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Editoriál
Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta UK si v minu
lom roku pripomenula 75. výročie
svojej existencie. Umožnilo jej to
zamyslieť sa nad svojou históriou,
či už z pohľadu existencie v dvoch
politických systémoch, z pohľadu
jej prínosu pre spoločnosť a cirkev,
alebo aj z pohľadu jej prítomnos
ti na Univerzite Komenského. Hod
notila minulosť a uvažovala o svojej
budúcej perspektíve.
Na Slovensku sú dnes tisícky
kňazov a laikov, ktorí sú absolvent
mi našej fakulty. Pracujú v pastorácii, v cirkevných a štátnych ško
lách, v médiách, v charite, angažujú sa v politickom živote alebo
v iných cirkevných a svetských inštitúciách. Väčšina z nich robí dob
ré meno našej fakulte a bez ich prítomnosti si dnes nevieme pred
staviť náboženský a spoločenský život. Aj v súčasnosti pripravuje
fakulta 170 denných, 216 externých študentov a 30 doktorandov
v 9 akreditovaných študijných programoch. K špecifiku fakulty pat
rí to, že vzdelávanie sa uskutočňuje na štyroch miestach: v Bratisla
ve, v Nitre, v Banskej Bystrici – Badíne a v Žiline. Fakulta ma na 9 ka
tedrách 120 pedagógov. Ich počet naznačuje, že teologické vzde
lávanie má veľa špecifických predmetov, ktoré si vyžadujú špecialis
tov. Väčšina pedagógov absolvovala štúdiá na prestížnych univerzi
tách v Ríme, Nemecku, Rakúsku a v Poľsku. Časť z nich habilitovala
a inaugurovala na našej univerzite.
Pozícia dnešných teologických fakúlt je ovplyvnená modernou
dobou, kde svoj vrchol dosahujú experimentálne poznatky. Ich apli
kácia v praxi priniesla ľuďom skvalitnenie života v mnohých oblas
tiach, čo je dôvod na obdiv a vďačnosť. Vyspelá spoločnosť to oce
ňuje aj tým, že do experimentálneho sveta investuje ohromné fi
nančné prostriedky. Zároveň sa však vyostril názor, že čo sa nedá
experimentálne overiť, nepatrí do kompetencie vedy. Z tohto pohľa
du majú teologické fakulty problém. Boh, ktorý je objektom pozná
vania, nie je predmetom experimentovania, pretože to by prestal byť
Bohom.
Paradoxné na tejto situácii je to, že čím sú väčšie investície do
vedy, o to viac sa prejavuje náboženská potreba ľudí. To by mohla byť
pre teológiu radostná správa. Úplne radostnou však nie je. Rozumné
náboženstvo s veľkou razanciou striedajú mýty a vyrábanie nábožen
stva na objednávku, ktoré predovšetkým pôsobí na úrovni pocitov, in
štinktov a emócií. Osobný Boh je nahradený neosobnou energiou,
ktorá pôsobí vo svete a s ním tvorí jeden celok, a tak vlastne všetko je
bohom. Propagátormi tohto náboženstva sú médiá a ekonomika. Mé
dia emočne bičujú svojich konzumentov a ekonomika stavila na „ná
boženstvo prosperity“. Náboženstvo má pomáhať človekovi, aby bol
silným a úspešným jedincom, aby nadobudol presvedčenie, že sám
je bohom. Negatívne dôsledky takéhoto vnímania náboženstva vidí
me veľmi zreteľne práve v dnešných časoch.
Experimentálne vedy urobili veľmi veľa pre hlbšie poznávanie člo
veka a vesmíru. Skutočná veda a bádajúci vedci však vedia, že exis
tujú hranice rozumu a oceňujú význam filozofie a teológie. Ak by
tak nerobili, prispievali by k tomu, že ľudstvo bude svoje veľké témy
a otázky vysvetľovať mimo oblasť rozumu a s nebezpečnou iracio
nálnosťou.
V tom spočíva aj zmysel existencie našej teologickej fakulty, aby
slúžila pravde, rozumu a Bohu, teda autentickej teológii. Robí tak
vlastnou metodológiou, ktorá je vedecká, aj keď nie priamo experi
mentálna. Dnešná situácia je pre ňu výzvou, aby, aj keď ako jedna
z najmenších fakúlt našej univerzity, pomáhala k jej celkovej kom
plementárnosti: univerzity vedeckej, humanistickej, filozofickej a teo
logickej.
doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD., dekan RKCMBF UK
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Univerzita doteraz prijala
vyše 13-tisíc prihlášok
Študijné oddelenia Univerzity Komenské
ho v Bratislave do 5. marca 2012 zaevidova
li 13 403 podaných prihlášok na 13 fakultách.
Najviac prihlášok do prvého ročníka bakalár
skeho štúdia podali záujemcovia na Pedago
gickú fakultu UK. Najväčší záujem je o štú
dium všeobecného lekárstva, práva či psycho
lógie.

Medzi fakulty s najväčším počtom podaných
prihlášok do prvého ročníka bakalárskeho, spojeného alebo doktorského štúdia patria okrem
Pedagogickej fakulty UK, ktorá eviduje 2 722
prihlášok, Filozofická fakulta UK s 2 523 prihláškami a Prírodovedecká fakulta UK, na ktorú sa doteraz prihlásilo 1 730 záujemcov. Veľký
záujem je tradične aj o Jesseniovu lekársku fa-

Prvým študentským ombudsmanom
je Rastislav Kaššák
Od marca 2012 majú vysokoškoláci svojho ochrancu práv, ktorý bude sídliť v Ústave infor
mácií a prognóz školstva. Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) oznámila, že prvým ombud
smanom sa stal JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
Kaššák (35) je advokátom, členom Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory,
predsedom jej VII. disciplinárneho senátu a pôsobí aj ako odborný asistent na vysokej škole.
Ombudsman bude poskytovať poradenstvo a pomoc pri porušení práv študentov vysokých
škôl vyplývajúcich zo zákona a iných právnych predpisov. Vysokoškoláci sa na neho budú môcť
obrátiť, keď bude napríklad porušené ich právo na štátnej skúške, alebo odbor, v ktorom študujú, stratí akreditáciu, prípadne budú potrebovať poradiť v právnych záležitostiach týkajúcich sa
vysokého školstva.
LM

Univerzita Komenského uzatvorila
zmluvu o partnerskej spolupráci
s Divadlom Aréna
Rektor Univerzity Komenské
ho v Bratislave prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., a riaditeľ Divadla
Aréna Mgr. art. Juraj Kukura dňa
7. marca 2012 podpísali zmluvu
o spolupráci medzi univerzitou a
divadlom.
Partnerstvo týchto dvoch inštitúcií je nadviazaním na dlhoročnú
spoluprácu pri organizovaní Detskej Univerzity Komenského. Projekt letnej univerzity pre deti vo
veku od 9 do 14 rokov oslávi počas leta 2012 svoje 10. narodeniny. „Práve v roku tohto okrúhleho výročia rozširujeme spoluprácu aj o ďalšie aktivity pri vzájomnej propagácii našej univerzity a divadla. Teší
ma, že v Divadle Aréna sme našli spoľahlivého partnera v oblasti kultúry i vzdelávania,“
uviedol po podpise zmluvy rektor UK. Partnerstvo univerzity a divadla prinesie vzájomné informovanie o kultúrnych podujatiach, zamestnanci i študenti UK získajú navyše benefit vo forme zľavy zo vstupeniek na divadelné
predstavenia.

