzieho človeka. Zároveň s darovaním krvi som sa prihlásila do Registra darcov kostnej
drene. Priznávam, stálo ma to chvíľu odhodlávania sa, avšak k darovaniu krvi som
prišla už s pevným odhodlaním a vyplneným dotazníkom. Áno, odber kostnej drene
trvá päť hodín, avšak ľudia, ktorí ju potrebujú, trávia možno každý deň päť hodín na
rôznych prístrojoch, hadičkách, infúziách. Kúskom seba môžem pomôcť, je to to
najkrajšie, čo každý z nás môže spraviť.

O darcovstve krvi sme sa rozprávali
s vedúcou lekárkou Národnej transfúznej
služby SR, pracovisko Bratislava – MUDr.
Klárou Svitekovou.

vedenie školy (podniku, obce) je pozitívne
naklonené k tejto humanitárnej činnosti,
bude aj akcia vydarená. Práve prebehol
úspešný tretí ročník – zasa sa môžeme
tešiť na ďalší.

Máme na Slovensku dostatok dobrovoľných darcov krvi?
Počet dobrovoľníkov – darcov medziročne kolíše, najvyššie počty dobrovoľníkov
i odberov boli koncom 80-tych rokov, potom došlo k prudšiemu poklesu a od rokov
2004 – 2005 k miernemu vzostupu, pričom
najviac rastie počet darcov na terénnych odberoch. Slovenská republika je sebestačná
v produkcii krvných liekov, dovážame len
niektoré špeciálne krvné lieky (napr. koagulačné faktory). Až tretinu darcov však tvoria
prvodarcovia, káder pravidelných darcov
„starne“, a ak nezačne časť prvodarcov chodiť pravidelne na odber, postupne môže prísť
k ich poklesu. Preto je potrebné vychovávať
mladých nádejných darcov, aby postupne
prevzali štafetu v pravidelnom darovaní krvi.
Ako hodnotíte Univerzitnú kvapku krvi?
Práve Univerzitná kvapka krvi je príkladom
úspešného náboru darcov krvi. Je veľmi
dobré, ak na pôde univerzity dochádza k aktivácii mladých ľudí – budúcich vzdelancov,
ktorí budú pokračovať ďalej v darcovstve
a budú nádejou, že sami uskutočnia aj nábor ďalších darcov. Považujem to za veľmi
vydarenú akciu. Dokumentuje to fakt, že ak

Čo by ste odkázali potenciálnym
prvodarcom, ktorí sa ešte na darovanie
krvi neodhodlali?
Človek, tak ako musí dozrieť na akúkoľvek inú činnosť, musí dozrieť aj pre darovanie krvi. Niekomu to trvá dlhšie, iný je
rozhodnutý hneď. Obavy sú však naozaj
zbytočné. Ja sama som sa rozhodovala
tiež dlhšie a napokon som bola prekvapená,
aké je to jednoduché. Na odber sa treba
pripraviť: prísť oddýchnutý, vyspatý, dobre
„zavodnený“ (pitie tekutín v dostatočnom
množstve už deň pred odberom), po ľahkej
beztukovej strave (pečivo, med, džem, keks,
ovocie), nefajčiť aspoň 12 hodín, nepiť alkohol, neužívať lieky (výnimkou je hormonálna
antikoncepcia), vyhýbať sa zvýšenej fyzickej
záťaži deň pred odberom. Ak príde takto pripravený darca s osobnými dokladmi na odber, nemusí sa ničoho báť. Všade na transfúziologickom pracovisku ho privítajú ochotné
sestričky, ktoré profesionálne vykonajú pod
dohľadom lekára odber 4 – 4,5 dl krvi bez
akýchkoľvek ťažkostí u darcu. Za ten dobrý
pocit, ktorý po odbere ostáva, to stojí – veď
jednotka odobratej krvi sa dnes spracováva
až na tri súčasti (koncentrát červených krvi-

niek, krvných doštičiek a čerstvo zmrazená
plazma), a teda darca pomáha až trom pacientom! Bez krvi a produktov z nej nie je
možná liečba mnohých našich spoluobčanov. Či už ide o poúrazové stavy, veľké operácie – srdce, cievy, transplantácie orgánov,
ortopedické zákroky, popáleniny... Na krvi
a jej zložkách sú závislí onkologickí pacienti,
ktorých z roka na rok pribúda. Z tohto dôvodu je veľmi účinné, keď sa do procesu darovania zapoja aj rodinní príslušníci, priatelia
a známi pacienta. Krv sa nedá stále vo všetkých svojich funkciách umele vyrobiť, a tak
ostávame závislí od pomoci našich spoluobčanov. Ak je táto pomoc zo strany mladých
ľudí, je to o to cennejšie, že je predpoklad
pokračovania v darovaní v priebehu celého
aktívneho života.

Dvojstranu pripravila Andrea Kučerová. Foto: OVV RUK

Univerzitná kvapka krvi je príkladom
úspešného náboru darcov krvi
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Nie je všetko len odbornosť,

do medicíny treba vnášať

Lekársku fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave ab
solvovala pred 61 rokmi a stále
je plná nadšenia pomoci pa
cientom. Ľudský prístup k ľu
ďom s rakovinu, ktorá ju zau
jala už počas štúdia, je pre ňu
rovnako dôležitý ako liečenie
samotné. MUDr. Eva Siracká,
DrSc., zakladateľka a prezi
dentka Ligy proti rakovine.
Čo vás ovplyvnilo, že ste sa rozhodli
študovať medicínu?
Mali sme rodinného lekára, ktorý bol v
tých časoch nie veľmi špecializovanej medicíny, veľmi vzdelaný a navyše vtedy boli
úžasné vzťahy medzi lekárom a pacientom.
Rodinný lekár ovládal všetky choroby. Ja
som ako malé decko bývala často chorá,
a tak tento lekár bol ďalším členom rodiny,
lebo k nám prichádzal často. Keď nás niečo bolelo, svojím prístupom vedel pomôcť
nielen po odbornej stránke, ale aj po ľudskej – citovej stránke. To dnes, žiaľ, mnohým lekárom chýba. Preto som sa už v detstve rozhodla, že raz budem aj ja lekárkou.
Čo vám dalo štúdium na LF UK?
Veľmi sme si vážili osobnosti, ktoré pôsobili na lekárskej fakulte – ich spôsob prednášok a spôsob komunikácie so študentmi
nám dali základy, že nie je všetko len odbornosť, ale že treba do medicíny vnášať aj
ľudskosť a cit pre pacienta, pre jeho utrpenie. A že na tom treba budovať a je potrebné neustále sa vzdelávať. Hovorili nám, že
neštudujeme pre známky, ale pre odbornú
budúcnosť.
Ako ste sa dostali k onkológii?
Keď sme mali absolvovať povinnú klinickú prax, veľmi sme túžili vypadnúť z Bratislavy, ísť do iného mesta, kde by boli blízko
hory a príroda, lebo bolo leto. Ja som bola
pridelená k Alžbetinkám (dnešný Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave – pozn.
red.), ľudovo sa im hovorilo u „rakovinárov“,
že tam ľudia chodia len zomierať. Už vtedy
sa ústav volal onkologický ústav, ale názov
onkológia veľa nehovoril. Bol to dosť neznámy pojem. V lete, keď bolo málo lekárov,
ma hneď zaradili na chirurgické oddelenie

priamo k operáciám. Mne sa to tam začalo veľmi páčiť, a o rok som sa sem hlásila
znovu a priúčala som sa zasa v gynekológii
s nádejou, že keď skončím medicínu, budem môcť u Alžbetiniek začať pracovať.
Pokračovali ste po škole vo vysnívanej práci s pacientmi s rakovinou?
Po promóciách som dostala pridelenie
do Trstenej na Orave. To bol pre mňa šok,
lebo som si predstavila, že tento môj sen –
robiť na onkológii sa stratil, a že idem kamsi
do neznáma, na Oravu. Znamenala pre mňa
síce pekný kraj, ale nevedela som si to tam
vôbec predstaviť. Bolo to šťastie a dodnes
ďakujem osudu, že ma tam poslal, hoci
som rok bojovala, aby som sa mohla vrátiť.
Naučila som sa tam rozhodovať a brať zodpovednosť do svojich rúk.
Na čo najviac spomínate z týchto prvých rokov ako lekárka?
Vtedy nás posielali do terénu a to bola tvrdá, ale veľmi dobrá škola. Orava bola veľmi
chudobný kraj a stále si pamätám jeden zážitok. Prijali sme jednu starenku a ona sa
s úžasom dívala na trať, ktorá išla okolo nemocnice, a vravela, že domčeky idú na kolieskach. V živote totiž vlak nevidela. Tam si
človek začal vážiť veľmi dobré medziľudské
vzťahy, lebo Oravania napriek biede držali
spolu a boli priateľskí. Tiež vás to formuje
pre život. Uvedomíte si, že peniaze a blahobyt nie všetko sú, ale je potrebné, aby ľudia
mali cit jeden pre druhého, aby nechýbalo
porozumenie, priateľstvo a pomoc, keď je
niekto v núdzi. Neviem, či to iným niečo hovorí, ale mne Orava dala veľmi veľa.
Ktorým smerom sa vyvíjala pracovná
púť ďalej?
Po roku som sa vrátila. Chýbala mi Bratislava, vodáčila som na Dunaji, závodne
som hrala tenis, ale hlavne som chcela
pracovať v onkológii. Podarilo sa, ale jediné voľné miesto v Onkologickom ústave
bolo na rádiológii. Vtedy to bol jeden odbor.
Diagnostika a terapia boli spolu. Keď sa odbory rozdelili, stala som sa prvou ženou na
Slovensku, ktorá sa špecializovala v rádioterapii čiže liečbe žiarením. Po rokoch klinickej práce profesor Thurzo, riaditeľ onkologického ústavu, viacerých prehovoril, aby
sme sa venovali klinickému výskumu, a tak
som sa výskumne začala venovať rádiobiológii. Tam som založila aj Ligu proti rakovine, v ktorej pracujem už dvadsaťtri rokov.

Ako ste prišli k nápadu založiť Ligu
proti rakovine?
Na jednom zahraničnom kongrese som
sa stretla s jednou zvláštnou sekciou, ktorú
práve viedli európske ligy proti rakovine, a
riešili rôzne problémy, ako treba pomáhať.
V roku 1986 vznikol program Európa proti
rakovine, do ktorého boli zapojené všetky
štáty západnej Európy, ktoré sa dohodli na
programe a vyzvali ligy proti rakovine, aby
ich finančne podporovali. Už vtedy bolo
známe, že rakovina, tento obrovský sociálny, zdravotný a ekonomický problém, sa
nedá riešiť len zo štátnych zdrojov. Ligy
boli uznávaným solventným partnerom štátu. Povedala som si, prečo by sme aj my
v strednej Európe nemohli robiť podobné.
Avšak vtedajšie zákony to neumožňovali.
Takže až v roku 1990 sme na Ústave experimentálnej onkológie SAV založili Ligu proti
rakovine.
Odkiaľ ste brali nápady na rozvoj a
smerovanie?
Naším partnerom alebo kmotrom, ako
sme to vtedy nazývali, ale bez finančnej
pomoci bola nórska Liga proti rakovine,
ktorá nás učila know-how, aký strategický
program treba robiť – informovať a vychovávať ľudí, odstrániť tabu, pomáhať pacientom
a ich rodinám množstvom podporujúcich
programov, podporovať pokrok v diagnostike, liečbe a výskume.
Získať peniaze – zdroje na vašu činnosť – bol iste veľký problém začiatkom
90. rokov...
To bol najväčší problém. Začali sme oslovovať ľudí a informovať ich. Mala som odvahu a navštevovala som všetkých možných
riaditeľov rôznych inštitúcií. Mnohí mali pre
to porozumenie, niektorí zasa nechápali
o čo ide. Aj ľudia boli spočiatku nedôverčiví, pretože už v minulosti boli snahy na
niečo zbierať a peniaze sa potom stratili.
Naši zahraniční partneri nás povzbudzovali
a poradili nám, aby sme začali organizovať
Deň narcisov, ktorý v niektorých krajinách
prinášal veľké zisky. Urobili sme teda pokus, vybrali sme štyri mestá na Slovensku,
oslovili sme sieť obchodných domov s otázkou, či môžeme u nich uskutočniť finančnú
zbierku. Bol to odvážny experiment, ktorý
sa dnes rozrástol do národného dňa pomoci, aj úcty k tým, ktorí už nie sú medzi nami.
Stal sa dňom perspektívnej, dobrej budúcnosti a nádeje do života.
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aj ľudskosť
Aké projekty sa zo zbierky Dňa
narcisov financujú?
Celý zisk z Dňa narcisov putuje do nášho programu, ktorý je štruktúrou veľmi
bohatý. Začali sme tým, čo nám partneri
radili: informujte a vychovávajte ľudí. Nebojte sa hovoriť slovo rakovina. Keď sme
vydali prvú brožúru pre ženy s rakovinou
prsníka, zvolili sme opatrný názov – Mám
nádor, a čo teraz? Slovo rakovina sme sa
ešte neodvážili použiť, lebo bola v tých
časoch stále tabu. Hoci aj dnes v mysli
mnohých ľudí je rakovina ešte spojená
s neodvratnou smrťou, urobil sa v tejto
oblasti značný pokrok. Začali sme robiť
programy pre postihnutých. Prišla som
s myšlienkou založiť svojpomocné kluby
pre ženy s najčastejšou diagnózou – rakovinou prsníka. Ženy sme začali posielať na rekondičné pobyty, čo sa rozrástlo
do podporného programu pre ľudí s rôznymi diagnózami rakoviny. Rozširujeme
programy na podporu detskej onkológie
a vybudovali sme tri náhradné domovy
pre rodičov sprevádzajúcich deti pri liečbe. Rodičia zatiaľ môžu bezplatne bývať v
komfortne vybavených bytoch zriadených
na tento účel. Rozširujeme i program podpory detí aj po prepustení z nemocnice.
Liga investuje do podpory výskumu, iniciovala a prispela na vytvorenie prvej nádorovej biobanky na Slovensku, na technické
vybavenia nemocníc a hospicov na zlepšenie kvality života ošetrovaných pacientov, pomáha centrám pomoci zriadeným
Ligou proti rakovine a financuje množstvo
iných bezplatných služieb.
Robíte širokú škálu programov pomoci. Sú medzi nimi novinky?
Máme linku pomoci, poradenskú službu, kde pracujú nielen lekári, odborníci
v onkológii, ale aj iní odborníci – psychológovia, sociálni pracovníci. Po rokoch sa
mi podarilo prehovoriť mnohých riaditeľov
nemocníc, aby zriadili posty psychológov
v nemocnici, ktorí by pomáhali riešiť obrovské množstvo problémov, ktoré sa
u pacienta objavia s dňom, kedy im bola
diagnostikovaná rakovina. Dnes je nemysliteľné, aby tieto služby robili lekári,
ktorí v oblasti psychosociálnych problémov nemajú potrebné vzdelanie, ani
nemajú na to čas. Dnes v 14 nemocniciach a 7 poradenských službách mimo
nemocníc pracujú psychológovia platení
Ligou proti rakovine.

Čo
podporuje
psychosociálna on
kológia?
V súčasnosti sa
v rámci programu
psychosociálnej on
kológie doma a v zahraničí
presadzuje
onkologická rehabilitácia. Zistilo sa, že pod
slovom rehabilitácia
lekári chápu len návrat
telesných schopností.
Avšak je to obrovský
program, ktorý zahŕňa
nielen zlepšenie kvality života v telesnej oblasti, ale hlavne úľavu
z depresií, nepokoja,
čo vyvolávajú veľké
sociálne
problémy.
Mnohí by sa radi vrátili
do normálneho života,
ale
zamestnávatelia
ich už často nechcú,
lebo perspektívne nie
sú pre nich zaujímaví.
Veď čo keď sa im táto
choroba vráti. A preto sme sa v Európe
zapojili do programu
proti diskriminácii pacientov a spolupracujeme na tvorbe nových
direktív EÚ. Do tohto
programu patrí vlastne
starostlivosť o onkologického pacienta vo
všetkých štádiách jeho
choroby.

MUDr. Eva Siracká DrSc., (1926)
prezidentka
Ligy proti rakovine
Lekársku fakultu UK absolvovala v roku 1951.
Prvé dva roky pracovala na internom oddelení
nemocnice v Trstenej. Od roku 1953 pôsobila na
Rádiologickom oddelení Onkologického ústavu
v Bratislave, neskôr ako zástupkyňa primára.
V rokoch 1960 – 1961 pracovala na Rádiologickej klinike
Onkologického ústavu v Nemecku. Vede sa venovala
na Rádiobiologickom oddelení Ústavu experimentálnej
onkológie SAV od roku 1965.
V roku 1983 jej bola slovenskou vládou udelená
Národná cena za výskum heterogenity ľudských
nádorových buniek. Publikovala viac ako 130 odborných
prác. V roku 1990 založila Ligu proti rakovine
(organizátor Dňa narcisov).
V roku 2006 bola Svetovou lekárskou asociáciou
zaradená medzi 65 najvplyvnejších
lekárov z celého sveta.

