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Ako sme obstáli v hodnotení ARRA?
Vedenie univerzity diskutovalo so študentmi
20. výročie ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
Rozhovor s novým predsedom AS UK
Zimný FSEV Fest 2011
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Editoriál
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF
UK) je najmladšia lekárska fakulta
na Slovensku. Vznikla na základe
dlhodobého nedostatku lekárov
hlavne v stredoslovenskom regióne. Jej sídlo nebolo zvolené náhodne. V tom čase sídlil v Martine
Československý ústav pre ďalšie
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a v nemocnici, ktorá je základom medicínskeho vzdelávania
pracovali vynikajúci lekári s hodnosťou docenta a profesora. Kvalita pedagogiky a vedy sa stala
základným mottom akademickej obce našej fakulty. Logickým výsledkom tejto filozofie je vedúce miesto našej fakulty v medicínskom vzdelávaní na Slovensku.
JLF UK veľmi rýchlo prekročila svoj tieň nielen v domácom
prostredí, ale hlavne v zahraničí. Máme zástupcov vo všetkých európskych štruktúrach, ktoré formulujú nové programy medicínskeho vzdelávania. Najväčším medzinárodným uznaním nášho vzdelávania je získanie akreditácie v USA, čo znamená, že diplom našej
UK je platný v celej anglosaskej zóne. Kvôli objektivite je potrebné
povedať, že USA neakreditujú univerzity, ale len fakulty, ktoré zabezpečujú výchovu lekárov.
O kvalite našej fakulty svedčí aj vzdelávanie v anglickom programe všeobecné lekárstvo, ktoré jej zabezpečuje relatívnu slobodu
nielen v rámci UK. Detašované pracovisko našej fakulty v Oslo už 5
rokov pripravuje študentov podľa našich programov a pod gesciou
našich učiteľov vo všeobecných predmetoch. Tento akademický
rok je výnimočný aj v tom, že do prvého ročníka sa zapísal rovnaký počet študentov v slovenskom a anglickom programe. Celkovo študuje na našej fakulte 435 študentov v anglickom programe,
z nich viac ako 75 % sú Nórski občania.
Fakulta v súčasnosti pripravuje otvorenie nového programu pre
študentov stomatológie, ktorého akreditáciu sme získali v roku
2011. Základom kvalitnej pedagogiky na lekárskych fakultách je
vedecká činnosť a v klinických disciplínach je k tomu potrebná
ešte lekárska erudícia. Toto je základné krédo učiteľov našej fakulty a ja verím, že aj naďalej zostane. K tejto filozofii vychovávame
našich študentov, našich doktorandov a pre tých najlepších vytvárame podmienky na rozšírenie radov docentov a profesorov. Aby
sa učitelia mohli venovať nerušene svojej práci musia byť fakultou
adekvátne honorovaní. Pod adekvátnosťou rozumieme na našej
fakulte platiť učiteľov podľa ich kvality, podľa toho, koľko pre fakultu prinášajú. Ohodnotenie špičkového vysokoškolského profesora musí byť vyššie ako plat poslanca národnej rady. Na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine túto zásadu dodržiavame. Ako kritérium kvality sme si stanovili Hirschov index. Môžeme polemizovať, či je to najobjektívnejšie kritérium, ale nič múdrejšie sme doteraz neobjavili. Profesori, ktorí prekročili hodnotu H indexu 15, majú
plat 3500 eur. Toto je jedna z ciest, ako získať a aj si udržať špičkových mladých ľudí na vysokých školách a aj cesta ako zvýšiť podiel vysokých škôl v slovenskej vede.
V uplynulom období získala naša fakulta veľké množstvo
prostriedkov z grantov EÚ. Máme tri centrá excelentnosti, kompetenčné centrum. Pred dokončením je knižnično-vzdelávacie stredisko. Pracoviská sú vybavené najmodernejšou technikou potrebnou na pedagogiku a výskum. Evalvácia fakulty ukázala veľké
množstvo silných stránok, ale aj niektoré slabé. Toto všetko ukazuje vedeniu fakulty cestu k neustálemu zlepšovaniu kvality fakulty,
posilnenie pozície lídra v medicínskom vzdelávaní, ale hlavne využitie personálneho a technického potenciálu na vstup do medzinárodných výskumných projektov.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK
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Poznámka k titulnej strane:
Rektor UK Karol Mičieta prijal zástupcov tímu študentov reprezentujúcich univerzitu na medzinárodnom športovom turnaji univerzít Euromilano 2011. Obhájili tu prvenstvo z minulého roka. Foto: M. Kukan
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Ako obstáli
naše fakulty

v hodnotení
ARRA?
Akademická rankingová a ratingová
agentúra (ARRA) uverejnila na konci uplynulého roka v poradí siedme hodnotenie
slovenských vysokých škôl. Hodnotených
bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 5 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Minuloročné hodnotenie obsahovalo aj dva nové indikátory vzdelávania
a dva nové indikátory výskumu. Prvé miesta
z minulého roka na Univerzite Komenského
obhájili JLF UK, FSEV UK a EBF UK.
V skupine prírodných vied obsadili fakulty
UK druhé miesto (Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK, ktorá klesla z prvého miesta v roku 2010) a tretie miesto (Prírodovedecká fakulta UK).
Na prvom mieste rebríčka lekárskych vied
je už tradične Jesseniova lekárska fakulta UK
s veľmi dobrým relatívnym plnením všetkých
skupín indikátorov. Farmaceutická fakulta
UK obsadila v tejto skupine tretie a Lekárska
fakulta UK štvrté miesto.
V kategórii ostatných spoločenských vied
bola rovnako ako predošlý rok na prvom
mieste Fakulta sociálnych a ekonomických
vied UK s najvyššou grantovou úspešnosťou,
najväčším podielom zahraničných študentov na počte denných študentov, ako aj najvyšším pomerom počtu prihlásených uchádzačov k plánu.
V skupine filozofických vied obsadila Filozofická fakulta UK tretiu priečku, na ktorú klesla z druhého miesta predošlého roku.
Pokles zaznamenala aj Právnická fakulta
UK, ktorá sa z prvého miesta v kategórii právnych vied presunula na druhú pozíciu.
Fakulta managementu UK obsadila rovnako ako predošlé dva roky siedme miesto
v skupine ekonomických vied.
V pedagogických vedách obsadili fakulty UK druhé a tretie miesto. Fakulta telesnej
výchovy a športu UK obsadila druhú priečku (ide o pokles z prvého miesta predošlého
roku). Naopak zlepšenie zaznamenala Pedagogická fakulta UK, ktorá sa nachádza na 3.
mieste, na ktoré postúpila z 5. pozície v roku
2010.
Lídrom slovenských teologických fakúlt
bola aj vlani Evanjelická bohoslovecká fakulta UK s absolútne najvyšším počtom bodov
v kategórii indikátorov pokrývajúcich publikačné a citačné aktivity. Rímskokatolícka
cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK sa
umiestnila na 6. pozícii v kategórii teologických vied.
AK

Vedenie univerzity diskutovalo
so študentmi

V stredu 7. decembra 2011 zrealizovalo vedenie Univerzity Komenského už druhé tohtoročné stretnutie so študentmi UK za účelom
diskusie na aktuálne témy a problémy. Na
stretnutí sa zúčastnili rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., prorektori UK prof. MUDr.
Dušan Meško, PhD., doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., doc. RNDr. Ing.
Ľudomír Šlahor, CSc., a kvestorka UK Ing. Mária Záthurecká.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
začal diskusiu pozitívnou informáciou o opätovnej možnosti čerpať finančné prostriedky
zo štrukturálnych fondov EÚ aj v rámci Bratislavského kraja, čo by malo pomôcť rozvoju vedy
a výskumu aj na našej univerzite, keďže výška financovania vedy a výskumu je na Slovensku naj-

nižšia spomedzi všetkých štátov EÚ. Na vypracovanie projektových zámerov bude čas už len
do januára 2012. Rektor UK informoval aj o začatí realizovania projektu: Príprava a systém hodnotenia kvality na UK. Vedenie univerzity diskutovalo aj na tému, prečo sa UK stále nezaraďuje k 500 najlepším vysokým školám. Stále však
patrí k prvým 4 percentám.
Dôležitou témou boli aj partnerstvá s ostatnými univerzitami, napr. vo Viedni, Budapešti, Varšave či Regensburgu a možnostiach zahraničných mobilít nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov, ktorí majú o zahraničné stáže tiež záujem. V roku 2010 využilo možnosť štúdia v za-

hraničí v rámci programu Erasmus 2,5 percent
študentov, čo je najviac zo všetkých slovenských
univerzít. Vedenie však upozornilo, že program
Erasmus sa chýli k svojmu záveru. Neznamená
to ale koniec výmenných pobytov. Od roku 2013
štartuje totiž nový projekt, ktorého názov zatiaľ
nie je známy.

Na záver stretnutia vypukla plodná diskusia.
Študentov napríklad zaujímalo, kedy sa konečne urobí niečo s neprehľadnou a chaotickou webovou stránkou UK. Rektor uviedol, že na novom webe sa už systematicky pracuje, ide však
o značne zložitý a komplikovaný proces. Nový
web by však mal byť spustený už v júni 2012.
V diskusii tiež odzneli témy neuspokojivého finančného ohodnotenia pedagógov, enormná
administratívna záťaž učiteľov, ako aj nedostatok
času na ďalšiu vedeckú produkciu či regeneráciu síl pedagógov.
Nikoleta Kováčová,
Katarína Filová, študentky FiF UK
Foto: Marian Kukan

Univerzita Komenského má

7 nových profesorov
Prezident SR Ivan Gašparovič dňa 28. novembra 2011 vymenoval 46 nových profesorov.
Medzi nimi je aj 7 zástupcov z Univerzity Komenského v Bratislave:
• prof. Miroslav Daniš z Katedry všeobecných dejín FiF UK – v odbore všeobecné dejiny,
• prof. Miriam Fendeková z Katedry hydrogeológie PriF UK – v odbore inžinierska geológia,
• prof. Eva Gajdošová z Katedry psychológie FiF UK – v odbore psychológia,
• prof. Martin Homza z Katedry slovenských dejín FiF UK – v odbore slovenské dejiny,
• prof. Peter Kaplán z Ústavu lekárskej biochémie JLF UK – v odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia,
• prof. Milan Kokavec z Detskej ortopedickej kliniky LF UK a DFNsP – v odbore ortopédia,
• prof. Zlatica Plašienková z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK – v odbore filozofia.
AK
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Slovanská vianočná akadémia
Tradičné predvianočné stretnutie študentov a pedagógov Katedry slovanských
filológií FiF UK bolo tento rok mimoriadne vydarené. Zaslúžili sa o to najmä študenti bulharistiky, chorvatistiky, polonistiky, ako aj lektorátov slovinského a srbského jazyka, ktorí pod vedením svojich učiteľov a lektorov pripravili príťažlivý kultúrny
program. Tohtoročné podujatie bolo však
o čosi výnimočnejšie a slávnostnejšie.

Na úvod dekan Filozofickej fakulty UK
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., odovzdal pamätnú medailu fakulty prom. filológovi Melicharovi Václavovi (1916), absolventovi našej alma mater, ktorý tu v rokoch
1979 – 1989 pôsobil ako lektor slovinského
jazyka. Svojím celoživotným dielom sa zaslúžil o rozvoj slovensko-slovinských kultúrnych
vzťahov, o čom svedčia desiatky knižných
a časopiseckých prekladov, ktorými sloven-

ským čitateľom sprostredkúval najznámejšie
diela slovinskej literatúry. Za zásluhy na budovaní slovinského lektorátu mu poďakovala súčasná lektorka slovinčiny Saša Vojtechová Poklač. V interpretácii Veroniky Dobríkovej (spev) a riaditeľky Bulharskej školy
Christa Boteva v Bratislave Cveteliny Genčevovej (akordeón) zaznela na počesť oceneného pieseň o rozmaríne Tam na vrtni gredi. Túto pieseň nevybrali organizátori náhodne, práve jej slová mu sprítomnili
vzácnu spomienku na mladosť a
študentské chvíle prežité v Slovinsku.
Výnimočnú atmosféru tohtoročnej slovanskej akadémie
poznamenalo aj
miesto jej konania, keďže hostiteľom podujatia bolo Slovinské veľvyslanectvo v Bratislave.
Pozvanie okrem
akademických funkcionárov FiF UK, študentov i absolventov slavistických študijných odborov prijali aj veľvyslanci a zástupcovia diplomatických zborov Bulharskej,
Chorvátskej, Poľskej a Srbskej republiky
na Slovensku.
Vianočnú akadémiu otvoril Stanislav Vidovič, veľvyslanec Slovinskej republiky.
Po úvodných slovách nasledoval kultúrny
program. Bulharisti predniesli poviedku Ase-

Vianočný bazár
V predvianočnom čase dňa 6. 12. 2011 sa na Vysokoškolskom internáte Družba UK konal Vianočný bazár. Nielen deti
sa v tento deň tešili z mikulášskych balíčkov, ale aj študenti VI
Družba mohli potešiť seba, alebo svojich blízkych malým darčekom zakúpeným v bazári.
Študenti na základe oznamov mohli nosiť členom študentskej
samosprávy všetko, čoho boli ochotní vzdať sa a čo by mohlo aj
iným padnúť vhod. A skutočne sa našlo veľa zaujímavých vecí
v podobe plyšových medvedíkov, keramických drobností, náušníc, kníh, cédečiek, plagátov, tričiek, hrnčekov, voňaviek... Samotný predaj predsedníčkou študentskej samosprávy sa konal pri vrátnici, kde si študenti mohli vyberať z pestrého tovaru
od obedňajšej hodiny a pre záujem až do desiatej hodiny večera.
Pre podporu dobrej myšlienky a aj vďaka vianočnej atmosfére, ktorá vládla počas celého predaja, sa podarilo vyzbierať

na Razcvetnikova Snehová vločka v preklade študentky Ley Geringovej, ktorou prítomným pripomenuli, že aj v dnešnom komerčnom svete je najdôležitejším poslaním vianočných sviatkov dobro a láska. Poslucháči chorvatistiky predniesli najstaršiu zapísanú chorvátsku vianočnú báseň U sve vrime
godišća a známu ľudovú koledu Dobra večer – Bog da. Básne Srečka Kosovela, významného slovinského básnika medzivojnového obdobia, predstavili v poeticko-dramatickom pásme súčasní i bývalí študenti
slovinčiny. Tradičné srbské vianočné piesne Oj, Stojane, Stojadine a Božić, Božić
zaspievali študenti srbského lektorátu. Po
nich sa spevom i hovoreným slovom predstavili polonisti. V ich podaní odzneli tradičné poľské ľudové koledy Wśród nocnej ciszy a Bóg sie rodzi, ako aj preklad básne Alkoholik vstupuje do neba nositeľa Nobelovej
ceny Czesława Miłosza. Medzi vystúpeniami
moderátorka Silvia Ivanidesová divákom približovala vianočné zvyky v slovanských krajinách. Myšlienkovým odkazom večera bola
skladba Antonína Dvořáka Slovanský tanec.
Na husliach ju zahrala študentka polonistiky
Zuzana Pojezdalová a symbolicky ňou podčiarkla blízkosť slovanských krajín.
Veľvyslanec Stanislav Vidovič na záver účinkujúcim srdečne poďakoval za
program, všetkým prítomným zaželal pokojné prežitie vianočných sviatkov a pozval ich
k slávnostne prestretým stolom, na ktorých
boli národné vianočné a novoročné špeciality, ktoré aj tento rok pripravili lektori jednotlivých slovanských jazykov.
Mgr. Daniela Kurucová,
Bc. Mária Stanková, študentky FiF UK

pekný peňažný príspevok, ktorý bude venovaný deťom v detskom hospici Plamienok, ktoré to skutočne potrebujú. Študenti aj týmto preukázali, že ľudskosť a ochota pomôcť iným nie je
ani v tejto uponáhľanej dobre vôbec klišé.
Dominika Chovancová, študentka LF UK
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V y b e r á m e z p r o g r a m u r e kto r a U K
5. 12. – Rektor UK Karol Mičieta sa zúčastnil na zasadnutí Vedeckej rady
UK, ako aj na zasadnutí Kolégia rektora UK, na ktorom prijal zástupcov tímu
študentov reprezentujúcich univerzitu
na medzinárodnom športovom turnaji
univerzít Euromilano 2011. Obhájili tu
prvenstvo z minulého roka. Viac v Našej univerzite č. 4/2011. (Fotografia
na titulnej strane tohto vydania.)
6. 12. – Vystúpil s príhovorom akademickej obci UK na zavŕšení osláv 65. výročia Pedagogickej fakulty UK v Aule UK.
7. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
- Zúčastnil sa na zasadnutí predsedníctva Akademického senátu UK.
- Absolvoval pracovné stretnutie so
štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslavom Ivančom.
- Zúčastnil sa na oslavách 50. výročia Katedry jadrovej fyziky FMFI UK na
Vysokoškolskom internáte Družba.
8. 12. – Navštívil Fakultu managementu
UK a spolu s vedením absolvoval prehliadku zrekonštruovaných priestorov
po FSEV UK a predvianočné posedenie.
9. 12. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK.
- V Slovenskej akadémii vied sa zúčastnil na diskusii „Dlhová brzda – veda ako
štartér slovenskej ekonomiky“.
- Zúčastnil sa na vianočnom stretnutí
SAV v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca.
12. 12. – Prijal na návšteve veľvyslanca
Poľskej republiky Andrzeja Krawczyka a veľvyslanca Japonska Akiru Takamatsua.

Veľvyslanec Poľskej republiky Andrzej Krawczyk

- Kolegom z univerzity sa poďakoval
za odvedenú prácu v roku 2011 na
slávnostnom vianočnom koncerte
v Aule UK.
16. 12. – Zúčastnil sa na pracovnej porade rektorov a členov predsedníctva
SAV k príprave projektov operačného programu Veda a výskum v Smoleniciach.
19. 12. – Stretol sa s ministrom školstva
Eugenom Jurzycom.

Veľvyslanec Japonska Akira Takamatsu

20. 12. – V jedálni na Rektoráte UK sa kolegom na stretnutí pri vianočnej kapustnici poďakoval za odvedenú prácu a zaprial im pekné sviatky.

- Navštívil veľvyslanca USA Theodora
Sedgwicka v jeho rezidencii.
14. 12. – Na pozvanie brazílskej veľvyslankyne na Slovensku Marílie Sardenberg Zelner Gonçalves sa zúčastnil na pracovnom stretnutí v Eurovea
Gallerii pri príležitosti brazílskeho štátneho sviatku.