Uzatvorenie zmluvy o vzájomnej propagácii
oboch inštitúcií pozitívne hodnotí aj riaditeľ Divadla Aréna: „Spolupráca bude pre obe strany výhodná. Vážime si, že univerzita sa aj takouto formou snaží dostať kultúru medzi ľudí.
Divadlo Aréna bude pomáhať pri propagácii
Univerzity Komenského i vzdelávania, nielen
v rámci Detskej Univerzity Komenského.“
AK

kultu UK v Martine (1 512), Lekársku fakultu UK
(1 010) a o Právnickú fakultu UK (1 138).
Väčšina fakúlt Univerzity Komenského mala
termín podania prihlášok do konca februára
alebo začiatku marca. Do konca marca je ešte
možné podať si prihlášku na Farmaceutickú fakultu UK, Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu UK, Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK (EBF UK) a Fakultu managementu UK. Na zubné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine je možné prihlásiť sa
do konca mája a na septembrové pohovory na
EBF UK do 31. júla.
LM

Záujem
o Granty UK
každoročne rastie
Aj v tomto roku si mohli mladí pracovníci Univerzity Komenského v Bratislave podať žiadosť o pridelenie grantov určených
na podporu vedeckých, pedagogických či
umeleckých projektov. Cieľom tejto aktivity je iniciovať a podporiť tvorivú vedeckovýskumnú prácu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a denných doktorandov
do veku 30 rokov. Do 16. ročníka Grantov
UK sa prihlásilo 638 žiadateľov. Pre porovnanie, v prvom roku zavedenia grantov
(1997) sa o ne uchádzalo iba 73 mladých
pracovníkov UK, vlani univerzita zaevidovala 580 podaných žiadostí.
Najväčší počet žiadostí aj v tomto roku
podali Prírodovedecká fakulta UK (213)
a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (128). V záujme ich nasledujú Lekárska fakulta UK (58 podaných žiadostí), Jesseniova lekárska fakulta UK (54 žiadostí), Farmaceutická fakulta UK (45), Pedagogická fakulta UK (42) a Filozofická fakulta UK (41). V rebríčku záujmu o granty
nasledujú Právnická fakulta UK s 19 žiadosťami, Fakulta telesnej výchovy a športu UK so 16 žiadosťami, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK s 12 žiadosťami a Fakulta managementu UK s 8
žiadosťami. Najnižší záujem evidujeme zo
strany bohosloveckých fakúlt – Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK nepodala v tomto roku (rovnako
ako vlani) žiadnu žiadosť, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK podala 2 žiadosti.
O pridelení grantov rozhoduje komisia
na čele s predsedom – prorektorom UK
prof. MUDr. Dušanom Meškom, PhD. Prideľovanie finančných prostriedkov sa riadi vnútorným predpisom č. 13/2009 –
smernica rektora UK o zásadách udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave.
AK
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V y ber á me z pro g ramu rektora U K
1. 2. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa stretol so štátnym tajomníkom Mgr. Jaroslavom Ivančom z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. 2. – Zúčastnil sa na diskusnom stretnutí členov Dunajského vedomostného klastra v Primaciálnom paláci.
– Stretol sa so zástupcami z ministerstva školstva k pripravovanému projektu testovania AHELO.
7. 2. – Rokoval s vedením spoločnosti Hewlett-Packard o spolupráci pri príprave absolventov.
9. 2. – Rektor UK spolu s prorektorom pre medzinárodné vzťahy
docentom Ľudomírom Šlahorom a vedúcou Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK Mgr. Magdalénou Belkovou prijal zástupcov Taipejskej reprezentácie – vedúceho úradu Davida
Nan-Yang Leea a výkonného asistenta Lin-chiu Hunga. Na stretnutí podpísali memorandum o spolupráci, vďaka ktorému môžu
študenti UK získať taiwanské štipendium nielen v oblasti výučby
čínskeho jazyka, ale v celom spektre vyučovaných predmetov.

– Prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky Lebibe Gülhan Ulutekin v sprievode Duygu Çelebisoy.
Turecká veľvyslankyňa, zvolená do úradu 12. decembra 2011,
prišla predstaviť svoju víziu možnej spolupráce s UK. Jej ťažisko
vidí najmä v podpore etablovania predmetu turecký jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UK, v propagácii medziuniverzitnej výmeny a v organizovaní kultúrnych podujatí propagujúcich kultúru
Turecka a tureckých interpretov na pôde a v spolupráci s UK. Na
stretnutí sa zúčastnili aj prorektor pre rozvoj docent Ivan Ostrovský, prorektor pre medzinárodné vzťahy docent Ľudomír Šlahor
a vedúca OMV RUK Mgr. Magdaléna Belková.

10. 2. – Stretol sa so zástupcami Správy finančnej kontroly pri príležitosti začatia vládneho auditu na UK.
13. 2. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora UK.

14. 2. – Zúčastnil sa na zasadnutí predsedníctva SAV, ktoré sa zaoberalo aj realizáciou projektu Vedecko-výskumného parku.
– Zúčastnil sa a vystúpil na odbornom podujatí s témou „Univerzity a budúcnosť Slovenska“ v Aule UK. (Viac na strane 10.)
15. 2. – Zúčastnil sa na podujatí Československej biologickej spoločnosti na Masarykovej univerzite v Brne.
20. 2. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady UK.
– Viedol zasadnutie Kolégia rektora UK, témou ktorého bolo najmä delenie štátnej dotácie na rok 2012.
22. 2. – Na pracovnej návšteve prijal veľvyslanca Indickej republiky
na Slovensku Rajivu Misru. Spolu s prorektorom pre medzinárodné vzťahy docentom Ľudomírom Šlahorom a vedúcou OMV
RUK Mgr. Magdalénou Belkovou hovorili o možnej spolupráci
a aktivitách, ktoré by študentom a zamestnancom UK priblížili
krajinu, kultúru a vysoké školstvo v Indii.

