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Editoriál
O FMFI UK sa ešte stále vraví, že
je kvalitná. Ako to s kvalitou a jej
udržateľnosťou je? Zamyslime
sa nad neutešenou situáciou slovenských vysokých škôl. Situácia
je o to nebezpečnejšia, že je ako
diagnóza, ktorá postupuje pomaly, nenápadne, ale neúprosne, až
vedie k úmrtiu. Každý si predstaví,
že úmrtie univerzity znamená jej
zatvorenie. Nie je to tak. Univerzity sa pri svojej „smrti“ dostanú do
štádia, keď už univerzitami nie sú.
Toto chcem popísať. Čo to je univerzita? Je to vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia. Vzdelávanie a veda sú na univerzite neoddeliteľné. Neoddeliteľné preto, že medzi vedou a učením je pozitívna spätná väzba, ktorá znamená, že študentom sa musia odovzdávať najnovšie vedecké poznatky, ku ktorým ich učitelia prispievajú. A práve tu začína spomínaná diagnóza. Tradične v civilizovanej krajine sa situácia vo vzdelávaní vyvinie tak, že vznikne relatívne malý počet univerzít. Malý preto, lebo sa tam grupuje intelektuálna elita národa. Tej nebýva veľa. Na Slovensku takto vznikli UK, STU a UPJŠ.
Choroba, o ktorej píšem nastúpila v dvoch fázach. V prvej pracovníci univerzít boli spoločensky aj finančne postavení do úplného úzadia. Spoločenská prestíž univerzitného profesora je u nás
veľmi nízka. Je to paradoxné (zámerné?) nepochopenie toho, že
školstvo sa stará o budúcu kvalitu národa. Druhá fáza (rakovina)
nastúpila, keď vo veľkom začali vznikať tzv. vysoké školy. Vďaka
pomýlenej filozofii školstva a politickému lobizmu, ktorým tieto inštitúcie vynikajú sa často stáva, že na týchto bezvýznamných vysokých školách je ohodnotenie podpriemerných pracovníkov vyššie ako špičkových na UK. Vďaka platnej legislatíve vzniklo veľké množstvo nekvalitných tzv. profesorov (bez záznamu v publikačných a citačných databázach). V takom prostredí aj kvalita
dobrých univerzít ide zákonite dole, pracovníci nemajú čas robiť
vedu, musia sa živiť nejako ináč. Mladí ľudia, ktorí sa chcú vedou
živiť, odchádzajú študovať do zahraničia a z tohto sa viac nevracajú. Začína chýbať vedecký dorast.
Univerzity zákonite smerujú k nižšej kvalite. Systém speje k rovnováhe. K rovnováhe, ktorú reprezentujú nekvalitné vysoké školy. Naoko sa nič nedeje. Študenti dostávajú diplomy, lebo o to
im ide najviac. Vzniká falošná ilúzia vzdelanosti, veď všetko sa
dá nájsť na webe. Zabúdame pri tom na tvorivé myslenie. Vzniká
mnoho nepotrebných programov (modernizácia), najčastejšie na
úkor kvality, s cieľom prilákať viac študentov, od ktorých sa odvíja objem financií pre vysokú školu (metastázy). Toto je smrť univerzity. Liečba bežne dostupnými prostriedkami už nie je možná.
Nové vysokoškolské zákony sú ako liečba rakoviny antibiotikami.
Existuje len drastická liečba ako pri rakovine: operácia a následná chemoterapia. Docentov a profesorov, ktorí nespĺňajú náročné kritéria zrušiť. Univerzitám so špičkovou vedou ponechať PhD.
programy, ostatným len prvé dva stupne. Špičkovým univerzitám
zabezpečiť dôstojné financovanie. Meniť treba aj pohľad spoločnosti na postavenie univerzít a vzdelanosť. Je nepochopiteľné,
že sa tak žalostne málo investuje do vedy a vzdelania. Automobilové fabriky sa dajú rozmontovať a odviezť ďalej. Vzdelanosť sa
odviezť nedá. Vzdelanosť (elita) však môže emigrovať. Je zdravá
spoločnosť, v ktorej sa na najlepšie fakulty (podľa ARRA) hlási minimum študentov a na najhoršie najviac študentov? Nie. Pacientov je stále viac. Pri dobrej vôli a ak heslá o vedomostnej spoločnosti prestanú byť len heslami, pacienti majú nádej. Úspech liečby závisí aj od jej načasovania. Prídu noví lekári alebo...?
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK

Editoriál . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Na Prírodovedeckej fakulte UK majú najvýkonnejší laserový systém
na Slovensku . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Štátne vyznamenania osobnostiam UK . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Zavŕšenie osláv 65. výročia PdF UK . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave si
pripomenula 70. výročie založenia . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Vyberáme z programu rektora UK . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Zo zasadnutia senátu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Virtuálna realita v Bratislave . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Univerzita Komenského organizuje zbierku hračiek pre deti
z Tanzánie . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Oznamy . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Deň otvorených dverí PdF UK v aule i na facebooku . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Deň otvorených dverí na FTVŠ UK prilákal vyše 400 záujemcov . .  . 8
400 stredoškolákov na dni otvorených dverí na PriF UK . .  .  .  .  .  .  .  . 9
Deň otvorených dverí na FiF UK . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Barbora Okasová vystavuje v Prahe . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Ján Triaška. Rast novej umeleckej osobnosti . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Stanislav Harangozó a XXX. letná olympiáda . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Úspech je základom úspechov . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Detail je základ. Je v ňom všetko . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
SAV ocenila profesora Jozefa Čižmárika . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Klesol záujem o externé štúdium . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Už aj prváci si môžu zobrať pôžičku na štúdium . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Turnaj robotov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
„Stretnutie s dušou“ alebo umenie na dosah ruky . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Milan Rúfus a my . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Monika Tarabová: Nová funkcia je pre mňa zaujímavá svojou
rozmanitosťou . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Stredoeurópske štúdiá – novinka v ponuke Filozofickej
fakulty UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mesiac Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Štúdium teológie je ako cesta ohňom; výsledkom je pevnejšia viera .20
Aplikáciu Granty UK využilo už 1300 žiadateľov . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Prezradili ste nám o sebe . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
CĎV UK predstavilo vzdelávacie programy pre zahraničných
Slovákov . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky oslávila výročie . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Odborníci zo spoločenských vied sa podelili o rozdielne
pohľady na kvalitatívny výskum . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Slovensko sa po prvý raz podieľa na projekte globálneho
monitoru podnikania . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov edituje
významný medzinárodný časopis . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Slovenský paleontologický klub – prvé tohtoročné stretnutie
priaznivcov paleontológie . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Na svete je Historický atlas Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Slávnostná sv. omša na Lekárskej fakulte UK . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Storočnica významného sociológa Alexandra Hirnera . .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Jubileum významného slovenského anglistu . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Farmaceut docent Majtás jubiluje . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Jazykové okienko . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Bobor ohrozuje majetok Univerzity Komenského . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
English Summary . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

Poznámka k titulnej strane:
Na Prírodovedeckej fakulte UK otvorili laboratórium ultrarýchlej laserovej fotoniky. Foto: Miroslav Michalka. Viac na strane 3

3

SPRAVODAJST VO

Na Prírodovedeckej fakulte UK majú

najvýkonnejší laserový systém na Slovensku
V priestoroch Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského (PriF UK) dňa 27.
januára 2012 slávnostne otvorili laboratórium ultrarýchlej laserovej fotoniky. Na otvorení tohto spoločného pracoviska Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied (FÚ
SAV) a Medzinárodného laserového centra v Mlynskej doline sa zúčastnili rektor
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dekan
PriF UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., riaditeľ FÚ SAV RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.,
riaditeľ Medzinárodného laserového centra
prof. Ing. František Uherek, PhD., riaditeľka
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Ing. Alexandra Drgová, ako i ďalší zástupcovia participujúcich organizácií.
Odbornej verejnosti bol predstavený najvýkonnejší laserový systém na našom území so špičkovým výkonom 130 GW. Tento
laser teda na krátky okamih mnohonásobne
prevyšuje výkon všetkých elektrární na Slovensku. Okrem toho ponúka impulzy s časovou dĺžkou 25 femtosekúnd (0,000 000 000
000 025 s), kedy svetlo za tento krátky okamih prekoná vzdialenosť približne rovnú jed-

nej desatine hrúbky ľudského vlasu. Laboratórium
bolo financované z prostriedkov projektu „meta-QUTE:
Centrum excelentnosti kvantových technológií“ na základe podpory Operačného programu Výskum a vývoj zo zdrojov Európskeho programu regionálneho
rozvoja.
Rektor UK Karol Mičieta na
otvorení uviedol: „Som rád, že prekonávame bariéry, že začíname rozvíjať inštitucionálnu spoluprácu – vďaka nadšeniu jednotlivcov i celých organizácií. Spojenie našich excelentných škôl a inštitúcií bude nepochybne významným prínosom pre slovenskú vedu
i vzdelávanie.“
Vybudovanie laboratória trvalo viac ako pol

Štátne vyznamenania

osobnostiam UK

Prezident dňa 3. januára 2012 udelil najvyššie štátne vyznamenania desiatim osobnostiam vedy, umenia, histórie, kultúry a ekonomiky. Hlava štátu udelila tiež štyri najvyššie štátne vyznamenania in memoriam za celoživotné zásluhy v oblasti kultúry, školstva, sociológie.
Medzi vyznamenanými boli aj tri osobnosti, ktoré svoj profesionálny
život spojili s Univerzitou Komenského.
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam získal právnik Vojtech Hatala, ktorý bol ocenený za mimoriadne celoživotné zásluhy o rozvoj školstva, osobitne ústavného zákonodarstva. Profesor Hatala ako jediný v
Československu rozpracoval kriminologickú teóriu motívu trestného
činu. Angažoval sa za zrušenie trestu smrti. Bol spoluautorom ústavného
zákona o súdoch a prokuratúrach, ústavného zákona o československej
federácii. V rokoch 1966 – 1969 pôsobil ako dekan PraF UK. V roku
1968 nesúhlasil s okupáciou Československa. Na znak protestu a nesúhlasu sa vzdal poslaneckého mandátu Slovenskej národnej rady a funkcie predsedu Ústavnoprávneho výboru Snemovne národov FZ ČSSR.
Vtedajší režim na tento jeho krok reagoval tým, že ho zbavil všetkých pedagogických a vedeckých funkcií. Neskôr pracoval vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

roka. Autorom tejto myšlienky bol prof. RNDr.
Vladimír Bužek, DrSc., vedúci Centra kvantovej fyziky FÚ SAV. „Prínos laboratória bude v
špičkových experimentoch a najmä v tom, že
na nich môžu participovať mladí vedeckí pracovníci,“ uviedol doc. Ing. Dušan Velič, PhD.,
vedúci laboratória.
AK
Foto: OVV RUK

Sociológa a kulturológa Alexandra Hirnera ocenila hlava štátu za mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos v oblasti sociológie a kulturológie a pozdvihnutie národného povedomia. Osobnosť docenta Hirnera približujeme viac na strane 29, kde píšeme o konferencii, ktorú usporiadala Filozofická fakulta UK pri príležitosti stého výročia narodenia Alexandra Hirnera.
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
za mimoriadne zásluhy o rozvoj v
oblasti mikrobiológie a genetickej toxikológie a šírenie dobrého Ilustračné foto: Profesor Libor Ebringer
mena Slovenskej republiky v zahraničí získal tiež vedec v oblasti mikrobiológie Libor Ebringer. Profesor
Ebringer dlhoročne pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UK. Najcennejšími výsledkami z jeho výskumov sú originálne práce o nových účinkoch
antibiotík. V oblasti mikrobiológie dosiahol zákaz používania zdravotne rizikovej látky v potravinách. Je držiteľom dvoch patentov a autorom prvého slovenského probiotického preparátu. Od roku 2002 sa venuje probiotickým vlastnostiam tradičnej bryndze, o ktorej dokázal, že sa vyznačuje vzácnymi zdravotne prospešnými vlastnosťami. Profesor Ebringer významne prispel k tomu, že Európska únia v roku 2008 schválila slovenskú bryndzu ako náš tretí chránený výrobok.
LM

4

SPRAVODAJST VO

Zavŕšenie osláv 65.
Pedagogická fakulta UK (PdF UK) oslávila dňa 6. decembra 2011 v historických priestoroch Auly UK 65. výročie svojho založenia. Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PdF UK uskutočnené pri tejto príležitosti sa konalo práve v deň, keď
sa pred 65 rokmi – v roku 1946 – v týchto priestoroch uskutočnil slávnostný ceremoniál otvorenia vtedy novej pedagogickej fakulty a jej začlenenia do zväzku univerzity. PdF UK sa vtedy stala prvým vysokoškolským centrom pedagogických vied
na Slovensku.
Na jubileum fakulty boli pozvaní mnohí
vzácni hostia, predstavitelia univerzity a fakulty, dekani fakúlt UK a zúčastnili sa i ďalší členovia akademickej obce fakulty a širšia
verejnosť. Hlavné slávnostné prejavy predniesli prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK, a prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.,
dekanka PdF UK. Vo svojich slávnostných
prejavoch vzdali úctu fakulte, hovorili o jej
poslaní a o jej výnimočnosti. Históriu PdF
UK vo svojom príhovore načrtol prof. PhDr.
Róbert Letz, PhD.
Každá oslava významných akademických
jubileí zvykne byť vhodnou príležitosťou aj na

výročia PdF UK

ocenenie výsledkov práce v oblasti vedeckej i pedagogickej
a záslužnej činnosti v prospech
rozvoja fakulty či univerzity. Aj pri
príležitosti zavŕšenia osláv 65.
výročia PdF UK na znak úcty
a ocenenia zásluh pri budovaní a rozvoji fakulty, rozvoji vied,
vzdelanosti, akademických slobôd, za významné výsledky vo
výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti i príspevok k rozvoju spolupráce s inými vysokými školami a inštitúciami doma i v zahraničí udelila dekanka PdF UK
profesorka Alica Vančová Bronzové medaily
PdF UK vedeniu univerzity, dekanom fakúlt
UK, ako i vybraným významným spolupracovníkom a Pamätné listy PdF UK zamestnancom fakulty. Pamätným listom boli ocenené aj
bratislavské školy a zariadenia, v ktorých študenti PdF UK vykonávajú pedagogickú prax.
Spolu s pamätnými listami sa vybraným spolupracovníkom odovzdávali aj keramické sošky vytvorené Katedrou výtvarnej výchovy PdF
UK. Za všetkých ocenených sa vo svojom príhovore poďakoval doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Katedra hudobnej výchovy PdF UK v podaní svojich študentov a pedagógov pripravila bohatý hudobný program, ktorý vytváral
príjemnú atmosféru počas celého slávnostného podujatia. Okrem rôznych známych
hudobných diel odzneli na úvod fanfáry PdF
UK a na záver Gaudeamus Igitur. Program
hudobníkov moderoval Mgr. Art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
Zavŕšením osláv po slávnostnom akte
oceňovania bolo pre záujemcov o štúdium
na PdF UK pripravené v Aule UK podujatie
Deň otvorených dverí.
Mgr. Katarína Vybíralová, PdF UK

Botanická záhrada
Univerzity Komenského v Bratislave
si pripomenula 70. výročie založenia
Najstaršia verejnosti prístupná botanická záhrada na Slovensku –
Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave – si v januári 2012 pripomenula 70. výročie svojho založenia. Počas uplynulých
desaťročí sa stala významným vedecko-pedagogickým pracoviskom najväčšej slovenskej univerzity a zaujala nezastupiteľné miesto
medzi európskymi i svetovými arborétami a botanickými záhradami.
Botanická záhrada UK bola založená dekrétom Ministerstva školstva
a osvety zo dňa 23. januára 1942. Vybudovaním záhrady bol poverený
vtedajší prednosta botanického ústavu prof. František Nábělek. Pre jej
výstavbu bol vybraný pozemok okolo vilky staviteľa Lafranconiho (Mlynská dolina, Bratislava) s rozlohou 6,6 ha. Po druhej svetovej vojne boli
postavené skleníky, zavlažovací systém a vysadených takmer 3 000
druhov rastlín.
V Botanickej záhrade UK sa dnes na ploche približne 7 hektárov nachádza takmer 4000 druhov rastlín. Najpočetnejšie zastúpenie tu majú
kaktusy (až 1200 druhov), nasledujú tropické a subtropické skleníkové
rastliny (755 druhov), sukulenty (610 druhov), skalničky (570 druhov),
trvalky a letničky (340 druhov). Návštevníci záhrady môžu každoročne
obdivovať aj 150 druhov ruží či 284 druhov drevín. „Botanická záhrada UK sa stala základňou tvorivých aktivít v rámci základného výskumu
v mnohých oblastiach botaniky, šľachtenia, pedagogickej i výchovnej
práce, popularizácie rastlinnej ríše v najrozmanitejších formách. Stala
sa tiež neodmysliteľnou zónou oddychu a pokoja pre širokú verejnosť,“
uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UK RNDr. Jaroslav Bella.
Botanická záhrada UK vytvára priestor na výučbu botanických, ekologických a environmentálnych disciplín nielen pre UK, ale aj pre rôz-

ne druhy a stupne škôl.
„Osobitne je potrebné vyzdvihnúť výchovu zameranú na tvorbu a ochranu
prírody. Významná je tiež
spolupráca našej Botanickej záhrady UK so štátnymi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti životného
prostredia,“ doplnil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Návštevníci botanickej záhrady sa aj tento rok môžu tešiť na tradičné podujatia: výstavu skalničiek v dňoch 27. apríla – 1. mája a výstavu
kaktusov a prednášky v rámci sympózia Kaktusárska jar 2012 v termíne 25. mája – 27. mája.
AK

Záhony trvaliek. Foto: Jaroslav Bella
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V y b e r á m e z p r o g r am u r e kto r a U K
4. 1. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., koordinoval
stretnutie riešiteľov projektu Vedecko-technického parku UK
k Výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
5. 1. – Rektor prijal veľvyslanca Cyperskej republiky na Slovensku Mariosa Kountouridesa. Išlo o prvú oficiálnu návštevu
veľvyslanca na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Témou návštevy boli možnosti zlepšenia spolupráce vo vzdelávacej činnosti.

– Pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Milana Čiča,
DrSc., Dr. h. c., vedúceho Kancelárie prezidenta SR sa zúčastnil na slávnostnom stretnutí.
23. 1. – Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení tretieho ročníka
zimnej časti Slovenskej univerziády v Banskej Bystrici.

10. 1. – Zúčastnil sa na novoročnom stretnutí na Ministerstve zahraničných vecí SR.
12. 1. – Kalifornský technologický inštitút a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísali Memorandum of
Understanding. Na podpise sa zúčastnil aj rektor UK.
13. 1. – Zúčastnil sa na novoročnom koncerte SAV v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca.
– Odovzdal finálny projekt Vedecko-technického parku UK
na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
19. 1. – Spolu s prorektorom UK pre medzinárodné vzťahy doc.
RNDr. Ing. Ľudomírom Šlahorom, CSc., a vedúcou Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK Mgr. Magdalénou Belkovou prijal rektora Masarykovej univerzity v Brne doc. PhDr.
Mikuláša Beka, Ph.D., a riaditeľku Centra zahraničních studií
Masarykovej univerzity Ing. Danu Petrovu. Témou tohto prvého stretnutia rektorov bolo okrem iného financovanie vysokých škôl, nový vysokoškolský zákon i možnosti spolupráce
obidvoch univerzít v celom spektre činností.

25. 1. – Pri príležitosti štátneho sviatku Egyptskej republiky sa
zúčastnil na stretnutí, ktoré sa konalo na egyptskej ambasáde.
– Zorganizoval stretnutie dekanov fakúlt k Výzve Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR k operačnému programu Vzdelávanie.
26. 1. – V bratislavskom kníhkupectve Martinus sa uskutočnila prezentácia knihy Júliusa Satinského Expedície 1973 –
1982. Hosťom besedy bol okrem Lucie Satinskej aj jeden z
účastníkov expedícií – rektor UK.
27. 1. – Prijal pozvanie na slávnosť pri príležitosti osamostatnenia Indickej republiky, ktorá sa konala na indickej ambasáde.
– Prírodovedecká fakulta UK otvorila Laboratórium ultrarýchlej laserovej fotoniky, na ktorom sa zúčastnil aj rektor UK.
(Viac na strane 3.)
31. 1. – Spolu s vedením Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rokoval o spoločnom využívaní pozemkov a komunikácii v Mlynskej doline.
LM

SPRAVODAJST VO

Zo zasadnutia
senátu
Akademický senát UK (AS UK) sa
v minulom roku poslednýkrát zišiel dňa
14. decembra. Na zasadnutí prijal uznesenie o súhlase s predajom administratívnej budovy bývalého Dekanátu JLF
UK na Záborského ulici v Martine a pozemok pod budovou a v jej okolí. Znalecký posudok stanovil hodnotu administratívnej budovy na 503 628,50 € a hod-

notu pozemku na 23 994,18 €. Fakulta
totiž preukázala nepotrebnosť tohto majetku, keďže ešte v roku 2010 sa dekanát presťahoval do nových priestorov na
Malej Hore v Martine.
Senát tiež schválil návrh rektora UK na
vymenovanie doc. PhDr. Mikuláša Beka,
Ph.D., rektora Masarykovej univerzity
v Brne za člena Vedeckej rady UK.
AS UK schválil návrh dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu UK č. 8/2010 (Rokovací poriadok AS UK), ktorý umožňuje hlasovaním skončiť alebo obmedziť diskusiu,

ak trvá neprimerane dlho. Za skončenie,
resp. obmedzenie diskusie musí však hlasovať dve tretiny alebo viac prítomných členov senátu. Predseda senátu môže podľa dodatku dať hlasovať aj spôsobom „per
rollam“, ak ide o vecne jednoduchšie otázky, alebo bola k otázke už skôr vyjadrená
zhoda. Tento spôsob hlasovania môžu využiť aj jednotlivé komisie senátu.
AS UK ďalej schválil 21 žiadostí o prenájom nehnuteľností.
Do komisií AS UK boli dodatočne zvolení ďalší členovia.
LM
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Virtuálna realita v Bratislave

AVION Shopping Park v Bratislave pripravili expozíciu prvej
slovenskej vedeckej výstavy o virtuálnej realite s názvom „Virtuálny svet 2012“, ktorá trvala od 16. januára do 19. februára 2012. Záštitu nad ňou prevzal primátor Bratislavy doc. Milan Ftáčnik.