- Absolvoval neformálne stretnutie s vedúcim Úradu SAV Jánom Malíkom.

21. 12. – Na porade s dekanmi fakúlt preberal naplnenie indikačných kritérií
výzvy a následnej udržateľnosti prevádzky vedecko-výskumného parku
v rámci výzvy operačného programu
Veda a výskum.

15. 12. – Zúčastnil sa na stretnutí Správnej rady UK.

LM
Foto: M. Kukan

- Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK, kde informoval o aktivitách UK.
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Univerzita
Komenského

má novú
kvestorku
Od 1. januára 2012 došlo k zmene na
poste kvestorky Univerzity Komenského
v Bratislave. Ing. Máriu Záthureckú na
tejto pozícii vystriedala Ing. Monika Tarabová.

Ing. Monika Tarabová sa narodila 25.
decembra 1968 v Bratislave. Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Ing. Monika Tarabová naposledy pôsobila na pozícii riaditeľky Ekonomického
odboru na Úrade pre verejné obstarávanie, kde zabezpečovala koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti rozpočtovania
a financovania, pripravovala návrhy rozpočtu a záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu úradu, koordinovala oblasť financovania projektov štrukturálnych fondov EÚ a podieľala sa na procese verej-

ného obstarávania realizovanom Úradom
pre verejné obstarávanie.
Podľa Štatútu UK je kvestor vedúcim
zamestnancom UK, ktorý zabezpečuje a
zodpovedá za hospodársky a administratívny chod univerzity a koná v jej mene vo
veciach hospodárskych, správnych, obchodných a občianskoprávnych v rozsahu určenom rektorom. Spolu s rektorom
a prorektormi UK tvorí vedenie UK.
Rozhovor s novou kvestorkou UK Ing.
Monikou Tarabovou prinesieme vo februárovom čísle časopisu Naša univerzita.
AK
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Na pôde UK sa diskutovalo

				

o ľudských právach v Bielorusku

Na pôdu Univerzity Komenského dňa 9. decembra 2011 zavítala
Nastasia Palazhenko z Bieloruska, ktorá sa stretla so študentmi UK.
Stretnutie, ktoré sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí
SR Mikuláša Dzurindu a rektora UK Karola Mičietu, bolo zároveň pripomenutím Dňa ľudských práv.
Ako uviedol na začiatku podujatia minister, dnešné časy sú ťažšie nielen pre Bielorusov, ale aj pre členov Európskej únie: „Zmietame sa v dlhovej kríze... Veľmi silno cítim, že je to doba, kedy potrebujeme znovu
objaviť to, čo mládež objavila 17. novembra 1989 vo vtedajšom Československu. Musíme objaviť a obnoviť svoj vzťah k hodnotám, v strede ktorých sa nepochybne nachádza hodnota slobody.“

Dvadsaťjedenročná disidentka Nastasia Palazhenko z Bieloruska sa
so študentmi UK porozprávala o situácii v jej rodnej krajine. Vo svojom
doterajšom živote čelila už dvom trestnoprávnym konaniam. Pred rokom
sa ocitla vo väzbe KGB, keď bola zatknutá a obvinená z organizovania
masových nepokojov v krajine. „Vážte si to, čo máte,“ vyzvala študentov UK. Ako zdôraznila, v Bielorusku je mládež prenasledovaná, pretože
vládna moc si uvedomuje silu a potenciál mladých ľudí, ktorí sa neboja
vyjadriť svoj názor a bojovať za slobodu v krajine, v ktorej žijú. Nastasia je
od svojich 14 rokov členkou organizácie Mladý front, ktorá združuje aktívnych mladých ľudí. V tom veku si uvedomila, že v jej rodnej krajine absentujú národné hodnoty. I napriek tomu, že Bielorusko má dva úradné
jazyky – ruský a bieloruský, vo svojom okolí nepoznala nikoho, kto by hovoril bieloruským jazykom. Aj to bolo podľa jej slov podnetom, aby začala
bojovať za zmenu. Od roku 2004 je preto členkou Mladého frontu, ktorý
chcel v roku 2006 prezident zrušiť, no organizácia funguje dodnes a je
najväčším a najznámejším mládežníckym hnutím v Bielorusku.
Nastasia sa v diskusii dotkla aj problematiky politických väzňov.
„Všetci čakáme na zázrak,“ uviedla na stretnutí so slovenskými rovesníkmi. „Bojujte proti ľahostajnosti. Nepoddávajte sa jej. Ľahostajnosť je
strašná choroba,“ vyzvala Palazhenko, podľa ktorej by si aj demokratické štáty mali vážiť to, čo majú – slobodu ako významnú hodnotu a mali by
sa zaujímať aj o okolité krajiny, ktoré túto hodnotu nepoznajú. „Chceme,
aby Bielorusi nebojovali proti niekomu, ale za niečo,“ dodala.
AK
Foto: Marian Kukan

Informačný deň o podpore
projektov zo socioekonomických
a humanitných vied
SASAR (Slovak Association for Science
and Applicated Research) a Univerzita Komenského v Bratislave pod záštitou veľvyslanca SR v Nemecku Ivana Korčoka zorganizovali Informačný deň k socioekonomickým a humanitným vedám a k akciám Marie
Curie v 7. rámcovom programe. Podujatie
sa uskutočnilo dňa 7. 12. 2011 v Aule UK.
Na úvod sa prihovorili minister školstva Eugen Jurzyca a rektor UK Karol Mičieta.
Cieľom Informačného dňa sa stalo priblíženie možností zapojenia sa do príležitostí Siedmeho rámcového programu (7. RP)
špeciálne v oblasti socioekonomických a
humanitných vied, ako i možností podpory
mobilít a budovania kapacít ľudského vedeckého potenciálu. Pretrvávajúca nízka účasť
na schéme rámcového programu zo strany
slovenských subjektov je javom, ktorý je pre
zdravý rozvoj slovenskej spoločnosti potrebné eliminovať.
Podujatie oslovilo predovšetkým subjekty pôsobiace v oblasti spoločenských a hu-

manitných vied, ktoré sú otvorené k medzinárodnej spolupráci v schémach rámcových
programov Európskej únie. V troch paneloch prezentovali svoje
skúsenosti a informácie súvisiace so siedmym rámcovým programom.
Formou panelových
diskusií za účasti problematiky znalých zástupcov z Európskej komisie, zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, či podporných štruktúr 7. RP
boli predstavené možnosti zapojenia sa slovenských subjektov primárne na schémach
podpory sociálnych vied a možností rozvoja kapacít ľudských zdrojov. Súčasťou podujatia bola aj príležitosť konzultácií odborných
a špecifických tém s projektovými úradníkmi Európskej komisie, Výkonnej agentúry pre

výskum, národnými kontaktnými bodmi a projektovými manažérmi SASARu.
Účastníci vďačne prijali iniciatívu SASARu
a Univerzity Komenského, ako aj účasť spea
krov z Európskej komisie, Stáleho zastúpenie
SR pri EÚ, Národnej delegátky pre SSH a skúsených partnerov v projektoch SSH a MCA.
Stretnutie sledovalo cieľ podpory zintenzívnenia konštruktívnej spoločenskej debaty
v oblasti zapájania sa slovenských subjektov
do medzinárodných projektov, a s tým v znač-

nej miere spojené presadzovanie záujmov a
priorít slovenských subjektov na európskej
úrovni.
Mgr. Andrea Ferjenčíková, SASAR
Foto: Marian Kukan
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Rektor UK podpísal

še, t. j. 3 až 4
funkčné platy
(v porovnaní s
úpravou v Zákonníku práce, kde je odstupné garantované vo výške dvoj- a trojnásobku priemerného
mesačného zárobku). V KZ je definované aj odchodné (čl. 8, ods. 2),
ktorého výška predstavuje 2 funkčné platy (t. j. o 1 mesiac navyše v
porovnaní so Zákonníkom práce). Zamestnanci univerzity majú podľa KZ nárok
o 1 týždeň dovolenky viac, ako ustanovuje Zákonník práce.
Kolektívnu zmluvu podpísali zmluvné
strany: UK (zastúpená rektorom UK) a od-

Kolektívnu zmluvu UK
na rok 2012

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., podpísal dňa 8. decembra 2011
Kolektívnu zmluvu Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2012.
Kolektívna zmluva (KZ) okrem iného
upravuje pracovný čas zamestnanca (čl.
10, ods. 1), ktorý predstavuje 37,5 hod.
týždenne (v porovnaní so 40-hodinovým
týždenným pracovným časom podľa Zákonníka práce). V časti odstupné (čl. 8,
ods. 1) garantuje KZ jeden mesiac navy-

20. výročie ústavu
medzinárodných vzťahov
a právnej komparatistiky
Dňa 25. novembra 2011 sa v Aule Univerzity Komenského uskutočnilo Slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK. Spoluorganizátorom podujatia bol Spolok študentov a absolventov.
Cieľom tohto mimoriadneho stretnutia bolo pripomenúť si porevolučné časy založenia, zložité začiatky, ako aj načrtnúť vízie ďalšieho smerovania, tak Ústavu medzinárodných vzťahov, ako aj medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky. Za účasti ministra zahraničných vecí SR Mikuláša Dzurindu, rektora UK prof. Karola Mičietu, dekana PraF UK prof.
Pavla Kubíčka, riaditeľky ústavu doc. Vlasty Kunovej, excelencií veľvyslancov zahraničných aj slovenských, našich učiteľov, vzácnych hostí a
našich absolventov a študentov sa na akademickej pôde stretli a diskutovali tí, čo stáli pri zrode tzv. novej zahraničnej politiky Slovenskej republiky a tí, ktorí rozvíjajú medzinárodné vzťahy Slovenskej republiky práve teraz. Na stretnutí odznelo nielen veľa reminiscencií, inšpiratívnych myšlienok, ale hlavne poďakovaní.
Na záver si slávnostným odovzdávaním pamätných medailí z rúk dekana PraF UK – Právnická fakulta UK a Ústav medzinárodných vzťahov
a právnej komparatistiky PraF UK uctili tých, ktorí podporovali, či reprezentovali náš ústav po dobu dvadsiatich rokov jeho existencie.

borový orgán Rada predsedov odborových organizácií Univerzity Komenského
v Bratislave (zastúpená predsedom doc.
PhDr. J. Hoššom, CSc.).
AK
Foto: Marian Kukan

Svetový odborník
na týždni vedy

Na prednášku organizovanú v rámci podujatia Týždeň
vedy a techniky na Slovensku 2011 na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK zavítal odborník zo svetovej špičky
profesor Alfred Inselberg z Univerzity Tel Aviv.
Venoval sa vizualizácii – vhľadu z obrázkov, ktorý zahŕňa aj
našu fenomenálnu schopnosť rozpoznávania vzorov – umožňuje riešiť problémy. Paralelné súradnice umožňujú vidieť
n-rozmerne pomocou duality bod/lomená čiara. V krátkom
kurze dňa 9. 11. 2011 o 17.30 h predstavil hlavné myšlienky a matematické základy tejto oblasti priamo jej zakladateľ.
Okrem toho prezentoval aj aplikácie do oblasti riadenia procesov, podpory rozhodovania a modelovania ekonomiky krajín. Múdrosťou a vtipom sršiacu prednášku s názvom Parallel
Coordinates: Visual Multidimensional Geometry and its Application spoluorganizovala Slovenská informatická spoločnosť a
riešitelia viacerých projektov VEGA.
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc., FMFI UK

Mgr. Katarína Vydarená, PraF UK

Profesor Inselberg predvádza neštandardnú vizualizáciu procesu globálneho otepľovania. Foto: Miroslav Šedivý

8

M e si a c J e ss e n iov e j l e k á r sk e j f a k u lt y U K

Najlepšia lekárska fakulta na Slovensku
modernizuje
objekty i výučbu
Dôležité medzníky v živote fakulty
1962 – Zriadenie detašovaného klinického pracoviska
Lekárskej fakulty UK v Martine.
1962/1963 – Začiatok výučby na Lekárskej fakulte UK
v Martine (4. ročník).
1965 – Niektoré oddelenia nemocnice sa súčasne stali
katedrami pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov.
27. 5. 1966 – Zriadenie pobočky Univerzity Komenského
v Bratislave – Lekárska fakulta UK v Martine.
1. 10. 1966 – Zriadenie Fakultnej nemocnice v Martine
a menovanie vedúcich kliník.
1966/1967 – Začiatok výučby poslucháčov vo všetkých
6. ročníkoch.
21. 7. 1969 – Zriadená samostatná Lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Martine.
9. 12. 1989 – Prvé zasadnutie Akademického senátu LF UK
v Martine.
1990/1991 – Prvé vysokoškolské centrum na Slovensku
pripravujúce odborníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo
(5-ročné magisterské štúdium).
1990/1991 – Svoju činnosť začala Univerzita tretieho veku pri LF
UK v Martine.
16. 5. 1991 – Premenovanie fakulty na Jesseniovu lekársku
fakultu UK v Martine.
1991/1992 – JLF UK v Martine ako prvá na Slovensku
uskutočňuje na zmluvnom základe vysokoškolské štúdium
v študijnom odbore všeobecné lekárstvo pre zahraničných
študentov – samoplatcov v jazyku anglickom.
1993/1994 – JLF UK otvára vysokoškolské štúdium v študijnom
odbore všeobecné lekárstvo pre účely armády SR.
1994/1995 – JLF UK otvára bakalárske štúdium popri zamestnaní
v študijnom odbore ošetrovateľstvo.
30. 6. 1995 – Na JLF UK sa uskutočnili prvé promócie

absolventiek 5-ročného magisterského štúdia študijného odboru
ošetrovateľstvo v rámci SR.
27. 6. 1997 – Promócie prvých absolventov zahraničných
študentov – samoplatcov v študijnom odbore všeobecné
lekárstvo v jazyku anglickom.
2000/2001 – Zavedenie kreditového systému štúdia v študijnom
odbore všeobecné lekárstvo a ošetrovateľstvo.
2001 – Pravidelné vydávanie časopisu Acta Medica Martiniana.
2006/2007 – Akreditácia prvých špecializačných študijných
programov: vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy
látkovej premeny a výživy, neurológia, chirurgia, pneumológia
a ftizeológia, hematológia a transfuziológia, urológia,
dermatovenerológia, gynekológia a pôrodníctvo, infektológia,
pediatria, všeobecné lekárstvo.
10. 7. 2008 – Položenie základného kameňa stavby auly JLF UK.
2008/2009 – Akreditácia študijného programu sústavného
vzdelávania v kategórii sestra: mentor klinickej praxe v odbore
ošetrovateľstvo.
20. 2. 2009 – JLF UK ako prvá z lekárskych fakúlt SR uskutočnila
v rámci špecializačného štúdia skúšku (detská chirurgia).
2009/2010 – Zaradenie záverečnej práce a jej obhajoby ako
súčasť štátnej skúšky v odbore všeobecné lekárstvo.
2. 7. 2010 – Prvé promócie absolventov JLF UK v Martine v
novovybudovanej Aula Magna JLF UK.
10. 2. 2011 – Historicky prvý zástupca JLF UK v riadiacich
orgánoch Univerzity Komenského v Bratislave – prof. MUDr.
Dušan Meško, PhD., prorektor UK.

Foto: Boris Bukovský

Študijné programy
Spojený 1. a 2. stupeň:
všeobecné lekárstvo: 6-ročné doktorské štúdium v jazyku slovenskom a anglickom.
1. a 2. stupeň:
ošetrovateľstvo: 3-ročné denné bakalárske, 2-ročné externé magisterské štúdium,
• verejné zdravotníctvo: 3-ročné denné bakalárske, 2-ročné denné
magisterské štúdium,
• pôrodná asistencia: 3-ročné denné bakalárske a 2-ročné externé
magisterské štúdium.
•

Foto: Milan Šulov
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Zahraničných prvákov

je rovnako veľa ako

Pedagogické poslanie JLF UK napĺňa
od akademického roka 1962/1963. Prioritou je zabezpečovať vysoký záujem uchádzačov o štúdium v študijnom programe
všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom
a poskytovať kvalitné vzdelávanie. K 31.
10. 2011 študovalo na JLF UK v študijných
programoch 1. a 2. stupňa v dennej a externej forme 1506 študentov.
V akademickom roku 1991/1992 JLF
UK ako prvá lekárska fakulta na Slovensku
otvorila študijný program všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku pre zahraničných
študentov. V roku 2004 bol zriadený Inštitút medicínskeho vzdelávania v anglickom
jazyku, ktorý nadviazal a upevnil zmluvnú
spoluprácu s vyššími strednými školami
a náborovými agentúrami vo viacerých krajinách sveta, prevažne v rámci Európskeho

slovenských

hospodárskeho priestoru. Z prihlásených
uchádzačov úspešne vykonalo prijímaciu
skúšku a v akademickom roku 2011/2012
sa zapísalo do prvého ročníka 137 študentov, čím sa počet prvákov študujúcich
v slovenskom a anglickom programe prakticky vyrovnal. Celkovo máme zapísaných
435 študentov študujúcich v anglickom jazyku, z ktorých približne 75 % je z Nórska.
V nelekárskych zdravotníckych programoch došlo v tomto akademickom roku
k poklesu počtu študentov bakalárskeho štúdia. Stalo sa tak v dôsledku zrušenia externej formy ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na základe odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/
ES o regulovaných povolaniach. Zmenila
sa aj štruktúra študentov v týchto programoch, a to najmä pre klesajúci záujem