Máte v oblasti pomoci ľuďom s rakovinou ešte nesplnený
sen?
Jeden
nesplnený
sen a neviem, či sa to
podarí, je rozšíriť pomoc ľuďom, aby dôstojne odišli z tohto života. Hospicov je veľmi
málo, väčšina týchto služieb je v rukách
charitatívnych organizácií alebo náboženských spoločností. Štát by si mal uvedomiť, že všetci ľudia, ktorí odchádzajú zo
života, urobili kus práce a zaslúžia si zo
života odísť dôstojne. A vychovať spoloč-

nosť, že aj smrť je súčasťou života a nemali by sme sa k nej stavať s nezáujmom.
Michal Jurina
Foto: autor
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Keď sa informácia stáva mocou
						a ignorancia otroctvom
Je Američan, no jeho predkovia pochádzali zo Slovenska.
Ako novinár pracoval v 18 krajinách sveta a v roku 1988 získal
prestížnu Pulitzerovu cenu za národné spravodajstvo, za člán
ky o utajených informačných programoch v Pentagone a CIA
(Centrálna tajná služba) uverejnené v periodiku The Philadel
phia Inquirer. Investigatívny žurnalista Tim Weiner, ktorý svoju
kariéru odštartoval v Afganistane, sa 5. novembra 2012 stretol
so študentmi a pedagógmi na pôde Univerzity Komenského
v Bratislave.
Pod záštitou Petit Academy, Nadácie Tatra banky a Univerzity
Komenského niekdajší reportér The New York Times prenášal na
večne aktuálnu tému: „Informácie sú moc.“
Priblížil, ako pred 25 rokmi začínal v Afganistane medzi rebelmi, v čase, keď krajina bola okupovaná sovietmi. Zaoberal sa tam
tajným programom CSI, ktoré dodávalo odporcom režimu zbrane.
Práve na tomto mieste pochopil, akú silu môžu mať informácie.
„Títo ľudia nevedeli čítať ani písať. Napriek tomu boli múdri. Mali
totiž informácie.“ Prístup k informáciám je však v mnohých krajinách zložitý. V Číne je pod kontrolou tlač aj internet. V Japonsku
vládne silná autocenzúra a v Rusku je zas tlač atakovaná ruským
lídrom a oligarchami. Na druhej strane sú tu zas občania, ktorí
chcú poznať, ako myslia a konajú vládni predstavitelia krajiny. Potrebujú slobodné média a prístup k informáciám. Lenže tento boj,
ako podotkol Weiner, trvá aj niekoľko generácií. „Jediná moc,
ktorá sa môže postaviť tej politickej, je informácia.“ Ľudia jednoducho majú právo vedieť.

I keď my tu máme dnes demokraciu, boj za slobodu neprestáva. Povinnosťou a zodpovednosťou každého občana je vedieť,
vyhľadávať informácie a kriticky myslieť, pretože „ak sa vzdáme
tejto zodpovednosti a podľahneme ignorancii, vzdáme sa aj
boja za slobodu a staneme sa otrokmi.“ Nevyhol sa ani viacerým aféram, s ktorými sa USA muselo popasovať (Watergate...)
či kontroverzným tajným plánom, ktoré boli na hrane legálnosti.
A tu podčiarkol úlohu samotného novinára. On je ten, ktorý musí
zistiť, čo sa vo vládnych kruhoch deje. Úlohou reportéra je nielen
odhaliť pravdu v zložitých politických hrách, ale ju aj jednoducho
a objektívne sprostredkovať ostatným obyvateľom krajiny. Informáciu pokladá teda za niečo závažné, preto ostro odsúdil nastupujúci
trend v médiách s názvom infotainment. Môžeme to definovať ako
snahu zakomponovať prvky zábavy do spravodajstva. „Média vás
buď budú informovať, aby ste boli živí a slobodní, alebo vás
uzabávajú na smrť.“
V následnej diskusií, ktorá sa po prednáške rozprúdila, sa otvorili témy, ako útok na obchodné centrum z jedenásteho septembra
2001 či kontroverzná stránka WikiLeaks. Zatiaľ čo, útok na Dvojičky označil za zlyhanie celej americkej vlády a FBI, WikiLeaks
považuje len za obyčajnú krádež informácií.
Na záver novinár a spisovateľ Tim Weiner dostal od vedenia Univerzity Komenského pamätnú medailu, ktorá mu bude pripomínať
krajinu jeho starého otca.
Ivana Štefúnová, študentka žurnalistiky FiF UK
Foto: Vladimír Kuric

Ak napíšete pravdu, ste nedotknuteľný
Novinársku kariéru pred rokmi zavesil
na klinec a začal písať knihy. Tim Weiner
(55) je bývalý reportér The New York Ti
mes, autor troch kníh a spoluautor štvrtej,
nositeľ Pulitzerovej ceny, ako aj Národ
nej knižnej ceny. Napriek všetkým úspe
chom, o ktoré sa svetoví novinári môžu
snažiť celý život, pôsobí neuveriteľne
skromným dojmom.

Celý život ste ako novinár pracovali s
informáciami. Aká je hodnota informácie?
Informácie sú moc. Tak ako peniaze sú
moc. Politický status je moc. Rozdiel je v
tom, že informácie sú prístupné každému.
Treba však použiť rozum od Boha a oči
a treba sa pýtať. Ak ste reportér, musíte sa
pýtať veľa otázok a žiadať odpovede od ľudí

s ekonomickou a politickou silou. Keď ako
obyvateľ nemáte informácie, ste väzňom
štátu. Je na reportéroch oslobodiť občanov
od moci štátnej kontroly. Informácia vie totiž
trhať reťaze, oslobodiť ľudí. Nedostatok informácií ľudí zotročuje. Propaganda a klamstvá vlády sú formou otroctva, lebo občanov
pripravujú o informácie, vďaka ktorým môžu
byť slobodní.
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Vaša najnovšia kniha je práve o histórii FBI a o nepriateľoch krajiny. Je to dosť hrubá
kniha...
Áno, americká vláda má veľa
nepriateľov. Za posledných 100
rokov boli medzi nepriateľmi
Ameriky anarchisti, komunisti, čo
je horšie – komunistickí špióni,
domáce ľavičiarske hnutia (napr.
Weather Undergound), islamskí
teroristi, ale aj pokojní protestujúci proti vojne vo Vietname vrátane
mňa a môjho otca. Nepriateľmi
štátu boli aj pacifisti, ktorí z náboženských dôvodov nesúhlasia
s vojnou, ženy, bojujúce za antikoncepciu, za rovnaké práva,
černosi, bojujúci za rovnaké práva. Toto všetko boli Hooverovi
nepriatelia. Vtedajšia FBI nevidela
rozdiel medzi mladíkom s transparentom a človekom s Molotovovým kokteilom.
O tom, že informácie sú moc, bola aj
vaša prednáška. V jednom nedávnom
rozhovore ste však povedali, že tajné
informácie sú moc na druhú. To je zaujímavé.
Posledných 25 rokov som strávil písaním
o CIA a štátnych bezpečnostných službách
práve preto, že sú veľmi dôležitým komponentom vlády. Ich práca sa neveľmi líši od
práce novinárov. Zabudnite na Jamesa Bonda, Jasona Bourna a na to, čo ste videli vo filmoch a v televízii. „Intelligence“ je len krajšie
slovo pre informácie, tajné informácie. Prácou tajných služieb je zisťovať, čo sa deje vo
svete. Ak sa chcete brániť proti nepriateľom,
existujú dva spôsoby, ako to urobiť. Môžete
ich zabiť, hodiť na nich bombu, zničiť ich krajinu, alebo sa môžete pokúsiť ich spoznať,
chápať, čo robia, chápať, ako rozmýšľajú.
Keď s nimi hovoríte a viete, aké majú plány,
môžete zabrániť tomu, aby konali zlé veci. Je
to vojna bez zbraní. Občania a novinári musia chápať, ako fungujú tajné služby. Musia
sledovať tých, ktorí sledujú ich. Ak obyvatelia
sledujú tajné služby, je možné predísť zneužitiu moci. Ale ak informačné služby fungujú
správne, vedia predísť vojne a byť nástrojom
mieru.
Hlavným cieľom FBI je národná bezpečnosť. Počas pôsobenia prvého prezidenta FBI Johna E. Hoovera sa však FBI
realizovala aj v iných pochybných oblastiach. Keď Hoover zomrel, FBI chcela
zničiť jeho dokumenty. Čo v nich bolo?
V celej histórii USA nikdy nebol nikto taký
ako Hoover. A už ani nikdy nebude. Vládol
dlhých 48 rokov. Mal pod palcom celý bezpečnostný štáb. Používal niekoľko spôsobov, ako získať informácie, a to najmä tajné
informácie. Špecialitou boli osobné informácie: kto pije, kto je homosexuál, kto je úplatný, kto zhrešil. Sedel ako Boh a súdil ľudí.
Keď zomrel, všetci sa obávali týchto doku-

mentov. Nie dokumentov tajných služieb, ale
práve tých diskreditujúcich, súkromných.
Snažili sa ich zbaviť, ale podarilo sa im zničiť
len dokumenty v zložkách od A po C. Zastavil ich nový prezident USA Nixon, a tak sa
ostatné zachránili.
Použili ste tieto dokumenty pri písaní
svojej knihy?
Ja som skúmal dokumenty tajných služieb, nie tajné súkromné informácie. Zachytávali, ako Hoover od druhej svetovej vojny
až do konca svojho života pracoval proti
všetkým „nepriateľom štátu“ nakloneným doľava. Antikomunizmus v Amerike sa veľmi líšil
od antikomunizmu napríklad na Slovensku.
Komunistická strana v USA nemala nikdy
viac ako 80-tisíc členov. Ale Hoover videl
ohrozenie komunizmom všade, aj na takých
miestach, kde v skutočnosti nebolo.
Mali ste jedinečnú možnosť vďaka poznámkam na dokumentoch, ktoré Hoover vlastnoručne dopisoval, poskladať
obraz jeho osobnosti. Aký dojem na vás
urobil ako človek?
To je pravda. Keď som čítal tie tisíce papierov, popísaných modrým plniacim perom,
bolo to, akoby som stál za jeho chrbtom
a sledoval jeho myšlienky. Myslím si, že som
získal predstavu, ako fungovala jeho myseľ.
Bol jedinečná osobnosť. Nebol netvor. Bol
to človek, komplikovaný, zaujímavý človek.
Nebol skrytý homosexuál, ako si ľudia myslia. Nikdy totiž nemiloval nikoho. Ale mal rád
svojich psov. FBI bola jeho manželka, jeho
život. Vybudoval ju na najnebezpečnejšiu
inštitúciu v histórii USA. FBI na vrchole za
Hoovera – to bola naša Stasi. V demokracii
musí existovať rovnováha. Na jednej strane
chceme národnú bezpečnosť a zároveň
chceme ľudské práva. Každé z nich sa snaží
o prevahu, ale v skutočnosti sú rovnako dôležité a treba, aby boli v rovnováhe.

Vydali ste knihy nielen o FBI, ale aj
o histórii CIA a „čiernom“ rozpočte Pentagonu. To je skoro, ako keby ste sa hrali
s ohňom. Nikdy ste sa nebáli?
Nikdy! Pravda je nepriestrelná vesta. Ak
napíšete pravdu, ste nedotknuteľný. Boli
časy, keď som pracoval ako vojnový reportér
v Afganistane. Prvýkrát som šiel do Afganistanu pred 25 rokmi, vtedy nás bombardovalo sovietske vojenské letectvo. Posledný raz
nás bombardovalo americké vojnové letectvo. Vtedy som sa trochu bál.
Ohľadom vašich kníh vás ale nikdy nik
nevydieral?
V USA to nestojí za to, aby zabíjali novinárov. Koledovali by si o problém.
Písanie ktorej zo svojich kníh ste si užili najviac?
To je, ako keby ste sa ma spýtali, ktoré zo svojich detí mám najradšej?  (Dlhá
pauza...) Asi knihu o CIA, lebo nikto predtým nespracoval históriu CIA tak, aby mal
všetko podložené oficiálnymi informáciami.
Nepoužil som žiadne anonymné citáty, žiadne anonymné zdroje, všetko je dokumentované. A preto je kniha nepriestrelná. Nik ma
nemôže obviniť, že som si niečo vymyslel, že
niečo nie je pravda, lebo je to celé zdokumentované. Bol som z toho šťastný.
A čo ďalej? Akú tému by ste chceli preskúmať najbližšie?
V blízkej budúcnosti by som rád napísal
životopis prezidenta Richarda Nixona. Tento
človek ma fascinuje. Je zlý, ale je aj dobrý.
Tak ako Hoover – nikoho nemiloval a nikto
nemiloval jeho. Cítil sa, akoby bol sám proti
celému svetu. A nakoniec sa sám zničil.
Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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Týždeň vedy a techniky

						s Univerzitou Komenského
Týždeň od 5. do 11. novembra 2012 patrí na Slovensku vede a technike. Týždeň vedy a techniky organizuje Ministerstvo škol
stva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti. Do tohto zaujímavého projektu sa mnohými sprievodnými podujatiami zapojila aj UK. Medzi nimi
sme napríklad odprezentovali centrá excelentnosti na výstavisku Incheba, uskutočnilo sa niekoľko „dní otvorených dverí“, konala
sa profesorská prednáška či výstavy. Niektoré z podujatí predstavujeme bližšie.

Prezentácia
centier excelentnosti UK
V rámci 9. ročníka Týždňa vedy a techni
ky na Slovensku 2012 sa v dňoch 8. až 11.
novembra 2012 v priestoroch bratislavskej
Incheby uskutočnila prezentácia výsledkov
činnosti centier excelentnosti výskumu.
Podujatie bolo slávnostne otvorené dňa 8.
novembra 2012 za účasti ministra školstva
doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., a ďal
ších predstaviteľov Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, ako aj odbor
nej verejnosti. Na slávnostnom otvorení sa
zúčastnili aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mi
čieta, PhD., a prorektori prof. MUDr. Dušan
Meško, PhD., doc. RNDr. Ivan Ostrovský,
CSc., a prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave vo
svojom stánku prezentovala výsledky činnosti svojich centier excelentnosti výskumu,
ktoré pôsobia pri viacerých fakultách. Počas
jednotlivých dní sa na podujatí v rámci prezentácie vystriedali zástupcovia Jesseniovej lekárskej fakulty UK, pôsobiaci v Centre
excelentnosti pre perinatologický výskum,
Centra experimentálnej a klinickej respirológie a Centra excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii, zástupcovia Lekárskej
fakulty UK z Centra excelentnosti pre náhle
cievne mozgové príhody, zástupcovia Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK z Centra
excelencie fyziky komplexných systémov,
zástupcovia Filozofickej fakulty UK z Centra
excelentnosti pre spoločenské inovácie a zástupcovia Prírodovedeckej fakulty UK z Centra excelentnosti metód a procesov zelenej
chémie a Centra excelentnosti pre využitie
informačných biomakromolekúl v prevencii
ochorení a pre zlepšenie kvality života.
UK záujemcom a návštevníkom výstavy
sprostredkovala zaujímavé informácie o činnosti jednotlivých špičkových výskumných
pracovísk a prezentovala ich dosiahnuté výsledky. Zároveň bolo uvedené podujatie aj
veľmi vhodnou príležitosťou na nadviazanie
nových kontaktov s ostatnými excelentnými
vedeckými pracoviskami v rámci Slovenska.
Uvedená akcia bola zároveň aj možnosťou
oboznámiť širokú verejnosť o výsledkoch vedy
a výskumu realizovaného v rámci UK.
Mgr. Barbora Šujanová, Kancelária
európskych a národných projektov UK