23. 2. – Rektor UK prijal veľvyslanca Belgického kráľovstva Waltera
Liona, ktorý priblížil vysoké školstvo v Belgicku a načrtol možnosti štúdia na belgických univerzitách. Zároveň vyzdvihol význam
študijného programu nederlandistika na UK a načrtol možnosti spolupráce a prípadnej praxe pre študentov. Na stretnutí sa
zúčastnili aj prorektor UK docent Šlahor a magisterka Belková.

– Slovak PEN Centre si v Univerzitnej knižnici v Bratislave pripomenulo 10. výročie medzinárodného projektu Celosvetovej PEN
knižnice – Kniha ako dar. Na podujatí sa zúčastnil aj rektor UK.
24. 2. – Zúčastnil sa na konferencii „Výzvy novej kultúry“, ktorú zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska.
28. 2. – Zúčastnil sa na prednáške Sapientia klubu na Lekárskej fakulte UK.
29. 2. – Zúčastnil sa na zasadnutí predsedníctva Akademického senátu UK.
LM

5

o z nam y

Bude Slovenka roka 2012 z UK?
Týždenník Slovenka, RTVS a SND vyhlásili už 4. ročník ankety
Slovenka roka 2012 v ôsmich kategóriách, ktorou chce prezentovať výnimočné a úspešné dámy. V kategórii „Veda a výskum“
sú nominované až dve adeptky z Univerzity Komenského – doc.
Daniela Ostatníková z LF UK a doc. Katarína Mikušová z PriF UK.
V kategórii „Zdravotníctvo“ je medzi nominovanými doc. Magdaléna Fulmeková z Univerzitnej lekárne FaF UK. Do hlasovania
sa môžete zapojiť aj Vy. O víťazke ankety sa rozhodne dňa 30.
mája 2012 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.
LM

EkoFond podporí
mladých vedeckých pracovníkov
EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, vyhlásil výzvu na
podávanie projektov v treťom kole programu Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného
plynu. O podporu sa môžu uchádzať mladí vedeckí pracovníci
ako autori inovatívnych výskumných projektov s výsledkami pre
reálne využitie v SR. Projekty v oblasti aplikovaného výskumu a
vývoja progresívnych technológií na báze zemného plynu; inovatívnych metód a procesov súvisiacich s využívaním zemného plynu a projekty v oblasti zvyšovania bezpečnosti prepravy a distribúcie zemného plynu možno podávať do 25. 4. 2012. Viac info
na: www.ekofond.sk.
LM

Študentská vedecká konferencia
PriF UK
Tradičná Študentská vedecká konferencia (ŠVK) Prírodovedeckej fakulty UK sa uskutoční 25. apríla 2012. Cieľom podujatia je poskytnúť študentom z rôznych domácich a zahraničných
univerzít príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Odborná komisia vyberie z každej hlavnej sekcie (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej) víťazný príspevok, ktorého autorovi dekan PriF
UK udelí diplom za najlepší príspevok ŠVK v danej sekcii spolu
s vecnou, resp. finančnou cenou.
Na ŠVK budú odovzdané aj Ceny Sigma-Aldrich za najlepší
príspevok z oblasti biológie a chémie a Ocenenia prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách.
RNDr. Michal Galamboš, PhD., PriF UK

XXV. jubilejný svetový angiologický
kongres v Prahe
Sekcia angiológov Slovenskej lekárskej komory (SA SLK)
oznamuje celej lekárskej, zdravotníckej i nezdravotníckej verejnosti, že v dňoch 1. – 5. 7. 2012 sa v Prahe koná XXV. JUBILEJNÝ SVETOVÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES, ktorý organizuje Medzinárodná angiologická únia (International Union of Angiology – IUA) a ďalšie medzinárodné a národné angiologické organizácie, ktoré sa zaoberajú medicínskou problematikou cievnych
porúch a cievnych chorôb (angiológia/vaskulárna medicína).
Cievne choroby krvných ciev (artérií, arteriol, kapilár, venúl,
vén) a lymfových ciev patria v súčasnosti medzi najrozšírenejšie,
najzávažnejšie a najpálčivejšie nielen zdravotnícke, ale aj ekonomické a sociálne problémy súčasného sveta vrátane Slovenskej republiky. Zapríčiňujú vysokú chorobnosť spojenú s dlhotrvajúcou práceneschopnosťou a invalidizáciou a asi polovicu zo
všetkých úmrtí (1. miesto v príčinách úmrtnosti populácie). Asi
štvrtinu zo všetkých úmrtí spôsobujú zhubné nádorové choroby,
ktoré sú na 2. mieste v mortalite. Pri vzniku a rozvoji nádorových
chorôb sa významnou mierou tiež zúčastňujú cievy (angiogenéza – karcinogenéza) a oprávnene možno hovoriť o angiopandémii tretieho milénia. Podrobnejšie informácie: www.iua2012.org.
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., LF UK
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Zmeny a úpravy insígnií UK
Naša univerzita historicky dbá a pestuje svoju „firemnú“ kultúru. Jej súčasťou sú aj symboly
a insígnie univerzity, jej fakúlt a súčastí. Dovtedy tradičné stvárnenie symbolov a insígnií bolo
vývojom narušené novotvarmi, ktoré nie vždy
zodpovedajú tradícii, histórii a dôstojnosti Univerzity Komenského. Objavili sa aj znaky a insígnie, ktoré porušujú pravidlá heraldiky či iné
zaužívané alebo dokonca chránené symboly.
Tak sa stalo, že zastúpenie Európskej komisie v SR upozornilo rektora UK na neoprávnené používanie kruhopisu dvanástich päťcípych
hviezd na insígniách Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK). Ide o prvok,
ktorý má Európska komisia chránený príslušnou legislatívou.
Pri následnej kontrole znakov a insígnií univerzity sa ukázalo, že kým znaky sú, až na
uvedenú výnimku FSEV UK úplné, v poriadku
a bez rozporov s princípmi heraldiky, alebo inými predpismi a nekolidujú ani s inými známymi znakmi, tak insígnie, hlavne reťaze dekanov
s medailami predstavujú pomerne nesúrodý
súbor predmetov. Nesúrodými prvkami v tomto
súbore sú predovšetkým reťaz a zavesená medaila spomínanej FSEV UK, ktorá okrem zmie-