Na výstave si bolo možné pozrieť vizualizáciu budovy rektorátu, ale aj to, ako reaguje internát na tancujúcu dievčinu v umeleckej vízii Stanislava Griguša, študenta UK, dvojfinalistu umeleckej aj vedeckej vrstvy súťaže ASAP, v ktorej možno vyhrať hlasovaním na výstave Kinect. Tieto prevratné zariadenia tam boli štyri a na jednom z nich možno lietať nad virtuálnou Bratislavou. V
Avione ste mohli nájsť aj tri multimediálne kiosky, na ktorých ste
mohli zažiť aj prelet vnútrom vianočného stromčeka a iné senzácie zo sveta modernej vedy. Zaujímavá bola hypotéza, že animácia vznikla u pračloveka, ktorý sa hral s kahancovým osvetlením v jaskyni.
Na inom stanovišti bolo možné vyrobiť virtuálne ja, vašu tvár
pre vášho avatara, riadiť tancujúceho robota, zasmiať sa na výstave vedeckých vtipov a slovesných kuriozít. Aforizmus Pavla Janíka „Odkedy som prišiel na svet, neprišiel som na nič lepšieho“ možno citovať, kým jedinečnú báseň Dana Heviera Počítač
Hamlet si treba osobne prečítať na posteri alebo na DVD, na ktorom kolektív autorov vydal v jeden deň tri knihy, asi 600 strán –
dve reedície a rovnomennú knihu Virtuálny svet 2012, členenú
na mapu fakulty, mapu Slovenska, mapu mapovania...
Výstava oslovila aj deti a ich rodičov, ukazuje cestu k vedeckým súťažiam a vedeckej kariére v knihe Ako vyhrať vedeckú súťaž, napísanú pôvodne pre Festival vedy a techniky združenia
Amavet. Kým v roku 1932 sa slovenská inteligencia stretla prvý
raz, v roku 2012 sa prvý raz cez virtuálnu realitu stretá vďaka po-

rozumeniu vedenia Avionu so širokou verejnosťou.
Na otvorení výstavy sa prihovoril aj dekan FMFI UK profesor
Jozef Masarik: „Reálny svet sa zdá chytený do osídel tejto virtuálnej reality, vydávanej za skutočnosť. A my máme dojem, že sme
uzavretí v tejto realite, v pasci, z ktorej niet úniku. Našťastie výstava nebude o tomto, ale o technologických aspektoch virtuálnej reality, ktorá by mala byť v poslednom štádiu nerozpoznateľná od tej skutočnej.“
Predseda Slovenskej informatickej spoločnosti profesor Branislav Rovan vyjadril vieru, že výstava zaujme najmä mladých
ľudí. „Verím, že v nich vzbudí dostatok zvedavosti na to, aby sa
snažili porozumieť tomu, čo je v pozadí. Medzi návštevníkmi sa
iste nájdu tí, ktorých zaujmú informácie o základných zručnostiach overovaných Európskym vodičským preukazom na počítače (ECDL), ale aj takí, ktorých zaujme, ako sa pomocou Olympiády v informatike a Korešpondenčného seminára z programovania môžu lepšie pripraviť na hlbšie štúdium informatiky na univerzite,“ povedal „prezident slovenských informatikov“.
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý je aj spoluautorom virtuálnej Bratislavy, otvoril výstavu symbolicky nie prestrihnutím pásky, ale virtualizáciou svojej tváre systémom SMISS. „Virtuálna
realita nám pomáha pochopiť realitu skutočnú. Dokumentujú to
nielen avatari a ich možnosti vo vzťahu k nám ľuďom, ale možno
najpreukaznejšie virtuálne mestá a ich aplikácie, ktoré motivujú
reálne potreby a výzvy – povodne, osvetlenie, priehľady, panoráma mesta, rozhodovanie o novej zástavbe – je omnoho jednoduchšie riešiť najprv virtuálne a potom najlepšiu alternatívu preniesť do reálnej praxe,“ povedal.
Viac informácií nájdete na www.virtualnysvet.info.
Andrej Ferko, FMFI UK
odborný garant vedeckej výstavy Virtuálny svet 2012

Zoskenovaním tváre na 3D skeneri SMISS symbolicky otvoril výstavu primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
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Univerzita Komenského
		 organizuje zbierku hračiek

					 pre deti z Tanzánie
Univerzita Komenského v Bratislave
(UK) organizuje najväčšiu vysokoškolskú zbierku hračiek pre deti z jednej
z najchudobnejších krajín sveta – Tanzánie. Komenského zbierka hračiek sa
uskutoční od 19. do 30. marca 2012 vo
všetkých fakultných knižniciach UK.
Do zbierky sa môžu zapojiť študenti, zamestnanci i priaznivci UK. Jedinou
podmienkou zbierky je, aby prinesené hračky boli nepoškodené, zachovalé a čisté. Zbierka sa koná na všetkých
trinástich fakultách univerzity – t. j. dvanástich bratislavských a jednej v Marti-

ne. „Hračky neodmysliteľne patria k detstvu. Pomocou hry sa dieťa učí spoznávať
svet, rozvíja motoriku i fantáziu, osvojuje si
komunikačné zručnosti. Z pozície najväčšej slovenskej univerzity chceme prispieť
k tomu, aby aj deti z najchudobnejších končín sveta zažili radosť, ktorú hračka prináša,“ priblížil zámer zbierky rektor UK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Vyzbierané hračky Komenského zbierky hračiek doručí do centrály misijných staníc Mbeya v Tanzánii prepravná a logistická
spoločnosť DHL. „Spoločenská zodpovednosť je základným prvkom stratégie našej
spoločnosti. Ak konáme zodpovedne, zna-

Tanzánia v číslach:

• Tanzánia patrí medzi 50 najchudobnejších krajín sveta.
• Obyvatelia Tanzánie sa v priemere
dožívajú 51,5 rokov.
• 44 % obyvateľov trpí podvýživou.
• Iba 10 % obyvateľstva
má prístup k elektrine.
• Najčastejšími príčinami úmrtia
obyvateľstva sú
malária a HIV/AIDS.
mená to, že sa k našim zamestnancom,
k životnému prostrediu a k spoločnosti správame s rešpektom. Dôvodom spolupráce s Univerzitou Komenského nebola len logistická podpora pri zbierke hračiek, ale aj samotný účel – vyčariť úsmev
na detských tvárach,“ uviedla Ing. Daniela Mišurová, generálna riaditeľka DHL Express (Slovakia).
Odovzdanie hračiek deťom z chudobných rodín žijúcich v juhozápadnej Tanzánii zabezpečí slovenská nezisková organizácia International Humanity, ktorá pôsobí v najchudobnejších krajinách sveta,
kde jej dobrovoľníci bez nárokov na odmenu poskytujú humanitárnu a rozvojovú
pomoc.
Partnermi Komenského zbierky hračiek sú aj rádio EUROPA 2, časopis Eurocampus a Dopravný podnik Bratislava.
AK
Foto: International Humanity

o z nam y

Európsky rok aktívneho starnutia
Rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (ERAS). Ponúka možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že Európania sa dožívajú vyššieho veku a v lepšom zdraví ako doteraz, a uvedomiť si
možné príležitosti s tým spojené.
Vzdelávanie seniorov významne podporuje aj Univerzita Komenského, a preto bude na skupinu seniorov nasmerovaných aj množstvo iniciatív Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania
UK. Tejto téme sa budeme venovať aj v ďalších číslach Našej univerzity.
LM

420. výročie narodenia
J. A. Komenského
Dňa 28. marca 2012 si pripomenieme 420. výročie narodenia
Jána Amosa Komenského. Jeho myšlienkové dedičstvo je už po
stáročia predmetom záujmu nielen českých, slovenských, ale aj
zahraničných komeniológov, filozofov, pedagógov, teológov, filológov či literárnych historikov. Výročie jeho narodenia si pripomenie aj naša univerzita – zaujímavým programom v Aule UK dňa 28.
marca 2012 o 14.00 h a výstavou pred Aulou UK v historickej budove univerzity na Šafárikovom námestí v Bratislave.
Viac informácií: www.uniba.sk (Kalendár podujatí).
AK
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Deň otvorených dverí PdF UK v aule i na facebooku
Dňa 6. decembra 2011 Pedagogická fakulta UK (PdF UK) pripravila pre záujemcov o štúdium Deň otvorených dverí, ktorý bol
pokračovaním slávnostnej vedeckej rady a slávnostného aktu
odovzdávania ocenení, ktorým boli zavŕšené oslavy 65. výročia
založenia fakulty.
Podujatie sa konalo v priestoroch historickej budovy Univerzity
Komenského. Bolo určené pre širokú verejnosť, ale hlavne pre potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium na PdF UK, ktorí sa v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní svojho štúdia.
Dňa otvorených dverí sa zúčastnili zástupcovia všetkých katedier fakulty, študijného oddelenia a univerzitnej knižnice.
Zástupcovia jednotlivých pracovísk prezentovali študijné odbory
fakulty a boli pripravení odpovedať na otázky a podávať informácie
o predmetoch, podmienkach a možnostiach štúdia. Pracovníci študijného oddelenia usmerňovali záujemcov ohľadom procesu podávania prihlášok a priebehu štúdia a pozývali ich na prijímacie skúš-

ky. Na veľkoplošnom plátne bola počas celého podujatia premietaná prezentácia o fakulte a o jednotlivých katedrách. Akciu veľmi príjemne spestrovalo hudobné vystúpenie študentov z katedry hudobnej výchovy.
Fakulta pre záujemcov pripravila niekoľko noviniek. Ide hlavne
o možnosť komunikovať o štúdiu so zástupcami katedier prostredníctvom sociálnej siete Facebook na stránke „Deň otvorených dverí PdF UK 2011/2012“. Novinkou je tiež možnosť získania informácií na rôznych internetových portáloch a stránkach, čo ocenili hlavne mimobratislavskí záujemcovia, ktorí sa dňa otvorených dverí nemohli osobne zúčastniť.
PdF UK poskytuje študentom rôzne druhy a formy štúdia a neustále sa snaží zameraním svojich študijných programov mapovať
požiadavky praxe. Akcia sa stretla s veľmi dobrým ohlasom najmä
zo strany prítomných potenciálnych budúcich študentov fakulty.
Mgr. Katarína Vybíralová, PdF UK

Deň otvorených dverí na FTVŠ UK
prilákal vyše

400 záujemcov

Dňa 27. januára 2012 sa
opäť symbolicky aj skutočne otvorili dvere Fakulty telesnej výchovy a športu UK
(FTVŠ UK) pre všetkých, ktorí
sa buď na fakulte študovať už
rozhodli alebo pre tých, ktorí
ešte v poslednej chvíli váhajú, či si majú podať prihlášku
práve na túto fakultu. Tradícia
FTVŠ UK ako lídra v telovýchovnom a športovom vzdelávaní na Slovensku zaväzuje, a preto aj Deň otvorených dverí 2012 bol
dôkladne pripravený.
Nápor potenciálnych uchádzačov nebolo možné zvládnuť naraz – kapacita našej auly na to jednoducho nestačí – preto sa podujatie organizovalo
v rovnaký deň dvakrát. Najskôr prišli do auly uchádzači z Bratislavy a blízkeho okolia a o dve hodiny neskôr zas uchádzači, ktorí tu museli docestovať z iných kútov Slovenska. Spolu ich bolo viac ako 400 a je potešiteľné,
že mnohí prišli aj z východu Slovenska, kde existuje možnosť prípravy telovýchovných a športových pedagógov. Niektorých sprevádzali aj rodičia, čo
je podľa nášho názoru pozitívne, pretože aj oni sa zaujímajú, v akých podmienkach bude po prijatí ich syn alebo dcéra študovať a žiť. Niektorí súčasní študenti ukázali svojim budúcim kolegom priestory fakulty a moderné fakultné športoviská, ktoré v uchádzačoch zanechali dobrý dojem. Prezentácia zo strany fakulty bola zameraná nielen na problematiku obsahu a hodnotenia jednotlivých disciplín praktickej časti prijímacej skúšky, ale aj jej písomnej časti. Nás však zaujímalo, čo viedlo uchádzačov o štúdium podať
si prihlášku práve na FTVŠ UK. Oslovili sme niekoľkých uchádzačov a dozvedeli sme sa celkom zaujímavé názory.
Lucia z jedného z bratislavských gymnázií sa rozhodla u nás študovať
preto, lebo ju šport baví, aktívne športuje (džudo) a v budúcnosti by sa
chcela venovať trénerstvu džuda. Bratislavčan Dušan, ktorý sa chystá maturovať na strednej priemyselnej škole, si vybral študijný program kondičný tréner. Ako aktívny tenista sa chce venovať v budúcnosti kondičnej príprave v tomto športe. Klaudia, tiež Bratislavčanka, je trochu zvláštny prípad. Sama už študuje na jednej z bratislavských vysokých škôl a ako sama

povedala, terajšie vysokoškolské štúdium nie je to, čo by ju zaujímalo. Vyjadrila sa, že FTVŠ UK je „škola pre mňa“. Aktívne sa venuje (už 9 rokov)
tanečnému športu a svoju budúcnosť vidí v práci tanečného pedagóga.
V prípade prijatia na FTVŠ UK zanechá štúdium na vysokej škole, kde práve študuje. Stredoškolák David z Nového Mesta nad Váhom sa na poloprofesionálnej úrovni venuje lyžovaniu (freestyle) a v budúcnosti by chcel
byť trénerom lyžovania. Soňa z obce Diviaky nad Nitricou študuje na strednej škole umeleckého zamerania a zatiaľ ešte nie je celkom rozhodnutá,
na ktorý študijný program si podá prihlášku. Venuje sa karate a atletike, ale
keďže nespĺňa podmienku športovej výkonnosti (nevyhnutnosť zaradenia
na štúdium športovej špecializácie) uvažuje o študijnom programe športový manažment.
Deň otvorených dverí sa na FTVŠ UK zopakuje niekedy na konci marca tohto roku (bližšie informácie budú na internetovej stránke FTVŠ UK).
Bude ale zameraný na overenie pohybovej pripravenosti uchádzačov. Aby
boli uchádzači čo najlepšie pripravení na náročnú prijímaciu skúšku, zorganizuje FTVŠ UK prípravné kurzy z plávania a z gymnastiky. Katedra gymnastiky pre uchádzačov súčasne pripravila digitálny nosič z didaktiky gymnastických cvičebných tvarov, ktoré sú pre uchádzačov povinné na praktickej časti prijímacej skúšky. Uvedený nosič si mohli uchádzači zakúpiť
priamo počas dňa otvorených dverí a možno konštatovať, že záujem z ich
strany bol veľký.
Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK
Foto: Anton Lednický
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400 stredoškolákov
na dni otvorených dverí na PriF UK

PhD.: „Programovaná smrť buniek” a doc.
RNDr. Romana Aubrechta, PhD.: „Prečo
študovať geológiu?“.
Po prednáškach sa študenti podľa svojho záujmu rozdelili do šiestich sekcií – biologickej, chemickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a učiteľstva prírodovedných predmetov. Vybraní pracovníci fakulty, ktorí boli zodpovední za organizačné zabezpečenie Dňa otvorených dverí na príslušných sekciách – doc. Ing. Margita Obernauerová, CSc. (biologická sekcia), Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.
(chemická sekcia), Mgr. Marta Nevřelová,
PhD. (environmentálna sekcia), Mgr. František Križan, PhD. (geografická sekcia),
RNDr. Marianna Kováčová, PhD., a RNDr.
Kamil Rozimant, CSc. (geologická sekcia)
a PaedDr. Tibor Nagy, PhD. (sekcia učiteľstva prírodovedných predmetov) zabezpečili prehliadku na jednotlivých pracoviskách príslušných sekcií spojenú s diskusiami študentov a zamestnancov do neskorých popoludňajších hodín.
Na vydarenej akcii PriF UK sa pri organizačnom zabezpečení Dňa otvorených dverí významnou mierou zúčastnili aj študenti a doktorandi. Všetkým tým, ktorí prispeli k úspešnej propagácii štúdia na našej fakulte, patrí úprimné poďakovanie.

Propagácia štúdia pre študentov stredných škôl na Prírodovedeckej fakulte UK
(PriF UK) sa uskutočnila dňa 20. januára
2012 v posluchárni CH 1-1 za účasti približne 400 stredoškolákov z celého Slovenska. Po privítaní študentov dekanom
fakulty doc. RNDr. Milanom Triznom,

PhD., študijná prodekanka prof. RNDr.
Marta Kollárová, DrSc., oboznámila študentov so zásadami prijímacieho konania a možnosťou štúdia na fakulte.
Do ďalšieho programu boli zaradené dve
zaujímavé prednášky RNDr. Petra Polčica,

Marta Kollárová, prodekanka PriF UK

Deň
otvorených
dverí na
FiF UK

Pre mnohých prítomných bola určite zaujímavá informácia o možnosti výberu z množstva jazykov, ktoré fakulta ponúka. Tie tvoria výborný
základ aj pri možnosti vycestovania do zahraničia, ktoré je možné vďaka medzinárodnej spolupráci s inými univerzitami.
Na záver prezentácií mali všetci prítomní možnosť položiť otázky a dozvedieť sa viac, napríklad aj o pripravovanom prijímacom konaní. Pani

prodekanka Lubelcová zodpovedala otázky a
napokon ukončila podujatie.
Deň otvorených dverí ďalej pokračoval na
osobitných katedrách fakulty a až do poobedňajších hodín sa mohli stovky záujemcov o štúdium informovať o rozličných študijných odboroch, ktoré naša fakulta bude v nadchádzajúcom roku ponúkať.
Veronika Lontošová
a Michaela Žureková, študentky FiF UK

Filozofická fakulta UK (FiF UK) otvorila dňa
28. januára 2012 už po niekoľkýkrát svoje brány a dovolila záujemcom o štúdium nahliadnuť do svojich útrob. Tradičného podujatia,
ktoré sa uskutočnilo v Moyzesovej sieni, sa zúčastnili stovky uchádzačov, ale i široká verejnosť.
Dekan filozofickej fakulty prof. PhDr. Jaroslav
Šušol, PhD., prodekanka doc. PhDr. Gabriela
Lubelcová, CSc., a doc. PhDr. Miloslav Vojtech,
PhD., v skratke predstavili históriu fakulty, ale
tiež zdôraznili, že je najväčšia, najstaršia a podľa mnohých i najlepšia. Prostredníctvom prezentácií zoznámili uchádzačov so systémom štúdia
na univerzite a snažili sa poukázať na príťažlivý
fakt, že fakulta participuje na obrovskom množstve domácich aj zahraničných odborných a vedeckých projektov.
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Barbora Okasová
vystavuje v Prahe
Mladosť je talent a jedinečnosť. Umenie mladých vonia originalitou a osobitosťou.
Barbora Okasová je mladou výtvarnou umelkyňou originálnych východísk a výsledkov. Fascinuje ľahkosťou tvorby, monochromatickým farebným poňatím rozmerných obrazových plátien a spracovaním náročnej témy portrétu. Dnes pri jej
obrazoch konštatujeme úspešné skúšky začiatkov. Obdiv k človeku, jeho osobnostnej výrazovosti. Každý je individualita. Každý má charakteristický výraz, umelcom vliaty do momentu, ktorý tak ako v normálnom živote, i v týchto obrazoch uvidíte iba na chvíľku, iba niekedy.
Študuje na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK. Vie, že tvorba a jej rozvoj, to je
nepretržité štúdium techník a postupov, poznávanie hodnôt sveta a schopnosť ich
vyjadriť.
Byť pri tom, keď vzniká niečo nové. Každý začiatok je krásny. Lebo je prvý.
Barbora Okasová vystavuje v priestoroch pražskej nadácie J and T od 1. 12.
2011 do 31. 3. 2012.			
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Ján Triaška.
Rast novej umeleckej osobnosti
Ján Triaška, pedagóg Katedry výtvarnej výchovy PdF UK, je dnes uznávaným výtvarným umelcom, ktorý tvorí vo viacerých výtvarných disciplínach. Mimoriadne citlivo a kultivovane pracuje s farbou. V obrazoch predstavuje divákom objavy pocitov.
Spravidla na veľkých farebných plochách umiestňuje svoje tvorivo záhadné myšlienky
o dnešku a úvahy o budúcnosti. Ako výrazné kompozične vzťahové modely. Všetko na
podklade intelektuálnej kultivovanosti.
Mimoriadne výsledky dosahuje v grafickej tvorbe. Úžitková grafika, propagačná tvorba,
logo. Nositeľom výrazu je opäť kultivovanosť snúbená s perfektným nápadom. Vstupuje aj
do konceptuálnych ciest súčasnosti, kde často používa reálne predmety, ktoré v jeho projektoch dostávajú osobitý charakter.
Podstatou celého diela Jána Triašku je úsilie o výpoveď o zmysle ľudskej existencie. To
tvorivé, ktoré objavuje a tlmočí vlastnou tvorbou prenáša i do výučby. Jeho študenti majú
nesporne veľmi dobré výtvarné výsledky.
Ján Triaška na prelome rokov 2011 a 2012 úspešne prezentoval svoju výrazovo bohatú tvorbu na dvoch výstavách. V bratislavskej Fru Fru Gallery od 2. do 27. decembra 2011
maľbou a na prierezovej rozsiahlej výstave súčasných tvorivých tendencií pod názvom Nulté roky, ktorá sa konala vo všetkých priestoroch Domu umenia Bratislava od 8. 12. 2011
do 27. 1. 2012.
Aktivity tohto umelca a pedagóga presahujú domáci rámec, čo potvrdzuje jeho autorská výstava otvorená 12. januára 2012 pod názvom Transcription v galérii Plevnik v slovinskom meste Celje.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Stanislav
Harangozó
a XXX. letná
olympiáda
V národnom kole výtvarnej súťaže vypísanej Medzinárodným olympijským výborom exceloval člen Katedry výtvarnej výchovy PdF UK doc. Stanislav Harangozó, akad. mal. Jeho dielo s názvom „Šport
a olympijské hodnoty“ zvíťazilo v kategórii plošných prác. Umelec ním vzdal poctu
myšlienke olympiády 2012 v Londýne, ktorá sa ponesie v znamení slov „dokonalosť,
priateľstvo, rešpekt“.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
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Úspech je základom úspechov
Úspech prichádza vtedy, keď človek robí to,
čo ho baví, čo má rád. Keď si verí a nič ho nezlomí. Úspech zreje, je v nás. Odráža ho nadšená odozva spoločnosti. Študentom Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK
sa mnoho z povedaného na dvoch decembrových výstavách podarilo. Svojou tvorbou
ich podporili umelecké osobnosti Daniel Hevier, Pavol Hammel a Peter Nagy. Prišli stovky
ľudí, ktorí s vystavenými obrazmi vytvorili úžasnú atmosféru, vianočné úsmevy a zriedka existujúcu komoditu dneška – dobro. Ako keby sa
všetci naraz ocitli v inej krajine, kde túžby sa
menia na život.

Bolo to v sobotu 10. decembra 2011, keď výtvarná skupina DEŇEL v priestoroch prestížnej
bratislavskej Rotundy predstavila už svoju druhú
výstavu. Po oblohe leteli balóny šťastia, z terasy Rotundy bol pohľad na tisíce svetiel bratislavskej noci a vo vnútri galerijných priestorov rečou
umenia rozprávali desiatky výtvarných originálov.
Umenie intelektu, krásy a neopakovateľných začiatkov tvorivej cesty. Sviatočná nálada obklopovala ďalšie a ďalšie skupiny ľudí, ktoré prichádzali. Vystavovali sa tu obrazy dvadsiatich štyroch študentských tvorcov.
Výstava „Imunita“ neporušila tradíciu. Každý
z prítomných dostal „Rád Imunity“ a na propa-

Detail je základ.
		