15. ročník

Festivalu vedy a techniky 2012

				

dopadol nad očakávania

Festival vedy a techniky sa i tento rok uskutočnil v priestoroch Prírodovedeckej fakulty
UK počas novembrového týždňa vedy v dňoch 8. – 10. 11. 2012. Túto súťažnú pre
hliadku vedecko-technických prác mladých ľudí – žiakov stredných a základných škôl
zorganizovala AMAVET za pomoci mnohých partnerov a priateľov.
O prestíži celoštátnej prehliadky projektov
mladých vedátorov svedčí i fakt, že záštitu
nad týmto podujatím prevzal prof. Douglas
Dean Osheroff, nositeľ Nobelovej ceny za
fyziku, aby popularizoval vedu a techniku
aj na Slovensku. Tento výnimočný človek
navštívil Slovensko v júni tohto roku na pozvanie AMAVETu a s podporou Slovenských
elektrární, a. s., členom skupiny Enel.
Tri dni svoje projekty (celkovo ich bolo
68) obhajovalo spolu 103 súťažiacich z
rôznych kútov Slovenska, ktorých projekty
postúpili do celoštátneho kola a mohli sa
tak zúčastniť tejto jedinečnej prehliadky. So
svojimi projektmi (7) sa na Festivale vedy
a techniky 2012 zúčastnilo aj 16 mladých
ľudí, členov našich partnerských organizácií
zo Španielska, Belgicka a Českej republiky,
čím sa vytvoril priestor na vytvorenie medzinárodných priateľstiev.
Od príchodu účastníkov, cez registráciu,
otvárací ceremoniál, na ktorom sme privítali
aj veľvyslancov Španielskeho a Belgického

kráľovstva, prednášky až po samotnú prezentáciu súťažných projektov bolo na mieste, kde sa tieto mladé vedecko-technické
talenty sústredili, cítiť obrovské nadšenie,
snahu a emócie účastníkov, ako aj radosť
hodnotiteľov z toľkých kvalitných prác a
projektov. Všetko to vyvrcholilo zatváracím
ceremoniálom, na ktorom sa po zdĺhavej
porade hodnotiacej komisie predniesli dlho
očakávané výsledky. Sme veľmi radi, že
sme mohli mnoho projektov oceniť nielen
hodnotnými vecnými cenami, oceneniami
PriF UK, ako aj dekana fakulty, ale aj cenami od amerických asociácií a spoločností.
Najväčšími víťazstvami sú však určite
umiestnenia na medzinárodných súťažiach
v Európe, v Spojených arabských emirátoch a v USA. Postúpiť sa rozhodla hodnotiaca komisia celkovo 25 súťažiacich s 18
projektmi. Emócie, ktoré zatvárací ceremoniál vyvolal, boli také silné, že zasiahli snáď
každého, kto sa na ňom nachádzal.
Bronislava Czinegeová, AMAVET
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Týždeň vedy
a techniky

na FMFI UK
Aj v tomto roku sa Fakulta matema
tiky, fyziky a informatiky UK opätovne
začlenila medzi organizácie, ktoré
prispeli k bohatému programu Týždňa
vedy a techniky na Slovensku.
Bol to vlastne pracovný týždeň otvo
rených dverí s tým rozdielom, že sme
pre stredné a základné školy vytvorili
ponuku aktivít (prednášky, návštevy la
boratórií, workshopy, diskusné hry...).
S ponukou sme zoznámili všetky zá
kladné školy a stredné odborné školy
v Bratislave, ako aj všetky gymnáziá
na Slovensku. Každý záujemca si mo
hol vytvoriť vlastný program v súlade
s ponukou a dopredu sa naň prihlásiť.
Týždeň vedy a techniky začala malá
10-členná skupinka žiakov v pondelok zostrojením vlastných elektroskopov pomocou
jednoduchých pomôcok.
V utorok sa návštevníci zabavili skladaním
origami, diskusnou hrou „Klimatické zmeny“, zasúťažili si pri „Súboji na labilnej tácke“
a vypočuli si prednášky na témy „Pohľad na
svet z hľadiska časticovej fyziky“ a „Asteroid
Apophis – ohrozenie Zeme?“. Malá skupinka študentov mala možnosť navštíviť aj naše
excelentné laboratórium nanotechnológií a
nových materiálov. Takto sme sa cez globálne katastrofy, vedecké prístroje a detské
súťaže prebojovali do ďalšieho dňa.
V stredu sme sa cez tajomstvá vesmíru
a zneužívanie poznatkov o elektromagnetickom vlnení v reklame, prepracovali až k matematickému modelu vtipu a smiechovej kultúre informačnej technológie. To poobedie
sa návštevnosť našej akcie vyštverala nad
300 návštevníkov.
Vo štvrtok nám okrem štandardne sa opakujúcich prednášok vietor priniesol aj dve
nové prednášky. Jednu z matematiky pod
názvom „Ako (ne)vyzerá spojitá funkcia alebo Nespoliehajte sa len na obrázky“, kde
prednášajúci svojim nadštandardne živým
vystupovaním dokázal zaujať aj študentov silne proti-matematicky zaujatých. Druhá prednáška ukončila deň hudobným vystúpením
učiteľa katedry experimentálnej fyziky, ktorý
zahral na Panovej flaute, trojdierovej píšťale
a ako zlatý klinec programu na fujare vyrobenej z PVC trubiek, ktorej zvuk je na nerozoznanie od tradičnej drevenej.
Piatok priniesol veľký nápor na organizátorov, nakoľko tento deň nás navštívilo

viac ako 250 študentov. Najžiadanejšie boli
prednášky o škodlivosti mobilných telefónov či problematiky ako funguje mikrovlnka.
Veľký záujem prejavovali návštevníci takisto
o astronómiu (Slnko, Asteroid Aphopis, planéty Slnečnej sústavy), praktické aplikácie
poznatkov fyziky v praxi (meranie brzdných
dráh auta, elektromagnetické vlnenie, pokusy v mikrovlnke), či určeniu, kedy sa robot
stáva samostatne mysliacou bytosťou (Edukačná robotika).
Počas týždňa nás navštívili študenti 8
gymnázií, 3 stredných odborných škôl a 5
základných škôl. Celkovo nás navštívilo 690
študentov, ktorí strávili na pôde našej fakulty
spolu 1686 študento-hodín. Rada by som
sa poďakovala 25 prednášateľom z radov
zamestnancov a študentov, ktorí aj napriek
svojej plnej pracovnej vyťaženosti vedia
pripraviť aktivity pre žiakov základnej školy
či študentov stredných škôl tak, aby mali
o čosi pozitívnejší pohľad na vedu a veci
s ňou súvisiace.
Týždeň vedy a techniky 2012 na FMFI
UK bol opakovaním úspešnej minuloročnej
aktivity s ešte väčším pozitívnym ohlasom
u návštevníkov podujatia. Päť pracovných
dní dokonca nedokázalo pokryť požiadavky
návštevníkov, a tak už teraz máme ohlásené
dve triedy študentov, ktoré prídu nazrieť do
kotla vedy a techniky v labyrinte starých budov a nových vedomostí.
Soňa Gažáková, FMFI UK

Podujatia
aj pre deti
Okrem Festivalu vedy a techniky
sa na Prírodovedeckej fakulte UK
konali aj ďalšie zaujímavé podujatia.
Dňa 6. novembra sa uskutočnil seminár pri príležitosti 80. narodenín zakladateľa rastlinných in vitro kultúr na
Slovensku doc. Karola Erdelského,
CSc. Z odborných podujatí sa uskutočnil ešte Informačný deň projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, seminár o ochrane vodárenských zdrojov či prednáška o prenatálnom vývine ľudskej mliečnej dentície.
Pre deti a študentov stredných škôl
fakulta zorganizovala prednáškové
odpoludnie „Geologické problémy
očami mladých vedcov“, vychádzku
do centra Bratislavy s témou „Čo zau
jímavé možno vidieť na dekoračných
kameňoch?“ či prednášky o rádionuklidoch v životnom prostredí. Prehliadka fosílií v rámci Dňa otvorených
dverí v priestoroch Katedry geológie a
paleontológie na PriF UK bola otvorená nielen deťom.
LM
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Medicína hrou
Dňa 5. 11. 2012 zorganizovala Jes
seniova lekárska fakulta UK (JLF UK)
v Martine podujatie s názvom Medi
cína hrou. Podujatie sa uskutočnilo v
Simulačnom výučbovom centre JLF
UK v rámci Týždňa vedy a techniky na
Slovensku. Pre účastníkov bol pripra
vený bohatý program.

Mali sme vytvorené štyri stanoviská. Na
každom stanovisku dostali návštevníci malú
teoretickú inštruktáž a potom si mohli niektoré
z prezentovaných postupov prakticky vyskúšať. Prvé stanovisko bolo zamerané na kardiopulmonálnu resuscitáciu a správny postup oživovania novorodenca a dospelého pacienta na
rôznych resuscitačných figurínach. Návštevníci mali k dispozícii aj celotelový pacientsky

simulátor MetiMan, s ktorým mohli komunikovať,
sledovať jeho vitálne funkcie a v spolupráci s pedagógom si mohli vyskúšať externú defibriláciu
či nasimulovať viaceré život ohrozujúce stavy
(astmatický záchvat, šok).
Druhé stanovisko bolo zamerané na prezentáciu výučbových PC programov – animovaných 3D anatomických atlasov, fyziologických
atlasov, simulovaných experimentov, virtuálnych
pacientov a na možnosti využitia týchto softvérových modalít vo výučbe všeobecného lekárstva.
Súčasťou stanoviska bol aj kardiopulmonárny
simulátor Harvey, ktorý je využívaný na auskultačné vyšetrenie srdca a dýchacích ciest. Návštevníci mali možnosť počúvať normálny a patologický srdcový rytmus a tiež rôzne dychové
šelesty.
Gynekológii, pôrodníctvu a pôrodnej asistencii
bolo venované tretie stanovisko. Okrem modelov
informujúcich o ženských pohlavných orgánoch
a vývine plodu bol určite pre viacerých zaujímavý
pôrodný simulátor. V rámci „basic skills“ a ošetrovateľstva sme si pre návštevníkov pripravili nácvik
merania krvného tlaku, zavádzanie nazogastrickej sondy, cievkovanie, či odber venóznej krvi,
pri ktorom sme niekoľkokrát odskúšali aj naše
vedomosti aj zručnosti pri kolapsových stavoch.
Počas celého dňa navštívilo Simulačné výučbové centrum viac ako 400 ľudí – žiakov základných škôl, stredných škôl, gymnázií, prišli sa
pozrieť naši študenti a tiež laická verejnosť. Akcia sa skončila veľkým úspechom aj u zamestnancov, ktorí podujatie organizovali a my sa už
tešíme na druhý ročník.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA.,
JLF UK

Deň otvorených dverí
Do sprievodných aktivít realizova
ných v rámci týždňa vedy a techniky
sa Jesseniova lekárska fakulta UK
v Martine rozhodla zapojiť aj pros
tredníctvom Dňa otvorených dverí.
Podujatie sa uskutočnilo dňa 6. 11.
2012 v priestoroch Aula Magna a te
oretických ústavov JLF UK. Nosným
motívom bola prezentácia centier ex
celentnosti.
Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum sa zameralo na využitie operačnej techniky a videokonferenčnej platformy.
Priame prenosy z operačných zákrokov
realizovaných na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a Univerzitnej nemocnici
Martin (UNM) sa paralelne prepínali z dvoch
operačných sál do Aula Magna v priebehu
celého dopoludnia. Druhá časť prezentácie prebiehala na ústave fyziológie, kde sa
vykonávali klinicko-fyziologické vyšetrenia,
napr. registrácia zmien tlaku krvi, saturácia
krvi kyslíkom či vyšetrenie podielu svalovej
a tukovej hmoty v organizme.
Centrum experimentálnej a klinickej respirológie prezentovalo svoje prístrojové vybavenie, priestory a niektoré invazívne vyšetre-

nia prostredníctvom kontinuálne bežiaceho
videofilmu. Návštevníci mali tiež možnosť
vyskúšať si niektoré vyšetrenia dýchacích
ciest, napr. spirometriu či detekciu oxidu
dusnatého vo vydychovanom vzduchu.
Centrum excelentnosti pre personalizovanú terapiu ukázalo záujemcom metódy
používané v lekárskej biochémii, molekulovej biológii a genetike v priestoroch ústavu
lekárskej biochémie. Návštevníci si mali
možnosť po krátkej prezentácii prezrieť špičkovú techniku využívanú pri experimentoch
a vyskúšať si niektoré laboratórne
postupy.
V popoludňajších
hodinách
prebehla v Aula
Magna prezentácia jednotlivých
centier excelentnosti. Prezentácie boli zamerané
na predstavenie
všetkých zúčastnených
pracovísk, cieľov a aktivít
projektov,
na predstavenie

prístrojovej techniky a aktuálne výsledky.
Celkovo sme zaznamenali cca 300 návštevníkov. Prišli hlavne študenti stredných škôl
a gymnázií, ktorí majú záujem o štúdium na
našej fakulte, ale aj naši študenti prvého
a druhého ročníka, zaujímajúci sa o vedecko-výskumnú činnosť v rámci fakulty. Podujatie malo úspech aj v radoch laickej verejnosti, ktorá verí, že Deň otvorených dverí sa
na JLF UK stane tradičným podujatím.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA.,
JLF UK
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Pestrá mozaika podujatí na fakulte športu
Nedávno ukončený 9. ročník Týždňa vedy
a techniky patrí z pohľadu počtu podujatí, po
nuky, ako aj angažovanosti študentov, dok
torandov a mladých vedeckovýskumných
pracovníkov FTVŠ UK k tým vydareným. Zá
roveň presvedčil o schopnosti „telocvikárov“
úspešne organizovať nielen športové podu
jatia, ale zapojiť sa aj do oblasti zdanlivo me
nej atraktívnej.
V termíne od 5. 11. do 20. 11. 2011 sa
na fakulte uskutočnilo celkovo 13 podujatí,
ktorých cieľom bolo popularizovať vedecko-

výskumnú činnosť a prezentovať, čo sme
za uplynulý rok v oblasti výskumu vied o
športe dosiahli. A nielen to. Pestrá mozaika
a rôznorodosť tohtoročných sprievodných
akcií, od workshopov, vedeckých seminárov (s príznačným názvom „veda mladých“),
cez testovanie vybraných pohybových
schopností, súťaž až po medzinárodnú
konferenciu ponúkla veľa možností na odborné diskusie o problémoch v tejto oblasti
a ich riešeniach. Sprievodné podujatia fakulty boli začlenené do rôznych kategórií.
Dovolíme si priblížiť niektoré z nich.

Silák

Dekan prof. Holienka predniesol príspevok na konferencii o zaťažení hráča v športových hrách.

Športové hry
Medzinárodná vedecká konferencia
ŠPORTOVÉ HRY 2012 – ZAŤAŽENIE HRÁČA V ŠPORTOVÝCH HRÁCH sa konala pod
patronátom katedry športových hier a dekana FTVŠ UK prof. Miroslava Holienku, PhD.
Výsledky svojej vedeckej práce prezentovali
odborníci tak zo Slovenska, ako aj experti
z partnerských fakúlt a univerzít v Prahe,
Brne, Olomouci a Českých Budějoviciach.
Ďalšie pracoviská fakulty pripravili
workshopy a prezentácie diagnostických
metód a zariadení pri testovaní koinci
denčných reakčných schopností (katedra
športovej kinantropológie) alebo silových
a silovo-rýchlostných schopností (katedra
atletiky). Na katedre športov v prírode a plávanie zase odznela zaujímavá prednáška
prof. Piotrowskej z AWF Varšava „Porovnanie systému vedeckovýskumnej činnosti a
vzdelávania v oblasti plaveckých športov na
FTVŠ UK a AWF“.
Verím, že úspešnou organizáciou podujatí
prispela aspoň čiastočne Fakulta telesnej
výchovy a športu UK k naplneniu posolstva
Týždňa vedy a techniky – vytvárať podmienky pre rozvoj vedy a techniky, stimulovať
záujem mladých ľudí o vedu a techniku,

o kariéru vo výskume a vývoji, ako aj zvýšiť
informovanosť odbornej i laickej verejnosti
o úlohe vedy v každodennom živote.
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová,
prodekanka FTVŠ UK,
Mgr. Iľja Číž, PhD., Katedra gymnastiky
FTVŠ UK

Súťaž SILÁK 2012 INDOOR CROSSFIT
CHALLENGE (ktorú už tradične organizovala katedra gymnastiky) nadviazala na zmenu štýlu silového porovnávania študentov
FTVŠ UK z predchádzajúcich rokov. Tento
ročník bol však iný ako tie predchádzajúce
a rozhodne už nebol pre každého. Súťažné disciplíny spôsobovali rešpekt a viacerí
účastníci zdôrazňovali ich náročnosť. Nakoniec však súťažiaci preukázali fyzické a
morálno-vôľové kvality na vysokej úrovni.
V kvalifikácii bolo potrebné dosiahnuť najlepší čas pri vykonaní 10 zhybov, 20 drepov
so vzpažením, 30 jednoručných trhov, 40
kľukov, 50 výskokov na plyobox, 60 dvojšvihov cez švihadlo a 70 sed-ľahov. Vo finále
na potenciálnych adeptov čakala lahôdka
v podobe testu Burpee (tzv. angličáky),
s charakteristickým názvom „Death by burpees“. Povinné víťazstvo v kategórii mužov
si odniesol slovenský Mr. Crossfit – Jindro
Tovaryš, študent 3. roka magisterského štúdia v programe Šport a zdravie.