Ivan Kubove
a dnes už vlastne
stratený svet

Ivan Kubove na svojej prvej samostatnej výstave
predstavuje tvorbu, ktorá charakterizuje život jedinca
i spoločnosti. Ktorá dopĺňa stále sa strácajúcu kontinuitu medzi životom a peniazmi. Zostávajú peniaze.
A divočenie za nimi. Nezdravé, smutné, odpudzujúce, ale pravdivé.
Ivan Kubove predstavuje obrázky jedinečné, tvorivé a pekné. Prichádza s novým. Ako naša doba.
Jeho umenie je pozitívne snivé, animované, lákavé. Všetky jeho obrazy sú originály. Tak ich aj tvorí – ako jedinečné diela z virtuálnej sochárskej hmoty. Všetko v jeho tvorbe má akúsi potrebnú harmóniu dnešného neharmonického života. Také je jeho
umenie. Súčasné. Ako domček v čarovnom lese.
Mayská pyramída a vlna času snívania o tom, čo je
blízke skutočným ľuďom. Vstúpi medzi vás a nechá
vo vás dobrý dojem. Kúsok toho, čo v celej histórii
ľudstva v boji so zlom prehráva. Dobro.
Výstava sa koná v marci tohto roku v komornej galérii BCPB. Jej autor je poslucháč Katedry výtvarnej
výchovy PdF UK.
Dr. Ľuboslav Moza, PdF UK

neného kruhopisu hviezd je jednostranná a
nemá reverz typický pre historické medaily dekanov na reťazi.
Druhou medailou na reťazi, ktorá nespĺňa požiadavky heraldiky a narušuje zaužívanú identitu insígnií, je zavesená medaila Fakulty managementu UK (FM UK). Medaila nezodpovedá oficiálne schválenému znaku, chybný je aj anglický nápis na nej („Collegeofmanagement“) a medaile chýba i reverz, ktorý je
spoločný pre všetky zavesené medaily univerzity. Okrem toho medaila používa na spojovacom článku s reťazou štátny znak, čo je v rozpore s heraldickými princípmi i s právnym stavom UK. Reťaz a zavesená medaila FSEV UK
a FM UK sú tiež z iných materiálov ako ostatné medaily. Z hľadiska jednotnosti symbolov a
insígnií je preto žiaduce upraviť aj túto stránku
„výzoru“ našej univerzity.
Zavesená medaila Pedagogickej fakulty UK
patrí medzi historické, ale jej odkaz na lokalizáciu nezodpovedá dnešným pomerom (Pedagogická fakulta v Trnave). Medaila má pritom
zodpovedajúci reverz. Na základe uvedeného
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal odporúčania príslušnej komisie pre symboly

Nové logo Fakulty sociálnych a ekonomických
vied UK zobrazuje Bratislavský hrad ako symbol
hlavného mesta, v ktorom fakulta sídli, podanie
rúk symbolizujúce sociálnu spolupatričnosť a päť
hviezdičiek, ktoré predstavujú spojenie s Európou
a so svetom.

a rozhodol o takých zmenách v insígniách UK,
aby tieto zodpovedali heraldickým princípom,
tradíciám UK a nenarušovali chránené znaky iných inštitúcií. Touto úpravou získa UK heraldicky, historicky i významovo ucelený súbor
svojich významných insígnií. Pri tejto príležitosti bude doplnená aj reťaz s medailou rektora
UK a to tak, aby reprezentovala UK ako celok.
doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.,
prorektor UK

Dominika Horáková
vystavuje na zaujímavej výstave v SNG
Úspechy pedagógov Katedry výtvarnej výchovy PdF
UK sú trvalým prínosom slovenskej kultúry a pedagogic
kého procesu. Treba o nich vedieť; o hodnote ich tvorby,
ako aj kvalite práce so študentmi.
Dominika je vynikajúca umelecká fotografka. Jej tvorba je zameraná predovšetkým na vybrané výkričníky
dneška. Kultivovane ich mení na umelecké dielo. Na výstave DELETE v Slovenskej národnej galérii, ktorá trvá
až do 27. mája 2012, vystavuje cyklus „Klinicky testované“ z roku 1999 v klasickej čiernobielej fotografii. Reaguje na agresivitu reklamy, nátlak kozmetického priemyslu na „skrášľovanie“ žien. Predstavuje flakóny a fľaštičky oprostené od všetkých nápisov a sloganov. Vyabstrahované do stavu úplnej „čistoty“.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

V skratke
Českí študenti
protestovali
Študenti českých vysokých škôl vyšli do
ulíc v ôsmich českých mestách, aby protestovali proti reformám, ktoré chce presadiť
český minister školstva Josef Dobeš. Protest
bol súčasťou „týždňa nepokoja“, ktorý sa
odohral koncom februára. 7000 študentov
a pedagógov vysokých škôl vyjadrili nesúhlas s návrhom zákona o vysokých školách

a finančnej pomoci pre študentov. Prijatie reformy by podľa kritikov znamenalo otvorenie
škôl záujmom biznisu a politickým tlakom.

Dvaja noví rektori
Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval
dňa 14. februára 2012 rektorov dvoch vysokých škôl. Staronovým rektorom Akadémie
umení v Banskej Bystrici je doc. Matúš Oľha,
ktorý je vo funkcii od roku 2008. Novým rektorom Technickej univerzity vo Zvolene bude
v rokoch 2012 – 2016 profesor Rudolf Kropil.
LM
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Univerzita nie je dostatočne financovaná
								
z verejných zdrojov
Delenie štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK nesie aj
v roku 2012 znaky a charakteristiky, ktoré Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zaviedlo do svojej metodi
ky už dávnejšie, doplnené o zmeny zavedené v predchádzajúcom
roku. Delenie štátnej dotácie je pre tento rok založené na zmie
šanom výkonovom modeli, v ktorom prevažujú výkonové paramet
re na vstupe nad výkonovými údajmi na výstupe. Medzi výkonové
údaje na vstupe patria predovšetkým počty študentov diferenco
vané podľa stupňa štúdia. Výkonovými parametrami na výstupe sú
primárne sumy prostriedkov získaných z domácich a zahraničných
grantov, počty publikácií a umelecká činnosť. Zmenou oproti roku
2011 je znovuzaradenie počtu PhD. študentov medzi výkonové pa
rametre, pričom platí, že do tohto počtu sa počítajú výlučne dokto
randi po dizertačnej skúške.

Na UK stále priveľa učiteľov bez titulu PhD.
Svoju úlohu hrá naďalej kvalifikačná štruktúra učiteľov, v ktorej má
UK pretrvávajúce rezervy v podobe stále príliš vysokého počtu učiteľov bez titulu PhD. Napriek medziročnému
poklesu o 37,6 prepočítaného počtu tvoria títo učitelia stále ešte 17,43 % všetkých
učiteľov univerzity. Takéto tempo znižovania počtu učiteľov bez PhD. by znamenalo, že ešte desiatky rokov budú na UK pôsobiť vo funkcii učiteľov aj takí, ktorých
kvalifikácia vôbec nezodpovedá potrebám
a požiadavkám kvalitného univerzitného
vzdelávania.