Je v ňom všetko
Ďalšou z krásnych výstav, ktorú pripravili
študenti Katedry výtvarnej výchovy PdF UK
v Bratislave je osobitá výstava „Historický
mestský detail“.
Je v ňom všetko. Základ krásy, zaujímavosť, historická novota, nevšímavosť ľudí k maličkostiam. Až pri tejto výstave si uvedomíme,
o čo sme ochudobnení. Väčšina ľudí životom
beží. Nevidí, kedy kvitne agát, keď si spomenie na lipu, je už po kvete. Beží a nevidí. Krásu
prírody, hodnotu histórie. Detail z vlastného života. To všetko je ukryté v tejto výstave. Je naozaj výborná a myslím si, že dostane ešte väčší verejný priestor.
Výstava bola pripravená pod vedením pedagogičky Mgr. art. Dominiky Horákovej, ArtD.,
skvelej umelkyne. Jej pedagogická snaha dosiahla na našej katedre na prvý raz úspech nevídaný.
Prehliadka detailov života je otvorená od 11.
januára 2012 na Dekanáte PdF UK.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

gačné materiály pre túto akciu špeciálne navrhnutú a vyrobenú pečiatku výstavy.
V sobotu 17. decembra 2011 sa v tých istých
priestoroch uskutočnila ďalšia originálna výstavná
akcia s názvom „Zlatá sobota“. Z našich študentov
tam vystavovali: Ivana Benková, Beáta Capková,
Nora Gičinská, Gabriela Gombošová, Marta Kissová, Monika Letkovičová, Barbora Okasová, Oliver Judt, Ivan Kubove. Bola to krásna akcia. Ešte
viac návštevníkov, ešte viac hudby s najlepším svetovým spevákom v štýle Johnnyho Casha – Robertom Šimekom, hudobné vstupy študentov i katedry
hudobnej výchovy a predovšetkým Vianoce.
Čo je na týchto akciách mimoriadne a neopakovateľné, to je priame stretnutie mladých s divákmi. S ľuďmi rôzneho vzdelania, rôznych záujmov a rôzneho prístupu k výtvarnému prejavu.
Osobné poznanie ich názoru. Rozhovory a možnosť obhájiť si svoje dielo. Zamyslenie nad tým,
do akej miery je autorská cesta tou, ktorá snúbi vlastné presvedčenie s verejným úspechom.
Mnoho, mnoho myšlienok, názorov, poznatkov.
Takýto kontakt vlastne nič nenahradí.
Mladý človek má predovšetkým talent. Poznanie, vedomosti, hodnoty a cit pre krásu a posolstvo získa sústavným pozorovaním, poznávaním
a štúdiom.
Talent sprevádzajú objavy, rebelantstvo, úniky
a návraty, protest a uznanie. Sú súčasťou bytia.
Práve tu možno pozorovať objavy, na ktoré v celej ľudskej histórii čakali prichádzajúce generácie. To nové, čo posúva, tlačí a pomáha ľuďom z
bezcitnej, v násilí sa pretekajúcej, pocitovo pustej orientácie bohatstva bohatých bez svedomia.
To šťastie a hodnotu dotyku zraku s obrazom
pre dnešnú spoločnosť také mimoriadne dôležité, hľadanie vedúce cez hodnotu umenia ku
kvalite ľudskej existencie, to si v tvorbe výtvarnej
skupiny DEŇEL vážim najviac.
Obe akcie zabezpečovalo občianske združenie Artem (www.artem.sk). Komisárom bol PhDr.
Ľuboslav Moza.
Všetko, čo vzniká v prospech úcty k životu, má
na svete svoje nezastupiteľné miesto. Myslím si,
že aj tieto obsahovo veľmi silné slová k tvorbe mladých a akciám tohto druhu neodmysliteľne patria.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
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SAV ocenila profesora

Jozefa Čižmárika
Dňa 13. decembra 2011 odovzdal podpredseda SAV doc. Albert Breier vysoké vyznamenanie SAV – Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, PhD., z Katedry farmaceutickej chémie
Farmaceutickej fakulty UK za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách.
V laudácii na počesť oceneného podpredsedníčka SAV prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., zdôraznila vybudovanie mimoriadne
dobrého vzťahu prof. Čižmárika v rámci svojej práce k Slovenskej akadémii vied, s ktorej
pracoviskami spolupracoval viac ako 40 rokov najmä v oblasti doktorandského štúdia.
Ďalej vo svojej reči zhodnotila celoživotnú prácu oceneného. Uviedla, že prof. Čižmárik od
skončenia štúdia na Farmaceutickej fakulte
UK (FaF UK) v roku 1967 pracuje na Katedre
farmaceutickej chémie FaF UK doteraz. V rokoch 1986 – 1990 a 1995 – 2010 bol jej vedúcim. V oblasti pedagogickej činnosti na FaF
UK pôsobí ako prednášateľ a examinátor predmetu farmaceutická chémia, je školiteľom diplomantov, rigorozantov a doktorandov a bol garantom tohto predmetu.
Vo vedecko-výskumnej činnosti svoju celoživotnú aktivitu orientoval na projekciu, prípravu, hodnotenie a výskum nových potenciálnych liečiv. V rámci tohto štúdia sa zameriava
hlavne na štúdium vzťahu chemickej štruktúry, molekulových deskriptorov a biologického
účinku týchto potenciálnych liečiv. Je autorom
alebo spoluautorom 380 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 28 súborných
prehľadov a 16 patentov. Na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a sympóziách prezentoval viac ako 300 prednášok

a posterov. Jeho vedecké práce sú v SCI citované viac ako 250 ráz a ostatných citácií má
okolo 200.
Je autorom jednej historickej monografie,
spoluautorom jednej učebnice a monografie, 12 skrípt. Je členom Vedeckej rady FaF
UK a Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku.
V roku 2007 dostal cenu SAV za popularizáciu
vedy. Ako garant predmetu farmaceutická chémia úzko spolupracuje najmä s Ústavom experimentálnej farmakológie SAV.
Od roku 1999 je prezidentom Slovenskej
farmaceutickej spoločnosti. Patrí medzi zakladateľov, členov, predsedov prípravných výborov medzinárodných konferencií „Syntéza
a analýza liečiv“ a sympózií „Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie“, ktoré sa konajú každoročne. Je členom
výboru Slovenskej lekárskej spoločnosti a členom redakčnej rady časopisu Monitor medicíny SLS. Je podpredsedom Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností.
Je členom Slovenského zväzu včelárov, kde
v rokoch 1995 – 2002 zastával funkciu predsedu. Bol prezidetom Apislávie – Federácie
európskych včelárskych organizácií. Je čestným predsedom redakčnej rady časopisu Včelár.
Vážený pán profesor, prijmite gratuláciu
k Vášmu oceneniu. Želám Vám za všetkých Vašich spolupracovníkov, kolegov, priateľov veľa
zdravia, šťastia a ďalšiu energiu do nekončiacej vedeckej práce v prospech farmácie v kruhu všetkých, ktorí Vás majú radi a vysoko si
Vás vážia!
Eva Sedlárová, FaF UK

Klesol záujem
o externé štúdium
Viaceré vysoké školy na Slovensku rušia študijné programy v externej forme.
O túto formu štúdia totiž klesol záujem
zo strany študentov. Ide pravdepodobne
o dôsledok zákonom stanoveného spoplatnenia externého štúdia od budúceho akademického roka.
Univerzita Komenského v tomto akademickom roku evidovala približne rovnaký
záujem o externé štúdium ako v minulom
roku. Výnimkou však boli tri fakulty – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK,
Právnická fakulta UK a Prírodovedecká fakulta UK.
Prorektor pre študijné veci UK Ján Pekár sa domnieva, že v prípade FSEV UK
a PriF UK ide o dôsledok spoplatnenia
a v prípade PraF UK o nasýtenie trhu.
PraF UK registrovala pokles záujmu
o viac ako tretinu a PriF UK až o polovicu.
FSEV UK externé štúdium na budúci akademický rok pre nezáujem neotvorila.
LM

Už aj prváci si môžu
zobrať pôžičku
na štúdium
Vysokoškoláci, ktorí si potrebujú finančne prilepšiť na štúdium, môžu požiadať o pôžičku Študentský pôžičkový
fond (ŠPF). Splácať začnú po ukončení
štúdia.
O pôžičku môžu požiadať študenti dennej alebo externej formy vysokoškolského
štúdia študujúci na Slovensku alebo v zahraničí. Žiadosť doručia svojej slovenskej
fakulte alebo Študentskému pôžičkovému
fondu, ak študujú v zahraničí.
Študent môže žiadať o pôžičku vo výške
331,94 eur, 663,88 eur, 995,82 eur alebo 1 327,76 eur na uhradenie výdavkov
súvisiacich so štúdiom. Od akademického
roka 2010/2011 môže požiadať peniaze
aj na úhradu školného, ktoré je v maximálnej výške 2.655,52 eur. Ak žiadajú pôžičku na školné, musia dokladovať použitie financií. V iných prípadoch ich použitie nebude fond skúmať.
Žiadosť o pôžičku na príslušný akademický rok môže študent doručiť kedykoľvek
počas akademického roka do 15. júna, prváci do 10. októbra. So žiadosťou sa však
neoplatí čakať, pretože schválená pôžička
sa za každý uplynulý mesiac znižuje o jednu desatinu. Ak napríklad študent požiada o pôžičku v novembri, ktorú ŠPF schvá-
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„Stretnutie s dušou“
alebo

umenie na dosah ruky
Dňa 9. decembra 2011 sa v Študijnom a kongresovom centre
v Modre – Harmónii konala vernisáž významného slovenského výtvarníka a umeleckého fotografa Ľubomíra Rapoša. Centrum ďalšieho
vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) ako organizátor vernisáže privítalo hostí v priestoroch Študijného a kongresového strediska v Modre – Harmónii. Garant vernisáže PhDr. Libor Lubelec, CSc.,
slávnostne otvoril vernisáž pod názvom „Stretnutie s dušou“.
Stretnutie s dušou predstavovalo cestu do hlbín umelcovho vnímania súčasného sveta. Majster Ľubomír Rapoš poukazuje vo svojich umeleckých dielach na aktuálne problémy spoločnosti a vyzdvihuje tradičné ľudské hodnoty, ktoré sa vytrácajú z našich životov. Samého seba
majster Rapoš nepokladá za moralistu. Prostredníctvom umeleckej tvorby prenáša vlastné vnímanie súčasnej spoločnosti do hmotnej podoby
nádherných umeleckých diel. Obrazy vytvára majster Rapoš prostredníctvom využitia techník koláže, olejomaľby a pastelu.
Na vernisáži sme privítali primátorku mesta Modra pani Ing. arch.
Hanu Hlubockú a generálnu riaditeľku Sekcie medzinárodnej spolupráce JUDr. Dagmar Hupkovú. Obzvlášť nás potešil záujem o vernisáž zo

li v decembri, a podpísanú zmluvu doručí
na ŠPF v januári, schválená výška pôžičky bude znížená o 4 mesiace – september,
október, november a december.
Za splatenie sa študent zaručí ručiteľom, ktorým musí byť občan SR do 55 rokov v trvalom pracovnom pomere alebo
podnikateľ.
Pôžičku s výhodným úrokom len 3 %
začne splácať až po ukončení vysokej školy. V prípade, že po škole nastúpi na materskú dovolenku, môže si vybaviť odklad
splátok. Najdlhšia možná lehota splácania
je desať rokov.
V minulom akademickom roku fond
takto pomohol 2 404 vysokoškolákom.
Najviac žiadostí prichádza z Bratislavského a Žilinského kraja.
LM

Turnaj robotov
Dňa 13. januára 2012 sa na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK konalo finále prvého ročníka študentského turnaja umelých inteligencií v strategickej hre
StarCraft – SSCAI (Student StarCraft Artificial Intelligence) Tournament. Na rozdiel
od iných turnajov v počítačových hrách
nesúperili ľudia, ale roboti, ktorých naprogramovali študenti umelej inteligencie.
Súťaže sa zúčastnilo 50 študentov nielen
zo Slovenska. Zvíťazil študent 4. ročníka
aplikovanej informatiky FMFI UK Roman
Danielis.
LM

strany našich zahraničných študentov z Ústavu jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov CĎV UK. Práve oni vyvolali s majstrom Rapošom živú diskusiu o motívoch jeho umeleckej tvorby
Výstava obrazov trvala do 15. januára 2012 a v súčasnosti je v priestoroch Študijného a kongresového strediska CĎV UK opäť nainštalovaná
stála výstava obrazov majstra Ľubomíra Rapoša.
Vernisáž Stretnutie s dušou predstavovala krátke zastavenie sa v živote plnom stresujúcich a problémových situácií, krátkodobý a zároveň fenomenálny únik z reality všedných dní. Týmto ďakujeme všetkým účastníkom za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie s umením.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Milan Rúfus a my
Prekrásne a vzácne slovo je poézia. Je
v nej poznanie, cit, história, budúcnosť
a predovšetkým pravda. Je veľkou hodnotou pre ľudstvo poznať mimoriadneho
človeka. Tvorbu umelca, ktorý vie zaujať
myšlienkou, kvalitou
a teda navždy. Vzácnosť je dar, ktorý
dostávame zriedkavo. Je pôsobivou silou. Iba skutočnému
tvorcovi sa vracia
v uznaní, v chápaní a v ďalšom poslaní, ktoré má. Nie je
podstatné, či o tom
vie.
Dnes mimoriadne dôležité slovo –
identita. Slovo, ktoré
radí jedinca k miestu, kde vyrastal, ktoré miluje a sprevádza ho po celý život. Lebo detstvo je rozprávka a mladosť
je láska. Lebo čas dospievania je neopakovateľným pocitovým fenoménom,
kde človek dokáže žiť ako človek. A svet
vidí tak, ako nikdy potom. Identita nie je
opozíciou ku globalizácii, ona jednoducho musí byť, bez nej by bolo jestvovanie nielen chudobnejšie, ale strácalo by

svoj zmysel a hodnoty. Do práce ušľachtilosti, ktorá charakterizuje poslanie a náplň klubov priateľov Milana Rúfusa, radím
predovšetkým poctu humanizmu a neustále spoznávanie významu jeho slov.
7. decembra 2011
sa v príjemných
priestoroch múzea
Jána Cikkera stretli
desiatky poslucháčov nesmrteľných
slov umelca. Medzi
spolutvorcov tohto
stretnutia, ktoré pripravili už uvedené
združenia, ako aj
Akadémia vzdelávania a klub Sapientia Lekárskej fakulty UK, vstúpila tentoraz aj Katedra výtvarnej výchov PdF
UK. PhDr. Ľuboslav Moza pripravil
zaujímavý materiál o majstrovi, ktorý doplnil o niekoľko spomienok na spoločné
stretnutia.
Dvakrát do roka sa stretávajú tí, ktorí
ctia skutočné hodnoty umenia. Toto stretnutia bolo jedným z tých najvzácnejších.

Rozprávky
nevznikali ako
uspávanky, aby
deti skôr zaspali.
Prichádzali na svet
ako výpoveď, aby sa
dospelí zobudili.
M. Rúfus

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

14

r o z hovo r

Monika Tarabová:

Nová funkcia
je pre mňa
zaujímavá svojou
rozmanitosťou

Novou kvestorkou Univerzity Komenského je od 1. januára 2012 Ing.
Monika Tarabová. V tejto pozícii vystriedala Ing. Máriu Záthureckú. Kvestorka UK zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny
chod univerzity. Riadi rôznorodé činnosti v oblastiach od personálnej
a mzdovej politiky, cez hospodárenie, riadenie financií, obchodnú oblasť, majetkovo-právnu oblasť, správu majetku, prevádzku až po verejné obstarávanie.
Ing. Monika Tarabová prišla na Univerzitu Komenského po predošlom
pôsobení na Úrade pre verejné obstarávanie. Ako hovorí, nová pozícia
bude náročná, ale zatiaľ disponuje dostatočným entuziazmom. Túto
funkciu berie ako výzvu, v ktorej by rada uplatnila mnohé zo svojich vedomostí a skúseností.
Aké pracovné skúsenosti predchádzali
vašej súčasnej pozícii?
Mojím posledným zamestnávateľom bol
Úrad pre verejné obstarávanie, kde som pôsobila na pozícii riaditeľky ekonomického odboru. Odbor má dve oddelenia – oddelenie analytických činností a riadenia rozpočtu a oddelenie prevádzky. Mojimi kľúčovými činnosťami boli predovšetkým komplexné zabezpečenie, koordinácia a riadenie verejných financií,
príprava koncepčných materiálov, finančných
analýz a taktiež finančné riadenie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie na úrovni ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Ťažisko mojej práce sa sústredilo i na vypracovanie návrhu rozpočtu na
príslušný rozpočtový rok a návrhu záverečného účtu kapitoly Úradu pre verejné obstarávanie (obdoba Správy o činnosti a Správy o hospodárení), ako aj zabezpečenie celej prevádzky úradu. Po prijatí novely zákona č. 25/2006
o verejnom obstarávaní sa mojou novou pracovnou skúsenosťou od apríla 2011 stala realizácia elektronických aukcií v systéme EVO
(elektronické verejné obstarávanie), ktorý
spravuje Úrad pre verejné obstarávanie.
Čím je pre vás nová funkcia na Univerzite Komenského zaujímavá?
Každá práca je jedinečná, vyžaduje si rozličnú prax, kvality a konkrétne schopnosti. Práca, ktorú som vykonávala na úrade, je
obdobou práce na univerzite s rozdielom, že
Univerzita Komenského ako momentálne tretí najväčší zamestnávateľ v Bratislave disponuje v roku 2012 viac ako 30-krát vyšším roz-

písaným rozpočtom ako Úrad pre verejné obstarávanie. Nová funkcia je pre mňa zaujímavá svojou rozmanitosťou a taktiež existenciou
podnikateľskej činnosti. Napriek tomu, že
Úrad pre verejné obstarávanie podnikateľskú
činnosť nevykonával, táto oblasť mi nie je cudzia, pretože v minulosti som na základe živnostenského listu poskytovala služby v oblasti
účtovníctva a daňového poradenstva.
Čo budete považovať za prioritné úlohy
v najbližšom období?
Prioritou číslo jeden v najbližšom období je rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na
rok 2012. Ďalšou prioritou je vykonať audit
nehnuteľného majetku, ktorého je UK vlastníkom a docieliť jeho efektívne využívanie a
postupné zhodnocovanie podľa finančných
možností UK. Nevyhnutnou potrebou pre
efektívne riadenie sa javí implementácia nových modulov v ekonomickom informačnom
systéme pre oblasť kontrolingu. Mojou snahou je tiež vytvoriť efektívnejší systém toku informácií smerom k fakultám a ostatným súčastiam univerzity, pravidelne realizovať pracovné stretnutia s tajomníkmi fakúlt i za účasti vedúcich oddelení RUK, ako i uplatňovanie jednotnej personálnej a mzdovej politiky,
zefektívnenie verejného obstarávania a atď.
Verím, že v spolupráci s ostatnými kolegami
sa nám podarí tieto ciele spoločne naplniť.
Spomenuli ste, že najvyššou prioritou
bude rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu. Plánujete prispieť do tohto procesu
nejakými inováciami, zmenami?

V prvom rade treba zdôrazniť, že stanovený spôsob financovania vysokých škôl je
politickým rozhodnutím. Vysoké školy vlastným finančným riadením dokážu iba čiastočne ovplyvniť tento proces. Na základe podpísanej dotačnej zmluvy ministerstvo poskytne
v priebehu roka 2012 univerzite dotácie v celkovej výške 80 565 025 eur. Celkový objem
týchto finančných prostriedkov bude v roku
2012 poskytnutý len vo forme bežných transferov. To znamená, že finančné prostriedky nevyhnutné na rekonštrukciu, modernizáciu, príp. technické zhodnotenie investičného majetku môže UK získať len ďalšími individuálnymi rokovaniami na ministerstve školstva. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu na rok 2012 je už stanovená. Tu
nie je čo meniť. V porovnaní s rokom 2011 sa
menia niektoré pravidlá rozpisu rozpočtu na
rok 2012, ktoré kopírujú zmeny v zákone č.
131/2002 o vysokých školách. Zmeny sa týkajú najmä poskytovania motivačných štipendií študentom v externej forme štúdia a takisto zmeny ovplyvnil aj skorší rozpis dotácií na
rok 2012. Napr. pre určenie časti dotácie na
akreditované študijné programy na rok 2012
metodika zohľadňuje počet študentov k 31.
10. 2010. Teda ten istý počet študentov ako
pri rozpise dotácií minulý rok. Na rozdeľovanie štátnej dotácie medzi jednotlivé súčasti
používa univerzita od roku 1992 vlastné kritéria, ktoré zohľadňujú predovšetkým výkony
jednotlivých fakúlt a súčastí univerzity.
Univerzita Komenského má ako orgán
štátnej správy povinnosť realizovať verejné obstarávanie. Ako by ste chceli svoje
skúsenosti z pôsobenia na Úrade pre ve-

15

r o z hovo r
rejné obstarávanie zhodnotiť na UK v tejto oblasti?
Na univerzite je procesná stránka verejného obstarávania na pomerne dobrej úrovni
i napriek skutočnosti, že zákon č. 25/2006
o verejnom obstarávaní bol v roku 2011 sedemkrát novelizovaný. Môžem skonštatovať,
že Úrad pre verejné obstarávanie v mnohých
prípadoch poukazuje na nedostatočne zadaný opis predmetu zákazky, a taktiež spochybňuje stanovené podmienky účasti vo vzťahu
k opisu predmetu zákazky, čo sa často spája
s porušením princípu nediskriminácie, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Pozornosť je nevyhnutné okrem iného upriamiť
na jednoznačné zadefinovanie opisu predmetu zákazky. Zodpovednosť za opis predmetu zákazky musia preberať jednotlivé oddelenia, ktoré na verejnom obstarávaní participujú
a nielen odborne spôsobilá osoba. Pomerne
novým a často skloňovaným pojmom v oblasti verejného obstarávania je elektronická aukcia. Úrad pre verejné obstarávanie spravuje
jedinečný systém elektronického verejného
obstarávania a elektronická aukcia je jeho súčasťou. Za môjho pôsobenia na úrade sa zo
strany úradu ako verejného obstarávateľa realizovali viaceré elektronické aukcie, ktorých
jediným kritériom bola najnižšia cena. I tu podávam univerzite pomocnú ruku.
Vo svojej agende máte široké spektrum
oblastí. Skúste priblížiť, ako vyzerá deň
kvestorky?
Môj deň sa začína ráno o ôsmej a končí vo
večerných hodinách. Spravidla prvé dve hodiny s vedúcimi oddelení riešim operatívu. Vybavovanie stránok mi zaberá najviac času, venujem sa im približne od desiatej do tretej. Do
šiestej – siedmej hodiny opäť riešim enormné množstvo operatívy vyplývajúcej z riadenia
rôznorodých činností, ktoré spadajú pod gesciu kvestorky UK. Moja práca pokračuje aj
doma. Večer pozriem správy v televízii a urobím si prehľad tlače. Potom ešte do desiatej – jedenástej študujem materiály, keďže v
práci na to priestor nie je. A taktiež dvakrát do
týždňa sa venujem angličtine.
Prezradíte niečo o Monike Tarabovej,
ktorá momentálne nepracuje?
Veľmi rada čítam, ale v poslednom čase
sa mi čítanie obmedzilo len na odborné články, zákony a komentáre k nim. Táto práca je
časovo veľmi náročná a takmer mi nezostáva
priestor pre rodinu. Keďže cez týždeň sa nestíham venovať rodine, snažím sa im to vynahradiť aspoň cez víkendy. Dcéra i syn hrajú
squash. Voľný čas teda väčšinou trávime na
kurtoch, v zime lyžujeme, korčuľujeme. V lete
spravidla každý víkend podnikneme cyklotúru smerom na Biely kríž, Kamzík alebo Železnú studničku. Niekoľkokrát do roka absolvujeme túru na niektorý z vrchov Malých Karpát.
A okolo domu so záhradkou sa vždy nájde nejaká práca...
Lenka Miller

Stredoeurópske štúdiá
– novinka v ponuke
Filozofickej fakulty UK

Filozofická fakulta UK (FiF UK) otvára od akademického roka 2012/2013 nový bakalársky študijný program v angličtine pod názvom – stredoeurópske štúdia. Oslovili sme
prof. Mgr. Janu Benickú, PhD., prodekanku FiF UK pre medzinárodné vzťahy a fakultnú
koordinátorku pre mobility, aby nám nový študijný program predstavila.

Stredoeurópske štúdia sú novým programom v študijnej ponuke FiF UK. Pre
koho je štúdium určené?
Program stredoeurópske štúdia je bakalárskym typom štúdia, ktorý bude prvýkrát otvorený v novom akademickom roku 2012/2013. Hoci sa bude realizovať výučba v anglickom
jazyku, je určený záujemcom nielen zo zahraničia, ale aj zo Slovenska.

V charakteristike štúdia sa uvádza, že študenti si musia povinne vybrať dva jazyky z ponuky a zahraniční ako tretí jazyk slovenčinu. Štúdium bude teda náročné...
Hlavným cieľom študijného programu je znalosť jazykov, kultúrnych, politických a sociálnych aspektov týkajúcich sa krajín a kultúr dotknutého regiónu. Študenti si musia vybrať dva
jazyky z ponuky, a to maďarčinu, nemčinu, poľštinu alebo slovinčinu a zahraniční študenti tiež slovenský jazyk. Poslucháči budú študovať problematiku tohto regiónu, a preto je nevyhnutné poznať tieto jazyky. Jazyky budú študovať od základov. Cieľom bude nielen získať
prekladateľské a tlmočnícke kompetencie, ale aj preniknúť do širších filologických a medzi-kultúrnych kontextov. Verím, že záujem bude aj medzi slovenskými študentmi, nakoľko
tento program bude atraktívny, lebo sa bude vyučovať v anglickom jazyku.

Keď ste pripravovali tento študijný program, inšpirovali ste sa skúsenosťami
zo zahraničia, alebo je v strednej Európe novinkou?
K myšlienke nás priviedol práve magisterský program, na príprave ktorého sa podieľali
štyri filozofické fakulty (z univerzít v Ľubľane, Krakove a Univerzity Karlovej v Prahe a naša
fakulta). Magisterský program sa však bude študovať v slovenskom jazyku. Na základe toho
modelu sme tak vytvorili bakalársky program, pričom sme vychádzali zo skúseností zo zahraničia. Stredoeurópske štúdia sa všeobecne ako program rozvíjajú počas ostatných desiatich rokov. Napríklad študenti z USA nechcú študovať len jeden jazyk, ale majú záujem
o poznanie širšieho európskeho kultúrneho kontextu. A preto verím, že aj naši prví absolventi by sa mohli uplatniť práve v rôznych kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách či v štátnej správe.