Moderné formy výučby v medicíne
nie sú luxus ale nevyhnutnosť
Vzdelávanie v študijnom programe
všeobecné lekárstvo je do určitej miery
limitované nedostatočným počtom pacientov na praktickú výučbu klinických
predmetov. Východisko z tejto situácie
a zároveň skvalitnenie výučby spočíva vo
využití možností, ktoré poskytuje virtuálna medicína a e-learning.
V roku 2010 fakulta zo štrukturálnych
fondov EÚ kúpila videokonferenčný systém
schopný prenášať zvuk aj obraz vo full HD
kvalite, čo je dôležité pre prenos operačných a iných zákrokov. Okrem centrálneho
mobilného systému má takýto systém pevne vo svojich priestoroch zabudovaný Gynekologicko-pôrodnícka klinika, ktorá ho
denne využíva. Systém má za cieľ nielen
prenášať zákroky v reálnom čase študentom, ale slúži aj na prípravu videodatabázy vyšetrení a výkonov, ktoré sú prístupné
na webstránke fakulty. Do videokonferenčného spojenia možno integrovať viacero
účastníkov, a tak je možné dosiahnuť veľmi
pozitívny efekt tzv. virtuálnej prednáškovej
miestnosti. Táto technológia tak slúži nielen na priame vzdelávacie aktivity, ale aj na
prenos vedeckých experimentov, operácií,
konzultácie s partnermi v SR a zahraničí a
podporu konferencií.
E-learningové webové portály poskytujú študentom multimediálne informácie

na vyžiadanie. JLF UK sa zapojila do projektu MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork) českých a ostatných
slovenských lekárskych fakúlt. Na portáli MEFANET-u sa centralizujú elektronické dokumenty, prednášky a kurzy z jednotlivých pracovísk. Sú tu publikované i viaceré z úspešne uskutočnených videokonferencií.
Na podporu výučby a vzdelávania sa zriadilo na fakulte v minulom roku datacentrum,
ktoré predstavuje hierarchický, konsolidovaný a zálohovaný systém na ukladanie a
spracovanie veľkoobjemových dát s vysokou dostupnosťou a možnosťou ďalšieho
zväčšovania kapacity
v budúcnosti. Dátové
centrum je jednotným
úložiskom videodát
pre záznam videokonferencií, následnú
úpravu záznamu, archívom zostrihaných,
dozvučených a dokumentovaných operácií pre on-demand využitie vo vyučovacom
procese.
Výučba
medicíny vyžaduje, aby študent disponoval aj
schopnosťou pred-

o tento druh štúdia. Čiastočne k tomu
prispelo schválenie novely zákona o vysokých školách č. 363/2007, ktorá určila
ako podmienku prijatia na štúdium v zdravotníckych študijných odboroch v externej
forme ukončené stredoškolské vzdelanie
v príslušnom odbore a podmienku prijatia
na študijný program ošetrovateľstvo druhého stupňa – najmenej jeden rok odbornej
praxe v zdravotníckom zariadení po absolvovaní bakalárskeho stupňa.
V júli 2011 JLF UK predložila v súlade so
zákonom o vysokých školách prostredníctvom rektora UK na Akreditačnú komisiu
vlády SR návrh na akreditáciu nového študijného programu zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo, s ktorým AK
vyslovila súhlas.

staviť si a pochopiť určité fyziologické a patofyziologické pochody prebiehajúce v ľudskom organizme, aby vedel získať, spracovať a aktívne využiť poznatky. Preto bola
výučba niektorých predmetov obohatená
o využitie špeciálneho softvéru, zakúpil sa
napríklad očný softvér, neurogram, softvér
na genetickú analýzu v hematológii, softvér
na výučbu anesteziológie a intenzívnej medicíny, interaktívny fyziologický softvér, hemodynamický simulátor, výučbový softvér
na vyšetrenie ergometrie bioštatistický softvér a pod.
Na podporu moderných foriem vzdelávania vo výučbe prispeje aj novovybudované Centrum simulačnej medicíny, ktoré
je integrálnou súčasťou knižnice, audiovizuálneho strediska a ústavu informačných
technológií. Jeho spustenie do prevádzky
sa očakáva na jar tohto roku.

Foto: Milan Šulov
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Fakulta investuje

do modernizácie
a výstavby nových objektov

JLF UK sa v poslednom období darí rekonštruovať a modernizovať svoje objekty,
a to predovšetkým vďaka úspešnému zapájaniu sa do výziev financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Týmto spôsobom sa
postupne vytvárajú dôstojné podmienky pre
výučbu, výskum a pre sociálne vyžitie a tiež
sa docieľuje zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
V prvej etape implementácie projektov sa
realizovala rekonštrukcia dvoch prednáškových miestností s kapacitou 150 miest v tzv.
malej aule JLF UK, ktorá je dominantným
miestom na uskutočňovanie pedagogickej
činnosti, a ďalším stavebným zámerom bola
rekonštrukcia vysokoškolského internátu.
Momentálne sa dokončuje výstavba nového objektu s názvom Knižnično-informačné, výpočtové a simulačné výučbové centrum JLF UK financovaného z operačného

programu Výskum a vývoj.
Objekt vyrastá v priestore
medzi Vysokoškolským internátom a malou aulou JLF
UK. Ide o multifunkčný výučbový komplex členený na tri časti, výstavba ktorého sa začala v júni 2011. V suteréne bude sklad kníh a archív. Na prízemie
sa presťahuje knižnica s výpožičkou (nachádzajúca sa v súčasnosti v kapacitne a
funkčne nevyhovujúcich priestoroch vysokoškolského internátu), čitáreň a predajňa
kníh. Prvé poschodie bude slúžiť ako študovňa, miesto pre stretávanie sa študentov
a sú tam vyčlenené aj priestory pre multimediálnu výučbu, e-learning a elektronickú výučbu cudzích jazykov. Na druhom poschodí bude Ústav informačných technológií, záložné datacentrum, dokumentové
pracovisko a priestory pre virtuálnu výučbu – tzv. simulačné centrum fakulty. Odovzdanie nového objektu sa predpokladá v

jarných mesiacoch tohto roku.
Okrem uvedených objektov sa fakulte
podarilo zrealizovať aj niekoľkoročné snaženie, na ktorom mala záujem celá akademická obec. Nová aula s kapacitou 460 miest
predstavuje dôstojné priestory pre organizáciu vedeckých, odborných a slávnostných podujatí. Súčasťou komplexu je trojpodlažná budova pre administratívny aparát
dekanátu.
Fakulta má pripravené ďalšie projekty,
ktorých realizáciou sa postupne napĺňa aj
ďalší z jej dlhodobých zámerov, a síce centralizovať objekty do jednej lokality – do urbanistickej zóny pre vzdelanie, kultúru a oddych na Malej Hore v Martine.
Foto: Milan Šulov

Martin podľa ARRA
už tradične lídrom
Akademická rankingová a ratingová
agentúra (ARRA) zverejnila koncom novembra hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2011.
V skupine, do ktorej sa zaraďujú lekárske
fakulty, farmaceutická fakulta a nelekárske
zdravotnícke fakulty, sa Jesseniova lekárska fakulta UK umiestnila opäť na prvom
mieste.
Fakulta má viacero silných stránok –
napr. oblasť doktorandského štúdia, počet zahraničných študentov. Aby si však
svoje postavenie udržala i naďalej, vytvorila niekoľko nástrojov v rámci vnútorného hodnotenia kvality publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti. Ich úlohou je pôsobiť motivačne pri zvyšovaní výkonnosti v oblasti dosahovania vedeckých výstupov. Pristúpilo sa k diferencovanému odmeňovaniu pracovníkov na základe dosiahnutého
Hirschovho indexu. H-index, ktorý sa vyhodnocuje z reálne zaznamenaných publikačných výstupov a ohlasov v zahraničných a domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS evidovaných v databáze VIR-

TUA Akademickej knižnice UK. Ďalším motivujúcim činiteľom je udeľovanie Ceny dekana za prácu uverejňovanú v impaktovanom časopise, pričom za každý stupeň impakt faktora sa odmena významne zvyšuje.
V prípade, že časopis je zároveň uvádzaný
v databáze Current Contents, získava publikácia finančné ocenenie navyše. Dôraz sa
kladie i na kontinuitu vedecko-výskumnej
činnosti výchovou mladých vedeckých pracovníkov už počas pregraduálneho štúdia
a podporou doktorandského štúdia. Stimulom pre vedecko-výskumnú prácu je i existujúce prostredie pre podporu trvalého rastu vedeckých a odborných pracovníkov JLF
UK zabezpečované aj získavaním akreditácií v nových odboroch.
Medzi silné stránky výskumu patrí zintenzívnenie spolupráce základných, predklinických a klinických pracovísk JLF UK
a Univerzitnej nemocnice Martin. Interdisciplinárna spolupráca uľahčuje zapájanie
do vyšších grantových foriem, pričom JLF
UK má najvyššiu úspešnosť v porovnaní
s ostatnými fakultami UK v získavaní dotá-

cií zo štrukturálnych fondov EÚ. Na JLF UK
sa v súčasnosti implementuje 16 projektov
zo štrukturálnych fondov. Štrnásť projektov
je financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a ich súčasťou je 5
centier excelentnosti, 2 projekty zamerané
na rozvoj infraštruktúry a IKT a 7 projektov
na transfer technológií. Dva riešené projekty sú z Európskeho sociálneho fondu (ESF).
Novoprijatý projekt s názvom „Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na
JLF UK v Martine“ bol schválený so začiatkom riešenia od 1. januára 2012. V ďalších
rokoch bude podporovať kvalitu pre- a postgraduálneho štúdia, ako aj vedecko-výskumnej práce na JLF UK.
Pozitívom je i pravidelné vydávanie fakultného vedeckého časopisu Acta Medica Martiniana v anglickom jazyku, ktorý má
medzinárodnú redakčnú radu a je indexovaný v EBSCO (Academic Search Complete).
V spolupráci s Versita Open zvýšenou kvalitou článkov a citovanosťou má snahu dostať
sa do ďalších indexovacích systémov.

M e si a c J e ss e n iov e j l e k á r sk e j f a k u lt y U K

Kvalitné doktorandské štúdium aj vďaka projektom EÚ
V 15 študijných programoch 3. stupňa študuje na JLF UK 190 aktívnych doktorandov, z toho
96 v dennej a 94 v externej forme. Doktorandské štúdium je kompatibilné so vzdelávacím systémom Európskeho priestoru a umožňuje mobility študentov a pedagógov. Fakulta je členom
medzinárodnej organizácie pre doktorandské
štúdium v biomedicínskych a zdravotníckych vedách ORPHEUS (Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the
European System) a ako inštitúcia sa podieľa na
príprave medzinárodných štandardov pre doktorandské vzdelávanie v Európe.
Vysokú kvalitu doktorandského štúdia pomáhajú zabezpečovať i granty z prostriedkov
Európskych štrukturálnych fondov na podporu vzdelávania už od roku 2005. V súčasnosti fakulta implementuje projekt „Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších

postupov a foriem vzdelávania na JLF UK“, ktorý umožňuje zvyšovať záujem študentov o doktorandské štúdium cestou motivácie študentov pregraduálneho štúdia k vedeckej práci,
podporovať doktorandské štúdium prostredníctvom aktivít popularizujúcich vedu, zvyšovať
kvalitu teoretickej a praktickej výučby a využívať
e-learning v pre- a postgraduálnom štúdiu medicíny a nelekárskych študijných programoch
a vytvoriť simulačné výučbové centrum JLF UK
na podporu predklinickej a klinickej výučby.
Projekt tiež umožňuje počas 3 rokov vytvoriť každoročne 35 miest kvalifikovaných stážistov ŠVOČ z radov pregraduálnych študentov,
podporiť organizáciu študentskej vedeckej konferencie, účasť najlepších študentov ŠVOČ na
národných a medzinárodných konferenciách
a podporiť novovytvorený predmet „vedecká príprava“.

V rámci aktivít doktorandského štúdia popularizujúcich vedu ide v projekte Európskeho sociálneho fondu o podporu kurzov metodológie
vedy pre doktorandov v biomedicíne aj nelekárskych študijných programoch JLF UK, organizáciu brainstormingových (diskusných) stretnutí a fakultných konferencií doktorandov, každoročné udeľovanie cien pre najlepších doktorandov, o podporu pravidelného vydávania vedeckého časopisu Acta Medica Martiniana, grantovú podporu doktorandov a postdoktorandov JLF UK, vytvorenie 5 postdoktorandských
miest s návrhom riešenia problému postdoktorandských miest a o podporu vedeckého „travelingu“ (aktívna účasť doktorandov na konferenciách a cestovné granty). Súčasťou projektu je aj
podpora pedagógov – školiteľov.

Z podkladov členov vedenia JLF UK pripravili prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., 1. prodekanka
a prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť JLF UK a Ing. Ľubica Červeňová, tajomníčka JLF UK

Martinskí medici v akcii
Zimný semester bol v Martinskom klube medikov (MKM)
plný zaujímavých udalostí a opäť raz výnimočný. Koncom septembra sa vedúci klubov a vedenie zúčastnili Valného zhromaždenia Slovenskej
asociácie študentov medicíny
(SloMSA) v Danišovciach. Študentka 3. ročníka Petra Bánová zostáva vo funkcii tajomníčky SloMSA, a štvrták Peter Lipták bol zvolený do funkcie národného koordinátora SCORA
SloMSA.

Na tomto podujatí MKM
uviedol založenie klubu Healthy Future, ktorý sa snaží formou prezentácií na základných
a stredných školách vštepovať spôsoby správneho životného štýlu. Za uplynulé obdobie študenti vyškolili približne 200 žiakov základných
a stredných škôl. Novinkou je i rozšírenie pôsobnosti projektu Teddy Bear Hospital do iných
miest v rámci konceptu „Nemocnica u medvedíka v Tvojom meste“, čo znamená, že tento
projekt môžu študenti realizovať v škôlke vo
svojom rodnom meste.
Dňa 5. októbra 2011 oslavovali medici 15.
výročie založenia MKM, čoho súčasťou bol benefičný koncert a diskotéka. Koncert znamenal veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí pomáhajú
pri rozvoji a fungovaní klubu. (Viac v Našej univerzite č. 3/2011.)
Inováciu v rámci klubu Prvej gynekologickej
prehliadky predstavuje spustenie projektu Doktor na chate (od slova „četovať“) pre anonymné
otázky dievčat. Aktivitou klubu je tiež obnovenie
spolupráce s Ligou proti rakovine, čo potvrdzuje, že SloMSA a MKM sú rovnocenní partneri

hodní financovania a podpory a môžu prispievať
k zlepšeniu životného štýlu a zdravia občanov.
Podobne ako všetky spolky, aj v Martine klub
organizoval dňa 1. 12. tradičný sviečkový pochod na podporu boja proti AIDS. Tento rok
študenti pri pochode prvýkrát použili aj fakle,
čím celá udalosť získala nový ráz. Za podporu a nákup patrí vďaka Slovenskému červenému krížu.
Na záver treba spomenúť ďalší sľubne sa
rozvíjajúci projekt pod značkou MKM. Ide
o kampaň Anti Tobacco, ktorej vedúcou osobnosťou je Rasťo Štefanko. Klub organizuje
prednášky o škodlivom účinku fajčenia na základných a stredných školách spolu s meraním
množstva škodlivého oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. S týmto projektom súvisí celosvetová akcia, tzv. SMOKE FREE PARTY, ktorá sa uskutoční aj tento rok. Veríme, že
tá vlaňajšia inšpirovala fajčiarov k tomu, aby so
zlozvykom prestali.
Martin Zakucia a Matej Vnučák,
študenti JLF UK

Martin má mladé

hádzanárske
družstvo

Vznik hádzanárskeho družstva na fakulte nepriamo inicioval Jozef Mujgoš, niekdajší tréner martinských hádzanárov, ktorý oslovil fakultu s úmyslom získať hráčov. Spoluprácu mu ponúkla Lada Dungworth, ktorej aktivita
zmobilizovala približne 30 dievčat so záujmom
o hádzanú. Spolu s Heidrun Roald z JLF UK
si na prvom stretnutí dohodli tréningy, ktoré
sa stali pravidelnými. K tridsiatke zanietených
dievčat sa postupne pridávali aj Vrútočanky.
Spoločne sa skladali na halu a kúpili si vlastné
lopty. Hneď od začiatku bolo jasné, že družstvo sa musí prihlásiť do súťaže a že nevyužitie
takejto príležitosti by bolo nezodpovedné. Pomocnú ruku poskytla Jesseniova lekárska fakulta UK, ktorá súhlasila s tým, aby dievčatá
hrali pod jej hlavičkou a tiež finančne podporila novovzniknutý klub HK Slávia Medik Martin.
V súčasnosti má klub 26 hráčok, z toho
9 Sloveniek, 16 Nórok a 1 hráčka je z Malty. Dievčatá komunikujú prevažne v angličtine.
Trénerovi Dušanovi Barboríkovi pomáha s prekladom a vzájomnou komunikáciou Lada.
Klub má už teraz veľa fanúšikov, ktorí sa tešia, že sa ženská hádzaná vrátila do mesta.
Medzi fanúšikmi je aj veľa nórskych študentov
a dokonca sa našli aj hráči, ktorí doplnili káder
prvoligových Martinčanov.
HK Slávia Medik Martin nastúpil do druhej
slovenskej ligy ako nováčik a hneď v prvej sezóne vyhral väčšinu zápasov. Po prvej polovici sezóny zazimuje na treťom mieste, čo je vynikajúci výkon.
Lada Dungworth,
prezidentka HK Slávia Medik Martin
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Ro z hovo r

Novým predsedom

Akademického senátu UK
   je Daniel

Böhmer

Prioritami nového predsedu Akademického senátu UK bude udržať a rozvíjať dobrú spoluprácu
s vedením UK, zástupcami fakúlt v AS UK a zvýšiť efektívnosť informačného toku v senátoch
a akademickej obci UK
Predsedom Akademického senátu
Univerzity Komenského je od 9. novembra 2011 doc. MUDr. Daniel Böhmer,
PhD., z Lekárskej fakulty UK. S činnosťou v senáte má niekoľkoročnú skúsenosť. V Akademickom senáte UK (AS UK)
pôsobí štyri roky a v Akademickom senáte LF UK s prestávkami od roku 1992.
S Univerzitou Komenského sú späté jeho
štúdiá i profesijné pôsobenie. Podelil sa
s nami o svoj pohľad na fungovanie AS
UK i univerzity a priblížil tiež svoje odborné pôsobenie.
Voľby predsedu AS UK boli úspešné
až na druhý pokus. Vy ste pôvodne neplánovali kandidovať, čo vás napokon
presvedčilo?
Presvedčila ma dôvera veľkého počtu kolegýň senátoriek a kolegov senátorov AS UK, ktorí ma oslovili po neúspešnej
prvej voľbe predsedu. Nehľadiac na moje
pôvodné osobné stanovisko, súhlasil som
s kandidatúrou.
Čo môžete ako predseda senátu
ovplyvniť v činnosti univerzity?
Ako predseda AS UK môžem pôsobiť
v troch rovinách. Zúčastňujem sa na zasadnutiach Kolégia rektora UK (pozn. red.: Kolégium rektora UK je stály poradný orgán
rektora, ktorý tvoria prorektori, kvestor, dekani a ďalší.), kde sa riešia veci ohľadom

Zaujímalo by ma,
aké by boli
výsledky ankety
medzi zamestnancami
s otázkou
„Kto zastupuje vašu
fakultu
v AS UK?“.