Výkony vo výskume – kľúčový
parameter výšky štátnej dotácie
Z hľadiska pomeru medzi prostriedkami
alokovanými na základe výkonov vo vzdelávaní a výkonov vo výskume
platí pre našu univerzitu pre rok 2012 pomer približne 42,6 : 57,4 %
v prospech výkonov vo výskume (bez prostriedkov na vlastnú prevádzku). Vlastné prostriedky na výskum tvoria pre rok 2012 spolu viac ako
49 % celkovej štátnej dotácie alokovanej na UK. Z uvedeného vyplýva, že výsledky výskumu tvoria z hľadiska výkonov a štátnej dotácie pridelenej na UK už viac ako polovicu výkonu univerzity a takmer polovicu štátnej dotácie. Výkony vo výskume sú parametrami, ktoré rozhodujúcim spôsobom určujú celkovú výšku štátnej dotácie. Aj to potvrdzuje, že ako univerzita máme správnu orientáciu. Práve vďaka správnej orientácii na výkonové parametre môžeme konštatovať, že pre rok
2012 je štátna dotácia na UK o 3,2 % vyššia ako v minulom roku. To
dáva dobrý predpoklad, že po viacerých rokoch chudoby, keď výkon
univerzity stačil len na jej prežívanie, môžeme už druhý rok po sebe
predložiť také delenie štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti univerzity, ktoré väčšine z nich zabezpečí slušnú možnosť rozvoja v tomto roku.

Garantované minimum pre fakulty

Vlastný spôsob delenia štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti
UK zaznamenal tiež určité zmeny. Predovšetkým rešpektuje výkonové
parametre používané MŠVVaŠ SR. Zároveň však platí, že garantované
minimum finančných prostriedkov pre fakulty bolo pre tento rok upravené na návrh rektora UK a odporúčanie Kolégia rektora UK na úroveň
100 % prostriedkov dotácie z roku 2011 tým fakultám, ktorým výkonové delenie štátnej dotácie takúto úroveň nezabezpečuje. Táto úprava
reaguje na skutočný stav výkonnosti jednotlivých fakúlt v dlhšom horizonte. Úprava zároveň rešpektuje stav, v ktorom nemáme k dispozí-

cii vhodný model hodnotenia výskumného výkonu predovšetkým pre
humanitné disciplíny. Konštatovanie sa týka predovšetkým obidvoch
teologických fakúlt univerzity, ktoré sú svojou pôsobnosťou natoľko
zvláštne, že práve ony dlhodobo pociťujú isté nedostatky doterajšieho spôsobu hodnotenia vedeckého výkonu. Pre budúcnosť je vhodné
zvážiť účelové financovanie týchto dvoch fakúlt. V prípade Fakulty telesnej výchovy a športu UK i Právnickej fakulty UK bola uvedená úprava uplatnená tiež, ale v ich prípade je žiaduce obrátiť pozornosť skôr
na vlastný výkon, ako na úpravu parametrov hodnotenia.

Zmena roka: štipendiá doktorandov
Zásadnou zmenou pre rok 2012 je zmena, ktorú vyvolalo MŠVVaŠ
SR rozhodnutím, že prostriedky na štipendiá nových doktorandov nebudú prideľované účelovo z úrovne ministerstva, ale bude vecou rozhodnutia vysokej školy, koľko nových doktorandov prijme. Na základe
toho ministerstvo pričlenilo prostriedky na nových doktorandov do dotácie na program Veda a výskum a bude vecou rozhodovania príslušných orgánov UK, koľko a v akej štruktúre bude prijatých nových študentov doktorandského štúdia na akademický rok 2012/2013. Návrh delenia štátnej dotácie predpokladá prijatie 360 študentov prvého ročníka doktorandského
štúdia. Zostáva pritom zachovaná možnosť prijímania doktorandov, ktorých štipendiá hradí fakulta z vlastných zdrojov.

Motivácia pre školiteľov
doktorandov
Pre rok 2012 sa nemení objem
prostriedkov vo Fonde rektora UK. Ak
si uvedomíme, že väčšina prostriedkov
z tohto fondu sa používa ako motivácia na
vyplácanie odmien pre úspešných školiteľov doktorandov, potom by
malo byť pre predkladateľov návrhov záväzné dodržiavanie pravidiel
predkladania príslušných návrhov namiesto návrhov nespĺňajúcich ani
základné podmienky. Podmienky vyplácania motivačnej zložky platu
docentov do 40 rokov a profesorov do 45 rokov boli upravené tak, aby
títo dostávali po dobu 12 mesiacov po získaní príslušného titulu príplatok vo výške 75, resp. 100 eur. Rozvojový fond UK zostal v nezmenenej výške oproti predošlému roku.

Absencia diferenciácie vysokých škôl podľa ich kvality
Napriek pozitívnemu rastu štátnej dotácie pre rok 2012, ktorý pomôže udržať bazálny chod vzdelávania a výskumu ako hlavných procesov na univerzite, treba konštatovať, že univerzita nie je dostatočne financovaná z verejných zdrojov. Výkonový model delenia štátnej
dotácie utrpel ďalšími eróznymi vplyvmi. Koeficienty odborov už dávno nereprezentujú skutočné rozdiely medzi ich potrebami a tlak na ich
„úpravy“ pokračuje. Už skôr vypadli také kvalitatívne parametre, akými sú absolventi PhD. Grantová „úspešnosť“ je tiež nanajvýš subjektívna. A v podobných argumentoch by bolo možné pokračovať. Pravdou však je, že v princípe reprezentujú až druhý poriadok chýb, ktorými celý vysokoškolský systém dlhodobo trpí. Chybou prvého poriadku
je absencia diferenciácie vysokých škôl podľa ich kvality! Diferenciácia
predovšetkým podľa kvality ich vlastného výskumu! Bez takejto diferenciácie je akékoľvek zvyšovanie prostriedkov štátnej dotácie len drobným hojením niektorých dôsledkov, nie odstraňovaním príčin. A už vôbec to nie je
cesta zvyšovania kvality a rozvoja.
doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., prorektor UK
Ilustračné foto: LM
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Seniori chcú študovať