Ktorá katedra bude zastrešovať, garantovať nový študijný odbor, prípadne
s akými ďalšími lektormi počítate?
Štúdium bude zastrešovať Katedra jazykov FiF UK. No na programe sa budú podieľať viaceré katedry – Katedra slovanských filológií, Katedra všeobecných dejín, Katedra slovenských dejín, Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK a ďalšie. Oslovili sme lektorov
a prednášateľov nielen z našej fakulty, ale aj z Maďarska a Českej republiky, konkrétne Univerzitu Karlovu. Napokon v ponuke budú kurzy, ktoré majú študentom priblížiť historický,
kultúrny, sociologický, politický či ekonomický vývoj regiónu. Na realizáciu tohto programu
sme získali grant z Višegrádskeho fondu.

Keďže ide o nový študijný odbor, kde sa môžu záujemcovia dozvedieť viac?
Koľko študentov budete prijímať?
Prijímame dvadsať študentov, informáciu nájdu záujemcovia na webovej stránke FiF UK
v anglickej sekcii, samozrejme, aj medzi informáciami o prijímacom konaní.

V novom akademickom roku sa otvára aj ďalší atraktívny študijný program,
a to kórejčina. Vy sama ste odborníčkou na východoázijskú kultúru – presnejšie čínsky jazyk. Predpokladáte, že bude záujem aj o tento nový odbor?
Prax ukázala, že záujem prevyšuje naše možnosti prijatia, napríklad na štúdium japončiny a čínštiny, preto predpokladám, že záujem určite bude. Čínština sa na FiF UK vyučuje
od roku 1988, máme doteraz asi 100 absolventov a každý druhý rok na tento program prijímame 24 študentov. Kórejčina je veľký ázijský jazyk a na Slovensku sa etablovali mnohé
kórejské firmy. Chceme tak pomôcť pripraviť odborníkov na tento jazyk a kultúru. Do prvého ročníka prijímame 20 študentov.
Eva Bachletová, FiF UK
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Vzdelávanie a vedecká práca

sú neoddeliteľné

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) vznikla
v roku 1980 pod názvom Matematicko-fyzikálna fakulta UK odčlenením od Prírodovedeckej fakulty UK. Zmenou názvu v septembri 2000 fakulta zdôraznila
skutočnosť, že sa na nej úspešne rozvíjajú tri rovnocenné odbory: matematika, fyzika a informatika. V roku 2004 nová stratégia
rozvoja fakulty zredukovala počet odborných katedier z 28 na
dnešných 10 plus dve podporné
katedry.
V hodnotení fakúlt s prírodovedným zameraním sa fakulta štandardne umiestňuje na prvých miestach v rebríčku slovenských vysokých škôl, ktorý podľa kvality poskytovaného vzdelávania a kvality výskumu a vývoja zostavuje nezávislá Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA).

Vzdelávanie
Vychovávame osobnosti,
pripravujeme pre prax
Jedným z cieľov fakulty je, aby najšikovnejší maturanti so záujmom o matematiku,
fyziku, informatiku a ich aplikácie prichádzali študovať k nám na UK. Musíme byť
preto porovnateľní so špičkovými univerzitami v Prahe, v Brne, vo Viedni či v Budapešti. Domnievame sa, že jedinou cestou k naplneniu tohto cieľa je rovnováha výskumnej a pedagogickej práce u každého
učiteľa fakulty na medzinárodnej úrovni.
Počtom študentov nepatrí FMFI UK k
tým najväčším, čo umožňuje zachovávať
osobný prístup k študentom, sústredenie
sa na porozumenie princípom a nadhľad.
Vo všetkých troch stupňoch štúdia máme
spolu 1889 študentov, ktorí študujú v 14
bakalárskych, 24 magisterských a 19 doktorandských študijných programoch.
Dôrazom na kvalitné vzdelávanie rozvíjame v absolventoch schopnosť kriticky myslieť, analyzovať, tvoriť, schopnosť dorozumieť sa so spolupracovníkmi rôznych odborov pri riešení spoločného problému, či
už doma alebo v zahraničí.
Vzhľadom na charakter našich vedných
disciplín bolo a je prioritné aj zachovanie ma-

lých odborov. Túto úlohu je možné riešiť len
snahou o udržanie kvalitného výskumu, ktorým môžeme kompenzovať finančný príspevok dotácie odvíjajúci sa od počtu študentov.

Bakalárske
a magisterské štúdium
Aktuálne potreby modernej spoločnosti si vyžiadali rozšírenie tradičnej ponuky študijných programov, ktoré ponúkame už v najnižšom stupni vysokoškolského vzdelávania: matematika, ekonomická
a finančná matematika, manažérska matematika, poistná matematika, fyzika, biomedicínska fyzika, obnoviteľné zdroje
energie a environmentálna fyzika, informatika, aplikovaná informatika a učiteľstvo
predmetov v kombináciách (matematika a
fyzika, deskriptívna geometria a matematika, matematika a informatika, informatika
a biológia, fyzika a informatika, matematika a telesná výchova).
Na bakalárske štúdium nadväzujú dvojročné magisterské študijné programy:
matematika, počítačová grafika a geometria, ekonomická a finančná matematika,
manažérska matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika, astronómia
a astrofyzika, biofyzika a chemická fyzika,
biomedicínska fyzika, fyzika plazmy, fyzika
tuhých látok, fyzika Zeme a planét, jadro-

vá a subjadrová fyzika, meteorológia a klimatológia, optika, lasery a optická spektroskopia, teoretická fyzika, environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energie,
informatika, aplikovaná informatika a učiteľstvo predmetov v kombináciách.
Odborné (neučiteľské) štúdium poskytuje absolventom solídne vzdelanie v príslušnom odbore, čo im umožňuje uplatniť sa v
akademickom prostredí, vo výskumných a
vývojových ústavoch a laboratóriách, rovnako ako v praxi. Vďaka hlbokým základom
a aktívnemu zvládnutiu výpočtovej techniky
a jej programového vybavenia sa vedia absolventi fakulty rýchlo adaptovať a pracovať
v rôznych oblastiach.
Absolventi učiteľského štúdia môžu kvalifikovane pôsobiť na všetkých typoch základných a stredných škôl vrátane škôl s
cudzojazyčným vyučovaním. So znepokojením sledujeme, ako vplyvom nedoceneného postavenia učiteľa a vzdelávania vôbec klesá záujem študentov o učiteľské
kombinácie. Nemôžeme sa tiež stotožniť
s trendom niektorých predstaviteľov pedagogických fakúlt znižovať význam odborného základu prípravy budúcich učiteľov. Fakulta považuje kvalitnú odbornú prípravu
v matematike, fyzike, informatike a deskriptívnej geometrii za nevyhnutný základ kvalitného stredoškolského učiteľa príslušných
predmetov.
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Fakulta sa snaží o všestranný rozvoj
osobnosti svojich absolventov. V duchu
hesla „V zdravom tele zdravý duch“ sú povinnou súčasťou každého bakalárskeho
študijného programu dva semestre telesnej výchovy. Byť schopní študovať zahraničnú literatúru, komunikovať so zahraničnými študentmi a odborníkmi, plnohodnotne zvládnuť štúdium na vysokej škole v zahraničí – k tomu našim študentom pomáha
povinnosť absolvovať v rámci štúdia anglický jazyk na „slušnej“ úrovni.

Doktorandské štúdium
Vzhľadom na vedeckovýskumný charakter fakulty patrí doktorandské štúdium prirodzene k prioritám fakulty. Zodpovedá
tomu aj počet akreditovaných študijných
programov tejto najvyššej formy vysokoškolského vzdelávania:
• numerická analýza a vedecko-technické výpočty, diskrétna matematika, geometria a topológia, aplikovaná matematika, teória vyučovania matematiky;
• environmentálna fyzika, všeobecná fyzika a matematická fyzika, fyzika kondenzovaných látok a akustika, kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia, jadrová a subjadrová fyzika,
fyzika plazmy, astronómia a astrofyzika, geofyzika, meteorológia a klimatológia, chemická fyzika, biofyzika, teória vyučovania fyziky;
• informatika, teória vyučovania informatiky.

V súčasnosti na fakulte študuje 193 doktorandov v dennej a 31 doktorandov v externej forme štúdia.

Študenti a veda
Udržanie kvality štúdia úzko súvisí s prepojením výučby a vedeckej práce. Zapájanie sa študentov do odborných seminárov
a vedeckých projektov pracovísk nachádza
miesto už v magisterskom štúdiu. Výsledkom toho snaženia sú viaceré ocenenia našich študentov, najvýznamnejším je Gödelova cena udelená v roku 1995 Róbertovi Szelepcsényimu. Študentskou osobnosťou Slovenska sa v svojich kategóriách stali Lenka Leštinská (2007/2008) a RNDr.
Gabriel Horváth (2009/2010). Pochváliť sa možno každoročne vysokou kvalitou
Študentskej vedeckej konferencie, umiestnením našich študentov v jej celoštátnych
kolách, na rôznych medzinárodných súťažiach (ACM, International Mathematics
Competition, prvé miesto Ondreja Budáča na Cena Vojtecha Jarníka v roku 2009),
konferenciách (SCCG), akceptovaním našich študentov na PhD. štúdium na prestížne zahraničné univerzity.

ra aktivít, ktoré rozvíjajú záujem študentov
stredných škôl o ne. Vyjadrením tejto snahy je tiež zakomponovanie výsledkov externej časti maturity z matematiky do prijímacieho konania na fakulte.
Študenti a učitelia fakulty sa podieľajú
na organizácii korešpondenčných seminárov a olympiád z matematiky, fyziky a informatiky. Mnohí zo stredoškolských študentov, účastníkov týchto seminárov a zážitkovo-vzdelávacích sústredení, sa po príchode na fakultu sami zaradia medzi organizátorov; stávajú sa tak súčasťou dlhoročného
„Perpetum mobile“.
Veríme, že tieto aktivity pomôžu vybudovať v študentoch stredných škôl pozitívny
vzťah k matematike, fyzike a informatike,
zvýšia ich chuť po poznaní a záujem o štúdium na našej fakulte.
Ján Filo a Dana Pardubská

Spolupráca so strednými školami

Podporné
centrum

Matematika, fyzika a informatika nepatria vo všeobecnosti k tým najobľúbenejším, ich význam pre život je v spoločnosti nedocenený. Významnou úlohou fakulty
je preto snaha o zachovanie významu týchto predmetov na strednej škole a podpo-

postihnutých
študentov

Ing. Rudolf Janik, PhD., a Ing. Peter Strmeň, PhD., pri inštalovaní TPC komory na Fragmentseparatore (spolupráca s GSI Darmstadt)

pre zrakovo

Od roku 1993 pôsobí na fakulte Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré má celouniverzitné zameranie.
Jeho hlavným cieľom je podpora študentov
so zrakovým postihnutím pri štúdiu na vysokej škole. Centrum poskytuje pomoc nevidiacim a zrakovo ťažko postihnutým študentom, ktorí nie sú schopní študovať bez špeciálnych kompenzačných pomôcok, adaptácií a podporného servisu; rodičom a učiteľom zrakovo postihnutých žiakov, ktorí uvažujú o ich štúdiu na vysokej škole, ale aj učiteľom jednotlivých fakúlt, ktorých zaujímajú
potreby a možnosti ich študentov so zrakovým postihnutím. Postupne sa záber centra
rozšíril, v dnešnej dobe poskytujú pracovníci centra pomoc nielen študentom so špecifickými potrebami v rámci UK, ale poskytujú konzultačné a expertné služby rôznym
školám a inštitúciám na Slovensku. Aj vďaka podpore tohto centra na našej fakulte
(ale i na ostatných fakultách UK) končí štúdium, resp. momentálne študuje stále viac
študentov so zdravotným postihnutím v rôznych študijných programoch. Viac informácií
na: www.cezap.sk.
Elena Mendelová a Dana Pardubská
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Vedecká

práca

Súčasný stav v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti fakulty možno charakterizovať ako
stav, ktorý odzrkadľuje nielen finančné možnosti, ale predovšetkým snahu kolektívov
vzhľadom na stav financií získavať nové výsledky. Napriek zložitým podmienkam vo financovaní vedeckého výskumu na Slovensku, ale aj v Európe sa fakulte vo výskume
vcelku darí.
FMFI UK patrí trvale medzi najvýznamnejšie vedecko-výskumné inštitúcie na Slovensku nielen počtom tvorivých pracovníkov, ale
aj schopnosťou získavať prostriedky na vedecko-výskumnú činnosť z domácich a zahraničných zdrojov a tiež aj v dosiahnutých
výsledkoch. Výrazný je podiel fakulty na získavaní zahraničných zdrojov na výskum, kde
sa podiel FMFI UK drží už niekoľko rokov na
úrovni okolo 20 % zo všetkých prostriedkov
získaných vysokými školami v Slovenskej republike. Vedecký výstup fakulty je najvyšší
spomedzi všetkých fakúlt UK a predstavuje
takmer 50 percent publikačnej činnosti univerzity. V rámci získaných grantov prevažujú
domáce nad zahraničnými, čo sa týka počtov,
ako aj finančného príspevku. Medzi domácimi grantmi prevažujú granty poskytnuté agentúrou VEGA (58 grantov), ktoré sú riešené na
všetkých katedrách fakulty. O niečo menší
podiel majú projekty podporované APVV (45).
Časť financií domácich projektov bola získaná z fondov nadácií, ako aj KEGA projektov
orientovaných na tvorbu učebných osnov matematiky a fyziky pre gymnáziá na využitie nových metód a foriem vo výchove a vzdelávaní. Zahraničné projekty (13) dopĺňajú štatistiku grantov.

Rôznorodý vedecký
výskum katedier
Charakter výskumu súvisí s vedeckým zameraním katedier. Matematické katedry majú
výskum orientovaný na algebru, algebraickú
geometriu, matematickú logiku, teóriu grafov,
teóriu čísel, teóriu reálnych funkcií a topológiu. V oblasti aplikovanej matematiky na parciálne diferenciálne rovnice, dynamické systémy, matematické programovanie, teóriu optimálneho riadenia. V ekonomickej a finančnej
matematike je to výskum makroekonomického modelovania, mikroekonómie, teórie hier,
finančných modelov. V poistnej matematike a
štatistike je vedecký výskum zameraný najmä
na využitie štatistiky pri navrhovaní podmienok meracích experimentov, aplikácií štatistických metód v medicíne.

Fyzikálne katedry v teoretickej fyzike riešia problematiku elementárnych
častíc,
mnohočasticových systémov, matematickej fyziky, teórie gravitácie a teoretickej mechaniky.
V astronómii a astrofyzike je vedecko-výskumná
činnosť zameraná na výskum medziplanetárnej
hmoty, na štúdium fyziky a dynamiky malých telies Slnečnej sústavy a na
modelovanie dráhového
vývoja prachových častíc.
Sústredí sa aj na diagnostiku netermálnych distribúcií
v slnečnej koróne a na štúdium konfigurácie magnetického poľa v slnečnej koróne.
Vo fyzike Zeme je výskum orientovaný na fyziku zemetrasení a magnetického poľa Zeme.
V oblasti meteorológie a klimatológie sa orientuje na výskum hraničnej vrstvy atmosféry, radiačnej a energetickej bilancie zemského povrchu, hydrologickej bilancie Slovenska, dynamického modelovania.
V experimentálnej fyzike výskum sleduje
moderné trendy v oblastiach fyziky tuhých látok, fyziky plazmy, optiky a rádiofyziky, a to tak
z experimentálneho, ako aj teoretického hľadiska. Kvalite fyzikálneho výskumu výrazne
pomohlo Centrum excelencie fyziky komplexných systémov. Vďaka tomuto projektu existuje excelentné pracovisko integrujúce špičkové riešiteľské tímy UK v oblasti fyziky kondenzovaných látok a akustiky, disponujúce
špičkovou infraštruktúrou umožňujúcou tento
potenciál využiť na riešenie významných vedeckých projektov na domácej i medzinárodnej úrovni.
Vo fyzike tuhých látok sú rozvinuté experimentálne metódy pre prípravu a analýzu mikro a nanoštruktúr pre kryoelektroniku a senzoriku, ako aj prípravu a štúdium nových dielektrických, polovodivých a supravodivých
materiálov.
Vo fyzike plazmy je výskum zameraný
na štúdium vlastností elektrických výbojov
a v nich prebiehajúcich elementárnych procesov. Metódami skrížených zväzkov elektrónov s molekulami sa experimentálne študujú reakcie tvorby záporných a kladných iónov. Experimentálne a teoreticky sú študované mezoskopické kvantové a tunelové javy
využiteľné v kvantových počítačoch a jednočasticových detektoroch. Špičkové zariadenia, inštalované na katedre, sú určené na
rozvoj nanotechnológií a umožňujú prípravu
na štúdium vlastností štruktúr na submikrometrovej a nanometrovej úrovni.
V oblasti jadrovej, subjadrovej a radiačnej fyziky sa výskum orientuje na skúmanie vlastností najťažších atómových jadier, štúdium procesov pri zrážkach vysokoenergetických ťažkých

Model 3D virtuálnej Bratislavy s textúrou vytvoril
P. Borovský s využitím leteckých snímok

iónov, ako aj riešenie otázok spojených s fyzikou ťažkých kvarkov a výskum zriedkavých typov jadrových procesov. Zameriava sa aj na štúdium fyziky neutrína, výskum Vavilovho-Čerenkovho žiarenia, štúdium produkcie kozmogénnych rádionuklidov a interakcie kozmického žiarenia s vesmírnymi objektmi.
V oblasti biofyziky, biomedicínskej fyziky a chemickej fyziky sa riešia vedecko-výskumné úlohy súvisiace so štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami biomembrán a biopolymérov. Vyvíjajú sa biosenzory a nové materiály na báze samoorganizovaných biomimetických štruktúr a uhlíkových nanorúrok. Novým
smerom je vývoj biosenzorov na báze DNA
aptamérov.
Informatické katedry sa orientujú na bioinformatiku, počítačovú grafiku, deklaratívne
programovanie, umelú inteligenciu, výpočtovú zložitosť, kryptológiu aj informačnú bezpečnosť.
V oblasti aplikovanej informatiky sa zaoberajú napríklad problematikou sekvenovania
genómov, študovaním evolúcie génov a génových zhlukov významných pre medicínu,
vytváraním nových algoritmov a softvéru na
anotáciu biologických sekvencií a výpočtovými metódami študujú mitochondriálne genómy kvasiniek.

Spolupracovať
so zahraničím je
nevyhnutnosť
Výskumné úlohy sú väčšinou úzko zviazané
spoluprácou s pracoviskami v zahraničí. Vedenie fakulty sa snaží v rámci možností podporovať zapojenie sa vedeckých kolektívov do európskych projektov. V práci spojenej s vedením
grantov na fakulte pôsobí Centrum projektovej
podpory, z ktorého činnosti profitujú nielen riešitelia projektov, ale aj celá fakulta.
Výsledkom vedeckej činnosti kolektívov je rozsiahly výstup v podobe publikácií, odborných
prednášok a aktívnej účasti na konferenciách. Za
rok 2011 obsahoval zoznam činností 870 vedeckých výstupov. Snahou vedenia je podporovať
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nové perspektívne výskumné smery, ktoré riadia
osobnosti vedy na fakulte v súlade s tendenciami
vývoja vedeckých disciplín vo svetovej vede. Fakulta tiež hľadá možnosti získania mladších absolventov doktorandského štúdia aj zo špičkových
zahraničných pracovísk.
V prípade zapojenia sa našich študentov do
medzinárodnej výmeny v rámci programov je ich

Fakulta v

podiel v rámci fakúlt s prírodovedným zameraním na Slovensku najvyšší.
Cieľom fakulty zostáva aj naďalej poskytovať
vzdelanie s celosvetovým významom, ktoré bude
vychádzať z kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti. Prednosťou fakulty je aj jej multidisciplinárny charakter, vďaka ktorému sa zamestnanci a
absolventi fakulty dokážu presadiť aj v medziná-

rodnom meradle v takých oblastiach, ako je napríklad výskum elementárnych častíc a jadrovej
hmoty v CERNe a GSI v Darmstadte, pri identifikácii a výskume mimozemských telies, v oblasti kvantového počítania, bioinformatiky, diskrétnej matematiky, alebo v oblasti matematiky dynamických systémov.
Ján Urban

očiach verejnosti

„Štúdium na matfyze je ťažké, zvládnu ho len jednostranne zameraní
študenti, ktorých nezaujíma nič iné len matika, či fyzika. Vysokoškolský
diplom sa dá ľahšie získať na iných školách.“ Našu odpoveď na takýto a podobné názory pretrvávajúce vo verejnosti môžeme zhrnúť stručne do pár viet: „Áno, štúdium na našej fakulte nie je ľahké, je kvalitné a
náročné. Koncipované je však tak, aby ho zvládli študenti, ktorí nemali
na strednej škole väčšie problémy s fyzikou či matematikou.“ Odmenou
sú im veľmi dobré a široké možnosti uplatnenia po absolvovaní štúdia.
Je pravdou, že máme na fakulte aj špičkové talenty, ktoré sa už počas stredoškolského štúdia prejavovali úspechmi na rôznych matematických, fyzikálnych i informatických súťažiach nielen domácich, ale aj celosvetových. Táto skupina študentov je, samozrejme, čo do počtu – v menšine. Ale všetkých študentov si vážime a snažíme sa im počas štúdia dať
čo najviac. Spoluvytvárajú dobré meno našej fakulty.
S cieľom propagovať štúdium, vedecko-výskumnú činnosť, ale aj fakultu ako takú organizujeme rôzne akcie a podujatia na vlastnej pôde a
zúčastňujeme sa na tradičných podujatiach iných organizátorov. Niektoré stručne uvedieme:
Deň otvorených dverí – letný (1. júnová streda) organizujeme od
vzniku fakulty každoročne.
Deň otvorených dverí – zimný (prvá polovica februára) je určený
najmä maturantom, ktorí sú tesne pred rozhodnutím o ďalšom štúdiu.
Zatiaľ sa uskutočnili tri ročníky.
Obidvoch podujatí sa zúčastňujú väčšinou študenti gymnázií. Návštevníkom sa snažíme zábavnou a netradičnou formou poukázať na súvislosti
„našich“ disciplín s reálnym životom. Napríklad prednášky spojené s experimentom Tvorba virtuálneho mesta (doc. Ferko), Čo s elektromagnetickým smogom (doc. Kundracik), či Svet sietí (doc. Markošová) boli na
ostatnom DOD prerušované aj spontánnym potleskom zaplnenej veľkej
posluchárne. Okrem prednášok, exkurzií v laboratóriách, účasti na pripravených zábavných experimentoch (všetko podľa prevládajúceho záujmu o jednotlivé disciplíny), sú pracovníčky študijného oddelenia, prodekani i dekan pripravení odpovedať na otázky týkajúce sa štúdia, prijímacieho pokračovania i uplatnenia absolventov.
Video štúdio sme zriadili pred ôsmimi rokmi. Máme z neho možnosť vysielať priame prenosy prednášok na stredné školy a iné ustanovizne. Robíme záznamy prednášok, kde je prednášajúci v priamom
kontakte s pozvanými stredoškolákmi a môže odpovedať aj na ich prípadné otázky. Záznamy rozmnožujeme na DVD a posielame na stredné školy. Z desiatok odvysielaných prednášok spomenieme aspoň Lekárske prístroje (doc. Černý), Geomagnetické pole Zeme (doc. Ševčík), Elektromagnetické metódy v medicíne – elektromagnetická aktivita srdca (doc. Kozlíková), Pozorovanie objektov slnečnej sústavy (prof.
Masarik).
Vedecko-popularizačné prednášky pre verejnosť – ponúkame stredným školám prednášky priamo u nich pre skupiny žiakov, pri ktorých je
možnosť klásť otázky a diskutovať na širšie zvolenú tému. V súčasnosti
sú to projekty Fyzika očami fyzikov a Prednášky z astronómie a astrofyziky, napr. Škodia nám mobilné telefóny?, Plazma, medicína a živé organizmy, Alternatívne formy energie, Meteorit Košice, Impaktné krátery na Zemi, Mars a iné planéty, Orientácia na nočnej oblohe, atď. Školy majú možnosť navrhnúť si aj vlastnú tému.