k a r i k at ú r a

Anton Lednický, FTVŠ UK
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Cena ministra školstva

						pre Lekársku fakultu UK
Na slávnostnom galavečere Týždňa
vedy a techniky na Slovensku boli dňa 8.
novembra 2012 ocenené osobnosti vedy
a techniky Cenou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Dušana Čaplovi
ča za rok 2012. Jednu z cien v kategórii
vedecko-technický tím roka získal Ústav
lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a te
lemedicíny LF UK v Bratislave pod vede
ním prednostky ústavu prof. MUDr. Eleny
Kukurovej, CSc., za organizáciu sprievod
ných podujatí Týždňa vedy a techniky na
Slovensku pre žiakov základných a stred
ných škôl v Bratislave.
V rokoch 2004 – 2012 realizačný tím
ústavu obsahovo a organizačne zabezpečil v týždni vedy ako sprievodný program
medzinárodných konferencií celoživotného
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, hasičských záchranárov a edukácie pacienta,
pestré aktivity zamerané na popularizáciu
vedy. Medzi nimi boli vedecké cukrárne a
kaviarne, workshopy, tvorivo-objavné dielne
pre žiakov bratislavských základných a stredných škôl. Všetky popularizačné podujatia sa

konali v spolupráci so špecializovanými pracoviskami LF UK, UN a DFNsP v Bratislave
ap. Tieto aktivity zastrešil projekt „Význam
fyziky pre medicínu, zdravie a jeho ochranu“.
Rozvinula sa široká tematická spolupráca:
Vytváranie a zvyšovanie zdravotnej
gramotnosti – prvá pomoc jedincovi realizovaná deťmi v podmienkach rozličných situácií, zvládnutie dietetických chýb.
Tematický projekt „Moja zázračná ruka“
– čo by som ako vedec musel vedieť a urobiť, aby som pomohol tým deťom, ktoré ju
nemajú. Tvorivé dielne uvedené prednáškami vysvetľujúcimi úlohu ruky z pohľadu biofyzika, lekára, umelca, športovca, psychológa
ap. boli zamerané na rozvoj tvorivých schopností detí, vyjadrenie ich predstáv a znalostí
o funkcii ruky prostredníctvom kresby.
Osobná obrana detí v spolupráci s o. z.
„Spoločne proti kriminalite“. Animoterapia
– pomoc asistenčných a vodiacich psov (v
spolupráci s výcvikovým strediskom ČR).
Ústav sa tiež dlhodobo zaoberá aj výskumom, vývojom a výrobou jednoduchých
fyzikálnych modelov fyziologických a patologických dejov v ľudskom organizme a mode-

lovaním vplyvu fyzikálnych faktorov životného
prostredia v prevencii a liečbe chorôb. Tieto
modely boli vystavované na WORLDDIDACu
v Bangkoku, Singapure, Bazileji, Mexico
City a boli ocenené na výstavách didaktických prostriedkov MEDACTA Nitra a NOVTECH Žilina.
Obidva smery takmer dvadsaťročného
projektu dopĺňa aj celý rad publikácií pracovníkov ústavu zameraných na motiváciu detí
a mládeže pre ich budúcu vedeckú orientáciu, ktorá ani v súčasnosti nie je u nás docenená, a tým sa stáva pre nádejnú budúcu
generáciu neatraktívna.
Bez významnej podpory manažmentu UK,
LF UK a všetkých zúčastnených spolupracujúcich pracovísk a jednotlivcov, takmer vždy
vo svojom voľnom čase a s maximálnym
nasadením, by sa však ťažko dala rozvinúť
taká bohatá a rôznorodá činnosť, ktorú teraz bilancujeme a ktorú si všimla a ocenila
aj výkonná moc tejto krajiny udelením ceny
ministra.
RNDr. Eva Kráľová, PhD.,
a prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., LF UK

Kálmán Thaly, deformácie a dezinterpretácie v literatúre
Dňa 7. novembra 2012 sa v priestoroch Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky
konalo vedecké sympózium so zahraničnou účasťou s názvom Falzifikát a pseudoidentita v literatúre. Organizátorom bola Katedra
maďarského jazyka a literatúry FiF UK.
Spoločným menovateľom prednášok,
ktoré boli zaradené do troch sekcií, bola
otázka „pravosti“ autora, ako aj autenticity
vzniknutého diela. Ústrednou témou bola
tvorba a dielo historika a básnika Kálmána Thalyho, ktorý sa v závere svojho života
usadil v Bratislave. Na sympóziu sa zúčastnili predstavitelia všetkých univerzitných
vedeckých pracovísk na Slovensku, ktoré
sa venujú výskumu v oblasti maďarského
jazyka, literatúry a kultúry (Bratislava, Nitra, Komárno, Banská Bystrica). Prítomný
bol aj Krisztián Benkő, popredný maďarský
odborník, znalec Thalyho tvorby. Jeho výskumy vo významnej miere prispeli k zmene postojov maďarskej literárnej verejnosti
v otázke významu tvorby tohto známeho
„falšovateľa“ kuruckých piesní. Benkő sa
ohradil voči tvrdeniam dlhodobo platnej
literárnej tradície, ktorá Thalyho negovala
predovšetkým na báze vedome podnecovaných predsudkov, a tým ho vlastne posunula na okraj literárneho kánonu.
Thaly bol témou prednášok Zoltána Csehyho aj Gabriely Brutovszkej. Csehy sa
venoval bizarným politickým, psychosexu-

álnym technikám falšovania a popierania
významu Thalyho básnickej tvorby, kým
Brutovszká hovorila o možných cestách recepcie Thalyho diel.
Ďalšie prednášky dňa sa k ústrednej
téme hlásili skúmaním rôznych aspektov
vzniku deformácií a dezinterpretácií v pro-

cese literatúry. Profesor Ondrej Mészáros
hovoril o konkrétnom prípade plagiátorstva
vo filozofii a o jeho následkoch v česko-slovensko-maďarsko-rakúskom kultúrnom
priestore. Prednáška Anikó Polgárovej sa
sústredila na problémy postupov tzv. rekonštrukčných prekladov, József Keserű sa
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Konferencia

o aktuálnych problémoch
folkloristiky v strednej Európe
Vedecké semináre a konferencie,
ktoré majú v česko-slovenskom kontex
te tradíciu od polovice šesťdesiatych
rokov 20. stor., v tomto roku rozšírili
svoj záber na reflexiu aktuálnych tém,
ktorým sa venujú aj bádatelia z Maďar
ska, Srbska a Rumunska. S iniciatívou
tentokrát prišli kolegovia z jubilujúceho
Výskumného centra európskej etnoló
gie Fórum inštitútu pre výskum menšín
v Komárne. Na konferencii Aktuálne
otázky folkloristiky v strednej Európe,
ktorá sa konala 9. – 10. 11. 2012 v Ko
márne, sa koncepčne, organizačne a
finančne spolupodieľali Katedra etno
lógie a kultúrnej antropológie FiF UK,
Národopisná spoločnosť Slovenska a
Katedra sociológie Pedagogickej fakul
ty Univerzity J. Selyeho.
venoval falšovateľom rukopisov a Krisztián
Benyovszky otázkam nepravých Holmesov
a nepravých Watsonov v kontexte literatúry
a filmovej tvorby. Gergely Vida tematizoval
otázku sfalšovanej identity v denníku Árpáda Tőzséra v súvislosti s filmom Martina
Scorseseho. Péter H. Nagy zaujal poslucháčov odkrývaním konšpiračných teórií
a Anikó Dušíková hľadala odpoveď na otázku, prečo sa považuje za autora – prekladateľa románu Bendegucz aj Lajos Schedius.
V rámci poobedňajšieho programu sa
účastníci a hostia sympózia zúčastnili na
slávnostnom kladení venca na hrob Kálmána Thalyho na evanjelickom cintoríne na
Kozej ulici v Bratislave. Atmosféru umocnilo
literárne pásmo zostavené z básní autora
v interpretácii študentov Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK.
Záver dňa patril prednáškam Zoltána
Németha, Gabriely Csizmadia Petresovej
a Ildikó Hizsnyaiovej. Németh zapojil do výkladu literárneho javu teóriu sietí, Petresová
sa venovala apokryfom K. Čapeka a Hizsnyaiová analyzovala zásahy cenzúry do textu
Feldekovho románu Van Stiphout v kontexte maďarského prekladu diela.
Organizátori sympózia plánujú zverejnenie prednášok aj knižnou formou, v roku
2013 (pravdepodobne) vo vydavateľstve
Kalligram.
PhDr. Anikó Dušíková, PhD., FiF UK

Podujatie sa konalo v rámci Týždňa vedy
a techniky a bolo zároveň súčasťou pripomenutia si 15. výročia vzniku výskumného
centra. Centrum tvorí inštitucionálne zázemie etnologického výskumu Maďarov
na Slovensku a jeho náplňou je vedecký
výskum ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku, dokumentácia (audiovizuálny archív,
archív fotografií, rozsiahla odborná knižnica) a publikovanie výsledkov výskumov.
Pracovisko sa zapája aj do medzinárodných výskumných projektov: do výskumu
interetnických vzťahov, ľudového náboženstva a malých sakrálnych pamiatok, výskumu zmien ľudovej kultúry atď., čo v podobe
knižných a časopiseckých publikácií dokumentovala aj výstavka počas rokovania
konferencie.
Konferencia sa venovala dvom hlavným
okruhom – terminologickým otázkam folkloristiky a aktuálnym otázkam stredoeurópskej folkloristiky. K prvému okruhu
predniesol vstupný referát prof. PhDr. Vilmos Voigt, DrSc., (Maďarsko) a analyzoval
v ňom koncepty, pojmy a terminológiu folkloristiky tak, ako boli vymedzené v jednotlivých národných encyklopedických a slovníkových syntézach. V druhom tematickom
okruhu predniesla referát doc. PhDr. Eva
Krekovičová, DrSc., (Slovensko), charakte-

rizujúc hlavné súčasné tematické a metodologické smerovania folkloristického bádania
v strednej Európe. Na obe podnetné vystúpenia nadviazali ďalší referujúci a venovali sa
napríklad projektu pripravovaného slovníka
folklórnej naratológie, prejavom materiálnej
kultúry a folklorizmu v procesoch konštruovania národnej identity, fenoménu folklorizmu
a jeho funkciám v jednotlivých národných
kultúrach či využívaniu súčasných komunikačných technológií – internet ako médium
šírenia tradičných i nových obsahov a žánrov.
K sedemnástim predneseným referátom
bola živá priama i kuloárová diskusia. Príspevky v podobe štúdií organizátori plánujú vydať
v samostatnej ročenke Acta Ethnologica
Danubiana, ktorú vydáva Výskumné centrum
európskej etnológie – Fórum inštitút pre výskum menšín.
Prínos medzinárodnej konferencie Aktuálne otázky folkloristiky v strednej Európe
vidíme aj v tom, že inšpirovala koncepčne
pripraviť a zorganizovať odborné stretnutie
k aktuálnej a živej problematike tzv. druhej
existencie folklóru – k folklorizmu so snahou
o interdisciplinárne uchopenie problematiky.
doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc.,
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie
FiF UK
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Vedecká činnosť
v podaní najmladšej fakulty UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
UK je síce najmladšou fakultou Univerzi
ty Komenského v Bratislave, ale svojou
vedeckou činnosťou vôbec nezaostáva.
Naopak, svojimi publikačnými, projekto
vými a ďalšími vedeckými aktivitami patrí
už v súčasnosti medzi významné vedecké
pracoviská na Slovensku, ktoré sú však
známe aj v medzinárodnom meradle.
Za najväčšie pozitíva vedecko-vý
skumnej činnosti možno považovať urči
te grantovú, resp. projektovú úspešnosť,
a to tak v domácom, ako aj zahraničnom
meradle. Na fakulte sa aplikujú projekty
predovšetkým základného výskumu v spo
ločenských vedách – v sociálnej a pracov
nej psychológii, politológii, sociálnej an
tropológii, ekonómii, európskych štúdiách
a verejnej politike.

Vedecké projekty
Na FSEV UK nemožno jednoducho konštatovať, že domáce projekty majú prevahu nad

zahraničnými. Skutočnosť je taká, že práve
zahraničné výskumné a výskumné networkové projekty mierne prevažujú nad domácimi, prevažne financovanými z ministerstva
školstva a APVV. Aktuálne implementované
projekty tak predstavujú širokú škálu výskumného zámeru a ich výsledky prispievajú
k budovaniu multidisciplinárneho prostredia
na fakulte. Sú do nich zapojení aj najmladší
výskumní pracovníci, študenti doktorandského štúdia.

Podoby New Public Managementu a
aplikácia jeho princípov v podmienkach
Slovenska: projekt VEGA chce priniesť prvý
ucelený text na tému New Public Managementu (NPM). Bude obsahovať nielen teoretické aspekty tohto fenoménu, ale aj jeho
príklady a využitie v slovenskom prostredí.
Publikácia a výskum budú prínosom nielen
pre študentov a vedeckých pracovníkov, ale
aj pre spoločenskú prax politikov, úradníkov,
manažérov a iných pracovníkov zaoberajúcich sa prácou, zlepšovaním a reformou
verejného sektora na Slovensku. Cieľom je
preto doplniť medzeru vo vednej oblasti verejnej správy na Slovensku o odbornú publikáciu, ktorá však má ambíciu osloviť aj širšiu
odbornú verejnosť.
Výskumný projekt Motivácia k výkonu,
teória, empíria, diagnostika nadväzuje

na predchádzajúce projekty zaoberajúce sa
high potential mladými manažérmi a kariérovým poradenstvom pre vysokoškolákov.
Cieľom projektu je sumarizovať základné
poznatky o teóriách motivácie k výkonu a
prepojiť ich s aktuálnymi empirickými zisteniami na Slovensku. Významným prínosom
výskumu bude zmapovanie aktuálnych možností psychologickej diagnostiky motivácie
k výkonu, predstavenie špecifík vybraných
diagnostických metodík, s dôrazom na prezentáciu psychometrických vlastností pôvodných originálnych metodík testovania.
Výsledkom budú zdôvodnené odporúčania

na používanie konkrétnych diagnostických
metód motivácie k výkonu pre robenie výberu pracovníkov, retenciu/udržanie kvalitných
pracovníkov, a diagnostiku motivácie k výkonu v iných kontextoch štúdia a práce.
Výskumný projekt VEGA Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy v podmienkach nedokonalej konkurencie
implementujú zamestnanci Oddelenia ekonómie v rámci Ústavu verejnej politiky a ekonómie. Prvým cieľom grantu je konštrukcia
a analýza teoretického modelu všeobecnej
ekonomickej rovnováhy v ekonomike s oligopolnými trhmi, s nekonečným horizontom,
s verejnými statkami, firmami, komerčnými
bankami, vládou, centrálnou bankou a odborovými zväzmi. Použitý koncept rovnováhy
berie do úvahy možnosť spolupráce v rámci
koalícií ekonomických subjektov. Dôležitá
je identifikácia podmienok, pri splnení ktorých je rovnovážny vektor užitočnosti spotrebiteľov silne paretovsky efektívny. Druhým
cieľom grantu je aplikácia teoretických poznatkov pri špecifikácii modelov spočítateľnej všeobecnej rovnováhy (CGE modelov)
slovenskej ekonomiky.
Projekt MEDEA – Models and their Effects on Development paths: an Ethnographic and comparative Approach to
knowledge transmission and livelihood
strategies, financovaný zo 7. rámcového
projektu. Vedúcim pracoviskom je Anthropology Department at Goldsmiths College,
London a má 5 medzinárodných partnerov
vrátane UK. Zameriava sa na zber etnografických údajov spolu s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi modelmi na skúmanie a predikciu
vzorov adaptácie, sietí socio-ekonomického
rozvoja a potenciálnych príležitostí na inovácie v súčasnom globálnom kontexte. Projekt
je v súčasnosti v záverečnej fáze, pričom
Ústav sociálnej antropológie v nadväznosti
na jeho výsledky pripravuje ďalšie výskumné
žiadosti.
Projekt AHRC – Culture and the Mind,
ktorý vedie Univerzita v Sheffielde vo Veľkej Británii, implementoval a ukončil v tomto období Ústav sociálnej antropológie. Na
projekte sa podieľali bádatelia zo 16 univerzít a výskumných pracovísk, a cieľom bolo
uskutočniť interdisciplinárny výskum vplyvu
kultúrnych faktorov na kognitívne schopnosti
a preskúmať kognitívne a evolučné základy
kultúry.
Ďalším medzinárodným projektom je
Central and Eastern Europe beyond
Transition – Convergence or Divergence in Europe, financovaný z European Science Foundation v rámci schémy
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Forward Look. Cieľom bol pokus o identifikáciu budúcej výskumnej agendy v sociálnych vedách v strednodobom horizonte
5 – 10 rokov. Na výstupoch projektu participovalo viac ako sto expertov a vedcov
z európskych krajín, ktorí formulovali pravdepodobné scenáre ďalšieho vývoja a identifikovali tematické zameranie (clustre)
výskumu v ekonómii, sociológii, politológii
a miestnej správe. Záverečná správa odporúča zastúpenie problematiky vývoja stredovýchodnej Európy v medzinárodných komparatívnych výskumoch, potrebu investícií
do výskumnej infraštruktúry, presadzovanie
akademickej nezávislosti a kvality výskumu,
podporu vedúcich pozícií akademikov zo
stredovýchodnej Európy vo výskumných
konzorciách, posilnenie ľudského kapitálu
a výskumných kapacít v spomínaných oblastiach.
Trojročný výskumný projekt APVV EUFORPOL – Meniaci sa systém zahraničnej politiky EÚ a malé členské štáty implementujú výskumní pracovníci Ústavu
európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK a Katedry politológie FiF UK.
EUFORPOL skúma vznikajúci systém vytvárania zahraničnej politiky EÚ a úlohu malých
členských štátov v tomto systéme z hľadiska
teoretických a metodologických prístupov
politológie, medzinárodných vzťahov, organizačnej teórie, práva a sociálnej antropológie.
Výskumným projektom v rámci schémy
rozvojovej pomoci Slovenskej agentúry pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je projekt Výskum a vzdelávanie v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí pre Bielorusko. FSEV UK sa snaží
do výskumných aktivít zapojiť aj medzinárodných partnerov a prepojiť požiadavky výskumu na požiadavky aplikačnej praxe. Práve
tento projekt vytvoril novú schému spolupráce s Bieloruskom, ktorá sa postupne
rozširuje aj na ďalšie krajiny regiónu, resp.
konceptu Východného partnerstva v rámci
Európskej únie.
Cieľom výskumného projektu, finančne
podporeného v rámci Vyšehradského fondu,

ktorý sa realizuje v rámci kurzu „Komparatívna politika – Stredná Európa“, je analýza rozličných politických koncepcií, týkajúcich sa konštrukcie regiónu Strednej Európy
a zvýrazniť špecifiká jeho vývoja v minulosti
a v súčasnosti. Stredná Európa predstavuje
jeden z najdôležitejších regiónov rozšírenej
EÚ. Úspech integrácie štátov Vyšehradskej
skupiny nie je iba záležitosťou vzťahov medzi
jednotlivými štátmi regiónu a inštitúciami EÚ,
ale aj vzťahmi medzi všetkými štátmi regiónu
navzájom. Preto zámerom kurzu je prekonať
orientáciu výlučne na jednotlivé národné štáty, ale aj na rozvoj komparatívneho a regionálneho prístupu pri zohľadnení postavenia
všetkých vyšehradských štátov.
Najnovšími príspevkami do rodiny projektov na fakulte sú projekty Jean Monnet Chair
– Transformation of European Political
Order in the post-Lisbon constellation,
zameriavajúci sa na výskum a následne
vzdelávanie v oblasti zmien, ktoré so sebou
v rámci vývoja Európskej únie priniesla Lisabonská zmluva. Ďalším je projekt financovaný v rámci vytvárania tzv. výskumných sietí
cez Erasmus Network, projekt EUPRHA
– European Universities on Professionalization on Humanitarian Action. Tento projekt je zameraný na aktuálny výskum
v oblasti humanitárnej intervencie ako súčasti zahraničnej politiky EÚ a budovanie
spoločných štandardov a odporúčaní pre
Európsky parlament a Komisiu.