iný odbor ako ten,
v ktorom pracovali

V dnešnej dobe, keď stúpa priemerná dĺžka života, sa generácia
starších ľudí stáva stále početnejšou. Ich potenciál sa snažia pod
poriť aj rôzne projekty ďalšieho vzdelávania seniorov.
Keď Univerzita Komenského na podnet dvoch ministerstiev
a Jednoty dôchodcov na Slovensku pred takmer 22 rokmi otvá
rala túto formu štúdia, do všeobecne zameraného študijného od
boru sa prihlásilo prvých 235 uchádzačov. Bola to prvá Univerzita
tretieho veku na Slovensku. Odvtedy pribudlo nielen mnoho študij
ných odborov, ale aj ďalšie univerzity tretieho veku na slovenských
vysokých školách.
V tomto roku si v Európe pripomenieme Európsky rok aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami (ERAS), vyhlásený Európ
skou komisiou. V tejto súvislosti nasmeruje aj Univerzita tretieho veku
Centra ďalšieho vzdelávania UK (UTV CĎV UK) na skupinu seniorov
množstvo iniciatív. Aktivity UTV, novinky, ako aj blízke aktivity priblíži
vedúca programu UTV CĎV UK PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
Administratívne priestory a študijné oddelenie UTV CĎV UK od
februára 2012 po novom sídlia v budove CĎV UK na ulici Odbojárov.
Pred dvadsiatimi dvomi rokmi, keď UTV vznikala, mala iba jeden všeobecne zameraný študijný odbor. Z koľkých odborov si
môžu seniori vyberať dnes?
Na Univerzite Komenského ponúkame 32 študijných odborov,
z toho 28 v Bratislave, 2 v Badíne, 1 v Martine a 1 v Nitre. Pripravuje nám ich 11 fakúlt UK. Z 28 študijných odborov ponúkaných v Bratislave je až 14 odborov realizovaných v spolupráci s Filozofickou fakultou UK. O humanitné odbory je teda medzi seniormi najväčší záujem.
Plánujete nejaké novinky?
Momentálne som dostala novú ponuku od docenta Pavla Tišliara
z Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, ktorý nám navrhol
nový študijný odbor „muzeológia a kultúrna antropológia“. Tento odbor
budeme plánovať na budúci akademický rok.
Ako sa tvoria študijné odbory v spolupráci s fakultami?
Často dostávame podnety od samotných učiteľov z fakúlt, ale aj návrhy študentov UTV mnohokrát ovplyvňujú naše smerovania. Každoročne
na jar sa stretáva komisia rektora pre UTV, ktorej členmi sú prorektor UK
pre študijné veci, riaditeľ CĎV UK, prodekani fakúlt UK, vedúci učitelia
študijných odborov UTV a, samozrejme, ja ako vedúca programu. Komisia rozhoduje o tom, ktoré odbory UTV sa v nastávajúcom akademickom
roku opäť otvoria, alebo či sa prijme aj nová ponuka.
Pri tvorbe študijných odborov spolupracujete aj s ďalšími univerzitami.
Áno. Na našich programoch participuje aj Ekonomická univerzita
v Bratislave (EU), ktorá nemá svoju UTV. V minulosti sme vďaka EU
mali aj odbor „služby a cestovný ruch“, „kúpeľníctvo“, „ekonomika“.
V tomto roku končí odbor „Európska únia“. Lektori z Fakulty hospodárskej informatiky EU prednášajú v odbore „počítače“. Taktiež spolupracujeme so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre,
ktorá nám spoločne s Botanickou záhradou UK a garantom doc. Zoltánom Bedrnom z Prírodovedeckej fakulty UK pomáha pripravovať študijný odbor „záhradníctvo“. Tento odbor sa každý rok orientuje na inú
problematiku, napr. zeleninárstvo, ovocinárstvo, kvetinárstvo či okrasné sadovníctvo.

Členstvo v organizáciách
2011 – dodnes – generálna sekretárka Medzinárodnej
asociácie UTV (AIUTA),
– viceprezidentka Európskej federácie starších
študentov (EFOS), – členka odbornej pracovnej
skupiny Výboru pre seniorov pri Úrade vlády SR pre
tvorbu Národného programu aktívneho starnutia,
2010 – dodnes – členka Výkonného výboru Asociácie
inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD),
2003 – dodnes – prezidentka Slovenskej asociácie
univerzít tretieho veku (ASUTV),
2000 – dodnes – členka výboru Medzinárodnej
asociácie UTV (AIUTA),
2009 – 2011 – členka Rady vlády pre seniorov,
2003 – 2011 – prezidentka Európskej federácie starších
študentov (EFOS).
Ako vyzerá organizácia štúdia?
Pôvodne bolo štúdium dvojročné. To sa však zdalo málo študentom
aj učiteľom, preto sme sa postupne rozhodli predĺžiť štúdium na trojročné štúdium v odboroch. Prvý ročník je pre všetkých nových študentov
rovnaký. Počas neho absolvujú 14 úvodných všeobecných prednášok
z väčšiny odborov. Na konci prvého ročníka si zapisujú študijný odbor,
v ktorom študujú počas dvoch rokov. Okrem toho máme v ponuke už aj
nadstavbové štúdium, ktoré trvá ďalší rok, čo vytvára možnosť trojročného štúdia. Len v štyroch odboroch nadstavbové štúdium neponúkame.
Ako vnímate posun UTV za 21 rokov. Aké zmeny sa odvtedy
udiali?
UTV sa veľmi zmenila. V prvom rade je iná motivácia seniorov študovať. Od roku 1990 sem prichádzali takí, ktorí za bývalého režimu
nemohli študovať na vysokej škole. Boli to bývalí politickí väzni, ľudia,
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ro z hovor
ktorí boli nábožensky prenasledovaní, matky s viacerými deťmi atď. Mali sme len pätinu frekventantov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Dnes je to 40 %. Študujú
u nás seniori, ktorí sú zvyknutí vzdelávať sa
a chcú na sebe ďalej pracovať. Ďalším posunom je zvýšenie počtu študijných odborov a
tiež predĺženie štúdia, ako som už spomínala. Takisto sme rozšírili ponuku doplnkových
aktivít. V roku 1999, keď bol Medzinárodný
rok starších ľudí, sme vytvorili Klub študentov UTV. Od roku 2002 sme začali participovať na európskych projektoch Grundtvig, ktoré sú určené ďalšiemu vzdelávaniu a aj seniorom. Takisto pravidelne participujeme na zahraničných kongresoch a zviditeľňujeme sa
v zahraničí.
Ako je to s pomerom mužov a žien?
Keď sme začínali s 235 seniormi v prvom
akademickom roku, polovica z toho boli muži
a polovica ženy. Ďalší rok tvorili ženy už 2/3
počtu. Pomer žien sa stále zvyšoval a dnes
ženy predstavujú 89 %.
Prečo je to podľa vás tak?
Robili sme prieskum v rámci EFOS (European Federation of Older Students) a zistili sme zaujímavú vec, že prevaha žien je hlavne v Poľsku, v Česku a na Slovensku. V Nemecku, Holandsku, Rakúsku je pomer skoro
vyrovnaný. Odpoveď by možno vedeli dať sociológovia. Podľa mňa to vyplýva zo spôsobu
života. Muži sa vzdelávali v mladosti a snažia
sa pracovať čo najdlhšie a nemajú voľný čas.
Ženy vo východnej Európe sa počas aktívneho
veku starali o deti. Zrejme preto sa idú vzdelávať teraz. Možno v krajinách západnej Európy
to bolo inak. Na Západe sú aj seniori iní, napríklad si sami organizujú mnohé aktivity, dokonca zabezpečujú aj organizáciu štúdia na UTV.
Už ste spomenuli, že motivácia seniorov študovať sa zmenila. Čo ich motivuje dnes?
V EÚ sa do popredia dostáva myšlienka
vzdelávania ľudí vo veku 50+ pre potreby pracovného trhu. Keď som však robila prieskum
u našich seniorov ohľadom motivácie, zistila
som iné závery. V prvom rade k nám chodia
študovať preto, aby si doplnili alebo rozšírili vedomosti v cudzom odbore. Chcú študovať niečo iné, ako bolo ich pracovné zameranie v minulosti. Máme veľa technikov či lekárov, ktorí
chcú študovať humanitné smery. Predtým na
to nemali čas, lebo sa venovali svojej profesii.
Akí sú seniori, ktorí sa rozhodnú študovať?
Seniori sú veľmi aktívni a zodpovední študenti. Učitelia sa o nich vyjadrujú veľmi pochvalne a radi učia na UTV. Mnohí zo seniorov sa učia odznova po 10, 15 rokoch orientovať v novom kolektíve. V prvom ročníku je
pre nich všetko nové. Keď sú ostrieľanejší,
často zasahujú do výučby a treba ich aj trochu brzdiť. Na konci hodiny sa chcú vždy nie-