Fyzikálne Listy vydávame štvrťročne už 17. rok a posielame na viac
ako 200 adries. Časopis je určený najmä učiteľom stredných škôl, ale
aj žiakom vyšších ročníkov gymnázií. Je to platforma, na ktorej upozorňujeme na moderné metódy vo vyučovaní stredoškolskej fyziky i matematiky, vymieňame si názory na riešenie rôznych problémov vo vyučovaní so stredoškolskými učiteľmi (z ktorých sú viacerí našimi absolventmi) a umožňujeme kontakty čitateľov medzi sebou.
Veľtrh Akadémia – na medzinárodnom veľtrhu, na ktorom vysoké školy a fakulty zo Slovenska i zahraničia oboznamujú s možnosťami štúdia, s uplatnením absolventov a pod., sa zúčastňujeme od jeho
založenia.
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizujeme na
fakulte rôzne sprievodné akcie, ako prednášky, exkurzie, výstavky a
pod. O našej účasti na ostatnom týždni vedy sme informovali v decembrovom čísle Našej univerzity (č. 4/2011).

Výstavy
pre širokú verejnosť
Veda pre život – putovná výstava, na ktorej sme formou veľkoplošných panelov a živých experimentov propagovali aplikácie prírodných
vied v bežnom živote. Obišla všetky krajské mestá na Slovensku.
Fusion expo s podtitulom Čím budú svietiť vaše deti? Výstavu sme
realizovali v roku 2011 v priestoroch nákupného centra AVION. Súčasťou šesťtýždňovej expozície boli aj prednášky popredných odborníkov
a interaktívne akcie pre deti a mládež.
Virtuálny svet bola výstava opäť realizovaná v AVIONe v januári
a februári tohto roku. Okrem posterov tam boli realizované zážitkové exponáty v kioskoch a kójach – virtuálne priestory, animácie, projekcie,
napr. Multimediálnu historickú Bratislavu, Považské múzeum 3D a ďalšie.
Nie sú zanedbateľné ani vystúpenia našich pracovníkov a doktorandov v médiách, kde vzbudzujú neraz neočakávaný záujem verejnosti, ktorú informujú o najnovších vedeckých výsledkoch na fakulte, ale
aj o spolupráci so špičkovými zahraničnými vedeckými ustanovizňami.
Martin Belluš, Soňa Gažáková

O prednášky počas dňa otvorených dverí býva tradične veľký záujem
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Štúdium teológie je ako cesta ohňom;

výsledkom je pevnejšia viera
Mgr. Milan Jurík, PhD., sa stal prodekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (EBF UK) v máji 2011. Na tejto fakulte vyštudoval evanjelickú teológiu a po skončení štúdia nastúpil ako asistent na Katedru praktickej teológie EBF UK. Popritom
externe dokončil doktorandské štúdium a od roku 2005 pôsobí aj ako duchovný správca Teologického domova Evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku, ktorý má za úlohu duchovné formovanie študentov. V súčasnosti pracuje na Katedre praktickej teológie EBF
UK, venuje sa predovšetkým katechetike, homiletike, biblickej hermeneutike, pastorálke a diakonike.

drobností, ktoré, keď sa spoja, dokážu
vytvoriť harmonický celok.

Mali ste nejaké očakávania predtým,
ako ste sa zhostili funkcie prodekana?
Myslím si, že skôr ako očakávania nás
viacerých na fakulte spájala a spája spoločná vízia ďalšieho rozvoja a smerovania našej teologickej fakulty. Chceli by sme pokračovať v trende diverzifikácie a modernizácie teologického štúdia, napredovať
v rozvoji vedy a teologického výskumu, ďalej v rozvoji študijných možností – pracovať
na získavaní nových kvalitných študentov,
ale aj na príprave nových študijných programov a ich kombinácií. V kombinovaných
študijných programoch máme viacročnú
úspešnú spoluprácu s Pedagogickou fakultou UK a Fakultou managementu UK.
Už v budúcom roku rozširujeme súčasné
kombinácie študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy okrem kombinácie s jazykmi o možnosť kombinácie s učiteľstvom histórie a pedagogiky.

Je aj niečo, s čím zatiaľ nie ste spokojný, alebo čo by ste vedeli vylepšiť?
Oblasti, v ktorých sa nám dlhodobejšie nedarí, alebo nenapredujeme dostatočne dynamicky berieme ako výzvy. Od
samotného nástupu sme začali pracovať
na mnohých veciach, ktoré ešte nevidno. Ako príklad môžeme uviesť náš fakultný teologický časopis – Testimonia theologica. Považujeme za potrebné vylepšiť ho po formálnej stránke, a tak vytvárať priestor pre publikovanie ucelených
teologických vedeckých štúdií v oblasti
evanjelickej teológie. Za účelom formálneho upevňovania identity našich študentov a pracovníkov k fakulte (ale aj propagácie teologického štúdia na EBF UK) bola
koncom roka vyrobená prvá séria propagačných materiálov – tričiek, mikín, pier
a tašiek s novým neformálnym logom EBF
UK. Takto by sme mohli menovať ešte veľa

Nenarazili ste na nič také, čo by
vám vyslovene prekážalo? Pri čom
ste si okamžite povedali, že toto treba zmeniť?
Najväčšia výzva, s ktorou sa musíme popasovať je rozpočet, v ktorom
nám už takmer tradične chýba k vyrovnanému ukončeniu hospodárenia
nemalá suma. Preto jedným z prvoradých cieľov isto bude, aby sme sa v nasledujúcich rokoch dopracovali podľa
možnosti k vyrovnanému hospodáreniu v tom zmysle, aby sme boli schopní hospodáriť s finančnými prostriedkami zo štátnej dotácie a podnikateľskej
činnosti tak, aby sme neostali v červených číslach. S týmto zápasilo aj predchádzajúce vedenie našej fakulty. Našou úlohou teda bude pripraviť kroky,
ktoré budú viesť k tomu, aby naša fakulta v metodike rozdeľovania štátnej dotácie neostávala dlhodobo len
na garantovanom minime, ktoré síce
umožňuje krátkodobé prežitie, ale z dlhodobého hľadiska vedie k postupnému útlmu, až zániku.
Snažíte sa získavať peniaze z eurofondov? Máte rozbehnuté nejaké projekty?
Keďže sme bratislavská vysoká škola a Bratislava je považovaná za nadpriemerne bohatý región, máme obmedzené možnosti prijímania financií cez eurofondy. V súčasnosti platí, že čím menšie
mesto, tým väčšia je šanca získať peniaze. Problémom pri zapájaní sa do súťaže
o veľké granty je aj naša veľkosť – presnejšie povedané malosť a z toho vyplývajúca obmedzená riešiteľská kapacita našich pedagogických a vedeckých pracovníkov. Preto sa musíme snažiť o to, aby
sme okrem výborných výsledkov vo vede
a výskume mali aj dostatočný počet študentov.
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Myslíte si, že máte teraz málo študentov? Ako je naplnená kapacita?
Určite nie je naplnená na možné maximum. Podľa súčasných kritérií by sme
mohli mať približne 250 študentov, v súčasnosti na našej fakulte študuje 166 študentov. Výhodou takéhoto počtu však je,
že sme takpovediac fakulta „rodinného
typu“, pedagógovia môžu poznať všetkých
študentov, a teda aj vzťahy sú u nás – dá sa
povedať – „rodinné“. Túto skutočnosť ocenili viackrát i pedagógovia našich spolupracujúcich fakúlt.
Aké problémy vy osobne riešite so
študentmi?
Myslíte ako duchovný správca – spirituál? Predovšetkým to je duchovné poradenstvo, pomoc pri osobných problémoch, krízach vo vzťahoch či štúdiu...
Študenti sa mnohokrát prídu len tak porozprávať – pastorálna práca pozostáva
vo veľkej miere aj z neformálnych rozhovorov. So študentmi žijeme v Teologickom
domove spolu. Duchovný správca vždy so
svojimi študentmi aj býva. Keď je potrebné
povzbudiť, tak sa snažíme povzbudiť ich,
keď je potrebné napomenúť, tak aj napomenúť, pretože aj to patrí ku kresťanskej
výchove a formácii. Presne tak, ako hovorí apoštol Pavol v prvom liste Tesalonickým: „Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým.“ (1 Tes 5, 14).
Máte veľa študentov, ktorí študujú súčasne na viacerých fakultách? Nespozorovali ste, že by jedno zameranie
bolo na úkor druhého?
Veľa určite nie, ale máme ich niekoľko.
Myslím si, že je to pre nich len dobré. Keď
sú šikovní a chcú sa vzdelávať a ak to zvládajú, tak prečo nie. Väčšina z nich sú výborní a šikovní študenti a tí to zvládajú bez
problémov. Určite je to v prvom rade na
úkor ich voľného času, ktorého nemajú
toľko, alebo ho nemajú vôbec. Mali sme
aj takých, ktorí to skúsili a zistili, že je toho
na nich veľa a po semestri, či dvoch si to
rozmysleli...
Dostávajú sa k vám nejaké správy
o absolventoch? Zvyknú sa ohlásiť,
prísť, povedať, kde pracujú, čo robia?
Našim hlavným „odberateľom“, keď to
povieme komerčne, je Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. Väčšina študentov evanjelickej teológie má záujem o duchovnú službu v našej cirkvi, takže prehľad o tom, kto kde pôsobí, máme veľmi
dobrý. Ako duchovní sa každoročne stretávame na celocirkevných teologických

konferenciách, kde prichádza väčšina farárov, a to je nádherná príležitosť stretnúť
i našich absolventov. Máme však i študentov, ktorí pôsobia v zahraničí a keď prídu
na Slovensko, radi a pravidelne sa pri návšteve Bratislavy vracajú aj na fakultu. Myslím si, že je to aj vďaka tomu, že tu počas
štúdia zažívali naozaj dobré spoločenstvo.
Nájde každý študent, ktorý u vás vyštuduje uplatnenie? Nestáva sa, že sú
sklamaní?
Ani tu nefunguje všetko stopercentne. Aj k nám prichádzajú študenti s rôznymi očakávaniami, mnohým sa naplnia,
niektorým nie. Každoročne prichádza aj
isté percento študentov, ktorí sa hľadajú
a ešte nevedia, čo chcú robiť, a tak štúdium „skúsia“ a počas neho to zistia. Štúdium teológie nie je ľahké štúdium. Keď
na teologickú fakultu príde mladý človek
na prvý pohľad s pevnou vierou, zrazu sa
ocitá v spleti mnohých, často protichodných názorov a nie vždy je ľahké, najmä
pre mladého človeka, sa v nich zorientovať. My teológovia hovoríme, že štúdium
teológie je „cesta ohňom“, do ktorého
keď človek vojde, tak veľa z jeho úprimnej, jednoduchej viery zhorí, ale keď
z neho vyjde, tak jeho viera ostane podobne ako zlato – prepálená ohňom. Výsledkom tejto neľahkej cesty je viera, ktorá je
pevnejšia a stabilnejšia, ktorú už tak ľahko
nič nerozkolíše. Práve tým, že štúdium teológie je okrem akademickej časti i náročný duchovný proces, nie je to jednoduché
a práve v tomto momente sa láme to, či
sa niekoho očakávania naplnia, alebo nie.

profesiou, nerobíte to len po formálnej
stránke, ale aj srdcom. Dokážete sa
vôbec vidieť niekde inde?
Určite by som svoju službu nevymenil za
inú. Som vďačný Pánu Bohu, že môžem
slúžiť ako duchovný správca Teologického domova, ako učiteľ na fakulte a teraz aj
ako prodekan. Aj keď prodekanská práca
prináša množstvo byrokracie, ktorú veľmi
neobľubujem. Myslím si, že môžem s istotou povedať, že túto prácu milujem a vnímam ju ako svoju osobnú službu Pánu
Bohu, našej evanjelickej cirkvi a našim milým študentom.
Čomu sa venujete okrem aktivít na
katedre? K čomu inklinujete?
Popri práci sa snažím tráviť dostatok
času s manželkou Katarínou a päťročným synom Adamom. Mojou veľkou záľubou je okrem teológie i poľovníctvo. Keďže žijem v Bratislave, tak mi na jeho výkon neostáva veľa času. Som pôvodom
z Liptova – z podtatranskej Pribyliny, vyrástol som v náručí hôr a azda ako každý Lipták sa tam veľmi rád aj vraciam. Počas návštev rodného kraja veľa času trávim v lese – nielen poľovaním, ale aj prechádzkami a relaxom v prírode. Je to taká
moja „stará láska“. Vyštudoval som strednú lesnícku školu, zaujímala ma botanika,
fytocenológia. Už vtedy ma fascinovalo,
ako taká dokonalosť, ktorú môžeme vidieť
už len v spoločenstvách rastlinných systémov, mohla vzniknúť spontánne, samovoľne. Aj prostredníctvom štúdia dokonalostí
prírody som prišiel k presvedčeniu, že za
tým všetkým musí byť oveľa väčšia inteligencia, ktorou je vlastne Boh.

Takže je dobré, keď študent od začiatku cíti, že slúžiť Bohu je jeho poslanie?
Je to nielen výhoda, ale aj nevyhnutnosť. Ja si myslím, že do duchovnej služby v cirkvi môžu ísť len ľudia, ktorí za tých
päť rokov spoznajú, že je to pre nich to
pravé poslanie a povolanie a ktorí na svoje vnútorné povolanie povedia svoje hlasné „áno“. Duchovní správcovia – spirituáli
– už od začiatku štúdia pripravujú pre študentov evanjelickej teológie prvé duchovné sústredenie, ktorého cieľom je, aby sa
budúci študenti prvého ročníka spoznali
navzájom a tiež so svojimi spirituálmi. Nazývame ho „orientačný kurz“. Už tu hovoríme o tom, kto s akými predsavzatiami,
očakávaniami prichádza. Väčšina z nich
vníma svoje povolanie do duchovnej služby a chcú sa stať farármi, u väčšiny sa to
aj naplní.

Aký je váš obľúbený citát z Biblie?
Môj obľúbený citát je z knihy Jóbovej:
„Nahý som vyšiel zo života matky a nahý
sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin
vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.” (Jób 1, 21). Veľakrát v živote vidím,
ako sa človek dokáže trápiť kvôli tomu,
že niečo stratí. Je to preto, lebo veľakrát
sa s vecami, ktoré nás obklopujú doslova „zrastáme“ a neuvedomujeme si, že sú
len darom Božej milosti. Neuvedomujeme
si, že keď aj strácame niektoré dary, nestrácame Darcu, pretože On nás drží stále vo svojich rukách. A to si bytostne uvedomujem nielen vo chvíľach krásnych, ale
i ťažkých, krízových a zlomových. Jób práve vďaka týmito slovami formulovanej viere
prešiel aj cez najťažšie obdobia svojho života, keď stratil milované deti, rodinu, domov, či celý svoj majetok.

Z celého vášho rozprávania mám pocit, že ste úplne stotožnený so svojou

Nikoleta Kováčová, Sarah Žiaková,
študentky žurnalistiky FiF UK
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Aplikáciu Granty
			

UK

využilo už 1300 žiadateľov

Peter Kopáč je programátor a koordinátor viacerých projektov Centra informačných technológií UK (CIT UK). Ľudia na univerzite ho poznajú najmä v súvislosti s eUbytovaním a Grantmi UK. Na CITe (a určite nielen tu) je známy svojou priamou a bezprostrednou komunikáciou. V súvislosti s ním sa mi vryla do pamäti príhoda, ktorá sa stala hneď po jeho nástupe na univerzitu. Keď sme
zavádzali prvé eUbytovanie, často nám telefonovali príslušné ubytovacie referentky. Keď Peter nebol v kancelárii, dvíhal som telefón ja a snažil som sa s maximálnou profesionalitou vysvetliť, čo som vedel. Asi po týždni takéhoto ubytovaco-hotlinového ošiaľu som vošiel do kancelárie a uvidel Petra ako telefonuje ležiac na okennej parapete a so slovami: „Si to predstavujete ako Hurvínek válku...“ asi stopäťdesiaty krát trpezlivo vysvetľuje, kam treba kliknúť. Po čase mu telefonovalo stále viac a viac ľudí. Zdá sa,
že jeho úprimná komunikácia a nápomocný prístup mali úspech. Dnes sme sa rozprávali o aplikácii Granty UK, ktorú v CITe vytvoril spolu s ďalšími kolegami.
Kde ešte vidíš potenciál na podobnú
optimalizáciu?
Obrovským priestorom na zlepšenie je grantový proces ako taký, ale nielen interné granty, ale napr. granty KEGA a VEGA. Išlo by o podobný systém, ktorý by podporil vedeckých pracovníkov vo vedeckej práci, najmä takej, kde sa
uchádzajú o grant alebo dostanú grant. Je tam
veľké množstvo papierovania, najmä medzi vedcom, grantovou agentúrou a fakultou. Tam je obrovský priestor na odstránenie papierovej agendy.

Sú používatelia spokojní?
Napriek počiatočnej nedôvere tento elektronický systém funguje dobre a používatelia sú
spokojní. Skúsenosti z prevádzky nám jasne
ukázali, že elektronizácia procesu je dobrý krok
a je vhodné sa touto cestou vydávať aj v iných
oblastiach.
Matúš Kováčik

Načo slúži aplikácia Granty UK?
Aplikácia Granty UK (po našom GUK) je online systém, ktorý zjednodušuje proces podávania a vyhodnocovania žiadostí o udelenie grantu
pre mladých vedeckých pracovníkov. Ide o granty, na ktoré rektor UK každoročne udeľuje okolo 300 000 eur. Môžu sa o ne uchádzať doktorandi a vedeckí pracovníci vo veku do 30 rokov.
Naša aplikácia sa stará prakticky o celý životný
cyklus od podania žiadosti o grant, cez vyhodnotenie grantovou komisiou, externým hodnotiteľom, pridelenie prostriedkov a pridanie záverečnej správy, ktorá je opäť vyhodnotená hodnotiacou komisiou.

Vraj ide o prvý plne bezpapierový informačný systém. Je to naozaj tak?
Proces je do značnej miery bezpapierový.
Žiadateľ elektronicky podáva žiadosť o grant, aj
všetky prílohy. Hodnotitelia taktiež hodnotia všetky podklady len elektronicky. Záverečná správa
sa tiež píše do elektronického formulára. Zostali iba papierové potvrdenia o tom, že žiadateľ podal žiadosť o grant, tiež kópia záverečnej správy
sa tlačí. Na strane UK sa so systémom pracuje
len elektronicky. Papiere zostávajú len žiadateľom, aby mali v ruke potvrdenia.

Koľko papierov sa asi ušetrilo?
Každá žiadosť predtým mala minimálne sedem listov, správa o úspešných grantoch mi-

nimálne päť, takže zatiaľ sme ušetrili najmenej
12-tisíc listov papiera za dva roky prevádzky.

Koľko ľudí doteraz využilo Granty UK?
Doteraz bolo cez systém podaných a vyhodnotených 1300 žiadostí. Každoročne cez systém prejde cca. 600 žiadostí.

Kto vytvoril túto online aplikáciu?
Aplikáciu sme vytvorili spolu s kolegom Gustávom Pálosom. Petra Kopáčová (zhoda priezviska
nie je náhodná) spravila vizuálne návrhy používateľského rozhrania.

Ako dlho ste na tom pracovali?
Prvá fáza sa začala v zime 2009, kedy sme
vytvorili systém na podávanie a hodnotenie žiadostí. Keď sa systém spúšťal a žiadatelia zadávali prvé žiadosti, ešte nebol vytvorený systém
na podávanie záverečných správ. Bolo to vtedy
dosť akčné. Dokopy sme na vytváraní tejto aplikácie strávili asi päť človekomesiacov práce.

Kto vám najviac pomohol z prostredia
mimo CITu?
Chcel by som spomenúť najmä PhDr. Csölleyovú a Mgr. Gronovú z Oddelenia vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia
Rektorátu UK, s ktorými sa nám veľmi dobre
spolupracovalo. Systém sa dobre vyvíjal aj preto, lebo keď sme narazili na problém, rýchlo
sme dostali použiteľnú odpoveď.

Pohľad
používateľov
Na názor som sa opýtal aj PhDr. Adriany Csölleyovej a Mgr. Michaely Gronovej z Oddelenia vedeckovýskumnej
činnosti a doktorandského štúdia
Rektorátu UK, ktoré tento systém používajú najviac. Na otázku o tom, či
a ako im systém pomohol, odpovedali:
Systém nám ušetril najmä množstvo administratívnej práce. Predtým sme 2 – 3 týždne
ročne len manuálne nahadzovali všetky žiadosti do počítača. Teraz táto fáza plne odpadá. Pribudla však komunikácia so žiadateľmi,
pretože im systém nedovolí zadať grant nesprávne, a tak viac telefonujú, keď im nie je
niečo jasné. Predtým grant proste nejako zadali a doriešili sme to v ďalšej fáze. Prínosom
je aj fakt, že je možné sa ku každému grantu
jednoducho vrátiť a nie je potrebné ho hľadať
v papierovom archíve. Aj hodnotitelia majú
pohodlnejší online prístup ku grantom.

p r e z r adili st e n á m o s e b e
chémia – fyzika, ktorá bola východiskom aj pre jednoodborové štúdium chémie. Pre mňa to
bola organická chémia, ktorej
som verná dodnes.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Myslím si, že celkom slušne sa dohovorím po
rusky a po anglicky – a to aj vďaka tomu, že som
mala možnosť absolvovať študijné pobyty v zahraničí – i keď v Moskve mi povedali: „my ti rozumieme, ale ruština to nie je“. A čo sa týka angličtiny, rada si spomínam na milú udalosť. Na začiatku môjho študijného pobytu v Ottawe mi dal
najavo svoju nespokojnosť s obmedzenou slovnou zásobou doktorand z Afriky, ktorý si neodpustil poznámku „čo vás v tej škole učili?“. Keď
som sa po roku lúčila, bol s mojou angličtinou
oveľa spokojnejší. Keďže majú dnešní študenti oveľa viac možností vycestovať do zahraničia
ako za mojich mladých čias, vrele im odporúčam
využiť túto možnosť. Veď v chémii sa bez slušnej
znalosti angličtiny neuplatnia.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Všeličo – treba si pripraviť prednášku, úlohy na
seminár, naplánovať a uskutočniť pokusy, pripraviť článok či objednávku, pripraviť projekt a odoslať návrh do príslušnej agentúry, atď. Rada si
spomínam na jedného z najlepších študentov,
ktorý sa vždy snažil ukončiť deň pozitívne. Buď
sa tešil z úspešného pokusu, alebo keď výsledok
nebol najlepší, pustil sa do manuálnej práce – dôkladnejšie upratal laboratórium, alebo opravil nejaký prístroj, na čo si predtým nenašiel čas.
Ako rada trávite voľný čas?
Závisí to od ročného obdobia – v mladosti som sa viac venovala športu – v zime to bolo
predovšetkým korčuľovanie, v lete kúpanie. Po
skončení školy som sa stala členkou turistického oddielu PriF UK – a tak som spoznala rôzne zákutia Malých Karpát. Najviac si však spomínam na výstup na Gerlachovský štít vo Vysokých

Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
Prírodovedecká fakulta UK
Miesto narodenia:
Liptovský Mikuláš – Okoličné
Vek: 66

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Myslím si, že v detstve som sa viac „hľadala“ – nemala som jasnú predstavu, čím chcem
byť – páčilo sa mi „to i ono“. Mala som rada matematiku, ale aj slovenčinu či dejepis. Preferovala som však predmety, kde bolo potrebné niečo
pochopiť alebo doceniť myšlienku. Preto som
sa ochotne zapájala do matematickej olympiády
i Hviezdoslavovho Kubína.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
V deviatke sme mali vynikajúceho pána učiteľa chémie, ktorý dokázal odpustiť neznalosť „nabifľovanej“ poučky, keď žiak vyriešil problém alebo vypočítal konkrétny príklad. Učil nás logicky
rozmýšľať. Poznatky, ktoré som takto získala,
boli dobrým základom aj pre štúdium na vysokej
škole (keďže na strednej škole sme mali chémiu
len jeden rok). Na strednej škole však zasiahla
do môjho rozhodovania pani učiteľka dejepisu,
ktorá mi dala do rúk knihu s názvom „Tvrdohlavá Mária“ (Mária Curie Sklodowska). Na Prírodovedeckú fakultu UK ma prijali na kombináciu