Publikačná činnosť
Výrazným prvkom vedeckej činnosti na
fakulte je publikačná činnosť. Počet karentovaných a impaktovaných publikácií je v pomere k počtu zamestnancov vo vede a výskume vysoký a táto kvalitatívna požiadavka
sa premieta aj do kritérií pre habilitačné
a inauguračné konanie na fakulte. Významne
k napĺňaniu tohto ukazovateľa prispievajú aj
študenti doktorandského štúdia.

Študentská vedecká odborná
činnosť
Študentská vedecká odborná činnosť sa
na fakulte realizuje v menšom rozsahu, a to

na Ústave aplikovanej psychológie. Aj keď je
zámerom podporovať túto vedeckú aktivitu
najmladších výskumníkov, najúspešnejším
z hľadiska kvantitatívnych výsledkov bol rok
2010, kedy sa na fakultnom kole zúčastnilo
7 prác. V celoslovenskom a medzinárodnom
kole ŠVOK 2010 získali študentky Hana Harenčárová a Lenka Kostovičová 2. miesto.

Výskumné semináre a konferencie
Ústavy fakulty ako základné pedagogické a výskumné jednotky zabezpečujú výskumné semináre, ktoré vytvárajú priestor
pre výskumníkov, doktorandov či pozvaných
domácich a zahraničných odborníkov na
prezentovanie výsledkov svojho výskumu,
odbornú diskusiu a reflexiu k záverom výskumu. Táto forma komunikácie vo výskume
sa osvedčila pri kariérnom raste zamestnancov a je reflektovaná aj v pomerne vysokom
percente úspešných absolventov doktorandského štúdia na fakulte, v troch akreditovaných študijných programoch: európske
štúdiá a politiky, sociálna a pracovná psychológia, sociálna antropológia.
Fakulta v rámci podpory vedy a výskumu
organizuje alebo sa spolupodieľa na organizácii vedeckých konferencií. Každoročne
sa uskutočňuje konferencia alebo workshop
v oblasti ľudských práv a spoločná česko-slovenská medzinárodná konferencia z oblasti psychológie – Psychologické dni (každý
nepárny rok sa konajú Psychologické dni na
Slovensku).

Aplikačná prax alebo výskumné
centrá
Výskum v oblasti spoločenských vied je
pomerne náročný a veľmi ťažko sa kvantifikujú jeho výsledky, a to prevažne v porovnaní
s matematickými či prírodnými vedami. Napriek tomu sa na fakulte darí prepojiť aktuálne výsledky partikulárnych výskumov s praxou, a to práve prostredníctvom výskumných
centier, konkrétne UNESCO centra pre výchovu k ľudským právam a Centra psychologických expertíz a poradenstva. UNESCO
centrum pôsobí ako celouniverzitné vedecké virtuálne pracovisko a je zamerané na
oblasť ľudských práv. V súčasnosti implementuje projekty NK MOST a pripravilo projekty v rámci APVV, VEGA a medzinárodnej
siete UNITWIN. Centrum psychologických
expertíz a poradenstva začalo formálne svoju činnosť od 1. 9. 2012, ale nadviazalo na
výskumné aktivity realizované Ústavom aplikovanej psychológie ešte v rámci univerzitne
budovaného Centra transferu technológií.
Okrem toho Ústav aplikovanej psychológie
je zapojený do činnosti Centra excelentnosti
SAV CESTA, kde v spolupráci s Ústavom experimentálnej psychológie SAV v Bratislave
participuje na projekte riešenia problematiky
strategického rozhodovania.
PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.,
prodekanka FSEV UK
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Ženy vo vede
V novembri v rámci Týždňa vedy a tech
niky na Slovensku 2012 usporiadali Príro
dovedecká fakulta UK spoločne s Filozo
fickou fakultou UK výstavu „Ciencia EX
AEQUO”. Záštitu nad výstavou prevzali
rektor prof. Karol Mičieta a veľvyslanec
Španielskeho kráľovstva Félix Valdés y Va
lentín-Gamazo, ktorí ju spoločne za účasti
autorky otvorili 6. novembra 2012 na pôde
PriF UK v Mlynskej doline. Partnermi vý
stavy boli tiež Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a firma Sféra, a. s.
Výstava Ciencia-Ex-Aequo pozostáva z dvanástich olejomalieb od španielskej maliarky
Margarity Cimadevila. Je venovaná histórii niekoľkých vedeckých objavov, na ktorých sa podieľali ženy, pričom ich práca nebola dostatočne
uznaná a ocenená a vedecká komunita má voči
nim istú podlžnosť. Autorka vyštudovala chémiu na Universidade da Coruña a dnes pôsobí
na High School Urbano Lugrís, Coruña. V roku
2003 sa zúčastnila na letnej škole pre stredoškolských učiteľov v CERN-e a táto skúsenosť
ju inšpirovala k vytvoreniu cyklu obrazov, ktorými
vzdala poctu úžasnému príspevku niekoľkých
žien k mimoriadnym vedeckým objavom 20. storočia. V prvej polovici 20. storočia museli ženy
pracujúce vo vede prekonávať mnoho prekážok
a vyrovnávať sa s nemalými ťažkosťami, ak chceli
dosiahnuť uznanie vedeckej komunity. Výstava
kladie mnohé otázky, najmä však jednu: „Čo by

tieto ženy dosiahli, ak by pracovali za súčas
ných podmienok?“ Jej cieľom bolo tiež prehĺbiť slovensko-španielsku kultúrnu spoluprácu,
posilniť väzby medzi humanitnými a prírodnými
vedami, ukázať mladým ľuďom krásu vedy a inšpirovať prírodovedcov, aby túto krásu skúšali
propagovať vo svojej práci.
Margarita Cimadevila vybrala pre výstavu životné osudy 12 žien.
Lise Meitner (1878 - 1968) urobila výpočty,
ktoré viedli k objavu jadrovej štiepnej reakcie.
O. Hahn ju ignoroval ako spoluautorku, keď bol
ocenený Nobelovou cenou za fyziku. Nobelovský výbor chybu čiastočne odčinil v r. 1966, keď
Hahn, Meitner a Strassman dostali medailu E.
Fermiho. Od r. 1997 má chemický prvok s číslom 109 názov Meitnerium.
Ida Tacke (1896 - 1978) spolu s manželom
objavili prvok Rénium predpovedaný Mendelejevom. Avizovala tiež možnosť jadrového štiepenia
ťažkých prvkov. Tri razy bola nominovaná na Nobelovu cenu, ale nikdy ju nedostala.
Annie Cannon (1863 - 1941) v r. 1901 1912 vypracovala tzv. Harvardský systém na klasifikáciu spektrálnych typov hviezd založený na
sekvencii OBAFGKM, tento bol v r. 1910 prijatý
ako štandard Medzinárodnej astronomickej únie
(IAU).
Cecilia Payne (1900 - 1979) v r. 1925 navrhla teóriu, podľa ktorej sú hviezdy zložené hlavne z vodíka a hélia. Jej súčasníci astronómovia
teóriu ignorovali štyri roky, kým ju jeden z nich

Margarita Cimadevila pred svojimi obrazmi. Foto: OVV RUK

sám nepotvrdil. Teória objasňuje podstatu jadrovej syntézy, ktorá produkuje energiu hviezd.
Chien-Shiung Wu (1912 - 1997) podala v r.
1957 experimentálny dôkaz, že v mikrosvete príroda rozlišuje medzi pravým a ľavým (tzv. „no conservation of parity“). Napriek tomu, že bola jediná,
ktorá tento fakt experimentálne dokázala, Nobelovu cenu za fyziku v roku 1957 dostali vedci, ktorí
tento jav teoreticky zdôvodnili.
Marguerite Perey (1909 - 1975). Chemici hľadali prvok s atómovým číslom 87 (francium) už od
roku 1925. Až v r. 1939 sa to podarilo Marguerite
Perey. Svoj objav musela obhájiť v tvrdej konkurencii viacerých laboratórií.
Emmy Noether (1882 - 1935). Hoci jej hlavným odborom bola algebra, Emmy sa zaujímala aj
o teóriu relativity. Pre svoj talent bola uznávaná a
oceňovaná jej súčasníkmi v matematickej komunite, napriek tomu pracovala za nízku mzdu a prevažná časť jej výsledkov sa zjavila v publikáciách
autorizovaných jej kolegami a žiakmi.
Rosalind Franklin (1920 - 1958) nafotila začiatkom 50. rokov 20. storočia povestnú RTG-snímku
č. 51, ktorá neomylne potvrdzovala dvojzávitnicovú štruktúru dezoxyribonukleovej kyseliny (DNA).
Udelenie Nobelovej ceny za objav štruktúry DNA v
r. 1958 bezo zmienky o príspevku R. Franklin bolo
vedeckou obcou často spochybňované.
Jocelyn Bell (1943) objavila pulzary počas
práce na doktorskej dizertácii. Jej školiteľ dostal
za tento objav Nobelovu cenu v r. 1974. Hoci
bola uvedená na publikácii k objavu pulzarov, jej
meno nebolo vôbec spomenuté pri odovzdávaní
ceny. Ruský astrofyzik J. Šklovskij ju vyhľadal v r.
1970 na valnom zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie so slovami: „Miss Bell, you have
made the greatest astronomical discovery of the
twentieth century.“
Nettie Stevens (1861 - 1912) v r. 1905 objavila, že chromozómy X, Y sú kľúčové pre určenie
pohlavia. Takmer súčasne ten istý objav publikoval renomovaný genetik. Napriek tomu, že bola
prvou Američankou uznávanou vo vede, musela
sa často vyrovnávať s tendenciou odsúvať ju na
„druhé“ miesto a bagatelizovať jej prínos pre genetiku.
Henrietta Leavitt (1861 - 1921) študovala
súvis medzi periódou svetelných zmien hviezd a
ich priemernou svietivosťou. Jej výskum bol fundamentálnym príspevkom k určeniu vzdialeností
medzi galaxiami a k stanoveniu rozmerov vesmíru.
Posmrtne bola nominovaná na Nobelovu cenu.
Inge Lehmann (1888 - 1993). V r. 1936 objavila existenciu vnútorného jadra Zeme a v r. 1945
oblasť, kde sa skupenstvo jadra mení z tuhého
na kvapalné (Lehmannovej diskontinuita). Patrí
k priekopníčkam modernej seizmológie.
Ivan Černušák, PriF UK
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Keď výtvarníci
hrajú s hudobníkmi
Mimoriadny úspech mal už desiaty ročník
festivalu Ars Nova Cassoviae a tretí ročník
festivalu ISCM New Music Day, ktoré sa
konali v dňoch 11. až 15. novembra 2012

v Dome umenia v Košiciach. Nesporne aj
zásluhou Ústavu umelecko-edukačných
štúdií a oboch umeleckých katedier brati
slavskej Pedagogickej fakulty UK.

Pocta Bielej panej
Na vysokoškolskom internáte Družba UK dňa 9. novembra 2012 odhalili pamätnú
tabuľu – poctu hrdinke protifašistického odboja Františke Hrubiškovej, známej ako Biela
pani.
Obdivuhodnú statočnosť a odvahu Bielej panej si na spomienkovom stretnutí pripomenuli členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), predstavitelia
bratislavskej mestskej časti Karlova Ves, ako i predstavitelia Francúzskeho veľvyslanectva v SR. Na spomienke nechýbal ani rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof.
Karol Mičieta. Iniciátorkou pamätného aktu bola členka miestnej organizácie SZPB Viera
Komzalová.
Františka Hrubišková sa narodila v októbri 1892. Maturovala vo Viedni na zdravotnej škole, získala aprobáciu anestéziologičky, v čase prvej svetovej vojny pracovala ako
dobrovoľná ošetrovateľka Medzinárodného červeného kríža. Počas rokov 1944 – 1945
pomáhala prevádzať francúzskych partizánov zo západného Slovenska do oblasti Turca.
Po skončení druhej svetovej vojny sa vrátila k svojmu pôvodnému zamestnaniu zdravotnej sestry. Z Bratislavy sa presťahovala do Trenčína, kde zomrela vo veku 92 rokov (v
januári 1984).

Odvahu Bielej panej bude pripomínať pamätná tabuľa na internáte Družba – na mieste, kde kedysi stál jej rodný dom.
					
AK

Prirodzene nás zaujíma predovšetkým prínos našich študentov do takýchto jedinečných
akcií. Hudbu zahraničnú pozdravili poslucháči
Katedry výtvarnej výchovy PdF UK prostredníctvom výtvarných interpretácií skladby Te deum
od Arvo Pärta.
V mladom podaní vznikajú dobré diela, aby
hľadali svoj výraz. Sú to predovšetkým práce,
ktoré majú v sebe veľkú časť dobrého štandardu a osobitosti. Boli prínosom celej akcie.
V zastúpení desiatok diel, ktorých úroveň zastrešovali mená takých pedagógov, ako doc.
Stanislav Harangozó, akad. mal., Mgr. art.
Dominika Horáková, ArtD., a akad. soch. Alojz
Drahoš, PhD.
Vidieť a stretnúť sa s výtvarným umením na
takejto akcii je vždy prínosom. Lebo ide o prvé
kontakty študentov s verejnosťou, prvé pohľady cudzích ľudí na ich tvorbu a spätné odkazy k prijímateľovi. Úspech prichádza vždy po
dobrom začiatku. A dobrý tvorca začína mnohokrát.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Umelecké víťazstvo
je satisfakciou
XIV. Medzinárodný festival umenia
v talianskom meste Porto Sant ´Elpidio mal v hlavičke krásny názov „San
Crispino“. Pocta
významnej osobnosti.
Na festivale sa
zúčastnili aj vybraní umelci zo Slovenska a ďalších
krajín
strednej
a východnej Európy. Vďaka bratislavskému občianskemu združeniu
Artem za výnimočnú spoluprácu s talianskym združením La Tavolozza. Bez nich by
sa festival neuskutočnil.
San Crispino je vážne výtvarné stretnutie
dobrých umelcov. Záštitu nad ním preberá
prezident i parlament Talianskej republiky
a mnohé ďalšie inštitúcie. Tento projekt
každoročne potvrdzuje, aká potrebná je
vzájomná komunikácia, obojstranné spoznávanie a kontakty, ktorých nikdy nebolo
a nebude dosť.
Za obraz „Robert Fico“, za veľkorozmernú monochrómnu maľbu vytvorenú
jej autorskou technikou drippingu dostala mladá a talentovaná maliarka Barbora
Okasová, doktorandka Katedry výtvarnej
výchovy PdF UK, stimulujúce ocenenie
Objav umeleckého festivalu.
Úspechy sú výzvou, sú náznakom budúcnosti, radosťou. Nech ich je pre našich tvorcov čo najviac. Lebo na to majú.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
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Šoltésove dni 2012
Devätnásty
ročník
Tradičného
stretnutia učiteľov fyziky sa uskutočnil
na pôde FMFI UK v dňoch 22. a 23.
novembra 2012. Konferencia nesie
meno na počesť významného peda
góga, profesora matematiky a fyziky
RNDr. Júliusa Šoltésa. Učitelia „matfy

zu“ sa aktívne zúčastnili na všetkých dielní a prednášok, v ktorých autori
doterajších Šoltésovych dňoch. Os zdôrazňovali význam fyziky pre rôzne
tatné dva ročníky boli zorganizované oblasti vedy a praxe.
priamo na pôde FMFI UK. Tohoročná
konferencia sa venovala metódam ak
Viac ako 70 učiteľov (z toho 63 zo stredtívneho poznávania žiakov vo vyučova ných a základných škôl) bolo rozdelených do
ní fyziky na ZŠ a SŠ formou tvorivých ôsmich pracovných skupín (dielní), v ktorých
aktívne pracovali na konkrétnych témach.
Medzi inými napr. na téme „Hlasné“ experi
menty (zvuk, jeho vznik a vnímanie, zostrojovanie jednoduchých hudobných nástrojov),
Optika s dostupnými pomôckami (výroba
jednoduchej optickej lavice a ďalekohľadov,
vyrobené pomôcky si účastníci mohli vziať so
sebou), Dotyk ľudskej ruky (biofyzikálne senzorické vlastnosti ruky, overovanie citlivosti
mechanoreceptorov a termoreceptorov).
Okrem aktivít v dielňach, ktoré postupne
absolvovali všetci účastníci konferencie, si
vypočuli aj niekoľko prednášok. Doc. J. Hubeňák z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Hradec Králové si zvolil tému Zvončekový
transformátor. Doc. F. Kundracik z FMFI UK
hovoril o Fyzike fujary. Témou Ruka, ktorá
hýbe kolískou, hýbe svetom zaujali doc. E.
Ferencová a prof. E. Kukurová z LF UK.
Program, ktorý pre konferenciu Šoltésove
dni pripravili učitelia FMFI UK, hodnotili účastníci ako zaujímavý a prínosný pre ich učiteľskú prax. Tešia sa na jubilejný 20. ročník na
budúci rok.
M. Belluš, S. Gažáková, FMFI UK