čo spýtať alebo pochváliť sa, čo zažili, kde
boli... Neraz sa stane, že po absolvovaní jedného odboru sa prihlásia na ďalší. Prednášať
seniorom nie je jednoduché, pretože sú vzdelaní a majú veľa otázok. Lektori sa preto musia kvalitne pripraviť. Keďže aj prvá generácia lektorov nám postupne odchádza, treba ju
nahradiť novými lektormi. Túto situáciu napríklad výborne zvládla Katedra archeológie FiF
UK, ktorá zapojila do výučby mladých doktorandov a nasledujú ju ďalšie.
Máte aj nejaké kuriózne príhody, zážitky so seniormi?
Rada si spomínam na jednu vtipnú príhodu, ktorá sa nám stala na exkurzii v parížskom
Panthéone. Sprevádzala nás kunsthistorička
a architektka, ktoré mali odborný výklad. Zrazu
sme sa ocitli pred kyvadlom zaveseným zo stropu a ktosi sa spýtal, čo to je. Obidve lektorky zostali zaskočené. Na to sa ozval jeden z našich
seniorov – inžinier, ktorý ovláda jazyky. Povedal,
že ide o Foucaultovo kyvadlo, ktoré potvrdzuje
otáčanie Zeme okolo svojej osi, a dodal: „Učili
sme sa to na UTV na astronómii.“
Spomeňte nejaký zaujímavý projekt, na
ktorom sa podieľali aj seniori.
V rámci Grundtvig projektov sme minulý rok
riešili projekt dobrovoľníkov, keďže rok 2011
bol rokom dobrovoľníctva. Bol založený na výmene štyroch dobrovoľníkov medzi Nemeckom a Slovenskom. Naši seniori mali šancu
vidieť, aké aktivity robia v tejto oblasti Nemci.
A my sme zasa nemeckých seniorov zoznámili s našimi možnosťami a prednáškami, o ktorých sa vyjadrovali veľmi pochvalne. Prekvapilo ma, že jedna Nemka, ma po pár mesiacoch kontaktovala a prosila, aby som jej objednala ubytovanie. Chcela prísť na vlastné náklady a pokračovať v dobrovoľníckej činnosti, ktorú začala na pobyte v rámci projektu. Išlo o zariadenie pre odkázaných seniorov, kde chcela
byť osožná. Bratislavskí seniori, ktorí v ňom bývajú, vedia po nemecky, a boli veľmi radi, že si
môžu po nemecky pohovoriť.
Je niečo, čo považujete v oblasti vzdelávania seniorov za nevyhnutné?
Myslím si, že je nutné konečne aktualizovať
Národný program aktívneho starnutia. Ten zahŕňa aj financovanie UTV a poukazuje na nutnosť aktualizovať legislatívu. Je škoda, že do
novely vysokoškolského zákona sa opäť nedostal náš návrh zakotviť, že vzdelávanie seniorov
zabezpečujú vysoké školy. Tým by bolo vzdelávanie seniorov aj oficiálne považované za súčasť univerzitného vzdelávania, ktorá by mala
byť aj finančne dotovaná. Je to tak napríklad aj
v Českej republike. Dnes sú univerzity tretieho
veku na Slovensku zabezpečované iba zo študijných poplatkov seniorov.
Tento rok bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Aký
je cieľ Európskej komisie v tejto oblasti?

Tému si zvolili s ohľadom na stúpajúci vek
občanov EÚ a narastajúci počet seniorov. Ponúka nám 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. Cieľom je umožniť seniorom aktívne žiť, zúčastňovať sa na živote spoločnosti, aby mohli realizovať svoje záujmy. Takisto by sa malo viac
o téme aktívneho starnutia hovoriť v spoločnosti a podnecovať o ňom diskusiu. V nemalej miere je potrebné, aby spoločnosť zmenila
pohľad na staršiu generáciu, ktorá môže byť
všeobecne užitočná nielen pre seba, pre rodinu, blízkych, ale aj pre komunitu a spoločnosť. Postoje k staršej generácii v západných
krajinách Európy sú na vyššej úrovni, keď je
váženou a uznávanou sebestačnou skupinou
obyvateľstva.
Čo má v pláne UTV CĎV UK v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami?
Aktivít je v tejto oblasti veľmi veľa od projektov, cez prednášky, až po konferencie a ďalšie. My sa budeme na európskom roku podieľať napríklad prípravou a participáciou na
metodickom seminári pre organizátorov a lektorov UTV na Slovensku, ako aj účasťou na
svetovom kongrese AIUTA v Lisabone i celoslovenskou konferenciou „Vzdelávanie seniorov – istota aktívneho života“. Konferencia
bude zameraná na vzdelávanie 50+. V rámci
UTV sa totiž väčšinou vzdelávajú seniori v dôchodkovom veku, ale skupinu pracujúcich
máme zatiaľ veľmi málo podchytenú. Takisto
sme vypracovali projekt Grundtvig zameraný
na morálku a hodnoty dnešnej spoločnosti.
Seniori budú písať o tom, aké zásady morálky
a hodnoty sa uznávali v minulosti a aké dnes.
Súčasťou neho bude prieskum medzi mladými ľuďmi na viacerých univerzitách o ich predstavách o morálke, hodnotách a živote v spoločnosti. Prípravu prieskumu a jeho zabezpečenie budeme diskutovať na spomínanom
metodickom seminári v apríli. Okrem týchto
aktivít vystúpim na oslavách výročia a konferenciách dvoch UTV – v Banskej Bystrici a
v Košiciach, na stretnutí európskeho výboru
na univerzite v Magdeburgu v máji 2012 a tiež
na medzinárodnom stretnutí seniorov v rámci Dunajského festivalu na univerzite v Ulme
v júli 2012.
Lenka Miller