Tatrách v krásnom slnečnom počasí a výstup
na Ostrý Roháč v Západných Tatrách vo veľkej
hmle s vynikajúcou skupinou študentov, s ktorými sa doteraz stretávame.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy?
Prečo?
Kniha je super – dáva čitateľovi možnosť vytvárať si vlastné predstavy o živote v rôznych obdobiach, kultúrach a okolnostiach. Dodnes vidím v predstave dub z Tolstého knihy „Vojna
a mier“, ktorý na moje veľké prekvapenie o niekoľko rokov „preniesol“ na plátno režisér rovnomenného filmu. Myslím si, že tak, ako si môžeme vybrať knihu, môžme si vybrať aj program
v televízii. Veľmi oceňujem filmy z prírody či
podmorského sveta a vždy sa čudujem, ako to
niekto dokázal nasnímať. Musím však priznať, že
ma rozčuľuje príliš časté zaraďovanie reklamy na
miesta, ktoré rušia sústredenosť.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Napriek tomu, že som sa „zabudla vydať“ a založiť si vlastnú rodinu, myslím si, že je to stále rodina, ktorá drží svet pohromade. Deti mojich súrodencov mi vracajú starostlivosť, ktorú som im
ja venovala, keď boli maličkí.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Nezhody v práci či v rodine.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Vždy ma poteší pozitívny ohlas študentov – vysokoškolákov či stredoškolákov, úspešná syntéza novej zlúčeniny, alebo večná otázka „prečo“
členov najmladšej generácie.
Máte obľúbenú osobnosť?
Áno – Milana Rúfusa a nadovšetko jeho „Štyri epištoly k ľuďom“.
Máte nejaký skrytý talent?
Asi nič mimoriadne.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Moje krédo je: nikdy Ti nebude chýbať to, s
čím sa podelíš.
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CĎV UK predstavilo vzdelávacie programy pre zahraničných Slovákov
V dňoch 23. až 25. januára 2012 sa
v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) konala Koordinačná porada k vzdelávacím programom pre
Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2012.
Koordinačnú poradu otvorila zhodnotením
vzdelávacích programov za rok 2011 generálna
riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
JUDr. Dagmar Hupková.
Na pracovných rokovaniach sa zúčastnili predstavitelia Slovákov žijúcich v zahraničí
z Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Srbska,
Ukrajiny a Poľska, zástupcovia Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Katolíckej univerzity v Ružomberku a zástupcovia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Predmetom záujmu zúčastnených členov porady bolo prezentovanie ponuky vzdelávacích
aktivít zúčastnených univerzít. Prezentácie sa
dotýkali slovenského jazyka a uchovávania tra-

dícií, zvyklostí a kultúry Slovenska. Krajania zo
šiestich zúčastnených krajín následne v rámci
rozhovorov diskutovali o navrhovaných vzdelávacích aktivitách. Výsledkom porady je návrh vzdelávacích aktivít pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
ktorý bude slúžiť ako východiskový bod pre vypracovanie harmonogramu vzdelávacích programov pre rok 2012.
CĎV UK prezentovalo ako návrh pre rok 2012
vzdelávacie programy zamerané na zvyšovanie
kompetencií orientovaných: na žiaka, výchovnovzdelávací proces, rozvoj učiteľa a rozvoj slovenského jazyka a kultúry.
V roku 2011 CĎV UK úspešne realizovalo metodické kurzy pre učiteľov materských, základných a stredných škôl zabezpečujúce vzdelávanie v zahraničí s obsahovým zameraním na všeobecno-vzdelávacie programy (výjazdový seminár na Ukrajine, týždňový odborný metodický
kurz pre učiteľov). Okrem toho centrum realizovalo projekty v rámci Letnej univerzity (letný kurz
slovenského jazyka a kultúry pre krajanov; letný kurz slovenského jazyka a odbornej prípravy

pre maturantov z Maďarka, Rumunska, Srbska
a Ukrajiny; kurz choreografie ľudových tancov;
letný kurz „Slovenčina na každý deň a slovenské
reálie“ a Letnú Supertriedu.
Vzdelávacích aktivít sa v roku 2011 zúčastnilo spolu 208 jednotlivcov z rôznych krajín. Sme
radi, že účastníci medzinárodnej porady odchádzali s pocitom spokojnosti z prehĺbenia vzájomných vzťahov s našimi krajanmi a tešíme sa
na ďalšie stretnutia v rámci vzdelávacích aktivít
v roku 2012.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK
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Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

							

oslávila výročie
covníci katedry zužitkovali svoje skúsenosti a odborné kvality pri monitorovaní rádionuklidov v životnom prostredí SR po havárii
fukušimskej jadrovej elektrárne.

Katedra vychovala vyše
300 jadrových fyzikov

Dňa 7. 12. 2011 sa v kongresovej sále
študentského domova Družba konal slávnostný seminár za účasti okolo 200 hostí z celého Slovenska, ktorý bol venovaný
50. výročiu založenia Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK.
Seminár otvoril prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. Hlavný príspevok o histórii a súčasnosti katedry predniesol vedúci katedry doc. RNDr. Karol Holý, CSc. Príspevok
o perspektívach jadrovej a subjadrovej fyziky v SR predniesol dekan FMFI UK prof.
RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Prorektor UK doc. RNDr. Ing. Ľubomír
Šlahor, CSc., odovzdal Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK Pamätnú medailu
UK, ktorú jej udelil rektor UK pri príležitosti jubilea. Doc. Šlahor vo svojom príhovore
zdôraznil, že katedra a jej pracovníci patria
k tomu najlepšiemu, čo univerzita a Slovensko vo výskume má.

Vedúce postavenie
v Československu
Katedra jadrovej fyziky vznikla 1. septembra 1961 na Prírodovedeckej fakulte UK.
Do vienka dostala dôležité poslanie – realizovať špecializovanú výučbu a výskum
v oblasti experimentálnej jadrovej fyziky.
Pri jej vzniku stáli S. Usačev, J. Vanovič, Š.
Šáro, L. Gomolčák, P. Šulek, M. Chudý, P.

Pavlovič, J. Oravec, R. Janík.
Vedecký výskum na katedre začínal sledovaním celkovej beta aktivity atmosféry,
pochádzajúcej zo skúšok jadrových zbraní.
Avšak v roku 1970 už boli na katedre rozpracované metodiky merania rôznych rádionuklidov v zložkách životného prostredia. V roku 1971 sa katedra stáva koordinačným pracoviskom hlavnej úlohy s celoštátnou pôsobnosťou „Rozvoj a aplikácie
metód merania veľmi nízkych aktivít”. Katedra v pomerne krátkej dobe získala vedúce postavenie v tejto oblasti v Československu a stala sa známym pracoviskom aj
v zahraničí.
Spomeňme aspoň niektoré oblasti výskumu z tej doby: štúdium pomeru EC/
β+, emisia párov e+ e-, dvojitý β rozpad,
modelovanie produkcie kozmogénnych
nuklidov, hľadanie superťažkých jadier
v prírode a výskum zriedkavých reakcií indukovaných neutrónmi. Súbežne sa rozvíjali tiež metódy merania antropogénnych
rádionuklidov v životom prostredí. Boli vyvinuté nové metodiky sledovania rádioaktívnych vzácnych plynov v atmosfére 85Kr,
133,135
Xe a 222Rn, koróznych a štiepnych
produktov, ako aj transuránov v životnom
prostredí.
Previerkou pripravenosti na monitorovanie rádionuklidov v životnom prostredí
bola havária černobyľskej elektrárne v apríli roku 1986. Rovnako v roku 2011 pra-

Od roku 1964 katedra intenzívne spolupracuje so Spojeným ústavom jadrových
výskumov v Dubne. Posledné dve desaťročia sú však charakteristické aj novými možnosťami spolupráce. Po roku 1990 sa začala aktívna spolupráca na experimentoch
v CERN, GSI Darmstadt, a v ostatnom období na experimente CDF v Batávii, experimente NEMO/SuperNEMO vo francúzskom Modane a ďalších. V rámci týchto
kolaborácií sa pracovníci katedry podieľali napríklad na objave nových superťažkých
prvkov, objave nových exotických foriem
atómových jadier, výskume povrchu planéty Mars, výskume vlastností neutrín a top
kvarku.
V roku 2004 z pôvodnej katedry vzniká Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI
UK, združujúca problematiku jadrovej fyziky, subjadrovej fyziky, radiačnej fyziky, chemickej fyziky, biofyziky a biomedicínskej fyziky. Dnes vychováva fyzikov so zameraním
na jadrovú a subjadrovú fyziku. Štúdium
dodnes ukončilo 339 jadrových fyzikov.
Mnohí z nich sú významní odborníci doma
i v zahraničí.
Za obdobie 50-ročnej histórie katedra vyriešila viac ako 300 vedeckých projektov.
Členovia katedry publikovali viac ako 3700
vedeckých prác, z toho okolo 1300 v zahraničných karentovaných časopisoch. Viacerí
jej pracovníci získali prestížne domáce i zahraničné vedecké ocenenia.
Domnievam sa, že katedre sa podarilo
prispieť k rozšíreniu poznatkov o jadrovej
fyzike a jej aplikáciách. Zo skromných počiatočných podmienok sa priblížila k svetovej špičke, a v niektorých oblastiach k nej
aj patrí. Želám jej do ďalšej päťdesiatky
mnoho vedeckých a pedagogických úspechov.
Podrobnejšie informácie o seminári je
možné nájsť na adrese:
www.dnp.fmph.uniba.sk/50.html.
Karol Holý, vedúci katedry
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Odborníci zo spoločenských vied sa podelili
o rozdielne pohľady na kvalitatívny výskum
V dňoch 23. a 24. januára 2012 prebehla konferencia organizovaná v spolupráci dvoch fakúlt UK – Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a Pedagogickej fakulty UK – spoločne s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV a pražskou Klinikou adiktológie na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. Aj keď tento rok si konferencia „Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku“ pripísala do svojej histórie už jedenásty ročník, bolo to iba druhýkrát, čo toto podujatie prekročilo hranice Českej republiky.
Pred štyrmi rokmi sa kvalitatívni výskumníci a výskumníčky stretli v priestoroch Pedagogickej fakulty UK.
Témou tejto edície bola „Diverzita v spoločenských vedách“. Konferencia bola venovaná diverzite i preto, že spoločenskovedný výskum by
mal reflektovať dôsledky otvárania rôznych druhov hraníc a s tým spojenú konfrontáciu s inakosťou. Spadá sem aj úsilie rôznych druhov minorít vybojovať si svoj hlas v majoritnej spoločnosti. Konferencia sa navyše snaží spájať ľudí
z rôznych oblastí spoločenských vied s cieľom obohacovať vzájomné pohľady na to, ako
robiť kvalitatívny výskum. Konferenciu okrem
iných podporil aj projekt Sieťovanie vedeckovýskumných kapacít a cielený rozvoj spolupráce medzi vysokými školami, verejnou správou,
súkromným a neziskovým sektorom v adiktológii (NETAD).
Podobne ako v roku 2008, aj ročník 2012 organizovala trojica bývalých spolužiakov a súčasných kolegov Barbara Lášticová (SAV), Magda
Petrjánošová (SAV) a Radomír Masaryk (PdF
UK). Organizátori sa snažili konferenciu tematicky zakotviť tým, že cielene oslovili niekoľko pozvaných expertiek a expertov, aby si pripravili kľúčové referáty alebo zostavili tematicky zamerané sympóziá z rôznych oblastí spoločenských vied.

Odstraňovanie bariér vo výskume
Jana Plichtová z FiF UK predniesla prvý z trojice hlavných referátov, v ktorom skonštatovala, že kvalitatívne výskumy len zriedka overujú teoretické zovšeobecnenia, čo však považuje za nevyhnutnú súčasť vedeckého poznávania.
Ako spôsoby riešenia vidí podporu emancipácie
a odstraňovanie bariér v rovnocennej účasti na

spoločenskom diskurze
a intervenciu do celkového politického a ideologického diskurzu.
Otázke
kultúrnych
podmienok, ktoré umožňujú rôzne interpretácie, sa venoval Csaba Szaló z Masarykovej univerzity v Brne.
Poukázal na výskumy
múzeí, ktoré ako tzv.
„miesta
spomínania“
umožňujú sledovať fascinujúcu dynamiku konštrukcií významov. Položil si otázku, ako je možné v rámci interpretatívnych komunít dosiahnuť
zmenu.
Andrew Wilkins z britskej Roehampton University sa pozrel na otázku diverzity v kontexte
britského diskurzu vzdelávacej politiky. Diverzitu
pozoruhodne zakotvil ako faktor vedúci k individuácii a v určitom význame aj komodifikácii vzdelávacieho systému. Posilňuje neoliberálny trend
smerom k atomizácii, marketizácii a ekonomizácii a vytvára podmienky pre manažerialistickú
kultúru flexibility, nákladovej efektívnosti a ekonomickej konkurencie v školskom systéme.

Prístupy k výskumu v rôznych
oblastiach sa líšia
Popri pozvaných prednáškach zahŕňal pro
gram konferencie aj šesť pozvaných sympózií.
Venovali sa skúmaniu sociálnej zmeny v róm-

Profesorka Jana Plichtová z Filozofickej fakulty UK považuje overovanie teoretických zovšeobecnení za
nevyhnutnú súčasť vedeckého poznávania. Foto: Veronika Blanárová

Sociológ doc. Csaba Szaló z Masarykovej univerzity
v Brne sa venoval otázke kultúrnych podmienok, ktoré umožňujú rôzne interpretácie.
Foto: Veronika Blanárová

skych spoločenstvách, medziskupinovému kontaktu v stredoeurópskych krajinách, improvizácii
v kvalitatívnom výskume, kvalitatívnemu výskumu v kontexte školstva, školskej kultúre vo výskumných perspektívach či kvalitatívnym metódam vo feministickom výskume.
Súčasťou konferencie bolo 11 ďalších sekcií
s voľnými príspevkami, ktoré boli tematicky rozdelené. Zostavu konferencie dopĺňal workshop
o medzidisciplinárnom výskume v oblastiach
psychológie a marketingu, ako aj 6 posterov.
Konferencia predstavila rôzne spôsoby, akými sa kvalitatívny výskum realizuje v rôznych oblastiach spoločenských vied. Podarilo sa predstaviť širokú škálu prístupov a podnietiť diskusiu
z odlišných oblastí, akými sú psychológia, sociológia, pedagogika či rodové štúdie. Najzaujímavejšie momenty v diskusii však spočívali práve v konfrontácii rôznych prístupov ku kvalitatívnemu výskumu: postupy, ktoré sú v jednej oblasti akceptovateľné, môžu v iných pôsobiť prekvapivo.
Dúfame, že v budúcnosti bude pokračovať
trend ešte väčšieho otvárania sa ďalším odborom tak, aby akcia prestala byť vnímaná ako prevažne psychologické podujatie – skôr ako podujatie slúžiace spoločenskovednému výskumu
ako takému. Nasledujúci 12. ročník konferencie
sa bude konať v dňoch 28. a 29. januára 2013
v Olomouci.
Všetky informácie o konferencii nájdete na
stránke: www.qakonference.cz.
Radomír Masaryk, PdF UK,
Magda Petrjánošová,
Barbara Lášticová, SAV
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Slovensko sa po prvý raz podieľa
		
na projekte globálneho monitoru podnikania
Cieľom projektu je zistiť a porovnať podnikateľskú aktivitu jednotlivcov a podmienky pre podnikanie v zúčastnených krajinách podľa jednotnej metodiky, vďaka čomu je možná globálna
porovnateľnosť. V rámci projektu sa vo všetkých
krajinách uskutočňuje prieskum na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie (2000 respondentov) a prieskum názorov národných odborníkov z rôznych oblastí na podnikateľské prostredie v krajine. Výsledky prieskumu sú vstupom do
koncepčného modelu GEM, ktorý má ambíciu
postupne zistiť vzťah medzi
podnikaním a ekonomickým
rastom.
Výsledky projektu za rok
2011 boli zverejnené a prezentované na svetovom
stretnutí riešiteľských tímov GEM v San Franciscu
(USA) v januári 2012. Slovenskú republiku na stretnutí reprezentoval tím z FM UK
na čele s vedúcou národného koordinačného tímu FM
UK docentkou Annou Pilkovou. Stretnutia sa zúčastnil
aj generálny riaditeľ partnera FM UK v projekte – Národnej agentúry pre rozvoj
malého a stredného podnikania (NADSME) Ing. Róbert Šimurka.
Svetové stretnutie je kažV pozadí vedúca riešiteľského tímu docentka Anna Pilková s riaditeľom
dý rok príležitosťou diskutoNADSME Ing. Róbertom Šimurkom pred slávnostným uverejnením
výsledkov
vať o výsledkoch za hodno-

Fakulta managementu UK (FM UK) sa stala národným koordinátorom za Slovenskú republiku v renomovanom medzinárodnom výskumnom projekte Globálny monitor podnikania (GEM), ktorý sa realizuje od roku 1997. Slovenská republika sa na projekte zúčastnila po
prvý raz v roku 2011, kedy bola Fakulta managementu UK prijatá do akademického konzorcia GERA (Global Entrepreneurship Research
Association) a pripojila sa k ďalším 54 účastníckym krajinám.

tené obdobie, o trendoch v podnikateľských aktivitách, ašpiráciách a postojoch. Okrem toho je
to vhodné fórum na výmenu skúseností s riešením projektu, skúseností s analýzou dát na národných úrovniach, ako aj na prípravu a skvalitnenie prieskumu v ďalšom období. Výsledkom týchto diskusií je zadefinovanie špecifických problémov, ktoré by sa vzhľadom na svoju aktuálnosť a dôležitosť mali skúmať. Napríklad
v roku 2011 bol do dotazníka pridaný prieskum
tzv. Intrapreneurship, teda podnikateľských aktivít v rámci existujúceho zamestnania, v roku
2012 to bude rozšírený prieskum podnikateľských aktivít mládeže a imigrantov. Okrem toho
vďaka grantu, ktorý získala GERA od Európskej
komisie sa budú v roku 2012 v krajinách Európskej únie skúmať aj otázky súvisiace s dopadom
podnikania na kvalitu práce a sociálnu inklúziu.
Tieto výsledky by mali slúžiť Európskej komisii
a OECD ako vstupná informácia pre budúce zameranie štrukturálnych fondov.
Výsledky projektu boli na Slovensku prvý raz
prezentované na konferencii, ktorú organizovala
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania dňa 17. februára 2012. Podrobné
výsledky bude riešiteľský tím publikovať v pripravovanej národnej správe, ako aj v ďalších publikáciách.
Partnermi FM UK v projekte sú: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a
Stredoeurópska nadácia. Viac sa o projekte môžete dozvedieť na www.gemconsortium.org.
doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA,
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., FM UK

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
edituje významný
			
medzinárodný časopis
Journal of International Relations and Development (JIRD) je nezávislým a medzinárodným recenzovaným časopisom v oblasti medzinárodnej politiky a medzinárodnej politickej ekonómie. Publikuje články z rôznych metodologických hľadísk a teoretických prístupov. Od začiatku roka 2012 je editorom časopisu Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
Časopis vznikol v roku 1984 pôvodne
s cieľom podporiť publikačné aktivity výskumných pracovníkov, autorov pochádzajúcich z regiónu strednej a východnej Európy. Koncom 90-tych rokov sa jeho pozícia modifikovala a stal sa oficiálnym časopisom Stredo- a Východoeurópskej asociácie medzinárodných štúdií (Central and East
European International Studies Association
– CEEISA). Začal pracovať so striktným sys-

témom recenzovania príspevkov minimálne
tromi anonymnými recenzentmi a otvoril sa
príspevkom a článkom od výskumníkov bez
ohľadu na ich regionálny pôvod. Periodikum sa tak stalo globálnym časopisom s regionálnymi koreňmi. V súčasnosti 90 % príspevkov pochádza od výskumníkov zo západoeurópskych a severoamerických univerzít
vrátane článkov od mnohých svetoznámych
autorov v disciplíne politológie, medzinárod-
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JIRD vydáva globálne britské akademické vydavateľstvo Palgrave Macmillan Publishing. Vychádza štvrťročne a od roku
2005 sa radí medzi indexované časopisy
s tzv. impaktovým faktorom. Publikované
výstupy v časopise sú indexované v medzinárodných databázach, ako COBISS,
Elsevier Geo Abstracts, GEOBASE, International Bibliography of the Social Sciences, International Political Science Abstracts, Linguistic and Language Behavior Abstracts, SCOPUS, Social Planning/
Policy & Development Abstracts, Social
Sciences Citation Index, Sociological Abstracts, UN Monthly Bibliography. Tieto sú
uznávané aj v rámci hodnotenia kvality výskumu na slovenských vysokých školách
a univerzitách. Abstrakty sú zároveň dostupné v online databáze Columbia International Affairs Online.
Editorstvo časopisu spadá pod medzinárodný editorský tím, ktorý od 1. januá
ra 2012 vedie doc. M.Phil. Jozef Bátora, PhD., riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK.
Jeho spolupracovníkmi v editorskom tíme
sú Prof. Annette Freyberg-Inan (Vrije Universiteit Amsterdam, Holandsko), John
Gould, PhD. (Colorado College, USA),
Nik Hynek, PhD. (FSEV UK a Ústav mezinárodních vztahů Praha, ČR), David J.
Karp, PhD. (University of Glasgow, Veľká
Británia) a Petra Roter (Univerzita v Ljubljane, Slovinsko). Logisticky a administratívne je práca editorského tímu podporovaná Centrom medzinárodných vzťahov
na Fakulte sociálnych vied na Univerzite
v Ljubljane.
Doc. Bátora získal šéfredaktorskú pozíciu po úspešnom absolvovaní konkurzu,
kde v spolupráci so svojím editorským tímom predstavili novú víziu pre fungovanie
časopisu na najbližšie štyri roky a prezentovali ju v silnej medzinárodnej konkurencii
predošlému editorskému tímu a vedeniu
CEEISA na výročnej konferencii CEEISA
v Istanbule v júni 2011. Kľúčovým cieľom
nového editorského tímu je väčšia otvorenosť kvalitným výskumným výstupom zo
stredoeurópskych univerzít, a tým prispievanie k skvalitňovaniu rozvoja politológie
a medzinárodných vzťahov v našom regióne i mimo neho. Vedenie medzinárodného
tímu a šéfeditorstvo je ocenením nielen individuálnej práce výskumného a pedagogického pracovníka, ale aj schopností súčasti UK participovať v medzinárodných tímoch a podieľať sa na oceňovanej práci.