Veľtrh práce pre technikov,
informatikov a manažérov
V priestoroch Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK sa pod záštitou dekana
prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., dňa 13.
novembra 2012 uskutočnil 4. ročník JOB 4
TIM®.
Na workshope sa prezentovalo 13 spoločností, ktoré prezentovali ponuky zamestnaneckých pozícií určené prevažne pre
študentov a budúcich absolventov študijných programov techniky, informatiky a manažmentu. Študenti mali v priebehu celého
dňa možnosť priamo sa kontaktovať zo zástupcami spoločností, informovať sa o ponúkaných zamestnaneckých pozíciách, brigádach. Zástupcovia firiem prezentovali svoje
spoločnosti i na seminároch a umožnili študentom zúčastniť sa na súťaži o Tablet iPaD.
PhDr. Daniela Kráľovičová
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Centrum ďalšieho
vzdelávania UK

vzdelávalo v Maďarsku
Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) zorganizovalo
v dňoch 9. až 11. novembra 2012 výjazdový metodický kurz pre
takmer osemdesiat slovenských učiteľov základných a stred
ných škôl pôsobiacich v Maďarsku na slovenských školách.
Metodický kurz bol zrealizovaný v súlade s koncepciou celo
životného vzdelávania slovenských učiteľov v zahraničí a na
základe programu schváleného Sekciou medzinárodnej spo
lupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2012.
Po slávnostnom otvorení podujatia zástupcami Slovenského
pedagogicko-metodického centra riaditeľkou Máriou Czégényovou a Erikou Lazárovou privítala účastníkov na pôde Slovenskej
školy v Budapešti riaditeľka Szabóne Marlok Júlia. Riaditeľka CĎV
UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD., predstavila účastníkom ponuku vzdelávacích programov CĎV UK a informovala o pripravovanom podujatí pre krajanské deti a pedagógov „Mikuláš a Vianoce
v Bratislave 2012“.

Obsahovým zameraním metodického seminára bola prioritne
výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka s cieľom prispieť
k zdokonaleniu jazykových zručností učiteľov. Praktická časť výučby bola zmeraná na využitie didaktických pomôcok pri výučbe
slovenského jazyka.
Slovenskí učitelia pôsobiaci v Maďarsku vyjadrili spokojnosť
s realizáciou metodického kurzu z hľadiska odbornej a obsahovej
náplne výučby, lektorského i organizačného zabezpečenia.
V rámci výjazdového kurzu participovalo CĎV UK na programe
Metodického dňa pre učiteľov materských škôl, ktorý bol organizovaný Slovenským pedagogickým centrom v Békešskej Čabe.
Mgr. Iveta Žáková, lektorka predškolskej výchovy a tvorivá dramatická správkyňa, pripravila pre učiteľov a vychovávateľov materských škôl rozpracovanie rozprávky formou tvorivej dramatiky.
Do budúcnosti by slovenskí učitelia privítali rozšírenie existujúceho metodického kurzu v zmysle vyššieho počtu vyučovacích
hodín, výučbu slovenského jazyka so zameraním na gramatiku,
návštevy a možnosť účasti na vyučovacích hodinách na Slovensku. So zámerom pripraviť ponuku vzdelávacích programov pre
Slovákov žijúcich v zahraničí na základe požiadaviek samotných
krajanov vezme CĎV UK do úvahy spätnú väzbu účastníkov metodického kurzu pri príprave programu na nasledujúci rok.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Odborníci
za okrúhlym stolom

o aktívnom starnutí
Rok 2012 je európskym sociálnym rokom s hlavou témou
„aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“. Pri tejto
príležitosti Fakulta managementu UK v spolupráci s ED ECAV
na Slovensku a SKCH zorganizovali medzinárodné vedecké
podujatie s názvom „Active ageing roundtable“ (Okrúhly stôl
s témou aktívneho starnutia). Záštitu nad týmto podujatím pre
vzal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Toto stretnutie
pri okrúhlom stole sa konalo v dňoch 25. – 26. 10. 2012 v
Bratislave v priestoroch RKCMBF UK v Bratislave.
Podujatie slávnostne otvorili a zároveň poukázali na dôležitosť
hovoriť o problematike aktívneho starnutia: prorektor UK doc.
RNDr. Ján Pekár, PhD., prodekanka FM UK doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD., a riaditeľ Evanjelickej diakonie Ing. Ján Huba
a na domácej pôde privítal účastníkov doc. ThDr. Marian Šuráb,
PhD., dekan RKCMBF UK.
Cieľom podujatia bolo zdieľať súčasné trendy a skúsenosti
v práci so seniormi a v problematike medzigeneračných vzťahov.
Mohli by sme povedať, že na vedeckej pôde je otázka aktívneho starnutia menej diskutovaná, avšak pre všetkých zúčastnených bola daná téma zaujímavou nielen vďaka jej bohatosti,
ale aj vďaka spojeniu s praxou a aktuálnymi problémami či zaujímavosťami. Takýto komplexný obraz o problematike a hodnotné
poznatky sa podarilo dotvoriť práve vďaka prednášajúcim a vedúcim workshopov, ktoré teoretické poznatky obohatili o praktické
skúsenosti, ktoré sú v dnešnej dobe nenahraditeľným spojením.
Témy prednášok a workshopov boli rozdelené do dvoch okruhov. Prvý deň sa niesol hlavnou myšlienkou „Aktívni seniori ako
súčasť spoločnosti“. Nosnou myšlienkou druhého dňa bolo
„Starnutím k múdrosti a kreativite“.
Aktuálnosť a akútnosť tém, ktoré sa snažili načrieť čo najhlbšie
do problematiky, sa nás dotýkala a poskytla nám v niektorých
prípadoch lepšie, v iných úplne nové spôsoby konfrontovania sa
s touto každodennou problematikou.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí aktívne
prispeli k uskutočneniu tohto hodnotného medzinárodného vedeckého podujatia.
PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., FM UK
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Významný úspech
Začiatkom novembra sa na The
Royal College of Surgeons (RCSI)
v Dubline uskutočnila „Interna
tional Conference for Healthcare
and Medical Students“, na ktorej
sa zúčastnilo 45 aktívnych a viac
ako 30 pasívnych účastníkov z Eu
rópy, Ázie, Afriky a severnej Ame
riky. Jediným zástupcom z LF UK
v Bratislave bol študent 3. ročníka
všeobecného lekárstva Štefan Lu
káč, ktorý pripravil poster „Oxidati
ve and nitrative stress as a patho
genic factor in multiple sclerosis“.
Hodnotiaca porota veľmi pozitívne vyhodnotila prácu študenta Lekárskej fakulty UK,
ktorý sa v konkurencii 29 prác umiestnil na
veľmi peknom 5. mieste, pričom od „medailových“ pozícií ho delilo len pár bodov.

mladého medika v Dubline

V rámci konferencie sa uskutočnili aj originálne workshopy zamerané na vedeckú
prácu, prezentáciu výsledkov, systém zdravotníctva, či využívanie moderných metód
v medicíne. Organizačný výbor konferencie vysoko hodnotil skutočnosť, že Štefan

Lukáč prejavil vysoký záujem o výskumnú
činnosti ako takú, pričom aktívne diskutoval
o možnostiach zlepšenia podmienok pre výskumnú činnosť poslucháčov medicíny.
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,
prodekanka LF UK pre vedu a výskum

prezradili ste nám o sebe

PhDr. Adriana Csölleyová,

vedúca Oddelenia vedeckovýskumnej činnosti
a doktorandského štúdia, Rektorát UK
Miesto narodenia: Bratislava
Vek: 52

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Nemala som vysnívané povolanie, ani rodičia mi nespomínali, že by som o niečom
veľmi snívala. Skôr asi oni mali pre mňa vysnívané povolanie ako každý rodič. Vždy sa
mi páčilo a dodnes páči povolanie hudobníka. Povolanie, ktoré je súčasne koníčkom,
a prináša radosť a potešenie druhým.
Čo ste študovali a prečo práve tento
odbor?
Bola som prijatá aj na „matfyz“ na odbor
fyzika, aj na Filozofickú fakultu UK súčasne.
Nakoniec som študovala teóriu kultúry na Filozofickej fakulte UK.
Štúdium ma bavilo, lebo som mala blízko
k hudbe, k divadlu, tancu a folklóru. Roky
štúdia na strednej a vysokej škole boli spojené s aktívnym pôsobením vo folklórnom
súbore.

Aké cudzie jazyky ovládate?
Mala by som sa dohodnúť po rusky, čiastočne nemecky a pokúšam sa už niekoľkýkrát začať s angličtinou. 
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Nič dramatické a nepríjemné. V celku
chodím rada do práce, dokonca si myslím,
že ma moja práca baví, ak sa nestane stereotypom, je pre mňa príjemná. Je to aj preto,
že už skoro 20 rokov sú moji najbližší kolegovia aj priatelia, čo je veľmi dôležité. Som
rada, že som mala a mám možnosť stretnúť
veľa zaujímavých a inteligentných ľudí, ktorí
pôsobia na univerzite, alebo boli na UK ocenení, či získali vedecké a pedagogické tituly.
Sú to stretnutia, ktoré si človek rád pripomenie aj po rokoch.
Ako rada trávite voľný čas?
Rada chodím do prírody, na dobré divadlo, koncert, posedenie s ľuďmi, ktorí sú
mi blízki a s mojimi deťmi, ak sú práve doma.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Určite knihu. Televízna ponuka ma v poslednej dobe veľmi málo oslovuje. Z času na
čas vystihnem dobrý film na Jednotke alebo
si pozriem niečo na Spektre.

Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mám dve dospelé deti, dcéru (27) a syna
(22). Dcéra vyštudovala fyzioterapiu a pracuje neďaleko Viedne a syn momentálne trénuje v Miláne tance na ľade.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Samozrejme, to, keď sa dozviem, že sa
mojim blízkym nedarí tak, ako by chceli,
a ich úsilie sa nie vždy stretne s očakávaným
úspechom. A to, že mám menej času tráviť
s tými, ktorých mám rada.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Úsmev malých detí vždy. Dobrý a nečakaný vtip.
Máte obľúbenú osobnosť?
Nie som veľmi zaťažená na celebrity, ale
mám rada Toma Hanksa, všetky jeho filmy.
Máte nejaký skrytý talent?
Zatiaľ sa asi neprejavil. Asi bude skrytý. 
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Zdravie určite a byť oporou pre moju rodinu, deti a pocit, že mám priateľov a súčasne
kolegov, na ktorých sa môžem vždy spoľahnúť.
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Mladí manažéri navštívili Volkswagen
závod na Slovensku, a to Bratislavské automobilové závody. V roku 1991 vstúpil na trh Volkswagen Bratislava, ktorý odkúpil 80 % podielu
Bratislavských automobilových závodov v Devínskej Novej Vsi a od roku 1999 patrí 100 %
produkcie pod Volkswagen Slovakia, a. s.
Závod sa nachádza na ploche 1,8 milióna
m2, čo zodpovedá približne 160 futbalovým ihriskám. Jedinečnosťou závodu je fakt, že pod
jednou strechou paralelne vzniká až 5 rôznych
značiek automobilov. Ide o takzvané SUV vozidlá a NSF vozidlá. V roku 2011 závod vyrobil
viac ako 210 000 vozidiel, v roku 2012 sa očakáva takmer zdvojnásobenie tohto počtu, a to
na 400 000 vyrobených automobilov. Okrem
Oboznámili sme sa s históriou bratislavské- závodu v Bratislave, nájdeme prevádzky Volkho Volkswagenu, ktorá siaha až do roku 1974, swagenu aj v Martine (výroba komponentov,
kedy v tejto lokalite vznikol prvý automobilový súčiastok) a v Košiciach (špecializácia na rus-

Študenti študijného programu medzi
národný manažment v rámci výchovno
-vzdelávacieho procesu absolvovali exkur
ziu vo výrobnom podniku Volkswagen, a.
s., Bratislava. Je to prvýkrát, čo študenti
navštívili výrobný závod a za touto aktivitou
sú študentky D. Štefunková a M. Králiková
z nášho nemeckého programu. Táto akti
vita bola pre nás o to viacej atraktívnejšia,
že náš študijný program je zameraný nie
len na rozvoj nemeckého jazyka, ale aj na
podnikateľské prostredie nemecky hovo
riacich krajín.

ký trh). Počet zamestnancov pracujúcich pre
Volkswagen Slovakia, a. s. je 8 400, pričom
koncern patrí k najväčším zamestnávateľom na
Slovensku.
Spájanie teórie s hospodárskou praxou bolo
zámerom našej exkurzie, aby sme získali poznatky o pôsobení zahraničného investora na
Slovensku. Modernizovaný a automatizovaný
výrobný systém je zárukou kvality, pričom sa
kladie dôraz aj na kompetencie pracovníkov.
So záujmom sme sledovali výrobný proces a
mali sme možnosť oboznámiť sa aj so sociálnym programom podniku. Získavanie praktických skúseností o podnikateľskom prostredí na
Slovensku – to je aj zámer študijného programu
medzinárodný manažment.
Jozef Taliga, študent FM UK

Študenti sa v Bruseli dozvedeli
			
o fungovaní
Na základe iniciatívy Informačnej kance
lárie Európskeho parlamentu v Bratislave sa
skupina študentov slovenských vysokých
škôl, medzi ktorými boli aj budúci manažéri
nemeckého programu z FM UK, zúčastnili na
študijnej ceste v Bruseli. Zámerom tejto ini
ciatívy bolo priblížiť fungovanie inštitúcií EÚ.
Študenti tak mali možnosť oboznámiť sa
s prácou slovenských poslancov pôsobiacich
v Európskom parlamente. Viacerí poslanci
prezentovali výsledky svojej práce formou
diskusie, ale študentov zaujalo vystúpenie
pána E. Kukana, ktorý študentov oboznámil
s budúcim rozširovaním Európskej únie. Diskusia s europoslancom pánom S. Kozlíkom
sa niesla v duchu finančných a menových
záležitostí EÚ. Neobyčajnou skutočnosťou
pre študentov bola ich účasť na tlačovom
brífingu s prvou dámou Spolkovej republiky
Nemecko A. Merkelovou v Európskom parla-

mente. A. Merkelová sa vo svojom vystúpení zamerala na potrebu budovania finančnej
únie a vytváranie predpokladov pre posilnenie
eura na medzinárodných finančných trhoch.
Stretnutie s podpredsedom Európskej komisie pánom M. Ševčovičom bolo oživením
študijnej cesty. Prezentoval výsledky svojej
práce a diskutoval so študentmi o budúcnosti eura a eurozóny, o vzťahu EÚ a Veľkej
Británie. Aktuálna bola aj téma viacročného
finančného rámca 2013 – 2020. Súčasťou
programu bolo aj stretnutie so slovenským
veľvyslancom pri Európskej únii I. Korčokom,
ktorý poskytol študentom informácie o práci
Misie Slovenskej republiky pri Európskej únii
a informoval ich o pripravovaných aktivitách
súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie.
Prácu výborov a podvýborov Európskeho
parlamentu prezentovali slovenskí pracovníci
pôsobiaci na viacerých pozíciách, ako napr.