chodu univerzity. V prípade potreby môžem
byť pozvaný na zasadnutia Vedenia UK. Mojou prioritou ale bude
obnoviť spôsob práce
AS UK v tom, že vytvoríme efektívnejší systém
toku informácií vo vnútri senátu. Bol by som
rád, aby si členovia akademickej obce zvykli na
to, že bude elektronické
prostredie na vyjadrovanie ich názorov a nápadov, aby zvýšili svoju aktivitu v tejto oblasti. Senát tvoria vysoko kvalifikovaní odborníci a tvoriví zainteresovaní študenti. Škoda nevyužiť tento
potenciál pri analýzach,
koncepčnej
činnosti,
hľadaní a návrhoch riešenia problémov atď.
Máte pocit, že sa ľuDoc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
dia menej vyjadrujú?
Nie je to len otázka
2010 – dodnes: podpredseda Správnej rady UK
univerzitného senátu,
ale aj toho, ako sa vyvíja
2009 – dodnes: predseda Akademického senátu LF UK
spoločnosť. Ľudia dnes
2009 – dodnes: člen Vedeckej rady LF UK
zvažujú, či prezentovať
2008 – dodnes: prednosta Ústavu lekárskej biológie,
svoje názory na verejgenetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
ných fórach. Samozrejme, nemám na mysli
1979 – dodnes: pôsobí na Ústave lekárskej biológie,
rôzne formy internetovej
genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava
komunikácie.
Nazdá1973 – 1979 – študoval všeobecné lekárstvo na
vam sa, že jednostranLekárskej fakulte UK v Bratislave
ný tlak selektovaných informácií z médií podpočiť neprimerane dlhú diskusiu. Tradicionaruje u ľudí pasívnu polohu pozorovateľa. Myslím si, že mnohí ľu- listi vystúpili na tému, že ide o ohrozenie
dia v súčasnosti strácajú potrebu povedať princípu demokracie a akademických slosi svoje stanovisko, alebo nemajú kde tak bôd. Nie je to však o tom, aby sa ľuďom
urobiť. S tým ale paradoxne súvisí celkom bralo slovo, ale aby bolo rokovanie zmysopačná strana problému. Na ostatnom za- luplné. Ak je potrebná zbytočne dlhá dissadnutí senátu sa rozvinula veľká debata kusia, pre mňa to znamená, že buď neokolo návrhu zmeny rokovacieho poriadku bol dobre pripravený materiál, alebo (to
AS UK v tom, aby predseda mohol ukon- častejšie) nebol dostatočne prerokovaný
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Ro z hovo r

Senát tvoria vysoko
kvalifikovaní odborníci
a tvoriví zainteresovaní
študenti. Škoda nevyužiť
tento potenciál pri
analýzach, koncepčnej
činnosti, hľadaní
a návrhoch riešenia
problémov atď.
v akademickej obci, pléne a v komisiách
– pred zasadnutím. Na jednej strane kolegyne a kolegovia málo dávajú do pléna
vopred svoje návrhy, na druhej strane sa
bránia aj hypotetickému obmedzeniu rozsahu (dĺžky) prejavu na senáte.
Záujem o dianie v senáte by ale mala
prejavovať aj zvyšná akademická obec.
Nemáte pocit, že trochu absentuje?
Zaujímalo by ma, aké by boli výsledky
ankety medzi zamestnancami (a to ani nehovorím o študentoch) s otázkou „kto zastupuje vašu fakultu v AS UK?“. Výsledky by boli možno veľmi zaujímavé... Senát
zverejňuje po zasadnutiach zápisnice na
webe. Ale ktovie, či ľudia majú čas a záujem pozrieť si to?
Hovorili ste o efektívnejšom informovaní o dianí na senáte, ako i vnútri senátu. Ako by ste to chceli dosiahnuť?
Chceme dopracovať a rozvinúť vnútrosenátny systém komunikácie, na základe
ktorého budú jednotlivé názory zbierané,
triedené a odosielané na jednotlivé komisie, na ktorých o nich môžu členovia diskutovať. Tak sa zasadnutia AS UK budú stávať čoraz viac vecnými a predpokladám,
že aj kvalifikovanejšími. Len tri fakulty nemajú v AS UK zastúpeného aj predsedu fakultného senátu. Prenos informácií z „veľkého“ do fakultných senátov a naopak by
tak bol jednoduchší. Dnes je len na zástupcoch senátu, do akej miery prenesú informácie na fakulty. Na niektorých fakultách
je bežné, že na zasadnutiach fakultného
senátu referujú o činnosti „veľkého“ senátu. Radi by sme zaviedli pravidlo, aby táto
informovanosť bola samozrejmosťou. Pre
budúcnosť by bolo vhodné zaužívať si aj
opačný postup – aby sa aj veľký senát dozvedel o problémoch fakúlt.
Ako vyzerá spolupráca s Vedením UK
pri príprave koncepčných materiálov?
Senátu zo všetkých funkcií dnes zostala hlavne funkcia kontroly. V súčasnos-

ti to funguje tak, že vedenie pripraví materiál a predloží ho do senátu na posúdenie a schválenie. Podľa mňa by bolo vhodnejšie, keby akademická obec prostredníctvom zvolených zástupcov v AS UK spolupracovala už na príprave materiálov viac
ako doteraz, keď sú len predložené do komisií. Je o mne známe, že som odporcom
toho, aby senát (najmä jeho komisie) nahrádzali činnosť exekutívy. Na druhej strane sa ale domnievam, že je na škodu veci
nevyužiť obrovský potenciál, ktorý je v členoch akademickej obce UK.

Myslím si,
že mnohí ľudia
v súčasnosti strácajú
potrebu povedať si
svoje stanovisko,
alebo nemajú kde
tak urobiť.
Aké možnosti niečo ovplyvniť má radový člen akademickej obce, ktorý nie
je v senáte?
Kolega alebo kolegyňa, ktorí majú potrebu niečo ovplyvniť, majú štyri možnosti.
Môžu zaslať podnet na predsedníctvo AS
UK alebo priamo mne. Takisto môžu tento
podnet zaslať prostredníctvom svojich zástupcov v AS UK. Chcem zdôrazniť, že nič
nebráni tomu, aby v komisiách AS UK pracovali aj tí členovia akademickej obce, ktorí
nie sú členmi AS UK. V skutočnosti sa to aj
deje. Okrem toho treba pripomenúť, že zasadnutia orgánov verejných vysokých škôl
sú verejné. Takže ktokoľvek sa môže zúčastniť na zasadnutí univerzitného alebo fakultných senátov. Je slušné dať to dopredu
vedieť predsedníctvu senátu, ak nečlen senátu plánuje požiadať o vystúpenie v diskusii. Do akej miery tento názor niečo ovplyvní, závisí nielen od danej témy, ale aj od jej
prípravy a spôsobu prezentácie. Z vlastnej
skúsenosti viem, koľko vynikajúcich návrhov „zhorelo“ na psychologicky veľmi nevhodnej prezentácii. A je to na škodu veci.
Môžete predstaviť aj vaše profesionálne pôsobenie na Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF
UK a UN Bratislava? Čomu sa venujete
vo svojom výskume?
Od začiatku svojho pôsobenia na fakulte, čiže od druhého ročníka štúdia sa venujem vrodeným vývojovým chybám, teda

dôsledkom porúch zárodočného vývoja.
V poslednom desaťročí sa môj záujem rozšíril aj o samovoľné potraty. Venujeme sa
aj molekulovej genetike. Momentálne pracujeme na príprave monografie o výskyte
vrodených vývojových chýb na Slovensku
za ostatných 15 rokov. Môj profesionálny život sa vyvinul tak, že viac ako vedeckej práci sa venujem pedagogike a organizačnej činnosti. Som autorom a spoluautorom viac ako 10 učebných textov pre rôzne odbory štúdia v slovenskom aj anglickom jazyku. V súčasnosti pripravujeme texty, z ktorých po dopracovaní vznikne prvá
učebnica lekárskej biológie a genetiky na
Slovensku. Za svoj najväčší organizátorský úspech považujem to, že náš ústav od
1. 7. 2009 funguje ako paraklinický ústav
Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice. Odkedy som v roku 1990 v Rotterdame videl takýto ústav, 19 rokov som bojoval za transformáciu toho nášho. Teoretickú výučbu máme v budove na Sasinkovej
a praktickú na dvoch oddeleniach Univerzitnej nemocnice – Oddelení klinickej genetiky a Oddelení molekulovej a biochemickej genetiky, ktoré robí ročne takmer
10 000 molekulových analýz pre pacientov z celého Slovenska. Ja osobne sa skôr
považujem za učiteľa ako za vedca. Mám
učiteľské gény – môj nebohý ujo profesor
Kuchen bol zakladateľom Fakulty telesnej
výchovy a športu UK a stará mama bola
dlhé roky učiteľka. Táto práca ma baví.
Lenka Miller

Čo je Akademický
senát
Univerzity
Komenského?
Akademický senát UK (AS UK) je
orgánom akademickej samosprávy
UK. Skladá sa z volených zástupcov akademickej obce UK. Každú
z trinástich fakúlt zastupujú v senáte piati členovia, z toho traja zamestnanci a dvaja študenti. Súčasti UK zastupuje v AS UK jeden zástupca. Členovia senátu majú právo predkladať návrhy na rokovanie, vyjadrovať sa k otázkam, o ktorých senát rokuje, právo klásť otázky a žiadať vysvetlenia od rektora,
prorektorov a kvestora.
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Jediná olympijská medailistka
v atletike medzi študentmi
Študenti Fakulty telesnej výchovy a športu
UK (FTVŠ UK) absolvovali dňa 14. decembra
2011 poslednú prednášku v zimnom semestri 2011/2012 z predmetu olympizmus a svetové športové hnutie. Hosťom prednášky bola
Eva Šuranová, rodená Kucmanová, bronzová
olympijská medailistka. Rodáčka z maďarského Ózdu sa do našej športovej histórie zapísala ako vôbec prvá, dodnes jediná – ženská
olympijská medailistka v atletike.
V úvode prednášky vyučujúci Mgr. František
Seman, PhD., predstavil úspešnú športovkyňu
a následne jej odovzdal slovo. Pani Šuranová

porozprávala najprv o svojich športových začiatkoch, ako sa na základnej škole venovala nielen atletike, ale aj hádzanej a basketbalu. Potom
študentom priblížila svoju prípravu na olympijské hry v Mexiku 1968, aj to, čo im predchádzalo. Pred olympiádou v Mexiku dostala prednosť
Češka. „Ale v mojom klube Slávia SVŠT Bratislava nazbierali tridsaťtisíc korún a poslali ma do
Mexika ako turistku. Na vlastné oči som videla
Beamonov skok storočia (890 cm),“ povedala
Eva Šuranová.
Potom prišli na rad olympijské hry v Mníchove 1972, na ktorých získala bronzovú medailu
v skoku do diaľky. Medailu, z ktorej radosť si nemohla užiť, keďže pár dní po
zisku medaily sa udiala azda
najväčšia olympijská tragédia
v histórii – teroristický útok palestínskych fundamentalistov
na izraelskú výpravu. Študentom opísala nepríjemné spomienky, ako približne sto metrov od ich časti olympijskej dediny videla pobehovať teroristov so samopalmi, následne všade ozbrojených vojakov a tanky, zaspomínala, aké
to bolo desivé. Počas rozprávania prebiehala prezentácia, z ktorej sa študenti mohli

dočítať, že hosťom na ich prednáške je nielen
bronzová olympijská medailistka, ale aj strieborná medailistka z európskeho šampionátu v Ríme
a držiteľka dvanástich titulov majsterky ČSSR
v štyroch disciplínach. Dokonca bola spoludržiteľka svetového rekordu v novozavedenej disciplíne na 80 m prekážok (14,3 s) a dosiahla 25
československých rekordov.
V závere prednášky študentov zaujímalo, kedy
začala trénovať pod vedením odborného trénera, či má skúsenosť s podpornými prostriedkami, či si pamätá svoj posledný skok, akú odmenu dostala za zisk medaily a iné. Na všetky otázky úspešná športovkyňa ochotne odpovedala.
Prednáška sa niesla v príjemnej a priateľskej atmosfére, študenti sa mohli dozvedieť informácie, ktoré v knihe nenájdu a na vlastné oči si pozrieť a chytiť dodnes jedinú medailu, ktorú získala na olympijských hrách slovenská atlétka.
Bc. Tibor Balga, študent FTVŠ UK

Odborníci budú skúmať mobilitu v starobe
Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (FTVŠ UK) sa
v súčasnej dobe realizuje medzinárodný projekt „Mobilita v starobe“
s akronymom MOBIL financovaný z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (EFRR), Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko. Rakúskymi partnermi sú Ludwig Boltzmann Institut a Medizinische Universität Wien.
Projekt je zameraný na využitie poznatkov z oblasti vied o športe (FTVŠ
UK), rehabilitácie (Ludwig Boltzmann Institut Wien) a technických vied
(Medizinische Universität Wien) na zlepšovanie funkcie pohybového aparátu u seniorov. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexného
programu pre diagnostiku a efektívny rozvoj senzomotorických schopností u ľudí nad 65 rokov.
Východiskom pre projekt MOBIL je narastajúci podiel seniorov vo vekovej kategórii nad 65 rokov v populácii krajín Európskej únie. Predpokladá sa, že zastúpenie seniorov vo veku 65 rokov a viac bude narastať
z dnešných 21 % na 30 % v roku 2030. Pre túto skupinu ľudí sú charakteristické involučné zmeny v organizme, ktoré sa okrem iného prejavujú znižovaním motorických schopností často až na úroveň, ktorá výrazne sťažuje vykonávanie bežných, každodenných činností, ako chôdza
po schodoch, nastupovanie do MHD, nosenie nákupnej tašky, vstávanie zo stoličky a pod.
Úbytok fyzickej kondície je najvýraznejší po 65. roku života a je okrem
spomínaných obmedzení jedným z hlavných dôvodov zvýšeného výskytu
pádov seniorov. Výskumom sa zistilo, že zhruba tridsať percent 65-ročných a päťdesiat percent 80-ročných spadne aspoň raz do roka, pričom
5 % až 10 % takýchto pádov sa končí zlomeninou. Je dokázané, že až štvrtina ľudí, ktorí pri páde utrpeli zlomeninu krčka stehennej kosti, zomiera do
pol roka po úraze. Cielený tréning je veľmi účinným prostriedkom nielen

zníženia rizika pádov,
ale aj celkovej kvality
života. Práve sa začínajúca experimentálna štúdia v rámci projektu MOBIL má za
cieľ overiť nové, potenciálne účinnejšie
metódy silového tréningu pre seniorov v porovnaní s klasickými cvičeniami.
V rámci projektu sa overuje aj účinnosť nepriamej elektrostimulácie
svalov stehna a posilňovanie dolných končatín na špeciálnom, počítačom riadenom tréningovom zariadení leg-pressového typu, ktoré umožňuje sériovú stimuláciu strečingového reflexu priamo pri silovom cvičení. Autorom tohto unikátneho zariadenia je profesor MUDr. Dušan Hamar, PhD., ktorý riadi slovenskú časť medzinárodnej spolupráce. Predchádzajúce sledovania mladých ľudí (dizertačná práca člena výskumného tímu Mgr. Jána Cvečku, PhD.) ukázali, že kombinácia silového tréningu so sériovou strečingovou stimuláciou je účinnejším prostriedkom
na zlepšovanie vybraných parametrov silových schopností ako bežný tréning v posilňovni.
Výskumu sa zúčastní približne 40 seniorov vo veku nad 65 rokov
z Bratislavy a okolia, ktorí absolvujú 8-týždňový tréning na leg-presse alebo pomocou pasívnej elektrostimulácie. Jedným z očakávaných benefitov tejto experimentálnej štúdie by malo byť výrazné zlepšenie sily a senzomotorických schopností dolných končatín, a tým aj kvality života sledovaných seniorov.
PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD., FTVŠ UK
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Ceny Petra Fedora
za roky 2011 a 2012

Pred takmer štvrťstoročím v októbri 1988 sa
v malebnom prostredí Chlumu u Třeboně uskutočnila netradičná konferencia „Nové metody a
myšlenkové postupy v současné vědě“. Organizoval ju Ivan Šetlík z Mikrobiologického ústavu ČSAV, ktorému sa do južných Čiech podarilo dostať výber tých najlepších predstaviteľov vedy vo vtedajšom Československu. Astronómov, fyzikov, biológov, lekárov, psychiatrov, matematikov, informatikov, ekológov, historikov... a zopár šťastlivcov – študentov, ktorí
mali možnosť nasávať unikátnu atmosféru prednášok a diskusií, často prekračujúcich mantinely vtedy oficiálnej ideológie. Poslaním konferencie bolo „hľadanie spoločného jazyka“ medzi jednotlivými vedeckými disciplínami, hľadanie inšpirácií pre pohľad na štandardné problémy neštandardným spôsobom, ale aj hľadanie
spolupatričnosti vzdelaných ľudí s podobnými
hodnotovými kritériami, takej dôležitej (vtedy i
dnes) pre pocit individuálneho šťastia príslušníka akademickej obce.
Na konferencii vystúpil mimo oficiálneho
programu i Dr. Peter Fedor, mladý muž, ktorý
ako jeden z mála účastníkov väčšinu „jazykov“
buď aktívne ovládal, alebo im aspoň rozumel.
Ak bolo zámerom konferencie hľadať možnosti interdisciplinárneho výskumu komplexných
problémov v rámci širokej vedeckej komunity,
Fedor interdisciplinárny výskum už realizoval
v malej skupine svojich študentov a spolupracovníkov. Fedor, napriek tomu, že išlo o skromného muža, vyžaroval okolo seba auru génia
s kompetentným názorom na väčšinu „chlumských“ problémov. Diskusia s ním, či len prítomnosť v jeho blízkosti bola intelektuálnym zážitkom, neustále prekvapoval netradičnými od-

poveďami na tradičné otázky a pre nás študentov bola (aj keď periférna) asociácia s jeho skupinou magickou skúsenosťou.

Fond Petra Fedora

Goethe-University, Frankfurt am Main, Nemecko) získala cenu za vynikajúce výsledky v štúdiu
funkčnej konektivity mozgu,
Dr. Martin Takáč (Katedra aplikovanej informatiky Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
UK) za vynikajúce výsledky v modelovaní akvizície a vývoja jazyka,
Dr. Jana Korduláková (Katedra biochémie
Prírodovedecká fakulta UK) za vynikajúce výsledky vo výskume biosyntézy bunkovej steny
mykobaktérií.
Hoci oblasti, ktorým sa venujú, sú veľmi rôznorodé, všetci ocenení získali svoje originálne
výsledky využitím metodických prístupov z rôznych prírodovedných disciplín na riešenie zložitého biologického problému. Okrem toho, tak
ako všetci doterajší držitelia Ceny Petra Fedora, sú aj tohtoroční laureáti nielen vzdelaní a originálne zmýšľajúci vedci, ale aj skromní, sebavedomí, kritickí a slušní mladí ľudia, ktorí sú už
dnes vzormi pre študentov. Tak ako bol Peter
Fedor.