JUDr. Lucia Mokrá, PhD.,
prodekanka FSEV UK

Slovenský paleontologický klub
– prvé tohtoročné stretnutie

priaznivcov paleontológie

Dňa 18. 1. 2011 sa na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK konalo prvé tohtoročné, v poradí už 55. stretnutie
priaznivcov a nadšencov paleontológie združených v Slovenskom paleontologickom klube. Stretnutia SPK sú organizované pravidelne raz
za mesiac okrem obdobia letných prázdnin. Program týchto stretnutí pozostáva z populárno-vedeckých prednášok a prezentácií z oblasti geologických vied, ako aj z praktických ukážok vzoriek fosílií a minerálov. Okrem spomínanej náučnej a popularizačnej činnosti organizuje SPK aj terénne akcie a exkurzie na rôznych zaujímavých paleontologických či
geologických lokalít.
Januárové klubové stretnutie sa nieslo skôr
v duchu bilancovania, hodnotenia a zhrnutia významných udalostí a objavov z oblasti geovied
za uplynulý rok 2011. Prvú časť stretnutia SPK
otvoril podpredseda klubu Mgr. Roman Tvarožka. Ďalej nasledovala Paleocinema – premietanie prvej časti dokumentárneho filmu s paleontologickou tematikou, ktorú uviedol Mgr. Oskár
Mažgút. Išlo o prvé premietanie dokumentárneho filmu v rámci klubového stretnutia s cieľom
rozšíriť a spestriť program našich stretnutí, čo
sa napokon stretlo s pozitívnym ohlasom a záujmom zúčastnených poslucháčov.
Po premietnutí filmu pokračovalo stretnutie
oficiálnou časťou, ktorú otvoril predseda klubu
Radoslav Biskupič. Predseda klubu zhodnotil
činnosť Slovenského paleontologického klubu
za rok 2011 a navrhol ciele, aktivity a terénne akcie na rok 2012. Nasledovala prezentácia s názvom Paleontológia v roku 2011, ktorú si pripravil
a prezentoval Mgr. Oskár Mažgút. Prezentácia
bola zameraná na súhrn a prehľad všetkých významných udalostí a objavov z oblasti paleontológie a geológie a ďalších príbuzných vied za rok
2011. Boli v nej spomenuté jedinečné a zaujímavé objavy, ako i výsledky štúdií, ktoré v minulom
roku rezonovali vo svete. Prítomní poslucháči sa
z uvedenej prednášky mohli taktiež dozvedieť aj
veľa informácií o významných a dôležitých minuloročných udalostiach a nálezoch zo Sloven-

ska a Česka. Záverečná časť prednášky bola venovaná životu a práci významného slovenského
vedca, ktorý sa význačnou mierou pričinil o napredovanie a výskum v oblasti geológie a paleontológie na Slovensku – prof. Milanovi Mišíkovi,
ktorý nás dňa 7. mája 2011 náhle opustil.
Slovenský paleontologický klub pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UK od 22. februára 2006.
Je odbornou skupinou Slovenskej geologickej spoločnosti, jeho hlavnou činnosťou je predovšetkým popularizácia a osveta v oblasti geologických vied na Slovensku. Poskytuje množstvo zaujímavých informácií a poradenstvo nielen
na svojej internetovej stránke www.paleoklub.sk,
klubových stretnutiach a terénnych akciách, ale
aj priamo na podujatiach organizovaných pre širokú verejnosť, na ktorých sa aktívne a pravidelne zúčastňuje – Noc výskumníka, Deň Zeme
v SNM, Stretnutia zberateľov minerálov a fosílií v SNM, Bratislavské mineralogické dni a iné.
Tento rok koncom februára oslávi Slovenský
paleontologický klub už šieste výročie od svojho
založenia. Najbližšie klubové stretnutie sa uskutoční vo februári a práve z dôvodu výročia vzniku
SPK bude mať výnimočný a slávnostný charakter. Jeho výnimočnosť podčiarkuje aj fakt, že na
stretnutí bude oficiálne sprístupnená a spustená
aj nová internetová stránka klubu.
Radoslav Biskupič, Paleoklub
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Na svete je Historický atlas
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Na pôde Prírodovedeckej fakulty UK
(PriF UK) slávnostne uviedli dňa 29. novembra 2011 do života netradičné dielo
prezentujúce v mapovej forme rôzne udalosti a život druhej najväčšej cirkvi na Slovensku v rokoch 1517 – 2010. Atlas vydalo v novembri 2011 vydavateľstvo Tranoscius v Liptovskom Mikuláši.

Hoci žijeme v dobe, kedy sa multidisciplinárne projekty stávajú takmer nutnosťou,
predsa sa na prvý pohľad môže javiť spolupráca PriF UK a Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK (EBF UK) ako vskutku neobvyklá.
Našťastie, ako sa hovorí, nič nie je nemožné.
Niekoľkoročná spolupráca pracovníkov týchto fakúlt významne pomohla k tomu, že sa podarilo úspešne vytvoriť historický atlas.
Na čelo autorského kolektívu sa postavila doc. Dagmar Kusendová z Katedry humánnej geografie a demogeografie PriF UK, ktorá
participovala na tvorbe významných ponovembrových reprezentačných národných atlaso-

vých diel (Atlas krajiny SR, Atlas obyvateľstva
Slovenska, Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska, Atlas Katolíckej
cirkvi). Zástupcom riešiteľského kolektívu bol
významný slovensko-americký cirkevný historik doc. David Daniel, spočiatku pôsobiaci na
Katedre cirkevných dejín EBF UK. Na tvorbe
atlasu sa významne podieľali aj autori zo Slovenskej akadémie vied – z Ústavu etnológie
Dr. Mojmír Benža a z Ústavu politických vied
Dr. Milena Sokolová. K nim sa pridali 13 autori z ďalších vedeckých a akademických pracovísk.
Atlas obsahuje päť kapitol členených podľa kľúčových historických etáp v dejinách
cirkvi doplnený šiestou kapitolou prezentujú-

Slávnostná

sv. omša

na Lekárskej fakulte UK
Už tretí školský rok sa v Kaplnke sv. kríža na
Dekanáte LF UK konajú počas semestra raz
do týždňa sväté omše. Aj na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie dňa 8. decembra
2011 študenti spolu so zamestnancami LF UK
slávili Eucharistiu, ale toto slávenie bolo niečím výnimočné. V kaplnke sa nás stretlo okolo
50, takže nielenže nestačili priestory kaplnky,
ale ani priestory priľahlej malej sakristie. Páter
Pius, dominikán, ktorý ako verný pastier chodieva pravidelne celebrovať tieto bohoslužby,
privítal veľké zhromaždenie a vyjadril túžbu,
aby sme sa aj počas ďalších eucharistických
slávení mohli v kaplnke stretávať a vytvárať tak
jedno spoločenstvo. Pevne veríme, že ovo-

cie týchto bohoslužieb bude viditeľné na našej
práci i našich vzájomných vzťahoch pre dobro
fakulty, zamestnancov i jej študentov.
MUDr. Renáta Mikušová, PhD.,
Štefan Lukáč, LF UK

cou demografický profil evanjelického obyvateľstva v súčasnosti. Vzniklo tak dielo, ktoré
je minimálne v európskom priestore ojedinelé a zároveň sa atlas zaradil medzi prvé diela svetovej atlasovej tvorby, ktoré komplexne
mapujú život jednej cirkvi na jednom území.
Význam tohto diela potvrdila aj samotná slávnostná prezentácia. Svojou účasťou
okrem autorského kolektívu udalosť poctili aj dekani oboch participujúcich fakúlt doc.
Milan Trizna z PriF UK a Dr. Ľubomír Batka
z EBF UK. Slávnostný okamih podčiarkla aj
účasť generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku Dr. Miloša Klátika a vystúpenie študentského spevokolu ICHTHYS
z EBF UK pod vedením Mgr. art. Kataríny Juríkovej. Uvedenie atlasu do života sa udialo
spoločným prípitkom a rozkrojením netradičnej torty v podobe atlasu.
Úspešné vydanie atlasu po 5 rokoch od zrodenia myšlienky a konštituovania autorského
kolektívu všetkých vedeckých generácií z viacerých pracovísk Slovenska je dôkazom, že
medziodborové projekty s konkrétnym výstupom majú význam a zaslúžia si podporu, obzvlášť v témach, ktoré sú v knižnej podobe
spracované a dostupné nielen odbornej verejnosti. Dôkazom opodstatnenosti tohto diela je
aj potešujúca správa, ktorá sa objavila krátko
pred Vianocami – podľa informácií z vydavateľstva Tranoscius bol celý náklad 1200 ks za
bezmála dva mesiace úplne rozpredaný.
Záujemcovia si atlas môžu zakúpiť po dotlačení diela na konci januára v predajnej sieti vydavateľstva Tranoscius alebo prostredníctvom webovej stránky www.tranoscius.sk.
Juraj Majo, Katedra humánnej geografie
a demogeografie PriF UK
Foto: © Michal Striženec
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Storočnica

významného sociológa

Alexandra Hirnera

Slovenská sociologická obec usporiadala v priestoroch Filozofickej fakulty UK (FiF
UK) teoretickú konferenciu, venovanú životným osudom a dielu popredného slovenského sociológa 20. storočia – doc. PhDr. Alexandra Hirnera, CSc. (1911 – 1987). Na organizácii podujatia sa podieľala Katedra sociológie
FiF UK v spolupráci so sekciou teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti a Sociologickým ústavom SAV. Konferencia sa konala dňa
4. novembra 2011, kedy si jej účastníci pripomenuli sté výročie narodenia Alexandra Hirnera – absolventa FiF UK, jej dlhoročného pedagóga a výskumníka, pôsobiaceho na Katedre
sociológie FiF UK i v rade ďalších akademických a spoločenskovedných inštitúcií. Alexander Hirner bol tiež významný predstaviteľ Matice slovenskej, ktorý sa ako jej vedecký tajomník zaslúžil o založenie sociologického odboru MS (1945) a vydávanie prvého slovenského
sociologického periodika – Sociologický sborník (1946 – 1948).
Program konferencie bol tematicky rozdelený do troch blokov, ktoré sprostredkovali pohľad na Hirnera ako osobnosť slovenského intelektuálneho života, ako sociológa – vedca a učiteľa. Jeho životný osud a profesionálna kariéra
boli pritom poznačené dramatickými udalosťami
vojnových rokov (účasť v protifašistickom odboji
na strane demokratických síl), neskôr perzekúciami a väznením v súvislosti s vykonštruovanými obvineniami z protištátnej činnosti v päťdesiatych rokoch 20. storočia (kauza prvej slovenskej
encyklopédie r. 1958), napokon obdobím komunistickej normalizácie, kedy mu ako nestraníkovi nebolo umožnené získať akademickú hodnosť profesora.

Vedec Hirner

Konferenciu otvorila vedúca sekcie sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc. Počas slávnostného úvodu sa účastníkom konferencie pri-

hovorili predseda Slovenskej sociologickej spoločnosti PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD.,
a dekan FiF UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Spoločným menovateľom všetkých slávnostných príhovorov bolo vyzdvihnutie prínosu A.
Hirnera ako vedca a organizátora vedeckej činnosti, jeho osobnej statočnosti v zlomových situáciách slovenských dejín, ako pedagóga inšpirujúceho generácie nasledovníkov. Osobitne
boli zdôraznené Hirnerove zásluhy o rozvoj sociologického výskumu na pôde Matice slovenskej, ako aj rola hlavného redaktora v kauze Encyklopédia, ktorá nadlho poznačila jeho životnú
dráhu.
Prvý tematický blok, venovaný osobnosti Alexandra Hirnera, otvoril jeden zo zakladateľov obnovenej slovenskej sociológie doc. PhDr. Ján
Pašiak, CSc., ktorý poukázal na rad doteraz neznámych faktov a peripetií zo života Alexandra
Hirnera. Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.,
podčiarkol osobitosť Hirnerovho vedeckého prístupu ku skúmaniu a interpretácii spoločenskej
skutočnosti a obzvlášť vyzdvihol rozpracovanie
dejín slovenskej sociológie. PhDr. Eva Laiferová, CSc., zamerala pozornosť na osobnosť Alexandra Hirnera z pohľadu jeho koncepcie národa na pozadí konfliktov s dvomi totalitami.

Kauza Encyklopédia

Dopoludňajší program konferencie uzatvorilo
premietanie dovtedy nezverejneného archívneho filmového materiálu pod názvom Zošrotovaná encyklopédia, ktoré prítomným pripomenulo
traumatické obdobie päťdesiatych rokov, kedy
bol Hirner ako poverený zostavovateľ Encyklopédie Slovenska obvinený a odsúdený na dlhoročné väzenie.
Popoludňajší program, ktorý moderovala
PhDr. Eva Laiferová, CSc., sa začal tematickým
blokom venovaným Alexandrovi Hirnerovi ako
vedcovi. Prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc., poukázal na Hirnerom anticipované trendy vo vývine
sociológie a aktualizoval ich v zmysle vymedze-

nia fraktálnych cyklov vo vývine sociologického
poznávania. Mgr. Róbert Klobucký, PhD., sa zameral na otázku interpretácie vzťahu dejín a sociológie v poňatí A. Hirnera s dôrazom na jej inovatívne a humanistické zameranie. Hirnerov prínos k problematike sociálnej diferenciácie bol
témou vystúpenia Mgr. et Mgr. Silvie Capíkovej,
PhD., ktorá čerpala z Hirnerových prác, orientovaných na predmetnú problematiku. Uvedený
blok uzatváral príspevok PhDr. Ľudovíta Turčana, CSc., ktorý sprostredkoval obsahy Hirnerových publicistických článkov zo štyridsiatych rokov 20. storočia.

Učiteľ Hirner

Posledný tematický blok konferencie bol venovaný Hirnerovi ako pedagogickej osobnosti.
Spomínali naňho jeho žiaci a neskorší nasledovníci i pedagógovia: prof. PhDr. Soňa Szomolányi, CSc., sa pokúsila o retrospektívny pohľad
na normatívny vplyv Alexandra Hirnera ako sociológa a človeka. PhDr. Vladimír Krivý, CSc., vyzdvihol čaro jeho osobnosti a jeho vplyv na bývalých študentov a neskorších spolupracovníkov.
PhDr. Ľudmila Mistríková, PhD., identifikovala
miesto Hirnerovej sociologickej analýzy vo výučbe súčasných poslucháčov sociológie.
V záverečnom slove PhDr. Eva Laiferová,
CSc., zhodnotila priebeh a obsah konferencie a poďakovala účastníkom za ich príspevky.
Medzi päťdesiatkou zúčastnených boli aj vzácni hostia konferencie – blízki rodinní príslušníci Alexandra Hirnera, jeho dcéry Elena Hlinková a Oľga Hirnerová s manželom a taktiež jeho
bývalí kolegovia a žiaci, pracovníci významných sociologických inštitúcií a študenti sociológie. Príspevky a príhovory hostí budú uverejnené v elektronickej verzii zborníka z konferencie. Zmienená konferencia sa svojím charakterom zaradila k podujatiam, ktorými si FiF UK pripomenula 90. výročie svojho založenia.
PhDr. Eva Laiferová, CSc.,
Katedra sociológie FiF UK
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Jubileum významného

slovenského anglistu
Nedávno oslávil šesťdesiate piate narodeniny doc. PhDr. Miroslav Bázlik,
CSc., pedagóg a vedec pôsobiaci na
Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF
UK. Venuje sa predovšetkým kontrastívnej anglicko-slovenskej gramatike, z ktorej na Slovensku vybudoval vedecký odbor. Je špičkovým a medzinárodne uznávaným odborníkom na gramatiku anglických právnych dokumentov a na súdny preklad a tlmočenie. Ako erudovaný,
neúnavný a obetavý univerzitný pedagóg
vychoval viac ako dve generácie anglistov – učiteľov, prekladateľov, tlmočníkov
a vedeckých i kultúrnych pracovníkov.
Významnou mierou prispieva k tomu, aby
sa anglistika ako vedný odbor dostávala
do povedomia čo najširšej lingvistickej
i laickej verejnosti.
Na profesionálnu dráhu ho do istej miery predurčilo jeho rodinné zázemie. Pochádza
z Banskej Bystrice z rodiny právnika a hudobnej
pedagogičky. Otec ako prokurátor si nosieval
domov súdne spisy, do ktorých syn už v detstve
neraz nazrel. Možno z tých dôb pramení jeho záujem o právny jazyk. Matka vyučovala hru na klavíri a chcela z neho vychovať hudobníka. Tým sa
napokon stal jeho brat Igor. Pedagogika sa však
stala súčasťou jeho profesionálnej dráhy. Podobne ako u prastrýka Sama Czambela prevládol u neho vedecký záujem o gramatiku.
Na FiF UK študoval učiteľstvo v kombinácii
angličtina – španielčina. Jeho učiteľmi boli prof.
Ján Šimko, Jean Ruppeldtová, prof. Lev Soudek, Dr. Alžbeta Kubišová, Dr. Eva Šimečková
a Priska Lomová, ktorí s viacerými ďalšími pedagógmi v druhej polovici šesťdesiatych rokov
zakladali samostatnú katedru anglistiky, dovtedy súčasť katedry germanistiky. Španielčinu študoval u prof. Jozefa Škultétyho a u Dr. Miroslava Lenghardta. Po absolvovaní štúdia nastúpil
ako asistent na Katedru anglistiky a amerikanistiky FiF UK a tomuto pracovisku zostal verný aj
napriek lukratívnejším ponukám iných inštitúcií.
Okrem jazykov svojej aprobácie ovláda aj francúzštinu, nemčinu, ruštinu, maďarčinu a čiastočne tiež katalánčinu.
Formovanie jeho vedeckého profilu výrazne
ovplyvnil profesor Josef Vachek, popredný člen
svetoznámej Pražskej lingvistickej školy, ktorý niekoľko rokov pôsobil na našej fakulte. Navštevoval
vedecké semináre pod jeho vedením a konzultoval s ním svoju rigoróznu prácu na tému „Kontrastívny rozbor anglického pasíva a jeho slovenských
ekvivalentov“. Gramaticky zameraná bola aj jeho
dizertačná práca „Slovenský akuzatív v porovnaní s angličtinou“ a habilitačná prednáška „Vetné
členy v angličtine a v slovenčine“. Svoje poznatky si jubilant konfrontoval s názormi kolegov najmä s prof. Martinom Votrubom, Dr. Alžbetou Kubišovou a doc. Adou Böhmerovou.

Docent Miroslav Bázlik sa môže pochváliť
viac ako tisíckou poslucháčov, ktorých učil, viedol a oponoval ich diplomové, rigorózne a dizertačné práce, a to aj v Brne a Ostrave. Je členom habilitačnej komisie v Prešove. Jeho žiakmi boli tiež dekani FiF UK prof. Jaroslav Šušol i
doc. Anton Eliáš, ako aj lingvisti Dr. Alena Štulajterová, Dr. Elena Vallová, doc. Gabriela Lojová,
Dr. Štefánia Dugovičová, Dr. Jozef Lonek, Dr.
Patrik Ambrus a mnohí ďalší. Bývalí absolventi
radi spomínajú na svojho učiteľa a cenia si užitočnosť poznatkov, ktoré od neho získali.
Svoje výskumy prezentoval na vedeckých konferenciách na Slovensku i v zahraničí, v Brne,
v Klagenfurte a v Halle. Prednášal tiež na nedávnej konferencii usporiadanej Generálnym riaditeľstvom pre preklad Európskej komisie so sídlom v Luxemburgu. Značnou mierou sa podieľa na chode katedry, a to aj vo funkcii zástupcu
vedúceho katedry. Niekoľko rokov bol členom
ponovembrového Akademického senátu Filozofickej fakulty UK. Od roku 1989 vedie anglickú sekciu Tlmočníckeho ústavu FiF UK a je examinátorom súdnych prekladateľov a tlmočníkov.
Za svoje zásluhy bol pred dvoma rokmi ocenený
pochvalným listom rektora pri príležitosti 90. výročia založenia univerzity. Dekani Filozofickej fakulty UK ocenili jeho celoživotnú pedagogickú
a vedeckú prácu medailami udelenými pri príležitosti 80., ako aj 90. výročia založenia fakulty.
Rozsiahla publikačná činnosť doc. Bázlika zasahuje do viacerých jazykových a jazykovedných oblastí. Je autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a článkov u nás i v zahraničí, početných recenzií a vedecko-popularizačných článkov. Svojimi vedeckými výskumami výrazne posunul slovenskú i medzinárodnú
anglistickú lingvistiku. Ako spoluautor a iniciátor sa podieľal na vytvorení prelomového teoretického učebného textu „Porovnávacia gramatika angličtiny a slovenčiny“ a sprievodnej cvičebnice. Mimoriadny význam majú nedávno vydané knižné monografie „Súdny preklad a tlmočenie“ a „A Grammar of Legal English“, ktorých je
spoluautorom, a ktorých adaptované verzie vyšli v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku.
Celospoločenský význam nesporne má práve
vydaná monografia „Pravidlá výslovnosti britskej
a americkej angličtiny“, ktorá je na Slovensku prvým detailným a systematickým spracovaním tejto problematiky a svojím zameraním na odborného i laického čitateľa a kontrastívnym prístupom
nepochybne prispeje tiež k pozdvihnutiu úrovne
vyučovania i používania angličtiny.
Docent Miroslav Bázlik je nielen špičkový vedec, ale aj obetavý a inšpirujúci kolega a pedagóg, vždy ochotný nezištne pomôcť, poradiť,
podporiť či usmerniť. Patrí mu obdiv za jeho zásadovosť a čestnosť, ktorá sa snúbi s jeho hlbokým humanizmom. Na podujatí, ktoré na počesť
jubilanta usporiadala Katedra anglistiky a amerikanistiky a ktoré príhovorom otvorila vedúca katedry Dr. Mária Huttová, vystúpili dekan fakulty
prof. Jaroslav Šušol, prof. Richard Repka z Tr-

narodil sa 29. januára 1946
v Banskej Bystrici
1964 – 1969 – študoval na FiF
UK učiteľstvo angličtiny a španielčiny
1. septembra 1969 – nastúpil
ako pedagóg na Katedru anglistiky a amerikanistiky FiF UK,
kde pôsobí doteraz
1969 – 1970 – v rámci povinnej
základnej vojenskej služby vyučoval angličtinu v Prešove
1975 – na FiF UK získal titul PhDr.
1983 – získal titul CSc.
1985 – absolvoval štipendijný pobyt na University of Reading
1990 – získal titul docent

navskej univerzity a doc. Naděžda Kudrnáčová
z Masarykovej univerzity. Ako to v závere vyjadrila vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF
UK PhDr. Mária Huttová, CSc.: „Je nám cťou,
byť jeho kolegami.“
Docentovi Bázlikovi aj touto cestou želáme
naďalej veľa tvorivej energie a pevné zdravie,
aby sme sa mohli tešiť a profitovať z jeho ďalších vedeckých prác, kolegiality, svojského humoru, priateľstva a vzácnej prítomnosti. Ad multos annos!
Ada Böhmerová za Katedru anglistiky
a amerikanistiky FiF UK
Nedávne interview s jubilantom je publikované na stránke perspectiveszine.webnode.sk.
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Farmaceut docent