inštitúcií EÚ

Z. Hruščová (ochrana ľudských práv), T. Mráziková (medzinárodný obchod). Študenti absolvovali aj návštevu moderného audiovizuálneho štúdia, z ktorého sa vysielajú aktuálne
správy o činnosti europoslancov a o Európskom parlamente.
Študenti získali takýmto spôsobom reálny
obraz o fungovaní Európskeho parlamentu,
ktorý prijíma množstvo právnych aktov ovplyvňujúcich život občanov členských štátov
a, samozrejme, aj študentov a budúcich manažérov. Pre študentov nemeckého programu
mala iniciatíva význam najmä z hľadiska rozvoja našich vedomostí o fungovaní medzinárodnej organizácie a o právnych aktoch, ktoré sú
prijímané na úrovni Európskeho parlamentu.
Veríme, že Fakulta managementu UK bude
aj naďalej realizovať takéto študijné exkurzie,
pretože teoretické poznatky sú veľmi dôležité, ale aj tu platí slovenské príslovie: radšej
jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť.
Daniela Nováčková, FM UK
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„TU SOM!“

bratislavských bohoslovcov
ADSUM, časopis bohoslovcov rímskokatolíckeho kňazského seminára
sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, má za sebou už dlhú históriu. Od svojho
vzniku v roku 1990 prešiel mnohými úpravami, ktoré zásadne zmenili jeho
tvár a sprístupnili ho aj tým, ktorí už dávno nie sú študentmi, no ich záujem
o dianie na bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského stále neutícha.
V latinčine slovo „adsum“ znamená „tu som“, čo je odpoveď na Božie
volanie, ktoré zaznieva v človeku, a bohoslovci sú tí, ktorí na toto volanie
odpovedali.
O tom, ako to v redakcii ADSUM-u naozaj vyzerá, sme sa porozprávali
s Milanom Cehlárikom, študentom šiesteho ročníka katolíckej teológie,
aktívnym respondentom niekoľkých spravodajských webových stránok,
od júna 2012 diakonom Trnavskej arcidiecézy a hlavne dlhoročným čle
nom redakcie časopisu ADSUM.

zainteresovaní, predstaviť
pokojnú prácu plnú úcty,
rešpektu a porozumenia,
alebo je to ten tradičný
redakčný zhon, keď si
pred uzávierkou neviete
na seba nájsť jedného pekného
Fotograf, redaktor, šéfredaktor, zástupca
šéfredaktora – videli ste, ako sa ADSUM
vyvíja, rastie, dospieva a rástli ste spolu s ním. Vy ste ADSUM ovplyvnili svojimi
príspevkami a článkami, ale ako ADSUM
ovplyvnil vás?
ADSUM je naše dieťa, ktoré sa u nás dedí
z generácie na generáciu. Funguje už vyše
dvadsať rokov a jeho šéfredaktori i celá redakčná rada sa neustále mení. Niekto sa stane fotografom alebo redaktorom, postupom
času sa môže stať aj šéfredaktorom a potom
zase ustupuje. A čo mi to dalo? Je to obrovská
skúsenosť, ktorá sa, ako som spomínal, dedí
a odovzdáva z generácie na generáciu, takže
vždy príde niekto, kto má k žurnalistike a celkovo novinárčine blízko. Zaangažuje sa do toho
a má možnosť to rozvíjať ďalej.
Prešli ste si všetkými vývinovými pozíciami
v ADSUM-e, teda od redaktora spomedzi
mnohých až k šéfredaktorovi ako najvyššiemu zo všetkých v redakcii. Na akej pozícii
sa vám pracovalo najlepšie? Je ten najvyšší
novinársky post zákonite aj najlepší?
Tá najvyššia funkcia je najkrajšia v tom, že
človek má k tomu najbližšie a môže si v určitej miere sám rozhodovať o tom, čo tam dá,
ako to bude tvoriť alebo akým spôsobom bude
časopis napredovať. Zároveň to bolo však aj to
najťažšie, lebo všetko ostáva na pleciach šéfredaktora. Ja som musel byť ten, ktorý naháňa
všetkých, aby články odovzdali načas, aj ten,
ktorý naháňa grafikov – poprípade som musel
grafiku robiť sám. Keď som ale držal v rukách
hotové číslo, funkcia šéfredaktora mi vždy pripadala ako tá najkrajšia.
Ako vyzerá redakcia časopisu študentov
rímskokatolíckej fakulty? Môžeme si my, ne-

slova?
V prvom rade je nutné povedať, že my sme
veľmi špecifický časopis. ADSUM bol založený
v 90. rokoch s myšlienkou, že časopis bude
slúžiť výhradne pre potreby seminára a fakulty
– takto boli vyprodukované asi prvé dve čísla.
Až neskôr prišli bohoslovci s nápadom vydávať
ADSUM aj „von“, teda ukázať ľudom, ako tu
vlastne žijeme. Čo sa týka našej redakcie, je
presne taká istá ako všetky ostatné a možno
práve šéfredaktor je ten, ktorý po nociach nespáva. Ten, ktorý to má na starosti, tomu dáva
určitú tvár a zanechá v časopise svoju stopu.
On potom dotvára aj všelijaké drobnosti a dáva
tomu konečnú podobu.
Ako sa môže študent RKCMBF UK stať členom redakcie ADSUM-u? Prebiehajú výberové konania? Môže sa stať členom aj študent prvého ročníka?
Kedysi to bolo tak – keď bolo na našej fakulte dvesto študentov, mohlo byť pokojne výberové konanie. Momentálne funguje výberové konanie ako výzva pre tých, ktorí by chceli
publikovať.
Je počet redaktorov obmedzený určitým
limitom?
Na našej fakulte je nás teraz asi štyridsať, čo
je veľmi málo, takže aj redakčná rada sa stále
zmenšuje a limity tým pádom nehrajú úlohu.
Vždy je to o tých pár ľuďoch, ktorým na tom
záleží a kladú si otázku – čo s tým ďalej, ako
to teraz bude?
Čo nesmie chýbať redaktorovi ADSUM-u?
Stačí mať v sebe vôľu písať a aspoň kúsok
tvorivého ducha spisovateľa? Na čo sa pri
výbere nových redaktorov pozerá najviac?

Musí uchádzač o prácu v ADSUM-e pre
ukázať aj určitú dávku novinárskej dravosti
a výrečnosti?
Redaktori nášho časopisu nepotrebujú byť
až takí draví, avšak, samozrejme, musia mať
schopnosť dokázať dať dokopy aspoň pár súvislých viet. V súčasnosti u nás beží tzv. Výzva –
projekt, v rámci ktorého sme rozvesili po celej
fakulte plagátiky s nápismi „Výzva pre teba, ak
chceš, môžeš to skúsiť!“ atď. Je zadaná nejaká
téma, o ktorej majú prípadní záujemcovia napísať článok alebo prácu. Keď sa nejaké objavia,
v redakcii si sadneme, porovnáme ich a na základe najlepšej si vyberieme konkrétneho človeka na ďalšiu spoluprácu.
Máte stanovený limit na počet strán?
Počet strán je pomerne jasne stanovený –
vždy sa pohybujeme okolo rovnakého čísla, čo
je zhruba 30 strán. Máme svoje pevné rubriky
a ich redaktorov, ktorí rubriky napĺňajú pravidelne a majú stále čo povedať.
Môžu do ADSUM-u prispievať aj tí, ktorí nepatria medzi oficiálnych členov redakcie?
Na začiatku vydávania časopis slúžil čisto
pre potreby fakulty a seminára, takže ho produkovali výlučne študenti bohoslovci. Po tom, ako
sa ADSUM začal distribuovať aj mimo fakulty,
prispievali doň nielen bohoslovci, ale prípadne
aj nejakí vyučujúci, kňazi a podobne. Ale už
sa nám stalo aj to, že sa na výrobe ADSUM-u podieľal aj externý človek – prišiel podnet
„zvonka“, ktorý sa nám páčil, a my sme to zobrali. No zatiaľ je to skôr sporadicky, pretože aj
podnázov hovorí, že ADSUM je časopis bohoslovcov kňazského seminára v Bratislave. Keby
to tvorili všetko externí ľudia, asi by to prestalo
mať zmysel.
Redaktori ADSUMu sa jeho výrobe venujú
vo voľnom čase, dobrovoľne a bez nároku
na honorár. Čo je pre vás tým pádom najväčšou odmenou po zhotovení čísla?
Určite osobný pohľad na dobre vykonanú
prácu a hlavne spätná väzba od ľudí, ktorí AD-
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SUM pravidelne odoberajú a následne píšu.
Väčšinou sa každá naša redakčná rada začne
tým, čo hovorili ľudia na posledný ADSUM.
Keď sa časopis páči a my vidíme, že je oň záujem, to je tá najväčšia radosť.
ADSUM vychádza trikrát ročne v niekoľkotisícovom náklade. Ako prebieha jeho
predaj a distribúcia? Je to časopis určený
na distribúciu výlučne iba na akademickej
pôde, alebo ho môže odoberať aj obyčajný
človek spoza múrov seminára, ktorý nie je
ani študentom Univerzity Komenského?
V prvom rade sú to naši poštoví odoberatelia,
ktorí si ADSUM predplatili buď korešpondenčným lístkom priloženým v ADSUM-e alebo prostredníctvom našej internetovej stránky. Veľmi
vplyvnou časťou sú odoberatelia z jednotlivých
farností, z ktorých redaktori pochádzajú. Väčšinou to býva tak, že každý si zoberie určitý počet výtlačkov a odnesie si ich do svojej farnosti,
kde sa následne predávajú. Silným odberateľom sú bratislavské farnosti, do ktorých časopis distribuujeme osobne.
Distribuujete ADSUM aj do iných kňazských seminárov na Slovensku? A naopak,
odoberáte vy, bratislavskí rímskokatolícki
bohoslovci, periodikum iného kňazského
seminára?
Pár kusov. Oni majú takisto svoje časopisy,
takže si ich medzi sebou posielame a porovnávame. Obom stranám to pomáha v raste a pestuje sa určitá miera zdravej rivality v dobrom
zmysle slova.
Tradíciou v ADSUM-e sa stalo každoročné
volenie nového šéfredaktora spomedzi redaktorov po veľkonočných sviatkoch. Ako
takáto voľba prebieha a na základe čoho
sa volí nový šéfredaktor?

Všetci členovia redakcie sú potenciálne
zvoliteľní šéfredaktori. Potom pristúpime
k tajnej voľbe, ktorá sa robí spôsobom písania mena na lístok, a kto získa nadpolovičnú
väčšinu plus jeden hlas, ten je zvolený. Ak
nie, prví dvaja s najväčším počtom hlasov
postupujú do druhého kola a vtedy už stačí
len väčšina.
ADSUM funguje aj na internete ako blog,
kde sú počas roka priebežne pridávané
články ako lákadlá na nadchádzajúce číslo. Neplánujete v redakcii dať ADSUM-u ako
internetovej stránke väčší rozmer, slovom,
rozbehnúť ho „vo väčšom štýle“?
Doteraz sme fungovali na staršej stránke, od
minulého roka už je stránka ADSUM-u vynovená. Stránka slúži na to, aby sme ľuďom poodhalili, čo sa na fakulte deje, no v konečnom
dôsledku je to celé postavené len na ochote
redaktorov a ich voľnom čase, ktorého je často
žalostne málo. Myslím si, že pre redaktorov by
väčší dôraz na stránku nebol únosný. Zatiaľ
nám to stačí tak, ako to je.
Okrem dlhoročného prispievania do ADSUM-u prispievate svojimi článkami tiež
napríklad aj na spravodajskú stránku seredonline.sk alebo reporter24.sk – novinárčina je teda očividne vášmu srdcu blízka záležitosť. Rozmýšľali ste niekedy aj o inom
type média v rámci rímskokatolíckej fakulty
– o rádiu alebo televízii? Drieme vám v mysli nejaký mediálny projekt, ktorý by ste rád
na fakulte zrealizovali?
Určite nie. Len s časopisom máme veľké
množstvo práce, keďže je nás naozaj málinko.
Narobíme sa dosť aj na tom, čo máme, a akokoľvek lákavo by vyzeralo robiť niečo ďalšie,
fyzicky na to nemáme kapacity.

V roku 2009 ste si za patróna ADSUM-u
zvolili svätca Maximiliána Kolbe. Prečo ste
sa v redakcii rozhodli práve preňho? Bol
tento výber náročný?
Otec Maximilián Kolbe sa v minulom storočí veľmi aktívne a mnohokrát na vlastnú päsť
a vlastné riziko venoval šíreniu evanjelia prostredníctvom najmodernejších technológií –
tých najlepších tlačiarenských strojov. V redakcii sme si pred voľbou sadli, zhodli sme sa na
tom, že každý časopis má nejakého patróna,
a tak by sme si mali zvoliť aj my toho svojho.
Padlo niekoľko návrhov, o ktorých sme diskutovali, medzi inými aj sv. František Saleský ako
patrón všetkých novinárov, nakoniec sme však
pristúpili na Maximiliána Kolbe.
Ako hodnotíte nových, prichádzajúcich redaktorov z nižších ročníkov? Zdá sa vám,
že kvalita stále rastie? Sú nováčikovia zapálenejší pre vec a ochotnejší tvoriť viac,
než tí predchádzajúci?
Myslím si, že to závisí od daného ročníka,
ktorý príde, a tak je ťažko povedať, či je tam
nejaká stúpajúca alebo klesajúca tendencia –
záleží to od človeka. Niekto je aktívny, záleží mu
na tom, a niekoho je zase potrebné naháňať.
Ako vnímajú ADSUM študenti a pedagógovia na vašej fakulte? Berú ho iba ako voľnočasový projekt skupiny mediálne nadšených bohoslovcov, teda akceptujú ho, no
nevenujú mu príliš veľkú pozornosť, alebo
sa na jeho výrobe aktívne a so záujmom
podieľajú?
ADSUM si najviac vážia asi tí, ktorí vedia,
koľko je na ňom práce. Čo sa týka pedagógov,
väčšinou sú ADSUM-u naklonení, keďže mnohí
z nich sú naši odoberatelia. V drvivej väčšine sú
to kňazi, ktorí majú svoje farnosti a v nich časopis predávajú, takže k ADSUM-u majú pozitívny
postoj.
Ako som spomínala, ADSUM rástol spolu
s vami a vy spolu s ním. Ako ho hodnotíte
teraz ako študent šiesteho ročníka a súčasť redakcie od roku 2008?
Každý šéfredaktor sa snaží ADSUM pozdvihnúť a zveľadiť a podľa môjho názoru je tendencia určite stúpajúca. Ak budú stále ľudia, ktorí
budú mať záujem ho čítať, ADSUM-u sa bude
dariť stále viac a viac.
V čom vidíte jeho najslabšiu a najsilnejšiu
stránku?
Ako najsilnejšiu stránku by som určite označil grafiku. Naopak za najslabšiu považujem
fakt, že naša redaktorská základňa sa neustále
zužuje. Ak neprídu silnejšie ročníky, nebude
z čoho vyberať a to môže ADSUM-u uškodiť.
ADSUM vychádza od roku 1990, teraz má
teda slušných 22 rokov. Predstavte si takého 22-ročného človeka – mladý, plný sily,
ambícií, na začiatku života. Čo by ste ADSUM-u v jeho ďalšom živote zaželali? Na čo
sa má sústrediť a čomu sa má vyvarovať?
Aby odvážne pokračoval vo svojej ceste tak,
ako doteraz, a aby sa nebál nových výziev.
Martina Baková, študentka FiF UK

38

l úč i m e s a

Zomrel jazykovedec
			Vincent Blanár
Dňa 26. septembra 2012 nás vo veku nedožitých 92 rokov navždy opustil nestor
slovenskej jazykovednej slavistiky, slovakistiky i onomastiky prof. PhDr. Vincent Bla
nár, DrSc., ktorý pôsobil na Pedagogickej fakulte UK.

Vedecký záujem o osobné mená rozšíril na
všestranný výskum vlastných mien a tomuto výskumu zostal verný po celý pracovný život. Jeho
vedeckú tvorbu charakterizuje orientácia na teoretické otázky onomastiky ako prierezovej vednej disciplíny zaoberajúcej sa skúmaním vlastných mien. Z tohto hľadiska priam symbolicky
vyznieva to, že jeho ostatná vedecká monografia
nesie názov Vlastné meno vo svetle teoretickej
onomastiky (vyšla v Matici slovenskej r. 2009
v slovenskej a paralelnej anglickej mutácii).
Téme vlastných mien venoval viaceré knižné
monografie a početné vedecké štúdie uverejnené v domácich aj zahraničných časopisoch
a zborníkoch. Okrem onomastiky sa intenzívne
vedecky venoval slovenskej a porovnávacej slovanskej lexikológii a lexikografii, dejinám slovenčiny a špeciálne spisovnej slovenčiny, vedúcim
osobnostiam v dejinách spisovnej slovenčiny
a jazykovej kultúre. Viaceré jeho knižné práce
vyšli v zahraničí.
Počas účinkovania v Jazykovednom ústave Ľ.
Štúra SAV sa systematicky venoval aj príprave
koncepcie, koncipovaniu a redigovaniu jedného
z profilových diel súčasnej slovenskej jazykovedy
– Historického slovníka slovenského jazyka,
ktorý v siedmich zväzkoch zachytáva historickú
slovnú zásobu slovenského jazyka od sformovania nášho národného jazyka v 10. storočí po
ostatnú tretinu 18. storočia, keď sa utvoril celonárodný slovenský spisovný jazyk – bernolákovčina. Istý čas práce na tomto slovníku aj viedol

ako vedúci oddelenia dejín slovenčiny v ústave.
Významnú službu jazykovede preukázal aj tým,
že v 40. rokoch 20. storočia sa venoval aj bibliografii slovenskej jazykovedy. Skoncipoval a r.
1950 vydal Bibliografiu slovenskej jazykovedy
v rokoch 1939 – 1947, ktorá na Slovensku stojí
na začiatku sústavnej bibliografickej práce v oblasti slovenskej jazykovedy.