Peter Fedor už vyše 20 rokov tragicky chýba slovenskej akademickej obci. Chýba jeho
originalita, kritický názor na dianie v slovenskej
vede, ideálna kombinácia skromnosti a sebavedomia, či nadštandardnej slušnosti. Dobrou
správou je, že sa v našom prostredí stále objavujú mladí ľudia, ktorí majú Fedorov potenciál.
Práve pre nich bol v roku 2001 založený Fond
Petra Fedora, spravovaný občianskym združeĽubomír Tomáška, PriF UK
ním Natura „s cieľom podporiť a oceniť mladých ľudí, ktorí pokračujú v interdisciplinárnom
prístupe k biologickým problémom v smeroch
rozvíjaných Dr. Fedorom a dosahujú pri tom
vynikajúce výsledky“.
Dňa 2. decembra
2011 boli na Prírodovedeckej fakulte UK
udelené ceny za roky
2011 a 2012 trom čerstvým laureátom, pričom treba s veľkou
dávkou hrdosti podčiarknuť, že všetci sú
absolventmi UK:
Dr. Lucia KriváneZľava prof. Jordan Kolarov (predseda občianskeho združenia Natura), doc. Ľuková (Center of Neurobica Beňušková (predsedníčka Fondu Petra Fedora), Dr. Lucia Kriváneková,
logy and Neurosurge- Dr. Jana Korduláková, Dr. Martin Takáč a prof. Jozef Nosek (Fond Petra Fedora
ry, Johann Wolfgang a občianske združenie Natura).

Výstava Laureáti Sacharovovej ceny za slobodu myslenia
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) v spolupráci
s Právnickou fakultou UK (PraF UK) na pôde
univerzity dňa 5. decembra 2011 slávnostne
otvorila výstavu Laureáti Sacharovovej ceny
za slobodu myslenia. Výstava sa konala pri príležitosti udelenia Sacharovovej ceny Európskym parlamentom a snažila sa o priblíženie
osudov a diela všetkých doterajších držiteľov
ceny, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slobody myslenia vo svete.

Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili europoslanec Miroslav Mikolášik, prodekan PraF UK Ondrej Laciak, ako i riaditeľ IKEP
Robert Hajšel. V mene dekana PraF UK sa prítomným prihovoril prodekan fakulty Ondrej Laciak: „Som veľmi rád, že výstava sa koná práve v týchto priestoroch, ktoré boli z vonkajšej
strany pred 43 rokmi zachytené na fotografii
Ladislava Bielika zobrazujúcej boj za slobo-

du a intoleranciu. 21. augusta
1968 prebiehali práve na tomto mieste boje občanov proti
invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Je teda aj symbolické, že
práve tu sa koná výstava o laureátoch Sacharovovej ceny za
slobodu myslenia.“
Riaditeľ IKEP Robert Hajšel
na vernisáži pripomenul, že
túto cenu každoročne vyhlasuje a udeľuje Európsky parlament pri príležitosti podpísania Všeobecnej deklarácie
ľudských práv OSN.
Cena Andreja Sacharova za slobodu myslenia sa udeľuje od roku 1988. V roku 1989 sa
jej nositeľom stal aj Alexander Dubček. Tohtoročnými nositeľmi Sacharovovej ceny sa stali
piati predstavitelia Arabskej jari: Asmaa Mah-

fouz (Egypt), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Líbya), Razan Zaitouneh (Sýria), Ali Farzat
(Sýria) a Mohamed Bouazizi (Tunisko) in memoriam, ktorí prispeli ako jednotlivci k historickým zmenám v arabskom svete.
Výstava trvala do 12. decembra 2011.
AK
Foto: OVV RUK
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Kurz prvej pomoci
na EBF UK
Vedieť rýchlo a správne reagovať. Tak by sa dala jednoducho vyjadriť základná pointa poskytnutia prvej pomoci. Na to,
aby bol človek schopný v stresovej situácii, akou záchrana
ľudského života nepochybne je, reagovať, je nevyhnutné mať
teoretické vedomosti, ale zároveň mať aj prakticky nacvičené
základné úkony prvej pomoci.
Aj z týchto dôvodov sa Katedra praktickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK pod vedením prof. ThDr. Júliusa Fila, Dr. h. c., rozhodla zorganizovať kurz s názvom „Základy poskytovania prvej pomoci“, ktorý sa konal v dňoch 14.,
21. a 28. novembra 2011. Vzácnym prednášajúcim bol prednosta Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Oto Masár, PhD.

Zamestnanci rektorátu
pomáhajú zvieratám
v útulku
Zamestnancom Rektorátu UK (RUK) nie sú ľahostajné osudy opustených a týraných zvierat, a preto sa rozhodli pomôcť.
Prvú pomoc, ktorú sa podarilo financovať zo zbierky uskutočnenej na RUK v novembri 2011, odovzdali osobne niekoľkí z iniciátorov osobne v útulku Slobody zvierat a na vlastné oči sa presvedčili, že situácia je tam naozaj kritická. Psia rodina sa rozrástla na neuveriteľných 240 členov a teraz, v zimnom období (žiaľ,
nielen v zime), sa bez pomoci nezaobíde.
Celá činnosť útulku je financovaná prevažne z darov verejnosti. Nedostávajú žiadnu podporu od štátu a rovnako nemajú výrazných sponzorov, ani zdroje zo zahraničia. Je smutné, že súčasťou ich práce je dennodenná prosba o podporu, vďaka ktorej môžu vykonávať svoju činnosť. Len vďaka peniazom od ľudí
mohli kúpiť zásahové vozidlo na záchranu zvierat, mohli postaviť útulok v Bratislave, môžu zvieratkám poskytovať starostlivosť
a bojovať za ich práva 365 dní v roku...

„Nič nečiní človeka ľudskejším
ako láska k zvieratám.“
Henry Fielding
V prvej časti kurzu sme na základe projekcie inštruktážnych videí boli oboznámení okrem iného najmä s dôležitosťou poskytnutia prvej pomoci nedýchajúcemu pacientovi do štyroch minút, ako
v správnych krokoch volať rýchlu zdravotnú pomoc, uvoľniť dýchacie cesty, poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca. Dôležitým poznatkom bol aj rozdiel v poskytovaní prvej pomoci dospelému človeku a dieťaťu. V druhej časti kurzu si každý z 21 účastníkov, medzi ktorými boli študenti, ale aj zástupca učiteľského zboru, osvojili nadobudnuté teoretické poznatky v praxi. Celý postup od oslovenia pacienta, uvoľnenia dýchacích ciest až po jeho resuscitáciu
sme si mali možnosť vyskúšať na tréningovej figuríne. V záverečnom bloku sme na základe ukážok prípadových študií sledovali zásahy rýchlej zdravotnej pomoci.
Prof. Masár bol počas celého priebehu kurzu otvorený diskusii
a otázkam študentov, vďaka tomu sme sa dozvedeli ako postupovať pri popáleninách, alebo pri vdýchnutí cudzích predmetov. Otvorený prístup, vlastné skúsenosti z dlhoročnej terénnej praxe nášho
prednášajúceho, doplnené jeho vtipnými komentármi oslovili a zaujali všetkých účastníkov tohto vydareného kurzu. Odmenou nám
nie sú iba získané certifikáty, ale aj nadobudnuté poznatky a najmä možnosť vyskúšať si resuscitáciu pacienta na vlastnej koži, vďaka čomu sa zvyšuje pravdepodobnosť našej rýchlej a správnej reakcie pri poskytnutí prvej pomoci.
Prečo je pre teológa a diakona potrebné získať túto odbornosť? Nie je to iba preto, že poskytnúť rýchlu pomoc je občianska a o to viac kesťanská povinnosť. Prof. Masár hovorí: viac ako
60 % výjazdov rýchlej zdravotnej pomoci v nedeľu je do kostolov. Vtedy sú teológovia a diakoni prví, čo môžu začať s resuscitáciou. Tak vzniká užitočná spolupráca ochrany života.
Vďaka prof. Masárovi a Lekárskej fakulte UK za túto nezištnú
službu.
Mgr. Richard Schön,
doktorand na Katedre praktickej teológie EBF UK

Ako môžeme pomôcť?
• priniesť granulované krmivo či suché pečivo, konzervy pre
zvieratá, najmä pre mačiatka a šteniatka, deky, matrace, koberce, rohožky, hračky pre zvieratá, misky, obojky, vodítka,
prepravky a rôzne dezinfekčné prostriedky. Využijú tiež deky
alebo uteráky, „pelíšky“ pre psov aj mačky, posteľnú bielizeň, zateplené búdy rôznych rozmerov...,
• prispieť do finančnej alebo materiálnej zbierky (OMV RUK,
Šafárikovo nám. 6, Bratislava, NB č. d. 124),
• finančný dar na č. účtu: 19-2023636/6500,
• adoptovať si zvieratko z útulku.
Oxana Biskupovičová, RUK
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Martin organizoval
stretnutie lekárskych fakúlt
SR a ČR
V dňoch 17. – 18. novembra 2011 hostila Jesseniova lekárska fakulta UK (JLF UK) zástupcov všetkých dvanástich lekárskych fakúlt združených v Asociácii lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky.

Podujatie otvoril organizátor prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Účastníkom sa prihovoril aj prezident Asociácie dekanov LF ČR
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, dekan 1. lekárskej fakulty
Univerzity Karlovej a prezident Asociácie LF SR prof. MUDr. Peter
Labaš, CSc., dekan LF UK.
Rokovania prebiehali formou paralelných sekcií dekanov, tajomníkov fakúlt, prodekanov pre študijné záležitosti, prodekanov pre
vedu, doktorandské štúdium, špecializačné štúdium a prodekanov
pre zahraničné vzťahy a rozvoj. V samostatných sekciách rokovali
aj predsedovia akademických senátov a študenti. K témam, o ktorých sa diskutovalo, patrila aj problematika univerzitných nemocníc vo vzťahu k praktickej výučbe, kompatibilita študijných programov v súlade so smernicou EÚ, hodnotenie vedomostnej úrovne študentov v študijnom programe všeobecné lekárstvo a zubné
lekárstvo, harmonizácia študijných programov lekárskych fakúlt,

hodnotenie vedy na lekárskych fakultách v rámci univerzít, motivácia vedeckých pracovníkov, učiteľské a študentské mobility, hodnotenie pedagogického procesu študentmi, finančná a personálna náročnosť výučby.
Počas druhého dňa stretnutia zasadli asociácie obidvoch republík osobitne. Na spoločnej plenárnej schôdzi odborní garanti jednotlivých sekcií prezentovali závery prijaté počas paralelných
rokovaní, ktoré sa dotýkali všetkých oblastí lekárskych fakúlt súvisiacich s napĺňaním ich poslania. Účastníci veria, že tradícia uskutočňovania spoločných stretnutí asociácie lekárskych fakúlt sa zachová aj v budúcnosti.
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.,
Ing. Ľubica Červeňová, JLF UK
Foto: Boris Bukovský

Pedagogická fakulta UK
spolupracuje na projekte SiS Catalyst
Pedagogická fakulta UK odštartovala
spoluprácu s Divadlom Aréna, s ktorým
najstaršia slovenská univerzita už 9 rokov
organizuje Detskú univerzitu Komenského (DUK).
DUK je súčasťou európskej siete detských univerzít EUCU.NET, v rámci ktorej
participovala na vzniku prvého metodického materiálu o detských univerzitách – Bielej knihy EUCU.NET. Taktiež je zapojená v
celoeurópskom projekte SiS Catalyst: Deti
ako agenti zmeny pre vedu a spoločnosť.
Zameranom na rozvoj nových vedeckých
a technických činností v školách, univerzitách a kultúrnych organizáciách.
V rámci realizácie aktivít projektu 7-rámcového programu SiS Catalyst navštívili
v decembri Bratislavu projektová manažérka projektu Tricia Jenkins (Univerzita Liverpool, UK) a koordinátor a poradca projektu Raul Ajauro (Sao Paolo, Brazília). Okrem
aktivít spojených s projektom DUK v Divadle Aréna navštívili i Pedagogickú fakultu UK. Na stretnutí s vedením fakulty a zá-

Raul Ajauro a Tricia Jenkins na Pedagogickej fakulte UK

stupcami pracovísk diskutovali o aktuálnych aktivitách a pohľade na aspekty vedy
a výskumu v podmienkach projektu.
Po prehliadke priestorov špecializovaných učební na Račianskej ulici sa hostia zaujímali i o vzdelávaciu činnosť na fakulte s ohľadom na prípravu vedeckovýskumných pracovníkov. Využili možnosť

stretnutia s doktorandmi a Raul sa aktívne
zapojil do prednášky s prezentáciou i odporúčaním webových portálov. Hostia pozitívne hodnotili širokú škálu ponúkaných
odborov i špecializáciu na jedinečné študijné programy s možnosťou realizácie doktorandského štúdia.
Marek Kmeť, PdF UK
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Spolupráca gymnázií
s Prírodovedeckou fakultou UK

Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK) už
niekoľko rokov rozvíja vzdelávacie programy, pomocou ktorých sa uskutočňuje spolupráca s učiteľmi a žiakmi gymnázií. Tieto projekty sa týkajú všetkých študijných
programov na PriF UK; spolupráca sa uskutočňuje v oblasti chémie, geografie, biológie, environmentalistiky a geológie.
Jedným z posledných, nedávno ukončených projektov takéhoto zamerania bol medzinárodný projekt Voda, prameň života a poznania (akronym AquaWis), o ktorom sme už
písali v časopise Naša univerzita v septembrom čísle roku 2010. V projekte bolo vyškolených 30 učiteľov gymnázií z rôznych kútov
Slovenska. Tí najaktívnejší využívajú znalosti
získané počas školení a vedú žiakov k účasti na súťažiach. Doteraz najväčším úspechom
takejto práce je ocenenie na súťaži Scientia
Pro Futuro 2011 konanej pri príležitosti Týždňa vedy a techniky v Bratislave. Jana Končalová a Martina Kunská z gymnázia v Zlatých
Moravciach získali dňa 10. 11. 2011 nomináciu na olympiádu v USA.
Prvá prezentácia gymnazistiek na tému
hodnotenia ekologickej kvality rieky Žitavy bola vypracovaná počas riešenia projektu
AquaWis a prezentovaná na jeho medzinárodnom workshope v Tatrách v roku 2010. Vďaka vynikajúcemu vedeniu učiteľky RNDr. Renáty Kunovej a nadšeniu žiačok sa posterová prezentácia stále vylepšovala a postupovala z národných súťaží do medzinárodných. Prvým ocenením žiakov bolo čestné uznanie za
mimoriadne kvalitnú prednášku na Kongrese
mladých bádateľov vodohospodárov a hyd-

Jana Končalová (vľavo) a Martina Kunská
z gymnázia v Zlatých Moravciach boli ocenené
na súťaži Scientia Pro Futuro 2011.

rológov v Bratislave v marci 2011. Ďalším významným ocenením bol postup na medzinárodnú prezentáciu projektov MEF – EBAV
20th International Research Projects Exhibition do Istanbulu, na ktorej sa študentky Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach zúčastnili počas 2. – 7. mája 2011.
Účasť na medzinárodnom podujatí v Istanbule študentky natoľko motivoval, že sa rozhodli projekt doplniť o ďalší hydrobiologický
prieskum a s prezentáciou: „Komplexné porovnanie dvoch úsekov rieky Žitava“ sa zúčastnili súťaže Scientia Pro Futuro v Bratislave. Svojim projektom porotu zaujali a získali
cenu generálneho riaditeľa spoločnosti Slovenské elektrárne Paoloa Ruzziniho a z jeho
rúk si prevzali nomináciu na prestížnu súťaž
GENIUS Olympiad 2012 – Medzinárodnú súťaž žiackych bádateľských projektov so zameraním na environmentálne vedy (Global Envi-

ronmental Issues Project Olympiad), ktorá sa
každoročne uskutočňuje v júni v USA. Súťažiaci sa uchádzajú o zlatú, striebornú a bronzovú medailu, ale aj o vecné ceny ako tablet
Samsung Galaxy tab, čítačku elektronických
kníh Amazon Kindle, Sony Bloggie HD kameru, Apple Ipod.
Podobný záujem učiteľov a ich žiakov sme
zaznamenali aj na gymnáziu Bilíkova v Bratislave, ktorého žiačky získali v roku 2010 na
Kongrese mladých bádateľov – prírodovedcov nomináciu na prestížnu 3. Medzinárodnú
vedeckú olympiádu environmentálnych projektov – INESPO s projektom: „Monitoring
čistoty vody v potoku Vydrica“ vypracovaným
v rámci účasti na projekte AquaWis.
Tieto úspechy gymnazistov sú určitým zadosťučinením aj pre tých, ktorí pripravovali a vypracovali medzinárodný projekt, ktorého webová stránka je stále k dispozícii učiteľom i žiakom. Jedným z cieľov projektu bolo
pokračovanie vzdelávania žiakov prostredníctvom vyškolených učiteľov aj po skončení projektu. Úspechy gymnazistov potvrdzujú
nielen splnenie tohto cieľa, ale i hlavnej myšlienky projektu, ktorou je zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie mladej generácie pre ochranu vodných ekosystémov. Žiačky totiž nielen
prezentovali projekt na rôznych súťažiach, ale
ho predstavili aj pred mladšími gymnazistami,
ktorých už motivovali k ďalšiemu pokračovaniu výskumu na rieke Žitava. Záujem o pokračovanie na hydrobiologickom výskume na Vydrici prejavili aj na gymnáziu Bilíkova v Bratislave. Veríme, že pri výchove nových učiteľov na PriF UK sa podarí rozvinúť tieto aktivity
a získať prostredníctvom učiteľov ďalších žiakov k výskumu prírody.
Každé ocenenie je výborným motivačným
prostriedkom a vkladom do života mladých
ľudí. Súčasne to teší aj tých, čo stoja v pozadí úspechu a vidia, že pridali nový rozmer
do života mladých ľudí a nasmerovali ich na
cestu skúmania, ktorá býva často ťažká, ale
aj krásna.
Eva Bulánková a Soňa Nagyová, PriF UK

Webjournal mal 5. výročie

Internetový magazín žurnalistov na Univerzite Komenského oslávil päť rokov. Vyše
1 825 dní svojej existencie poskytuje jedinečný priestor pre tvorbu študentov, ktorých učí lepšie písať. Webjournal, ktorý v
súčasnosti mesačne navštívi asi desaťtisíc
unikátnych čitateľov, sa vďaka spolupráci
študentov a vyučujúcich publikovaním prvého príspevku narodil osemnásteho novembra 2006.