Majtás jubiluje

V marci 2012 bilancuje šesťdesiatpäť rokov doc. RNDr. Ján Majtás, CSc., z Farmaceutickej fakulty UK. Patrí ku generácii farmaceutov, ktorých celý profesionálny život je bezprostredne spojený s Farmaceutickou fakultou UK (FaF UK).
Po maturite na gymnáziu v Nitre nastúpil v
roku 1965 na štúdium farmácie, v tom čase na
jedinej celoštátnej fakulte v bývalom Československu. Po promócii na FaF UK v roku 1970
a jednoročnej základnej vojenskej službe pokračoval ako interný doktorand na katedre lekárenskej prevádzky u prof. Solicha. Doba doktorantúre nie vždy priala, a tak sa jej vplyvom zmenila z internej na externú aj v dôsledku rozdeľovania fakulty. Napriek všetkým komplikáciám jubilant úspešne ukončil doktorandské štúdium
a v roku 1979 získal vedeckú hodnosť kandidáta farmaceutických vied na Farmaceutickej fa-

kulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové, kde
prešiel po rozdelení fakulty pôsobiť jeho školiteľ – prof. Solich.
Napriek zmenám v personálnom zložení pracoviska, problémom v dôsledku odchodu školiteľa a ďalších skúsených pracovníkov na novo
sa formujúcu fakultu v Hradci Králové si Dr. Majtás našiel miesto v rámci v tom období začínajúcej oblasti v štúdiu farmácie – výpočtovej techniky. Pre jej zdokonalenie absolvoval dvojročnú
odbornú stáž na Ústave lekárskej bioniky v Bratislave, ktorý v danom čase bol nositeľom technického rozvoja pre zdravotníctvo.
Vďaka získaným vedomostiam v úzkej súčinnosti s vedúcou katedry doc.
Vlčkovou stál pri formovaní výpočtového laboratória
na FaF UK a zodpovedal
za prípravu a permanentné
zvyšovanie počítačovej gramotnosti študentov a absolventov farmácie. Deväťdesiate roky nepriniesli len
spoločenské zmeny, ale aj
nové možnosti. Vstup personálnych počítačov, internet, práca s hromadnými údajmi, ich spracovanie a využívanie pod vedením nového vedúceho ka-

tedry prof. Špringera našli svoju reflexiu aj v každodennej práci odborného asistenta a od roku
1993 docenta Jána Majtása.
Popri tejto aktivite sa venoval aj ďalším stránkam činnosti vysokoškolského pedagóga – vedeckej práci. Jej výsledkom je rad vedeckých
prác publikovaných vo Farmaceutickom obzore, Českej a Slovenskej farmácii, nemeckej Die
Pharmazie a ďalších odborných časopisoch.
Neodmysliteľnou súčasťou je, samozrejme, práca so študentmi, ku ktorej sa postupne pridala
práca s absolventmi fakulty pri zvyšovaní ich odbornosti.
Pripravuje inovácie, vedie kolektív spolupracovníkov pri riešení vedeckých projektov, venuje sa tvorbe študijnej literatúry, ale aj popularizácii výpočtovej techniky a informačných technológií. V posledných rokoch aktívne pôsobí v rámci anglického programu fakulty, kde nielen prednáša, skúša a vedie diplomové práce, ale je aj
predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky.
Jubilujúcemu docentovi Jánovi Majtásovi želáme zdravie, šťastie a entuziazmus. Zaželajme
mu, aby sa mu darila práca v prospech jeho študentov, ale aj pre jeho vlastné uspokojenie. Ad
multos annos!
prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.,
vedúci Katedry organizácie
a riadenia farmácie FaF UK

ja z y kov é oki e nko

(Na)čo sú profesionalizmy?
V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (SSSJ, 1. časť A-G, z roku 2007,
2. časť H-L z roku 2011) sa objavila po prvý
raz v histórii slovenských výkladových slovníkov kategória slov označených kvalifikátorom
„profes.“ (= profesionalizmus). Tak sa dostali do slovníka slová ako bluesman (hud. profes. = autor alebo interpret blues), dozorovať
(práv. profes. = vykonávať dozor) či beton (potrav. profes. = miešaný nápoj z becherovky a
toniku).
Z uvedených príkladov slov vidno, že často
ide o kratšie (spravidla jednoslovné), teda v komunikácii úsporné náprotivky termínov, čiže
odborných slov profesionálov v istých vedných
či výrobných odvetviach. Používajú sa v ústnej
komunikácii a z toho hľadiska by sa dali prirovnať k hovorovým výrazom z bežnej (neodbornej) komunikácie. Hoci profesionalizmami sa
označujú tie isté veci, javy či deje ako termínmi, ich výhodou (popri výraznej tendencii ku
krátkosti výrazu) je, že sú významovo priezračnejšie a vďaka tomu prístupnejšie porozumeniu širšej škály používateľov jazyka. Niekedy na
„odkliatie“ odborného slova a jeho sprístupnenie bežným ľuďom za hranicami príslušného

odboru stačí uprednostniť len slovenský ekvivalent k cudzojazyčnému termínu. Tak „neodborník“ ľahšie porozumie lekárskemu výrazu cisársky rez než pôvodnému pomenovaniu sectio caesarea či krajčírskemu pomenovaniu zakončovať, začisťovať (okraj odstrihnutej látky)
popri internacionálnom endlovať. Mnohé profesionalizmy sú zasa ukážkou dôvtipu a kreativity popularizátorov vedeckých a odborných
pomenovaní, sú to nezriedka vtipné metafory,

skratky, zvukové hry. K takým patria výrazy ako
zľaknutý kameň (= sochárske pomenovanie
kameňa s prasklinami), dedko a babka (= háčik s očkom, zapínací mechanizmus napríklad
na sukne alebo nohavice), bopo (= nácvik plnenia úloh bojovej pohotovosti v armáde v prípade mimoriadnych udalostí, akými sú prírodná kalamita, nepokoje, vzbury a pod.) či budík
(strojček na meranie času pri farbení vlasov).
Zaujímavé je všimnúť si aj to, ako sa ekonomicky využívajú tie isté slová v medziodborovej distribúcii. Kým v zdravotníckom kontexte slovo
izolačka pomenúva miestnosť, v ktorej sa liečia
pacienti izolovaní od ostatných pacientov, aby
nešírili nákazu, v automobilizme sa izolačka (=
izolačná páska) využíva na izoláciu káblových
vodičov pod elektrickým napätím.
Ak teda chceme držať krok s „profíkmi“ bez
nároku na ich diplomy (a znalosti), stačí sa započúvať do ich reči v „teréne“, čiže v kontexte.
Potom pre nás lešenárska koza nebude o nič
menej zrozumiteľná ako výtvarnícka koza, prípadne koza ako športové náradie. Či?
doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK (september 2011 – január 2012)
Študijná literatúra
Bajzíková, Ľ., Weidlichová-Luptáková,
S., Rudy, J., Vargic, B., Weidlich, R.:
Manažment ľudských zdrojov
Bázlik, M., Votruba, M.: Gramatika an
gličtiny
Bhatia, I., Polčic, P., Zeman, I., Kucejová, B., Tomáška, Ľ., Nosek, J., Kolarov, J.: Zbierka príkladov z molekulárnej
a bunkovej biológie
Cihová, J., Dugovičová, Š., Mistríková, T., Slobodníková, Ľ., Slováková, T.:
English for Biology Students
Eliašová, V.: Tvorivé písanie a možnosti
jeho využitia v edukačnom procese
Galamboš, M., Tatiersky, J., Rosskopfová, O., Kufčáková, J.: Názvoslovie anorganických látok
Hiller, E.: Zbierka riešených úloh z fyzikálnej geochémie
Chalupka, Ľ.: Slovenská hudobná avantgarda
Kamenárová, R. a kol.: Krížom krážom –
Slovenčina B1
Kanichová, R., Vlčková, V.: Deutsch für
Humanwissenschaften UNIcert® III
Kollárik, T.: Sociálna psychológia + psychológia práce = Sociálna psychológia
práce?
Kolektív: Vyšetrovacie metódy v imunológii
Kolektív: Lekárska biochémia I
Krajčovič, R., Žigo, P.: Dejiny spisovnej
slovenčiny

Kristová, V., Wawruch, M., Tisoňová, J.
a kol.: Kardiovaskulárne liečivá
Lacinová, Ľ., Uhríková, D.: Voltage-dependent Ion Channels in Excitable Membranes
Mikuš, P., Mikušová, V.: Chemical Analysis Qualitative and Quantitative
Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia
v medicíne
Partová, E.: Vyučovanie matematiky pomocou moderných technológií
Potočárová, M.: Pedagogický výskum
v Oceánii na Šalamúnových ostrovoch
Sejčová, Ľ.: Pedagogicko-psychologické
poradenstvo a poradenský proces
Sejčová, Ľ.: Poradenstvo vo výchove a
vzdelávaní
Sehnal, R.: Praktická lexikológia talianskeho jazyka
Slobodníková, L. a kol.: Príručka na
praktické cvičenia z mikrobiológie – protokoly
Tatiersky, J.: Základné chemické výpočty
Zelenák, J.: Poranenia vnútrobrušných
orgánov pri polytraume

Monografie
Ábel, F., a kol.: Univerzalizmus a prekonávanie náboženských rozdielov v Pavlových textoch
Molnárová, M.: Využiteľné zdroje energie
a dekontaminácia prostredia

Molnárová, M., Šmelková, M., Kramárová, Z.: Antropogénne vplyvy na atmosféru, hydrosféru a pedosféru
Pajdlhauserová, E., Majzlanová, K.:
Tvorivá dramatika v edukačnom procese
Payne, M.: New Approaches to Integrating Theory and Practice

Zborníky
Acta Botanica Universitatis Comenianae
2011/46
Acta Didactica Mathematics Universitatis
Comenianae 2011/11
Acta Facultatis Educationis Physicae UC
LI/II
Acta Facultatis Theologicae Universitatis
Comenianae Bratislaviensis, 2010/1
Acta Facultatis Theologicae Universitatis
Comenianae Bratislaviensis, 2010/2
Acta Mathematica Universitatis Comenianae, Volume LXXX, Number 2
Index Seminum 2011
Information Ecology and Libraries – zborník
Knižničná a informačná veda XXIII
Kolektív: Cesty zrenia – Prejdeš ohňom
Kolektív: Cesty zrenia – V dialógu so srdcom
Kolektív: Cesty zrenia – Behom cez lúku
sveta
Kolektív: Cesty zrenia – Zastavíš sa pred
výkladom
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Kolektív: Cesty zrenia – Vstupovať do
zväzkov života
Kolektív: Cesty zrenia – Povstať a bojovať
Kolektív: Cesty zrenia – Putovať s vlastnou tvárou
Kolektív: Mladý nadaný manažér typu
High – Potential v sociálnom systéme organizácie
Kováčová, B.: Práca s bábkou
Latinský jazyk súčasť odbornej jazykovej
prípravy v akademickom prostredí
Lištiaková, I.: Deti v kontexte duševných
ochorení rodičov
Lištiaková, I., Lucká, Z.: Silné stránky
detí v kontexte duševných ochorení rodičov
Ondrušková, E., Koscurová, Z.: Realita
a vízia sociálnej práce
Paedagogica 23
Philologia XXI
Philologia XXI Supplementum I
Philologia XXI Supplementum II
Philosophica XXXVI – Za zrkadlom modernity
Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike VI
Studia Academica Slovaca 40, 2011
Zborník abstraktov z odborného seminára
– Envirohorizonty – od teórie k praxi
Žigová, Ľ., Vojtech, M.: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach
3rd Symposium on Palaearctic Thysanoptera

Publikácie na CD
Aktuálne otázky pedagogiky – vedecký
zborník Pedagogickej fakulty UK
Bedrna, Z., Dlapa, P., Šimkovic, I., Šimonovičová, A.: Pôdy s umbrickým horizontom na Slovensku
Dušíková, A.: A magyar romantika kezdetei. Počiatky maďarského romantizmu
Fedor, P.: Vybrané kapitoly z monitoringu
životného prostredia
Gahér, F., Bielik, L.: Pojmy predikcie a jej
modely
Gál, Zs.: Policy Proposals in the Fight
Against Financial Crises
Jesenák, K.: Exkurzia po miestach ťažby a spracovania rudných surovín na Slovensku
Jesenák, K.: Pôvod názvov významných
minerálov
Jesenák, K.: Exkurzia po miestach ťažby
a spracovania anorganických nerudných
surovín na Slovensku
Jesenák, K.: Stručný prehľad využitia nesilikátových minerálov
Juráni, B., Dlapa, P., Bedrna, Z., Šteruská, A.: Prekrytie pôdy (Soil Sealing)
na Slovensku
Kamenárová, R. a kol.: Krížom krážom –
Slovenčina B1
Kiczková, T., Szapuová, M.: Rodová rovnosť a gender mainstreaming vo vede
a v akademických inštitúciách: odporúčania pre politickú prax
Kolektív: Významné paleontologické lokality Slovenska
Kolektív: Aktuálne vedecké a odborné

poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky
Kontsek, P., Kabát, P.: Štruktúra a funkcia proteínov
Kovačiková, Ľ.: Vybrané kapitoly z detskej kardiológie: Intenzívna starostlivosť
o deti s ochorením srdca
Láštic, E.: Referendum v politickom systéme SR: Identifikácia problémov a návrhy riešení
Lubelcová, G., a kol.: Inovácie v sociálnych a verejných politikách
Mučaji, P., Nagy, M.: Pharmacognosy
Analytical and Chromatographic Practice
Olejník, P., Berecová, Z., Bořuta, P.,
Mašura, J.: Vybrané kapitoly z detskej
kardiológie
Oravec, S.: Lipoproteíny plazmy
Páleníková, J.: Rumunská literatúra 1
Petrušek, B.: „De facto štátnosť“: Kosov
ská republika a Palestínska národná autorita
Rybář, M.: Financovanie politických strán
na Slovensku: slabiny a odporúčania na
zmenu
Šimonovičová, A.: Mikroskopické huby
v pôdach Slovenska
Ušáková, K., Čipková, E., Nagyová, S.,
Miškovičová-Hunčíková, I.: Tematické
pracovné listy a RAFT – exkurzia k ŠVP
z biológie pre gymnáziá
Zborník – Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických
fakultách
Zborník IV. česko-slovenského sympózia
v prístupe zameranom na človeka s medzinárodnou účasťou 2011
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Bobor ohrozuje majetok Univerzity Komenského
Keď som nastupoval do funkcie tajomníka FTVŠ UK, viac-menej som predpokladal, čo ma čaká. Napriek tomu zo strany štátnej
byrokracie a prírody som sa dočkal milých prekvapení.
FTVŠ UK už 40 rokov využíva plávajúcu lodenicu Liptov. Keď som zistil, že lodi v júni 2011
končí platnosť klasifikačného preukazu a platnosť povolenia na státie, s odhodlaním som sa
dal do vybavovania. Zistil som, na akú „sizifovskú“ prácu som sa podujal. Že existuje štátna plavebná správa a Slovenský vodohospodársky podnik, som tušil, ale bol som prekvapený, že existuje Bratislavský kapitanát a Slovenský Lloyd a hlavne ich požiadavky a finančné nároky boli pre mňa prekvapením. Už pokus
poistiť lodenicu (podmienka pre vydanie lodného osvedčenia) bol pre mňa zážitok. Vo väčšine
poisťovní sa na mňa pozerali, akoby som utiekol z Cajly, prípadne tí, čo tomu rozumeli, hádzali také sumy, akoby sme vlastnili zaoceánsky parník a chceli ho poistiť proti potopeniu ľadovcom ako Titanic. Usilovnou prácou a bojom
s hydrou byrokracie sme sa prepracovali k cajchovnému preukazu, lodnému osvedčeniu a aj
klasifikačnému preukazu. Ešte nám chýbalo
povolenie k státiu plavidla. Dočasne sme uviazli
na plytčine, nakoľko Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Bratislava ako správca toku
svoj súhlas na predĺženie doby státia plávajúceho zariadenia – lodenice 57/FTVŠ UK Liptov v Karloveskom ramene podmieňuje splnením uvedených podmienok:
1.	 Žiadateľ predloží správcovi vodného toku
dokumentáciu vyväzovacích zariadení (sedlá, bitvy, lávky a pod.) vrátane stavebného kolaudačného rozhodnutia týchto vodných stavieb.
2.	 Žiadateľ zabezpečí súhlas, resp. zmluvný
vzťah s majiteľom priľahlého pozemku na
zriadenie vyväzovacích zariadení, resp. prístupu na plávajúce zariadenie.
3.	Z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd
a podzemných vôd žiadateľ preukáže, ako
je nakladané s odpadovými vodami (uviesť
a zdokumentovať spôsob likvidácie).

4.	Predloží dokumentáciu napojenia plávajúceho zariadenia na technickú infraštruktúru:
a) dopravný prístup, parkovanie,
b) p
 rípadne iné (ak je el. prípojka, odber
podzemnej vody a pod.).
5.	Vlastník plávajúceho zariadenia uzatvorí
zmluvný vzťah k využívaniu časti koryta Karloveského ramena, ktoré bude spoplatnené.
6.	V zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami žiadame vypracovať povodňový plán zabezpečovacích
prác. Povodňový plán predloží správcovi
toku na odsúhlasenie a orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.
7.	Umožní správcovi toku a orgánom štátnej
vodnej správy vykonať kontrolu, či prevádzkovanie plávajúceho zariadenia je v súlade
s určenými podmienkami správcu toku.
Keď sme sa prehrýzli cez týchto 7 podmienok a všetko odovzdali, objavil sa ON – Bobor.
Bez povolenia, bez lodného osvedčenia, klasifikačného preukazu a cajchového preukazu
priplával z ostrova Sihoť a začal si medzi loďou
a brehom stavať svoj hrad. Pomyslel som si, akoby pookriali moji profesori na katedre geografie
– bobor na univerzitnej pôde. Tvor, ktorý takmer
vyhynul pre svoju kvalitnú kožušinu a chutné
mäso, ktoré bolo povolené jesť aj v čase pôstu
(cirkev bobrov zaradila medzi ryby).
K budovaniu hradu ale potreboval materiál,
a tak sa náš hrdina „kapitalistickej práce“ pustil do blízkych stromov. Operatívne sme nahryznuté stromy zatreli a orezali konáre tak, aby pri
páde stromov neprišlo k poškodeniu alebo dokonca k potopeniu lode.
Vec sme okamžite oznámili obvodnému úradu životného prostredia Bratislava 4. Pracovník životného prostredia sa dostavil na obhliadku 29. 11. 2011. Oboznámil som ho so škodami, ktoré napáchal bobor a vzniesol požiadavku, aby nám životné prostredie uhradilo nákla-

dy za preventívne opatrenia – opílenie stromov.
Týmto opatrením sme zabránili, aby padajúce
stromy poškodili lodenicu. Bol som poučený,
že škodu si môžeme uplatniť až keď vznikne.
Takže podľa jeho filozofie máme najskôr lodenicu nechať potopiť padajúcimi stromami a potom si uplatňovať škodu. Škodu za ohryzené
vŕby ocenil na 15 eur za strom, čo si má uplatňovať Univerzita Komenského ako majiteľ pozemku. Oponoval som, že keď sme žiadali
o výrub stromov pred pol rokom v rámci rekonštrukcie futbalového ihriska v areáli FTVŠ UK,
bola presne taká vŕba ocenená na spoločenskú hodnotu 2 000 eur. Pekne rozdielny meter
u štátnych úradníkov.
A bobor hrýzol ďalej. Prvá vŕba padla v nedeľu
4. 12. 2011, našťastie vďaka orezaniu nespôsobila žiadnu škodu na lodi. Ďalšej vŕbe dávam tak
týždeň. Niekoľkotonový topoľ sme ohradili pletivom, tak uvidíme, ako ostré zuby má bobor. Tento topoľ – obor by loď určite potopil.
Ale vyvstal ďalší problém. Bobor si začal z konárov medzi hrádzou a lodenicou rozširovať
hrad. Čierna stavba na pozemku univerzity. Užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy. V hlave sa
mi množí celý rad otázok. Je treba s bobrom
uzavrieť nájomnú zmluvu a na ako dlho. Keby
to bolo do 3 mesiacov, tak stačí podpis dekana, pokiaľ to bude do roka, tak stačí rektor, ale
pokiaľ to bude na dlhšie, tak to bude musieť
ísť do senátu a predtým do finančnej komisie.
Bude súhlasiť správca toku a bratislavský kapitanát? Pozná bobor všetky nariadenia rektora týkajúce sa nájmov, má vyriešenú likvidáciu odpadov
a odpadových vôd, napojenie na inžinierske siete a čo keď si donesie družku z ostrova? Bude
to jasné postúpenie prenájmu ďalšiemu bez súhlasu majiteľa pozemku.
Plus vyvstávajú ďalšie otázky, keď sa bobria
rodina rozrastie na ľavom brehu Dunaja, tak do
roka sú v botanickej záhrade a začne nekontrolovaný výrub vzácnych drevín.
Sú, samozrejme, aj kladné stránky. Bobra
môžeme využiť aj marketingovo. Môže byť maskotom Slovenskej univerziády v roku 2012. Môžeme organizovať spoplatnené exkurzie na pozorovanie bobra. Získame tak prostriedky na
generálnu opravu opláštenia lodenice (odhad
60 – 70 000 eur). Pretože pokiaľ nám lodenicu
nepotopí bobor, tak sa to podarí korózii, nakoľko loď je stará dáma. V roku 2012 bude oslavovať storočnicu. V roku 1912 vo vtedajšom najväčšom rakúsko-uhorskom prístave Terste, odviedli v lodeniciach Lincz Stabliment Triestina
technici veľmi kvalitnú prácu a vďaka tomu sa
drží stále na vode.
O ďalšom vývoji kauzy bobor verzus UK vás
budeme informovať. Záujemcom o prírodu odporúčame vychádzku do Karloveskej zátoky.
PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.,
tajomník FTVŠ UK
Foto: doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.
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Most Powerful Laser System in Slovakia
The laboratory of ultrafast laser photonics was opened on 27 January
2012 at the Faculty of Natural Scien
ces of Comenius University (CU). The
laboratory is a mutual project of CU,
the Slovak Academy of Science and
the International Laser Centre. Pg 3
State Honours to Personalities of CU
The President of the Slovak Republic
bestowed the state honours to personalities of state. There were three
personalities from CU who received
the honours: Vojtech Hatala in memoriam, Alexander Hirner in memoriam
and Libor Ebringer. Pg 3
Ceremony of the Faculty of Education
The Faculty of Education of CU cele
brated its 65th anniversary in the Assembly Hall of CU on 6 December
2011. The faculty honoured some employees and institutions. Pg 4
Botanical Garden is 70 Years Old
The oldest botanical garden accessible for the public – the Botanical Garden of CU – commemorated its 70th
anniversary in January. It is 7 hectares
large and has a collection of 4 thousands sorts of plants. 1200 of them
are cacti. Pg 4
From the Rector’s Program
- The Rector of CU hosted the ambassador of the Cyprus Republic, Marios
Kountourides, on 5 January.
- He received a visit from the Rector of
Masaryk University in Brno, Mikuláš
Bek, on 19 January.
Pg 5
Virtual Reality in Bratislava
The Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics of CU organized an
exposition of “Virtual World” in the
shopping centre, AVION, in Bratislava
during 16 January and 19 February.
Pg 6
Comenius Toy Collection
CU is organizing the biggest university
toy collection during 19 – 30 March
for children from Tanzania, one of the
poorest countries in the world. Anyone can bring their toys in good condition to one of the university libraries
and bring joy to kids in Africa. Pg 7
420th Anniversary of Birth of John
Amos Comenius
On 28 March will CU commemorate
420th anniversary of birth of the great
educator, J. A. Comenius, whose
name is Comenius University proud to
hold. Pg 7
Doors Open Days at Our Faculties
- The Faculty of Education of CU orga

nized an information day for potential
students on 6 December in the Assembly Hall of CU. Pg 8
- 400 interested high school students attended the doors open day at the Fa
culty of Physical Education of CU on
27 January. Pg 8
- The Faculty of Natural Sciences of CU
noticed 400 visitors on 20 January.
Pg 9
- The Faculty of Philosophy of CU orga
nized the doors open day on 28 January. Pg 9
Student’s Art in Prague
Barbora Okasová, a student of fine art,
presents her art pieces in Prague between December and March. Pg 10
Ján Triaška’s Art
A teacher at the Faculty of Education
of CU, Ján Triaška, exhibited his art
pieces in Fru Fru Gallery in December
and in the House of Art in Bratislava between December and January. Pg 10
Sport and Olympic Values
Stanislav Harangozó from the Faculty
of Education of CU won first place in
a fine art competition on the topic of
XXX. Summer Olympic Games which
will take place in London in 2012. Pg
10
Two Exhibitions of Young Artists
Young artists from CU exhibited their
pieces in two exhibitions in a Bratislavian gallery, Rotunda, on 10 and 17
December. Pg 11
Exhibition on Detail
An exhibition of students of fine art on
“historic city detail” has been taking
place since 11 January at the Faculty
of Education of CU. Pg 11
Honours for Professor Čižmárik
Professor Jozef Čižmárik from the
Faculty of Pharmacy of CU received
honours of the Slovak Academy of
Science on 13 December for his accomplishments in physical and chemical sciences. Pg 12
Meeting with the Soul
A vernissage of an exhibition of a Slovak artist and photographer, Ľubomír
Rapoš, took place in the Study and
Congress Centre in Modra – Harmony
on 9 December. It lasted till 15 January. Pg 13
New Study Program – Central European Studies
The Faculty of Philosophy of CU is offering a new study program “Central
European Studies” in the English language starting from the next academic
year. The Vice-Dean of the faculty,
Jana Benická, speaks about it in the
interview. Pg 15

Programs for Foreign Slovaks
The Centre of Continuing Education
of CU organized a meeting where informed about study programs in 2012
for Slovaks living abroad which was attended by Slovaks from 6 countries.
Pg 23
Department of Nuclear Physics and
Biophysics to Celebrate
The 50th anniversary was celebrated
by the Department of Nuclear Physics
and Biophysics of CU on 7 December. The department was the leader in
Czechoslovakia. Significant scientists
are among the graduates. Pg 24
Experts from Social Sciences Shared
Opinions in Qualitative Research
The conference organized by the two
faculties of CU took place on 23 and
24 January. Scientists from different
fields presented their view of qualitative
research in social sciences. Pg 25
Slovakia in Global Entrepreneurship
Monitor
The Faculty of Management of CU is
a national coordinator in the Slovak
Republic in an international research
project „Global Entrepreneurship
Monitor“. It compares entrepreneurship activities in attending countries.
Pg 26
Department of CU – Editor of an International Journal
The Department of European Studies
and International Relations of CU has
been an editor of “Journal of International Relations and Development”
since 2012. It is an official science
magazine for Central and Eastern European International Studies Association. Pg 26
Historical Atlas of Evangelical Religion
The Historical Atlas of Evangelical Religion of Augsburg Creed in Slovakia
has been presented on 29 November. It includes events and affairs of
the second biggest religion in Slovakia during 1517 – 2010 in a form of
maps. It is an example of interdisciplinary research which was provided by
the Faculty of Natural Sciences of CU
and the Faculty of Evangelical Theo
logy of CU. Pg 28
Sociologist Hirner’s 100th Anniversary
Sociologists from the Faculty of Philosophy of CU organized a confe
rence dedicated to a significant Slovak sociologist, Alexander Hirner, on
the occasion of the 100th anniversary
of his birth. It took place on 4 November. The event presented him as an intellectual, scientist and teacher. Pg 29
LM
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