Prof. PhDr. Vincent Blanár
DrSc., Dr. h. c., sa narodil 1. 12. 1920
v Hule v okrese Nové Zámky. V tomto
okresnom meste zmaturoval a v r. 1938
– 1942 študoval slovenský a nemecký
jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Tu v r. 1943 nastúpil ako asistent,
v r. 1945 vypracoval a obhájil doktorskú
prácu na tému „Osobné mená“ s podtitulom „K základom semiologickej onomastiky“. V r. 1953 sa habilitoval v odbore slovenský jazyk. Od roku 1959
bol z politických dôvodov nútený odísť
z univerzity a pracovať ako redaktor vo
vydavateľstve. V r. 1961 sa stal vedeckým pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a na tomto pracovisku
zotrval 30 rokov. Na univerzitu sa vrátil
až v polovici 90. rokov 20. storočia: na
Katedre slovenského jazyka PdF UK
takmer desať rokov prednášal lexikológiu a historické jazykovedné disciplíny.
Okrem toho v 90. rokoch necelé desaťročie ako hlavný redaktor viedol časopis
„Slavica Slovaca“. Vedecko-pedagogický
titul profesora slovenského jazyka mu na
základe rehabilitačného konania priznali v
r. 1991. Umrel v Bratislave 26. 9. 2012.
Profesor Blanár sa stal zakladateľom modernej slovenskej onomastiky, ktorej výsledky si
našli cestu aj k zahraničným bádateľom. Svojím
jazykovedným dielom stojí na čele tej generácie
slovenských jazykovedcov, ktorá po svojich učiteľoch z prvej generácie vstupovala do vedeckého života v 40. rokoch 20. storočia a pričinila sa
o prehĺbenie teoretickej a modernej metodologickej orientácie slovenskej jazykovedy.
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., PdF UK

jazykové okienko

Sebavedomie
v jazyku
V dnešnej dobe sa veľa hovorí o potrebe zbaviť sa nízkeho sebavedomia, lebo práve zdravé
sebavedomie znamená polovicu úspechu. To,
či ho máme, spozná bystrý pozorovateľ aj bez
slov: podľa našej chôdze, držania tela, mimiky,
vystupovania. Výber slov v každodennej komunikácii prezrádza naše jazykové sebavedomie.
Neponižujeme ho však častokrát nadmerným
používaním cudzích slov? Neuprednostňujeme
za každú cenu anglicizmy pred plnohodnotnými
domácimi náprotivkami v mylnej domnienke, že
automaticky zvyšujú hodnotu našej výpovede?
Mladá generácia vďaka internetu, bulvárnym
médiám či iným aktuálnym nástrojom popkultúry čoraz viac podlieha vplyvu cudzích výrazov
„newspeaku“, akoby sa materinského jazyka
stránila. Tento badateľný trend tak postrehneme nielen v médiách či reklame, ale všade
vôkol nás. V čom je napríklad krajšia slečna,
ktorá vyhrá súťaž „Face of the Year“ nad výher-

kyňou tej istej súťaže, ak by sa volala povedzme
Kráska roka? Pridá jej cudzí názov súťaže na
kráse? Nie, víťazka je nádhernou tak či tak. Zamestnanci podniku nebudú mať nižšiu mienku
o svojom nadriadenom, ak bude chcieť, aby
ho oslovovali vedúci a nie „bos“ či „líder“, ani
sa im nebude lepšie pracovať v „office“ než v
kancelárii. Oddýchneme si lepšie na plavárni,

ak nám namiesto vírivky ponúknu „jacuzzi“ alebo „whirpool“? Sotva. Ide o ten istý produkt,
akurát by sme si pod pomenovaním vírivka vedeli lepšie predstaviť, čo nám ponúkajú. Ak si
v kaviarni objednáme „ice tea“ či „milkshake
s toppingom“, prípadne si dáme v škole „co

oldrink z brejky automatu“, budú nám tieto
nápoje chutiť viac, než ak si objednáme ľadový
čaj, miešaný mliečny nápoj s polevou, alebo sa
obslúžime zo školského automatu mňam mliečkom od Raja? Nie, nebudú. Nehanbime sa nazvať lopatu lopatou! Náš jazyk je plnohodnotný
a flexibilný, jeho výrazový potenciál nie je ničím
obmedzovaný.
Sebavedomie sa nedá získať tým, že sa
predstavíme na mieste sekretárky ako „office
managerka“ a pracovníka na mieste vrátnika
nazveme „informátorom“. Len naše skutky
nás robia tým, kým sme. Slová (dokonca ani
rodné, už vôbec nie tie exoticky znejúce) takú
moc nemajú. Na druhej strane, nemalo by to
znamenať, že zo slovenčiny „vyradíme“ internacionálny termín bypass a za každú cenu uprednostníme slovenský dvojslovný výraz cievna
obchádzka či bilbord z internacionálnej reči
marketingu stoj čo stoj prekrstíme do slovenčiny na veľkoplošnú reklamnú tabuľu. Všetko
s mierou a zdravým sebavedomím!
Lenka Kozoňová, študentka angličtiny
a arabčiny, Filozofická fakulta UK
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E n g l i s h Su m m a r y
Selection of the Comenius University
Rector´s Programme
The Rector of Comenius University (CU),
Professor Karol Mičieta, participated on ceremonial opening of the “Science and Technology Week in Slovakia in 2012” on 5th November 2012. Pg 6
Exhibition about University of Warsaw
The exhibition of the Museum of University
of Warsaw was held in the main building of CU
during 21st November – 7th December. The
exhibition focused on almost the two hundred
year history of the partner´s university with
which we have been cooperating for many
years. Pg 6
3 faculties of Comenius University
The Academic Ranking and Rating Agency
(ARRA) published an evaluation of faculties for
Slovak universities at the end of November.
The highest ranked in its fields are three faculties of Comenius University – the Faculty of
Mathematics, Physics and Informatics, the Jessenius Faculty of Medicine and the Faculty of
Social and Economic Sciences. Pg 7
Remembrance to the Student March
Representatives of CU, the Nation´s Memory Institute and former students honoured the
student march for students´ and civic rights of
16th November 1989 noticed by a commemorative plaque at university building on 16th November. Pg 7
End of the World
On 7th November, Professor Milan Kováč
from the Faculty of Philosophy of CU tried to
answer the question if the world will end on 21st
December. Pg 8
Comenius University Diplomas all over
the World
A database of degrees awarded by CU also
contains information that diplomas of graduates at CU may be found on almost all continents except Antarctic. Pg 8
Deficiencies and Solutions of EU
An honorary doctor, a former president of
the European Investment Bank, Prof. Philippe
Maystadt, came back to our University on 16th
November and presented a very interesting
lecture about: The Governance of the Economic and Monetary Union: Deficiencies and
Solutions. Pg. 9
Extra-ordinary Students and University
Teachers Awarded
The Rector of CU promoted 30 extra-ordinary students and 28 university teachers of CU
on the occasion of the International day of students. Pg 12
University Blood Drive
CU organized the University blood drive for

the 3rd time during 5th - 8th November. 352 students, employees and fans of CU participated.
Pg 16

informatics and management took place at the
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU on 13th November 2012. Pg 32

Information is Power
An investigative American journalist, Tim
Weiner, a Pulitzer Prize winner and an author of
three books visited Comenius University on 5th
November and had a lecture in the Assembly
Hall on “Information is Power”. Pg 20

Comenius University Educated Teachers
in Hungary
The Centre of Continuing Education of CU
organised an external methodical course for almost eighty Slovak teachers of Slovak primary
and high schools in Hungary on 9th – 11th November. Pg 33

Science and Technology Week
A Traditional Science and Technology Week
was organised between 5th and 11th November
in Slovakia. Comenius University contributed
by several side activities, e. g. a presentation
of centres of excellence, some doors open
days at faculties and university facilities, a
professor´s lecture and other exhibitions. Pg
22
Women in Science
To well-known women scientists, an exhibition „Ciencia EX AEQUO” was dedicated by author, Margarita Cimadevila. The exhibition took
place at the Faculty of Natural Sciences of CU
in November. Pg 30
When Artists Play with Musicians
Music days took place in the House of Arts
in Košice, during 11th - 15th November. Presentations were given not only by CU students of
music studies, but also students of art education studies. Pg 31
Honour to White Lady
On 9th November, a commemorative plaque
for a hero of the anti-fascist resistance –
Františka Hrubišková, known as the White Lady
was presented publicly. The Rector of CU was
present at Comenius University´s dormitory
Družba during the event. Pg 31
New-comer of Art Festival
Barbora Okasová, a PhD student at the Institute of Art Education Studies of the Faculty of
Education of CU was awarded a “New-comer
of art festival” for the painting “Robert Fico” at
XIV. International Festival of Art in the Italian city
Porto Sant´Elpidio. Pg 31
Šoltés Days 2012
An annual meeting of teachers of physics
took place at the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU on 22nd and 23rd November. The event is named after a well-known
university teacher, professor of mathematics
and physics RNDr. Július Šoltés. This year
the conference focused on methods of active
knowledge in teaching physics at primary and
high schools with using forms of creative workshops and lectures. Pg 32
Expo for Students
The 4th year of expo JOB 4 TIM® for future
graduates from study programmes of technics,

Active Ageing Roundtable
The Faculty of Management of CU organised a scientific meeting called “Active Ageing
Roundtable”, which took place on 25th and
26th of October 2012 at the Faculty of Roman
Catholic Theology of Cyril and Methodius of
CU. Pg 33
Young Medicine Student Successful in
Dublin
The Royal College of Surgeons in Dublin
organised “the International Conference of
Healthcare and Medical Students” at the beginning of November. CU was represented by
a student of general medicine, Štefan Lukáč.
He was awarded 5th place with a poster „Oxidative and Nitrative Stress as a Pathogenic Factor
in Multiple Sclerosis“. Pg 34
Young Managers on Visit to Volkswagen
Students of study programme international
management visited Volkswagen because of
the specialisation of their study programme on
international business and German-speaking
countries. Pg 35
Students Received Information on Work
of EU Institutions
The Faculty of Management of CU organised a visit to Brussels for faculty students, to
be more closely informed about the work of the
European Parliament and the European Commission. Pg 35
Ľubovňa Castle on Post Stamp
A university teacher from the Faculty of Education of CU, Martin Činovský, created a post
stamp with The Ľubovňa Castle. The inauguration of the stamp took place in renaissance palace of The Ľubovňa Castle on 8th November.
Pg 40
The Best New Year Graphic Card
103 students participated in the best New
Year Graphic Card competition and submitted 254 creative artistic pieces. Katarína Bordánová a student of the Faculty of Education of
CU was the winner. Pg 40
Student Exhibition in Gallery
In the Gallery Rotunda in Bratislava there
was an exhibition of students of art studies
DEŇEL organised in October. Pg 40
NU
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Ak t i v i t y n a š i c h p r a c o v í s k

Ľubovniansky hrad

Martina Činovského

Kreativita a genialita v umení sú predpokladmi svetových úspechov. Vo svetovom
meradle sa sem už desaťročia radí tvorba Martina Činovského. A to v jednej z najná
ročnejších umeleckých disciplín, v tvorbe poštovej známky. Jedine toto umelecké dielo
má schopnosť nespočetnekrát obletieť svet, aby rozprávalo o kultúre a vyspelosti našej
krajiny.
Slávnostná inaugurácia poštovej známky
s hradom Ľubovňa sa uskutočnila 8. novembra 2012 v priestoroch renesančného paláca Ľubovnianskeho hradu. Veľmi úspešne.
Pre zberateľov, ale i pre obdivovateľov histórie a hodnôt vytvoril umelec výtvarný návrh a
náročnú rozkresbu známky. Rytecky ju rea
lizoval František Horniak. Vznikla tak cenina
v hodnote 90 centov, ktorá v horizontálnom
rozložení zobrazuje Ľubovniansky hrad v celostnom zábere jednotlivých architektonických častí, bastiónov, donjonov, hlavných

budov. Vyníma sa na pozadí čistej modrej
oblohy, na pozadí s jemnou bielou akéhosi poprašku oblakov. Hrad na vyvýšenine
obklopujú v dolnej tretine lesy. Je jedným
z najváženejších, najobdivovanejších, ale aj
najkrajších v slovenskej histórii. K slávnostnému ceremoniálu, samozrejme, patrila i pečiatka prvého dňa, ako i obálka prvého dňa
vydania (FDC).
Región Spiša si túto známku mimoriadne
ctí a cení. Ľudia vedia, že pomocou tohto
kúska vzácneho zúbkovaného artefaktu sa

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

o najkrajší Novoročný
grafický list

1. miesto Katarína Bordánová
(odmena 100 eur)

2. miesto Terézia Rafajová (odmena 70 eur)

Výtvarná súťaž o najkrajší
Novoročný grafický list pozná
svojich víťazov. Súťaž vyhlá
sil v septembri rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD., pre
študentov UK.

3. miesto Miroslava Mitošinková
(odmena 40 eur)

Do súťaže sa zapojilo spolu 103
študentov, ktorí predložili 254 kreatívnych umeleckých diel. Hodnotiaca
komisia Katedry výtvarnej výchovy
Pedagogickej fakulty UK na čele
s predsedom doc. M. Činovským,
akad. mal., ArtD., odborne posúdila
a vyhodnotila študentské práce.
Novoročným grafickým listom
rektora UK sa stalo víťazné dielo
študentky Pedagogickej fakulty UK
K. Bordánovej.
AK

o ňom a jeho pýche, Ľubovnianskom hrade
dozvedia na celom svete.
K veľkým oslavám pripravili domáci aj
reprezentačnú výstavu z tvorby oboch výtvarníkov zameranú na ich región. Martin
Činovský, významný umelec, pedagóg našej bratislavskej KVV PdF UK prezentoval
v priestoroch galérie Provinčného domu výraznú silu talentu a vnútornú silu.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Deňel je pojem
Koncom októbra tohto roka sa stala galéria v Rotunde pod bra
tislavským Slavínom miestom vyšperkovaným umením a kultúrou.
Predstavila už štvrtý ročník výstavy jedinečného výtvarného zoskupe
nia DEŇEL, ktoré vzniklo na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej
fakulty UK v Bratislave v koncepcii jej pedagóga Ľuboslava Mozu a
v zastrešení nadácie na podporu umenia Artem.
Verejne bolo potvrdené, že mladí majú talent. Zdanlivo laxný prístup
k životu a hodnotám, ktorý u každej mladej generácie stáročiami kritizuje každá spoločnosť, formujú tieto výstavy do iného životného poznania
a novej skúsenosti. Väčšina výtvarníkov tu tlmočí ukryté ambície, osobnú
neistotu, váhavosť, ale i snahu predstaviť čo vedia.
Áno, mladí sú dobrí. Veľkú zásluhu na tom majú pedagógovia, ktorých
umenie výučby sa napĺňa aj v takýchto výstavách. Študenti predstavili
predovšetkým maľbu, ale priniesli tiež plastiky a inštalácie. Salón Nezá
vislých – 34 vystavujúcich je veľmi vysoké číslo. V tomto prípade číslo
úspešné.
Marcela Laiferová bola tentoraz osobnosťou výstavy. Bezprostrednosť a vynikajúca atmosféra celej akcie bola podčiarknutá prítomnosťou
viac ako päťsto návštevníkov, ktorí sa na nej zúčastnili. Boli vystavené
skvostné práce študentov, ktorých tvorba je známa, ktorých tvorba
rastie, a už teraz avizuje veľké prekvapenia. Na každej akcii očakávame
aj najprvšie obrazy začínajúcich prváčikov. Ich prvé stretnutie s verejnosťou, prvý kontakt so svetom, ktoré často predstavujú čistú nepopísanú dušu. O dobré prekvapenia ani tu nebola núdza.
DadaDay je originálne zoskupenie poslucháčov Univerzity tretieho
veku CĎV UK, ktoré navštevujú prednášky na našej katedre. Deň dadaizmu je úžasnou výzvou k pochopeniu nepochopeného. Je o prístupe
k odmietanému z hľadiska snahy ho pochopiť alebo aspoň porozumieť.
Dadaistické zoskupenie predstavilo jednotlivé náhodné alebo jej členom
veľmi blízke exponáty, ktoré sa inštalovaním na výstavy stali umeleckým
dielom. Všetko je o pochopení a precítení. O poznaní, že umenie je temer všetko okolo nás, ale skutočného umenia je i zostane stále málo.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