Odvtedy sme publikovali ďalších 3 126 príspevkov. Vďaka snahe o kvalitné spracovanie atraktívnych tém sme doteraz zaznamenali
dohromady takmer pol milióna návštev. Naše
príspevky si návštevníci prečítali dohromady
takmer miliónkrát.

Pri založení Webjournalu v roku 2006 nechýbala Mgr. Eva Bachletová, PhD.: „Som
rada, že som mohla spolu s doc. PhDr. Jozefom Vatrálom, PhD., stáť pri zrode internetového magazínu študentov Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave. Od spustenia Webjournal.sk sme dvakrát realizovali zmenu dizajnu, postupne sme rozširovali, pridávali a menili rubriky. Moja vďaka dnes patrí nielen súčasnému skvelému a obetavému redakčnému tímu študentov pod vedením Romany Juhásovej a Ingrid Sujovej, ale aj všetkým bývalým editorom, ale najmä bývalým šéfeditorkám
a zástupkyniam šéfeditorky: Eve Fúrikovej, Alžbete Maťašovskej, Jane Brnovej, Lucii Makovej, Barbore Stránskej. Tiež moje veľké ďakujem patrí prvému webmasterovi Tomášovi

Ulejovi, ako aj jeho nástupcovi Filipovi Hankerovi, ktorý výrazne sprofesionalizoval celý projekt. Dnes „svoje“ webmasterské žezlo pomaly odovzdáva Andrejovi Majláthovi, autorovi dizajnu. Chcem teda všetkým študentom, ktorí sú v súčasnosti našou najväčšou „tvorivou“
základňou, zo srdca vyjadriť poďakovanie za
ich vynikajúcu prácu na webmagazíne a zaželať veľa dobrých tipov na články, fotografie,
prózu i poéziu.“

Redakcia Webjournal.sk
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Eduniversal: prvé miesto pre
medzi biznis školami na Slovensku
V dňoch 13. – 15. októbra 2011 sa v Šanghaji uskutočnil štvrtý ročník Eduniversal
World Convention na School of Economics
and Management of Tongji University in Shanghai, ktorý organizuje francúzske konzultačné
centrum SMBG. Na tejto medzinárodnej konferencii sa každoročne vyhlasujú najlepšie biznis školy v každom z deviatich svetových regiónov.
Fakulta managementu UK (FM UK) úspešne obhájila svoje miesto v rankingu Eduniversal,
v ktorom už po štvrtýkrát získala ocenenie tri palmy a umiestnila sa tak na ôsmom mieste v krajinách V4 a celkove v rankingu získala hodnotenie
144 hlasov, čo je z 1000 najlepších biznis škôl
vybraných do hodnotenia (z cca 12 000 biznis
škôl vo svete) 433. miesto v celkovom poradí.
(V kategórii 5 paliem je iba 100 škôl, v kategórii 4 palmy je 200 škôl, v kategórii 3 palmy teda
FM UK získala 133. miesto).
Do hodnotenia je zaradených tisíc škôl z celého sveta, ktoré sú rozdelené do deviatich regiónov. V každom regióne sa vyhlasujú prvé tri biznis školy (Top 3 Best Business Schools). Kaž-

dá z tých 1000 vybraných škôl môže získať hodnotenie v rozsahu jednej až piatich paliem (Palm
Awards) v závislosti od počtu získaných hlasov
od dekanov alebo rektorov vybraných vysokých
škôl a podľa kritérií hodnotiacich kroky v oblasti
internacionalizácie štúdia. Päť paliem môže získať iba elitná stovka svetových biznis škôl bez
ohľadu na región, a tak sa zaradí do najvyššej
kategórie Universal Business School.
Otvorený je aj špeciálny ranking v 32 magisterských programoch, ktoré sú tvorené viac-menej podľa špecializácií. V tejto kategorizácii sme
získali výnimočné postavenie s naším študijným
programom manažment medzi 200 top magisterskými programami v špecializácii Strategický
a podnikový manažment.
Martial Guiette, generálny riaditeľ a zakladateľ
spoločnosti Eduniversal, uviedol, že kým v predošlom roku z tisíca škôl využilo hlasovacie právo 432 škôl, tento rok hlasovalo vyše 75 percent všetkých škôl zo všetkých 153 zúčastnených krajín a FM UK získala hlas od 144 vzdelávacích inštitúcií.
Eduniversal sa snaží odlíšiť od iných hodnotení kvality vysokých škôl tým, že porovnáva, pod-

FM UK

ľa svojich tvrdení, porovnateľné školy, z čoho vyplýva zaradenie do jednotlivých regiónov (Afrika, stredná Ázia, východná Európa, Stredný Východ, Ďaleký Východ, Latinská Amerika, Severná Amerika, Oceánia a západná Európa). Rovnako sa snaží o zohľadnenie sociálno-kultúrnych
rozdielov, napríklad Mexiko bolo posudzované v
rámci regiónu Latinskej Ameriky, nie z geografického hľadiska.
Výber tisícky škôl, ktoré sú zaradené do hodnotenia, vykonáva Medzinárodný vedecký výbor zložený z nezávislých expertov. Hodnotenie Eduniversal funguje ako matica. Na vertikálnej úrovni sú školy z jednej krajiny a na horizontálnej v rámci paliem. V regióne východnej Európy, kde sa hodnotilo 75 škôl z 20-tich krajín,
je Fakulta managementu UK na poprednom 21.
mieste.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.,
prodekan FM UK pre medzinárodné vzťahy

C e st y do z a h r a n iči a

Farmaceutická fakulta UK
reprezentovala
v Ekaterinburgu
Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) bola pozvaná na celoruskú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Aspects and the ways of development of nuclear medicine in Russia“, ktorá sa uskutočnila v dňoch
27. – 28. októbra 2011 v Ekaterinburgu. Cieľom FaF UK bolo predstaviť edukačnú a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti rádiofarmák pred
komunitou odborníkov (lekári, farmaceuti), výrobcov a vedcov pôsobiacich na poli nukleárnej medicíny a farmácie v Ruskej federácii.
Konferenciu organizovali vláda Čeljabinskej a Sverdlovskej oblasti,
Ruská asociácia nukleárnej medicíny a Čeljabinská a Uralská štátna medicínska akadémia s pomocou partnerov Ural pharmaceutical cluster,
Medicor-Pharma Ural a GE Healthcare. Zúčastnili sa na nej predstavitelia vysokoškolských a vedecko-výskumných inštitúcií, lekári, iní pracovníci nemocníc a centier nukleárnej medicíny, ako i zástupcovia medzinárodne uznávaných firiem pôsobiacich v oblasti zdravotníctva.
Medzi diskutované témy konferencie patrili pozícia nukleárnej medicíny a organizácia centier nukleárnej medicíny v Rusku, novinky a aplikácie v nukleárnej diagnostike a terapii a kádrové zabezpečenie a personálny manažment v inštitúciách pôsobiacich na poli nukleárnej medicíny.
Obzvlášť veľká pozornosť bola venovaná problematike odbornej spôsobilosti personálu pracujúceho s rádioaktívnymi liekmi a liečivami.
S rozvojom nukleárnej medicíny v Rusku, ktorej dôležitou súčasťou
sú i rádiofarmaká, rastie aj snaha o zvyšovanie odbornej spôsobilosti
personálu v oblasti prípravy a kontroly rádiofarmák prostredníctvom do-

škoľovacích programov. FaF UK, resp.
laboratórium nukleárnej farmácie FaF
UK v súčasnosti pripravuje doškoľovací
kurz „Technológia rádiofarmák“, o ktorý
má ruská strana eminentný záujem. O pripravovaný doškoľovací kurz a výskum v laboratóriu nukleárnej
medicíny prejavilo záujem hneď niekoľko Docent Peter Mikuš predstavil v Rusku Farmaceuruských inštitúcií.
tickú fakultu UK a jej vedeckú činnosť. Foto: Lucia
FaF UK tu repre- Veizerová
zentovali doc. RNDr.
Peter Mikuš, PhD., a PharmDr. Lucia Veizerová, PhD., s príspevkom
„Education and research in the field of radiopharmaceuticals at the Faculty of Pharmacy Comenius University in Bratislava“. V prednáške bola
predstavená fakulta a jej anglický program, prebiehajúca edukačná a vedecko-výskumná činnosť v oblasti rádiofarmák a nový pripravovaný doškoľovací kurz určený pre zdravotníckych pracovníkov. Prezentácia FaF
UK vyvolala mimoriadny ohlas.
Súčasťou pobytu v Ekaterinburgu bolo i stretnutie s dekanom Farmaceutickej fakulty Uralskej štátnej lekárskej akadémie (Ural State Medical
Academy) prof. Dr. Andrejom Gavrilovom a návšteva výučbových a administratívnych priestorov. S touto fakultou FaF UK plánuje v budúcnosti nadviazať spoluprácu.
Peter Mikuš, Lucia Veizerová, Ján Kyselovič, FaF UK
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Je čas dávať

naspäť to, čo som dostal

Mgr. Lukáš Diko patrí medzi úspešných absolventov Univerzity Komenského. Žurnalistiku vyštudoval na Filozofickej fakulte
UK v roku 2003. Medzitým vystriedal pozície redaktora v denníku SME, Rádiu Twist, televízii TA3, ale i v britskom BBC. Po
trojročnom pôsobení na pozícii redaktora Televíznych novín TV
Markíza získal post šéfredaktora, na ktorom pôsobí už viac ako
tri roky. Dnes je späť na akademickej pôde, kde na Katedre žurnalistiky FiF UK prednáša študentom. Ako hovorí, nestačí len
neustále kritizovať novinárov, ale študentov chce naučiť, ako
veci fungujú v praxi.
Na súčasnú pozíciu šéfredaktora spravodajstva ste nastúpili po predošlej skúsenosti ako redaktor. Je to asi prirodzený prechod... Napriek tomu – boli ste relatívne mladý. Bola to
pre vás výzva?
Výzva to bola a dodnes určite aj je. Miesto šéfredaktora je aj veľká zodpovednosť, preto mi trvalo niekoľko mesiacov, kým som sa
rozhodol ponuku prijať. A či je prirodzené stať sa z redaktora šéfredaktorom? Nie každý redaktor musí byť aj dobrý šéfredaktor a platí
to aj naopak. No nečakajte, že poviem, ako je to so mnou :).
Ktoré témy vám na poste šéfa spravodajstva dali zabrať?
Je ťažké priznať si chybu, keď ju urobíme. Je ťažké rozhodnúť
sa rýchlo a správne. Je určite ťažké čeliť útokom a sťažnostiam
politikov. No určite je pre mňa najväčšou školou každodenná práca s ľuďmi, získať si ich dôveru a nestratiť ju, vedieť poradiť, ale aj
ľudsky povzbudiť.
Sledovanosť spravodajstva Markízy dlhšie klesá. Kým
v roku 2007 si správy Markízy zaplo milión 137-tisíc divákov,

v prvej polovici roka 2011 ich bolo už len 788-tisíc. Čím to
je?
Dňa 1. januára 2012 sledovalo naše Televízne noviny milión 100-tisíc divákov, čo nás veľmi teší a pravidelne nás sleduje takmer milión divákov. V roku 2007 bola nielen iná situácia na
trhu, ale TV Markíza vysielala len 20 minút spravodajstva. Dnes
len o 19-tej hodine vysielame viac ako dvojnásobok s takmer rovnakým počtom divákov.
Ostatné televízie sú na tom podobne. Prečo podľa vás klesá sledovanosť spravodajstva vo všeobecnosti?
Konkurenčný boj spôsobil rozširovanie spravodajstva, máme tu
aj spravodajskú televíziu. Informácie sú ľahko dostupné na internete či v mobiloch. Myslím si, že ľudia sú často unavení z toho, koľko informácií sa na nich valí.
TV Markíza si napriek tomu udržuje prvenstvo na trhu slovenských televízií aj čo sa týka spravodajstva. Čomu za to
môže vďačiť?
Určite v prvom rade za to vďačíme našim divákom. Snažíme sa
nebyť povrchne bulvárni, zaoberáme sa závažnými celospoločenskými témami, ekonomikou, podľa môjho názoru máme najlepšiu
televíznu investigatívu. A to všetko, samozrejme, doplnené o zaujímavé informácie a zabalené v obale komerčnej televízie, nájde divák v našich Televíznych novinách.
Momentálne prednášate študentom žurnalistiky Univerzity
Komenského na vašej bývalej katedre. Čo konkrétne?
Zatiaľ by som to s úsmevom nazval „všeobecné pojednání“. Prinášam študentom pohľad z praxe, ako funguje naša redakcia,
aké sú princípy či novinárske postupy. Veľmi blízka mi je novinárska etika, ktorú by som chcel v budúcnosti so študentmi preberať
podrobne na reálnych prípadoch a ukázať im, ako sa rozhodnúť
rýchlo a čo najlepšie. Tak sa to snažíme robiť každý deň v redakcii.
Prečo ste sa rozhodli takýmto spôsobom vrátiť na svoju
alma mater?
Dospel som do momentu, kedy som sa rozhodol, že je čas začať dávať naspäť to, čo som dostal. Na Slovensku už totiž, aj v mojom veku, patrím do strednej novinárskej generácie. Nestačí len
neustále kritizovať novinárov, a najmä tých mladších, alebo tých,
ktorí žurnalistiku považujú za prostriedok, za medzikrok, k politickej či hovorcovskej kariére. Študentov chcem naučiť čo-to z praxe, ale im aj na rovinu povedať, že každodenná novinárska práca
nie je len o ukazovaní sa na obrazovke, ale aj o veľkej zodpovednosti či strese. No dá sa robiť celý život poctivo a dobre, ak človek chce.
Medzi vaše predošlé skúsenosti v mediálnej oblasti patrí
denník SME, Rádio Twist, televízia TA3, ale i BBC. Ako si na
ne spomínate?
Každé moje pôsobisko bolo niečím špecifické. Cítil som sa ako
fluktuant, keďže pred rokmi som menil pôsobisko takmer raz za
rok. No nakoniec som rád, že som si vyskúšal všetky typy médií –
print, rozhlas aj televíziu.
Čo je pre vás neoceniteľnou skúsenosťou?
Možnosť učiť sa od vtedajšieho šéfredaktora SME Martina Milana Šimečku na mojom prvom pôsobisku. Počas študijného pobytu
vidieť, ako funguje investigatíva v USA. Každý deň si s pokorou uvedomovať zodpovednosť, ktorú novinár má pri kontrole politikov, ktorí často zabúdajú, že moc pochádza od ľudí. A úplne najneoceniteľnejšia je práve každodenná skúsenosť s ľuďmi – v každej situácii reagujú inak, a pritom vždy ľudsky, nevypočítateľne.
Lenka Miller
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Zimný FSEV
Fest 2011 bol

„cool“ aj „hot“
Z roka na rok farebnejší. Tak by sa dali
zhrnúť doterajšie pokračovania vysokoškolského seriálu s názvom FSEV Fest,
ktorý už má za sebou 3 epizódy. Jeho
zimný diel sa opäť odohrával na samotnej posvätnej pôde fakulty a priniesol so
sebou aj niekoľko noviniek. Organizátori aj tento krát ukázali, kadiaľ by sa malo
uberať študentské hnutie UK. I keď festival bol nabitý rôznymi farbami, zelená
farba debutovala.
Napriek prívlastku zimný sa študenti na
Feste aj zapotili. V takzvanej zelenej zóne
vyhrávala „našlapaná“ hudba poháňaná
výlučne z ľudských zdrojov, a to doslovne. Aparatúra fungovala iba vďaka cyklogenerátoru – teda bicyklu, na ktorom sa
šliapaním mení energia z pedálov na elektrinu. „Želal by som si, aby sa aj z Bratislavy stalo študentské mesto v pravom slova zmysle a bicykel jedným z jeho symbolov. Spojenie nášho združenia so FSEV
UK je úplne prirodzené, keďže je to pre
mňa momentálne najprogresívnejší študentský priestor v meste,“ vysvetlil Matúš

Čupka, člen OZ Cyklokoalícia a autor iniciatívy Zelená hliadka.
Zelenú od vedenia fakulty by však už
čoskoro mala dostať aj ďalšia iniciatíva
„fsevkárov“. Študentskí aktivisti chcú od
januára spustiť recyklačný program, vďaka ktorému by na chodbách fakulty mali
pribudnúť farebne označené koše na separovaný zber odpadu.

FSEV Fest do svojho programu opäť
zahrnul aj tému migrantov. Tú si zobrala
na starosť Nadácia Milana Šimečku v „Sivej zóne“. Napriek ponurému názvu sú to
však práve utečenci, ktorí dodávajú Fes-

Myslím, teda fSEvPARUJEM
Fakulta sociálnych a ekonomických
vied UK (FSEV UK) začala od nového
roka separovať recyklovateľný odpad. Iniciatíva vzišla od študentov Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK pod vedením
doc. PhDr. Evy Letovancovej, PhD., v rámci predmetu tvorba a rozvoj tímov.

Cieľom projektu bolo pôvodne zistiť tímové roly jednotlivých členov, ktorí si zvolili
tému separovania odpadu na fakulte. Myšlienku recyklovania treba podľa nich neustále rozvíjať a prispievať tak k ochrane životného prostredia a k šetreniu prírodných
zdrojov.
Tím študentov Lucia Fiamčíková, Lucia Jurinová, Radoslav Mlynček, Zuzana Repovská, Silvia Suranová a Michaela Šindlerová chce takouto formou prispieť aj k budovaniu
dobrého imidžu fakulty. Ako študenti psychológie si tiež uvedomujú, že
osobnosť a návyky sa začínajú budovať v škole a následne sa prenášajú do domácnosti.
Keďže projekt zaujal aj vedenie
fakulty, rozhodlo sa ho v spolupráci
so študentmi realizovať. Študenti si
teda zistili podrobnosti ohľadom od-

tu jedinečnú a farbistú atmosféru. V tomto ohľade je život na FSEVke empirickým
dôkazom toho, že multikulturalizmus nie
je mŕtvy. Utečenci obsadili aj hlavný hudobný stage so svojou reggae formáciou VAKANTANKA. Hudobný stage patril aj svojráznemu projektu Režimy, ktorý
vo svojich trefných textoch mapuje spoločenský a politický vývoj v (česko)slovenskej spoločnosti. Hudobnú trojicu doplnila už pre FSEV Fest známa pop-artová
skupinka Chick & Tin.
FSEV Fest je výnimočnou udalosťou aj
svojou jedinečnou atmosférou. Festival
vyjadruje vzťah študentov k svojej fakulte.
Študenti ním chcú ukázať, že fakulta nie je len vzdelávacia inštitúcia, ale aj priestor pre kultúrne
a spoločenské udalosti prínosné
pre fakultu, ako aj samotných študentov.
„FSEV Fest – to je atmosféra,
ktorá tu na fakulte vládne, skoncentrovaná do jedného večera.
Pre mňa osobne je to vždy malá
oslava toho, čo tu už niekoľko rokov budujeme,“ uzatvára dekanka fakulty prof. Silvia Miháliková.
Faktom je, že má byť na čo hrdá.
V ostatnom nezávislom hodnotení kvality vysokých škôl ARRA skončila jej
fakulta v kategórii „ostatné spoločenské
vedy“ na prvom mieste.
Tomáš Grečko, absolvent FSEV UK

vozu separovaného odpadu firmou OLO, a.
s. (Odvoz a likvidácia odpadu).
Fakulta doteraz disponovala tromi kontajnermi na komunálny odpad s odvozom
dvakrát týždenne. Tento počet však plánuje znížiť, keďže pribudli dva kontajnery na plastový a papierový odpad. Ich dodanie a odvoz druhotného odpadu je zdarma, čím škola ušetrí. Na základe rozhodnutia vedenia fakulty pribudnú koše na papier
a plasty na chodby, do učební, auly a do
jedálne.
Autori sa naďalej podieľajú na projekte
tým, že robia v tejto oblasti medzi študentmi osvetu. Dňa 9. decembra 2011 sa na
fakulte uskutočnil tradičný FSEV FEST, na
ktorom informovali o tejto aktivite. Na sociálnej sieti Facebook komunikujú prostredníctvom skupiny „Myslím, teda fSEvPARUJEM“. Informácie ďalej šíria pomocou nálepiek, letákov, plagátov a nástenky.
Projekt vznikol v spolupráci s organizáciou Envirofuture.
Radoslav Mlynček, študent FSEV UK
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Night Of Chances

na Fakulte managementu UK
Už ste niekedy strávili NOC v škole? Študentom Fakulty managementu UK bola 29. novembra 2011 takáto príležitosť poskytnutá. Občianske združenie Manageria, ktoré sa snaží o to, aby na vedúcich postoch top firiem Slovenska boli schopní a slušní ľudia, pripravilo pre
záujemcov podujatie „Night Of Chances“, v preklade Noc šancí.

Rady od úspešných
Na úvod študentov privítala panelová diskusia so zástupcami úspešných slovenských firiem ako sú Heineken Slovensko
(v zastúpení Door Plantega), Google Slovensko (Rastislav Kulich), Dell Slovensko (Pavol Varga), Poštová banka (Igor Barát), Procter & Gamble (Marek Skysľak) a napokon
Ernst & Young (Marián Bíž). Diskutovalo sa
na tému „Kľúčom k úspechu je kultúra spoločnosti“.
Každý zo zúčastnených diskutérov opísal svoj príbeh – deň, ktorý mu zmenil život.

py jednotlivých firiem a súbežne s nimi mali
tieto spoločnosti aj prednášky na nimi zvolenú tému.
Najväčšej obľube sa tešil workshop
Google Slovensko, ktorý na našom území
sprostredkúva reklamu na internete, pričom
účastníci boli vybraní na základe životopisov.
Študenti zaujímajúci sa o túto interakciu s ich
obľúbenou firmou mohli svoje CV-čka posielať prostredníctvom e-mailu po registrovaní sa
na stránke www.nightofchances.sk. Nezisková organizácia Manageria ich posunula ďalej
Rastislavovi Kulichovi, country managerovi,
a ten si vybral skupinky po šiestich ľuďoch,
ktorí sa mohli zúčastniť takéhoto jedinečného stretnutia.

Chcete uspieť?
Odlíšte sa!
Posledné posolstvo NOCi odznelo desať
minút pred polnocou. Vtedy sa totiž konala posledná prednáška, a to na tému „Ako
správne písať curriculum vitae“ od spoločnosti Google. Nielen radou, ale aj motiváciou malo byť to, aby sme sa odlíšili, a tým
pádom oslovili akýmsi spôsobom spoločnosti, ktorých kultúra práce sa stotožňuje
s tou našou.
Night Of Chances bola naozaj Nocou šancí, možností a príležitostí. Tí šikovnejší mohli
okrem získania kontaktu od popredných
podnikateľov aj zažiariť. Ktovie, možno práve tí, ktorí sa jej teraz zúčastnili, budú na jej
ďalšom ročníku prednášať novým budúcim
absolventom o tom, ako im táto noc zmenila život.
Marek Majzon, študent FiF UK

Ombudsman
pre študentov

V priebehu panelovej diskusie zazneli pomocné rady uľahčujúce budúcim manažérom kariérny rast. Podľa hostí by mali čerství absolventi manažmentu dbať na hodnoty, ktoré uznávajú. Koniec koncov, práve to
bolo jadrom celej diskusie. Úspešní môžu
byť len vtedy, keď nájdu uplatnenie vo firme
s rovnakými morálnymi hodnotami. Okrem
skúseností by sa mali budúci manažéri snažiť získať čo najviac kontaktov. Tie nadobudnú tak, že sa budú stále snažiť hľadať nové
výzvy a skúšať nové veci.

Workshopy
Po oficiálnom ukončení panelovej diskusie prebiehali v priestoroch fakulty worksho-

Po získaní zadania sa budúce nádeje slovenského manažmentu museli dohovoriť spoločným jazykom, aby našli čo najlepšie možné riešenie, a mohli tak vyhrať obed so samotným pánom Kulichom z Google Slovensko.
Okrem toho, študenti mohli počas celého podujatia stretnúť pracovníkov prednášajúcich firiem, ktorí boli ochotní priblížiť prácu
u nich. Ďalej odpovedali na otázky, či je možnosť nájsť si zamestnanie ako študent, ktorý
by sa postupne vypracoval na iné posty a od
čoho to vlastne záleží. Odpovede boli väčšinou kladné, to by mohlo znamenať nádej
pre študentov, ktorí si uvedomujú, že uplatniť sa na pracovnom trhu v čase prichádzajúcej krízy pre mladých ľudí nebude vôbec
jednoduché.

Študentská rada vysokých škôl SR
(ŠRVŠ), najvyšší zastupiteľský orgán študentov vysokých škôl v SR, iniciovala zriadenie
úradu ochrancu študentských práv. Vznik
nového projektu s názvom Študentský ombudsman zdôvodnila pretrvávajúcimi problémami, ktoré sa týkajú študentov, problémom
vymožiteľnosti práva na akademickej pôde,
sociálnych a ekonomických nerovností, ako
aj rôznych iných problémov zo strany študentov.
Cieľom projektu je teda zaistenie právnej ochrany študentov pri riešení problémov,
ktoré sa týkajú ich života a sú prepojené
s akademickou pôdou a činnosťou. Záujemca o tento úrad musí mať právnické vzdelanie, mal by to byť človek, ktorý pôsobil v akademickom senáte či študentskej rade, no na
druhej strane by mal byť nezávislý.
Juraj Tilesch, predseda ŠRVŠ, informoval, že výberová komisia pre výber ombudsmana bude zasadať koncom januára 2012.
Ombudsmana nájdu študenti na Ústave
informácií a prognóz školstva v Bratislave.
Mgr. Martina Paráková,
VM – Ľ. Štúra Mlyny
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Škola

        interaktívnou formou?
Áno, už začiatkom tohto roku. Najväčšia medzinárodná študentská organizácia AIESEC rozbieha zaujímavý kultúrno-vzdelávací projekt pre základné
školy s názvom EDUCATE Slovakia: My
World. Cieľom tohto projektu je rozvinúť
u žiakov základných škôl kultúrnu senzitivu, ako aj prispieť k rozvíjaniu ich jazykových znalostí.
Tento projekt už úspešne prebehol
v mnohých krajinách sveta a po prvýkrát
sa uskutoční aj na Slovensku. Do piatich
základných škôl v Bratislave prídu vysokoškolskí študenti zo zahraničia, ktorí sa
budú snažiť žiakom základných škôl priblížiť svoju kultúru interaktívnou formou
a ukázať im, ako sa žije inde vo svete. Tento rok to bude 5 študentov – z Číny, Brazílie, Ruska, Iránu a Japonska. Podelia

sa s deťmi o svoje zážitky, zvyky, tradície
a iné zaujímavosti z ich krajiny a kultúry.
Rozoberať budú zaujímavé témy ako história, školský systém, kultúrne pamiatky,
stravovanie, voľný čas, životné prostredie
a mnoho ďalších. Deti sa takto dozvedia
zábavnou formou veľa nových vecí o cudzích kultúrach, spoznajú zaujímavých
ľudí z rôznych kútov sveta, s inou farbou
pleti, rozličným štýlom obliekania a pohľadom na svet. A čo viac, získajú lepšiu geografickú znalosť týchto krajín. Zahraniční študenti prinesú so sebou mnoho zaujímavých fotiek a videí zo svojho života
a z krajiny, aby tak urobili zážitky našich
žiakov autentickejšie a nezabudnuteľné.
Keďže so zahraničnými študentmi budú
komunikovať iba v angličtine, sú deti interaktívnou formou nútené komunikovať po
anglicky, čím si zlepšia a posilnia svoje ja-

zykové znalosti a schopnosť komunikovať
s ľuďmi v cudzom jazyku. Pre deti z prvého stupňa základných škôl, ktoré neovládajú anglický jazyk na dostatočnej úrovni,
sú pripravené zábavné hry a úlohy podané jednoduchou angličtinou.
Pre žiakov je tento projekt jedinečná
príležitosť spoznať nových ľudí a nové kultúry. Druhé kolo projektu pre ďalšiu päticu škôl sa predpokladá zrealizovať na prelome mája a júna. Preto ak máte vo svojom okolí aktívnu základnú školu, uvažujúcu nad účasťou v medzinárodnom projekte, neváhajte im odporučiť projekt organizácie AIESEC – My World.
Viac informácií o organizácii AIESEC
Comenius University nájdete na www.aiesec.sk/cu.
Jakub Pajan, študent FM UK

j a z y kov é oki e n ko

Opakovanie je matkou múdrosti...
Aj vám príde na um táto nemenná pravda vždy, keď si (pre)čítate jazykové okienko? Tiež si neraz poviete, veď to je jasné,
načo sa opäť opakuje to, čo sme sa učili ešte na základnej škole... A potom príde každodennosť a na tieto „základy zo
základky“ si akosi nikto nevie spomenúť.
Vzhľadom na tento fakt (nie vzhľadom
k tomuto faktu) sa nehodno čudovať pri
listovaní denníkov, časopisov, občasníkov
či pri počúvaní ľudí okolo vás. Stačí sa obzrieť pár dní späť a upriamiť pozornosť na
koniec roka 2011 a začiatok roka 2012
a s tým aj často používané slovesá začať
– začať sa; (s)končiť – (s)končiť sa.
V niektorých písomných i ústnych prejavoch sme zachytili takéto formulácie:
„Kultúrny program začína pri príležitosti
Nového roka o dvanástej. Pravá lyžiarska
sezóna práve začína. Semester začne príhovorom dekana.“ V týchto vetách sa nesprávne použil slovesný tvar začína namiesto správnej podoby začína sa. Zložka sa v slovách začať sa/začínať sa; skončiť sa/končiť sa nie je len formálnym a nepotrebným doplnkom, ktorý môžeme ke-

dykoľvek vynechať, ale slúži na rozlíšenie
významu medzi predmetovými a bezpredmetovými slovesami (predmetové – sú
slovesá, v ktorých činnosť prechádza na
predmet, zasahuje predmet, predmet je
výsledkom činnosti alebo spoluúčasti na
činnosti, bezpredmetové slovesá sa vo
vete nespájajú s predmetom).
Ak činnosť vyjadrenú slovesom začať
alebo končiť vykonáva istá osoba, použijeme nezvratnú podobu týchto slovies:
Profesor XY začal (skončil) prednášku.

Pedagógovia a študenti práve končia (začínajú) semester. Ak predmet nevyjadrujeme, použijeme zvratnú podobu: Začala
sa prednáška. Práve sa končí (sa začína)
kalendárny, cirkevný, školský či lunárny
rok. Zvratné a nezvratné podoby nemožno v spisovnom jazyku ľubovoľne zamieňať, lebo každá z nich má svoj presne vymedzený význam. Preto aj vety: Dnešný
program končí o 21. hodine alebo Podujatie začne slávnostným príhovorom rektora treba používať so správnymi tvarmi:
Dnešný program sa končí o 21. hodine,
Podujatie sa začne slávnostným príhovorom rektora.
À propos, opakovanie. Je veľmi dôležité predovšetkým pri učení sa a patrí medzi základné zákony učenia. Veríme, že i
v novom roku nám bude jazykové okienko prinášať užitočné informácie, zopakuje to, čo poznáme a nepoužívame (alebo
používame nesprávne) a vycibrí tak náš jazykový prejav – našu slovenčinu.
Radoslav Ďurajka,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Športové súťaže
pre študentov
v závere roka

Aj podujatia majú svoju tradíciu. A nielen vo „veľkom“ športe. Fakulta telesnej
výchovy a športu UK (FTVŠ UK) organizuje predovšetkým pre študentov pravidelné športové podujatia, ktoré nemohli
chýbať ani v závere roku 2011.
Šiesty ročník podujatia Silák fakulty sa
uskutočnil pod garanciou Katedry gymnastiky FTVŠ UK dňa 15. 11. 2011 v novej podobe ako Indoor CrossFit Challenge. Do
pohybového štúdia FTVŠ UK sa zišli študenti, aj zamestnanci fakulty, aby súťažili v siedmich vytrvalostno-silových disciplínach, kde kritériom bol maximálny počet
opakovaní za minútu. 27 súťažiacich (22
mužov a 5 žien), ktorých povzbudzovalo
asi 60 divákov, ukázalo úroveň vytrvalosti
v sile v náročných disciplínach (napr. zhyby na hrazde, dvojšvihy so švihadlom, sed
– ľah atď.). Víťazmi sa stali Jindřich Tovaryš
a Veronika Ivanická. Úroveň podujatia bola
vysoká a spolu s dobrou atmosférou zanechali nezabudnuteľný pocit nielen u pretekárov, ale aj u divákov.

Určite mnohí
poznajú knižnú verziu známeho
Grófa Monte
Christa, ktorý
sa dostal z väzenia plávaním
vo vreci. Táto myšlienka je „bonusovou“
disciplínou medziročníkových plaveckých
pretekov študentov FTVŠ UK. Plavecká
súťaž študentov sa dlhodobo organizuje v predvianočnom čase a má viac ako
25-ročnú tradíciu. Pre študentov je zaujímavá nielen pre svoj súťažný, ale aj pre
žartovný podtón, čo umožňujú netradičné disciplíny. Súťaž pravidelne organizuje
Katedra športov v prírode a plávania FTVŠ
UK a uskutočnila sa 13. 12. 2011 na plavárni FTVŠ UK. Na medziročníkových plaveckých pretekoch sa v štafetách výborne uviedli zástupcovia 1. ročníka bakalárskeho štúdia (J. Jex, J. Remiš, M. Hatrik
a H. Krč), ktorí vyhrali obidve štafety (4 x
50 m voľný spôsob a 4 x 50 m polohové

preteky pri striedaní všetkých plaveckých
spôsobov).
Súťaž je pre študentov zaujímavejšia
z dôvodu previerky širokej škály plaveckých zručností, ktoré sa hodnotia v netradičných plaveckých disciplínach, napr.
plávanie nohami vpred, plávanie s kolesom vo dvojiciach, súťaž o najčervenší
chrbát, skoky z veže a pod. Tohoročnú
Cenu Grófa Monte Christa vyhral študent
1. ročníka trénerského štúdia so špecializáciou plávanie Ľ. Grznár. Preplávať 25 m
pod vodou delfínovým vlnením bez nádychu za 12,3 s nie je vôbec ľahké...
doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.,
Mgr. Iľja Číž, PhD., FTVŠ UK

Mikulášsky

stolno-tenisový
turnaj
Ako po minulé roky, aj tento rok sa na
Vysokoškolskom internáte Družba UK
odohral Mikulášsky stolno-tenisový turnaj. V predvianočnom napätí sa dňa 7.
12. 2011 bojov o víťazstvo zúčastnilo 15
študentov, z toho 1 dievča a 14 chlapcov.
Po vylosovaní skupín sa v miestnosti
rozľahli prvé ozveny dopadajúcich loptičiek avizujúce počiatok bitiek o stolno-tenisového kráľa na Družbe pre nastávajúcu
sezónu. Hralo sa klasickou formou s tromi skupinami, v ktorých bolo päť hráčov.
Do pavúka však postúpilo len osem najlepších.
Hráči vo štvrťfinálovej osmičke hrali
svoje životné zápasy a aj vďaka svojmu
nasadeniu sa prebojovali až do finále.

Cez vyraďovacie boje sa do finále prebojovala dvojica Benedika Bútorová a Peter Matloň. Odohrali profesionálne finále s neuveriteľnými výmenami a maximálnym nasadením, po ktorom sa z víťazstva
mohla radovať jediná zástupkyňa jemnejšieho pohlavia Benedika Bútorová. Po
výhre 3 : 1 si odniesla vecnú cenu a stala sa víťazkou Mikulášskeho stolno-tenisového turnaja.
Na druhom mieste sa umiestnil Peter
Matloň, ktorý tak obhájil rovnakú pozíciu

z minulého roka. Na bronzový stupienok sa
po zápase o tretie miesto dostal nováčik na
turnaji Rado Bryndza, ktorý svojou hrou vyradil v priebehu turnaja mnohých favoritov.
Jeden múdry muž raz povedal: „v zdravom tele, zdravý duch“, a tak verím, že
svoje stolno-tenisové rakety si študenti
prídu oprášiť aj na budúci rok v minimálne takom hojnom počte, ako to bolo na
tomto turnaji.
Milan Chalachan, podpredseda
študentskej samosprávy VI Družba UK
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Golf sa u nás
úspešne rozvíja
Slovenská golfová asociácia má vo svojom širokom zameraní aj prácu s mládežou. Jej snahou je pritiahnuť ku golfu mládež a rozšíriť tak základňu veľkej golfovej rodiny, objaviť nové talenty a budúcich
úspešných reprezentantov Slovenska na
rôznych medzinárodných podujatiach.
Významnú podporu tomuto rozvíjajúcemu
športu na Slovensku vyjadrili aj prvá dáma
a prezidentova manželka pani Silvia Gašparovičová a naša najúspešnejšia golfistka Zuzana Kamasová už pri otvorení Golfového
akademického centra na Fakulte telesnej
výchovy a športu UK (FTVŠ UK) na jar roku
2011. Vybudovanie tohto moderného indoorového golfového centra vzniklo za spolupráce Slovenskej golfovej asociácie, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
a FTVŠ UK.
Na akademickej pôde tak vznikol unikátny
projekt vzdelávania učiteľov telesnej výchovy a trénerov so zameraním na golf. Golf na
fakulte sa stal súčasťou študijného programu ako povinne voliteľný predmet. O tento
nový predmet prejavili študenti hneď od začiatku veľký záujem. Šesť cvičných odpalísk
a tri špičkové simulátory boli vždy plne obsadené. Za dva semestre golfovej výučby
s kvalifikovanými trénermi M. Štefíkom a J.
Sotákom získavali študenti dobré teoretické
základy z golfovej techniky jednotlivých úderov, pravidiel golfu či golfovej etiky. Veľké
množstvo hodín však strávili na odpaliskách,
kde sa snažili zvládnuť prakticky rôzne rany
dlhej a krátkej hry či patovania pod vedením nášho špičkového golfistu, poslucháča
2. ročníka FTVŠ UK, Dominika Jezerčáka,
ktorý ochotne a rád poskytoval cenné rady
a skúsenosti každému študentovi. Dominik
sa takto už v predstihu pripravuje na svoje
budúce povolanie trénera či pedagóga.
Jeho zásluhou i zásluhou vedenia fakulty sa tak mohol dňa 9. 12. 2011 uskutočniť
prvý Mikulášsky indoorový golfový turnaj, na
ktorom sa zúčastnili prví absolventi dvoj-semestrálnej golfovej výučby a učitelia fakulty.
Prvý turnaj, ktorý absolvovali, bol pre nich
„novou školou“. Niektorí študenti dosiahli
pekné výsledky, ktoré boli hlboko pod handicap 54 a získali tak aj prvé „veľké“ golfové
poháre. Okrem udelenia kreditov za zvládnutie predmetu však piati študenti získali aj
zelenú kartu, ktorá ich oprávňuje ku hre na
ihrisku. Prvé zelené karty novým držiteľom
slávnostne odovzdali dekan FTVŠ UK doc.
PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., študijný
prodekan Mgr. Ľubor Tománek, PhD., a za
Slovenskú golfovú asociáciu Jozef Soták.
Veríme, že tento rozvíjajúci sa šport na
FTVŠ UK si aj v ďalšom roku 2012 nájde nových poslucháčov, ktorým táto krásna hra
učarí a prinesie pekné zážitky.
PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD., FTVŠ UK

Víťazné družstvo PriF UK: horný rad zľava: Matej Haliena, Gabriel Mészáros, Jozef Holíček, Ján Pašuth,
David Braun, Jozef Mlynarčík, Lukáš Murcko. Dolný rad zľava: Patrik Paulikovič, Andrej Graus, Juraj
Šťastný, Martin Krivoš, Michal Vrabec, Slavomír Sivčo, Roman Günther, dole Roman Kodaj.

Víťazom PriF UK Open 2011
bola domáca fakulta
V dňoch 9. a 10. decembra 2011 sa v telocvični v Mlynskej doline v Bratislave uskutočnil IV. ročník medzinárodného turnaja vo florbale PriF UK Open 2011. Toto univerzitné podujatie organizovala Katedra telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK.
Turnaja sa zúčastnilo spolu 8 družstiev. Okrem domácej Prírodovedeckej fakulty UK
(PriF UK) to boli ešte ďalšie 4 bratislavské tímy, konkrétne Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK), Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (FEI STU), Strojnícka fakulta STU (SJF STU) a výber Ekonomickej univerzity (EU BA). Takisto sa tu zúčastnilo univerzitné družstvo z Nitry a dva výbery z Českého vysokého učení technického v Prahe (ČVUT1, ČVUT2). Družstvá rozdelené do dvoch skupín po štyroch hrali každý s každým.
Po odohratí týchto duelov sa tímy z rovnakých miest v oboch skupinách stretli v bojoch o
konečné umiestnenie.
V boji o bronzovú priečku boli úspešnejší bratia Česi. Výber FEI STU zdolali tesne 3 : 2
gólom v poslednej sekunde zápasu. Vo finále sa stretli dlhoroční rivali, PriF UK a EU BA.
Lepšie začali domáci, strelou od polovice ihriska prekvapil Dobrovodského v bráne EU BA
Lukáš Murcko, následne zvyšoval po dorážke Ján Pašuth a domáci boli na koni. Z rýchleho protiútoku však hostia znížili sporným gólom a prvá tretina tak skončila 2 : 1. Ďalšie dve
tretiny sa niesli v podobnom útočnom duchu, hra sa prelievala zo strany na stranu a šance skórovať mali obe družstvá. Brankári Dobrovodský a Kodaj však už za svoj chrbát žiadnu loptičku nepustili, a tak sa z víťazstva na PriF UK Open tešilo domáce družstvo PriF UK.
Trofeje a ceny pre najlepšieho brankára a strelca prišiel odovzdať dekan PriF UK doc.
RNDr. Milan Trizna, PhD. Najlepším strelcom turnaja sa stal Pavol Hronský z FMFI UK, najlepším brankárom Daniel Dobrovodský z EU BA. Turnaj mal dobrú úroveň, k čomu prispeli aj mnohí vysokoškoláci hrajúci slovenskú extraligu. Turnaj sa odohral v príjemnej a priateľskej športovej atmosfére, všetci zúčastnení ukázali, že florbal má na vysokých školách
svoju úroveň a kvalitu. Všetkým hráčom, organizátorom a časomeračom patrí veľká vďaka
a ostáva nám dúfať, že sa na tomto turnaji stretneme aj o rok.
Martin Mokošák, PriF UK
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Stačí diplom z ukončeného

magisterského/inžinierskeho štúdia

pre plnohodnotný výkon vedúcej verejnej funkcie v 21. storočí?
I keď pre vykonávanie svojho zamestnania nepotrebujeme všetky nové poznatky ľudstva, predsa aj množina nutných poznatkov
pre výkon povolania exponenciálne narastá.
Niekedy v polovici 20. storočia manažéri ľudských spoločenstiev na celom svete
pochopili, že pre výkon špičkových funkcií
či kreatívnych výkonov v povolaní štandardné 4 – 5-ročné vysokoškolské štúdium, ktoré dnes u nás označujeme ako magisterské,
resp. inžinierske, nepostačuje
Požiadavky na vykonávanie špičkovej funkcie, či pôsobenie v riadiacich grémiách štátu, centrálnych úradoch (ministerstvá vrátane)
sú vysoké. Zatiaľ čo počas trvania ČSR absolvent obchodnej akadémie (teda štvorročnej strednej školy) sa nezriedka po niekoľkoročnej praxi stával riaditeľom pobočky banky
v okresnom meste, v súčasnosti je to prakticky nemožné. A platí to i napriek tomu, že
osobne si viem predstaviť dobrého a najmä
skúseného riaditeľa gymnázia na stoličke ministra školstva, prípadne aj kultúry. Žiadnemu
politickému zoskupeniu doteraz nevadilo, že
napr. ministri školstva minulých vlád spravidla
„obsadzovali“ dolné až celkom spodné priečky rebríčka hodnotenia práce ministrov.
Pred niekoľkými rokmi po vymenovaní vlády SR sa novinár opýtal jedného z nových
ministrov: „Pán minister, čo viete o rezorte,
ktorý budete riadiť?“ A odpoveď opýtaného:
„Neviem nič, no budem sa učiť.“ Znie to priamo neskutočne, no daná otázka aj odpoveď
na ňu je u nás realitou. Stačí to na to, aby takýto minister už zajtra vedel zodpovedne riadiť svoj rezort? Iný príklad poskytol novovymenovaný minister obrany, ktorý nikdy neobliekal vojenskú uniformu. Ten však prisľúbil,

že vojenské hodnosti sa podľa počtu hviezdičiek na náplecníkoch naučí! Stačia takéto
„kvalifikácie“ na dobré a zodpovedné vykonávanie vrcholovej riadiacej a kontrolnej funkcie? Hospodárska ale aj kultúrna, športová
či všeobecná sféra, v ktorej sa pohybuje moderný človek, sa v posledných decéniách výrazne internacionalizuje. Sledovanie aktuálnych celosvetových problémov (napr. vývoj
hospodárskych kríz) si vyžaduje ich sledovanie a najmä okamžité reakcie bez medzičlánku. A tým medzičlánkom sú tlmočníci/prekladatelia. Pokiaľ prekladateľ preloží zložitú myšlienku, referujúci je už myšlienkovo za horami, za dolami. Teda zhrnuté a podčiarknuté: vrcholová medzinárodná politika (hospodárska, kultúrna, športová, politická) sa nedá
robiť na medzinárodnej úrovni bez znalosti 2
– 3 svetových jazykov.
Všetky naše vysoké školy (pedagogické fakulty nevynímajúc) v posledných 2 – 3 desiatkach rokov postupne eliminovali rozsah prípravy svojich študentov v oblasti slovnej komunikácie, učene – v rétorike. Iste každý z čitateľov týchto riadkov pozná v okruhu, v ktorom sa profesionálne pohybuje, množinu vynikajúcich odborníkov (expertov), ktorí však
majú permanentný problém so všeobecne
zrozumiteľným a logickým usporiadaním svojich myšlienok pri ich ústnej prezentácii, napr.
na konferencii.
Výchovu v rámci 3. úrovne vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) realizujú základné administratívne jednotky, t. j.
katedry, kde doktorand denne pracuje a podieľa sa na zaisťovaní pregraduálnej výchovy
účastníkov 1. alebo aj 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Katedra má pracovníkov,

ktorí môžu poskytnúť pomoc či nasmerovanie, alebo priamo vedenie doktoranda v jednom vednom odbore. To však nestačí pre výchovu všestranne vzdelaného absolventa univerzity, akých potrebuje spoločnosť. Takto
heslo: „Vychovajme z doktorandov komplexné osobnosti“ nemôže naplniť jedna katedra!
Je to príliš malá organizačná jednotka s úzkym, t. j. jednoodborovým zameraním! Na výchove mladých, nádejných, komplexne vzdelaných pracovníkov sa musí podieľať množina rôznych odborníkov špičkovej úrovne rôzneho odborného profilu. Z tohto námetu vyplýva, že časť prednášok pre doktorandov by
mala zaisťovať nie katedra, ale fakulta, či priamo univerzita.
Prečo je vysokoželateľné absolvovanie
doktorandského štúdia? Každý adept politickej kariéry či kariéry vo verejnom sektore v rámci doktorandského štúdia bude prinútený niekoľkokrát vystupovať pred členmi katedry s tézami pripravovanej doktorskej
dizertácie. Ale čo je hlavné: pred jej napísaním bude musieť experimentovať v laboratóriu, bude musieť zvládnuť rozsiahlu odbornú literatúru, bude nútený štylizovať vlastné
myšlienky s oddelením toho, čo zistili iní autori a formulovať vlastné zistenia, a i. Pred samotnou obhajobou PhD. dizertácie bude musieť publikovať 2 – 3 vedecké zistenia (tak je
tomu na PriF UK). Kto prejde takouto tvrdou
3 – 4-ročnou „školou života“ je pravdepodobné, že v praktickom živote bude vedieť oddeliť „kúkoľ od pšenice“, z čoho budú následne vyplývať aj jeho životné postoje k rôznym
problémom spoločnosti.
prof. RNDr. Dušan Hovorka DrSc., PriF UK
Ilustračné foto: Marian Kukan
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ENG L I S H S U M M ARY
New Chart of Faculties
The Academic Ranking and Rating Agency
(ARRA) published a new chart of Slovak faculties evaluated by their quality of education
and science. The Jessenius Faculty of Medicine of Comenius University in Martin, the
Faculty of Social and Economic Sciences of
CU and the Faculty of Evangelical Theology
of CU vindicated their last year’s first places
in their fields. Pg 3
Management Debated with Students
The CU management arranged a meeting
with students and discussed various topics
concerning students on 7 December 2011.
Students were curious about a new university website and the reasons why CU is not
among the 500 world’s best schools. Pg 3
CU has 7 New Professors
The President of the SR enumerated Professors Daniš, Fendeková, Gajdošová, Homza,
Kaplán, Kokavec and Plašienková from CU.
Pg 3
Slovak Christmas Academy
Students of the Department of Slavic Philology of CU prepared a cultural Christmas
program. Students of Bulgaristica, Croatistics, Polonistics, Slovenistics and Serbistics
presented some of the folk art of these Slavic nations in relation to Christmas. Pg 4
Christmas Bazaar
Students from the university dormitory Družba UK organized a Christmas bazaar on 6
December. A lot of small items which students gave up were sold and the gain from
it was dedicated to the kids from a hospice
Plamienok. Pg 4
From the Rector’s Program
- On 5 December the Rector of CU Karol Mičieta met with students who represented the
university at an international tournament of
universities Euromilano 2011 and won the
first prize.
- On 12 December the Rector hosted the ambassadors of Poland and Japan. Pg 5
University has a New Questor
CU has had a new questor since 1 January
2012. The position is taken by Ing. Monika
Tarabová. Pg 5
Dissident from Belarus Met with Students
Nastasia Palazhenko who was arrested in
Belarus because of expressing her opinion
met with students of CU on 9 December and
described the political situation in her country. She suggested that Slovak students appreciate what they have. Pg 6
Information day of SASAR
The Slovak Association for Science and Applicated Research and CU organized an information day to explain possibilities of using
the 7th Global Program on 7 December. Pg 6
Department of International Relations and
Comparative Law is 20 Years Old
The department celebrated its anniversary in
the Assembly Hall of CU on 25 November
while hosting important international guests.
Pg 7
World Specialist at CU
Professor Alfred Inselberg from University Tel Aviv gave a lecture at the Faculty of
Mathematics, Physics and Informatics of CU

on 9 November on visualization within the
Week of Science and Techniques. Pg 7
The Only Olympic Medallist in Athletics
among Students
Eva Šuranová Kucmanová won a bronze medal in the Olympic Games in Munich 1972.
Up until now she is the only Slovak woman
who won an Olympic medal. She shared her
experience with students of the Faculty of
Physical Education and Sports of CU. Pg 14
Specialists Will Examine a Mobility of Seniors
Specialists from the Faculty of Physical Education and Sports of CU work on the project
of mobility of seniors. They examine indirect
electrostimulation of thigh muscles and its
impact on improvement of mobility. Pg 14
Prizes of Peter Fedor for 2011 and 2012
The Foundation of Peter Fedor, former teacher and scientist of the Faculty of Natural Sciences of CU, awards significant young scientists every other year. This year Dr.
Lucia Kriváneková, Dr. Martin Takáč and Dr.
Jana Korduláková, graduates of CU, were
awarded. Pg 15
Exhibition on Laureates of Sachar Prize
The exhibition of all the laureates of the Sachar Prize was installed in foyer of CU during
5 – 12 December on the occasion of this year’s bestowal. Nominees are personators of
Arab Spring. Pg 15
First Aid Course
The Department of Practical Theology of CU
organized a first aid course on 14, 21 and
28 November. Professor Oto Masár from the
Faculty of Medicine of CU was the lecturer.
Pg 16
Employees of Rectorate Help Animals
The employees of the Rectorate of CU organized a financial and item collection for an
animal farm of the association Freedom of
Animals. Pg 16
Meeting of Medical Faculties of the Slovak
and Czech Republics
The Jessenius Faculty of Medicine of CU in
Martin organized a meeting of Slovak and
Czech medical faculties on 17 and 18 November. They discussed university hospitals, study programs within EU, harmonization of study programs of medical faculties,
motivation of scientists, teacher and student
mobility and other topics. Pg 17
The Faculty of Education of CU cooperates
on SiS Catalyst project
The Faculty of Education of CU and Theater Aréna are cooperating on the project
“SiS Catalyst: Kids as Agents of Change for
Science and Society”. Pg 17
High Schools and Faculty of Natural Sciences to Cooperate
The Faculty of Natural Sciences of CU cooperates with high school teachers and students in chemistry, geography, biology, environmentology and geology. Two students
Jana Končalová and Martina Kunská received nominations to olimpiad in USA. Pg 18
Webjournal is 5 Years Old
The internet magazine of students of the Department of Journalism of CU has been publishing articles for 5 years. So far they have
published 3 126 articles. Pg 18

Faculty of Management – the Best Slovak
Business School
The Faculty of Management of CU was rated
the 433rd best business school in the world
on Eduniversal World Convention in Shanghai during 13 – 15 October. It is the best
Slovak business school and the 8th in the V4
countries according to this chart. Pg 19
Faculty of Pharmacy in Ekaterinburg
Experts from the Faculty of Pharmacy of CU
represented the university at the international conference “Aspects and the Ways of
Development of Nuclear Medicine in Russia” in Ekaterinburg on 27 and 28 October. They presented the faculty activities and
their research in radiopharmacons. Pg 19
Winter FSEV Fest 2011
Traditional student festival FSEV Fest took
place in the Faculty of Social and Economic
Sciences of CU on 9 December. The festival
brought “green” ideas (saving energy, recycling), discussions, music, etc. Pg 21
Faculty of Social and Economic Sciences
Recycles
Students of the Faculty of Social and Economic Sciences of CU created a project of
trash separation within their faculty. Considering that trash bin provision and waste
disposal is free, the faculty will save money.
Pg 21
Night of Chances
The discussion with successful managers
who shared their experience with students
took place in the Faculty of Management of
CU on 29 November. Pg 22
Ombudsman for Students
The Student Board of Higher Education
Schools of the SR initiated a new position
of the ombudsman of students who would
protect student’s rights. The person will be
chosen by the end of January 2012. Pg 22
Interactive Schools?
An international student organization
AIESEC is starting a new project “EDUCATE
Slovakia: My World” for pupils. They want to
educate children in other cultures and languages in interactive form. Pg 23
Sport Competitions for Students
The Faculty of Physical Education of CU organized two competitions in the end of the
year. “The Strongest Man of the Faculty”
took place on 15 November and “Swimming
Competition” took place on 13 December.
Pg 24
St. Nicolaus Ping-Pong Tournament
The ping-pong tournament was held on 7
December at the student dormitory Družba
UK. Pg 24
PriF UK Open 2011
An international tournament in floorball organized on 9 and 10 December by the Faculty
of Natural Sciences of CU was attended by
8 teams. A home team was the winner. Pg
25
St. Nicolaus Golf Tournament
Golf is a new sport at the Faculty of Physical Education of CU. The 1st golf tournament
took place on 9 December attended by students and teachers. Pg 25
LM
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