UTV v číslach
•
•
•
•
•

21 rokov vzdelávania seniorov
na UK
takmer 5900 seniorov –
absolventov UTV CĎV UK
1947 poslucháčov v
akademickom roku 2011/2012
32 študijných odborov UTV CĎV
UK v 4 mestách na Slovensku
13 univerzít tretieho veku na
Slovensku v 11 mestách
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Na UK sa diskutovalo

o perspektívach
vysokoškolského vzdelávania
Dňa 14. februára 2012 prišiel čas nie
len povedať niekomu mám ťa rád, ale aj
postaviť sa priamo k problematike bu
dúcnosti univerzít. Na pôde Univerzity
Komenského sa práve v tento deň stre
tol rektor univerzity prof. RNDr. Karol Mi
čieta, PhD., so vzácnymi hosťami, me
dzi ktorých patrili doc. PhDr. Dušan Ča
plovič, DrSc., doc. PhDr. Rudolf Chmel,
DrSc., a prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. Pre
miérka Iveta Radičová sa na poslednú
chvíľu ospravedlnila. Moderovania a ve
denia diskusie sa ujal Pavol Demeš,
člen Správnej rady UK.

dijných odboroch. Do svojich plánov do
budúcnosti zahrnul aj bakalárov, pri ktorých chce dosiahnuť, aby boli vnímaní ako
plnohodnotní a kvalitní pracovníci. Rovnako podporuje aj bilingválnu výučbu. Venoval sa tiež problematike utekania mladých
do zahraničia. Za riešenie považuje snažiť sa vytvoriť také podmienky na vedeckú
prácu, aby sa mladí mohli vrátiť na kvalitne
vybavené pracoviská a snahu o prepojenie univerzít s podnikateľským sektorom.

Stretnutie s témou „Univerzity a budúcnosť Slovenska“ otvoril Karol Mičieta, ktorý hneď na začiatku vyzdvihol dôležité postavenie univerzít, no zároveň upozornil
na to, že kvalita vzdelania závisí aj od finančných prostriedkov. Následne hostí aj
divákov privítal Pavol Demeš, ktorý vyzval
politikov, aby prezentovali, ako oni vidia
spoločenskú úlohu univerzít.

vždy snažil bojovať za nezávislosť školstva od každej finančnej či politickej skupiny. Rovnako je presvedčený, že ministrom školstva môže byť len veľmi skúsený človek v odbore. Na druhej strane pripomenul smutný fakt, že úroveň univerzít
je ovplyvnená aj klesajúcou úrovňou základných a stredných škôl a elitné školy pre majetných zas len podčiarkujú sociálne rozdiely. Pokračoval v rovnako negatívnom duchu konštatovaním, že nie dosiahnuté vzdelanie, ale konto je dnes meradlom úspechu. Rovnako financovanie
školstva zhodnotil ako nedostatočné, čo
pripísal všetkým doterajším vládam, ktoré podcenili dôležitosť vedy, výskumu,
vzdelania a kultúry. V ich podpore sme

Ako prvý dostal slovo Dušan Čaplovič,
ktorý apeloval na zvyšovanie kvality vysokých škôl, tak, aby si absolventi našli
uplatnenie, aby kvalita prevyšovala kvantitu. Vyzýval študentov, aby neváhali a zúčastňovali sa na zahraničných pobytoch.
Tiež by rád presadil prax v čo najviac štu-

K problematike budúcnosti univerzít sa
vyjadril ako druhý Rudolf Chmel, ktorý sa

na chvoste Európskej únie. Je to spôsobené aj tým, že školstvo a kultúra patria
medzi dlhodobé ciele, ktoré sú vždy pre
vládu problém. Tiež odsúdil systém financovania univerzít (čím viac študentov, tým
viac peňazí).
V odborných príspevkoch pokračoval Ján Mikolaj, ktorý ponúkol ako možné
riešenia komplexnú akreditáciu univerzít,
čiže vytvoriť kritérium excelentných vysokých škôl, ktoré budú mať hodnotenie Aa tieto univerzity by dostávali viac finančných prostriedkov na úkor tých s horším

hodnotením. Zdôrazňoval tiež zladenie
odborov s požiadavkami trhu a navrhoval
prestať financovať nadbytočné odbory. Za
možnosť ako získať finančné prostriedky
považuje Ján Mikolaj aj celoživotné vzdelávanie.
Po odznení odborných príspevkov sa
rozpútala búrlivá diskusia, do ktorej sa zapojila staršia aj mladšia generácia a ktorej
výsledkom bolo, že modernizácia školstva
závisí najmä od tlaku, ktorý dokážu vyvinúť mladí na univerzitu a politikov. K aktivite mladých vyzval nakoniec aj samotný
rektor univerzity Karol Mičieta.
Ivana Štefúnová, študentka žurnalistiky
FiF UK
Foto: Marian Kukan
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Budú na povolebnom menu
		

figurovať vysokoškolské

		

vzdelávanie a veda?

Univerzita Komenského sa podujala
zorganizovať podujatie v neodskúšanej
oblasti. Vzhľadom na to, že na akade
mickej pôde sa rešpektuje jej nedotknu
teľnosť a všetka príslušná legislatíva,
spíkri boli požiadaní, aby počas poduja
tia žiadnou formou a spôsobom nepro
pagovali, priamo a nepriamo neupozor
ňovali na to, že ide o názory, či progra
my politickej strany. Samozrejme, nimi
prezentované osobné názory mohli byť
zhodné s názormi, či programom ich
politických strán.
Zámerom zorganizovania uvedeného
podujatia bolo vytvoriť platformu na odbornú diskusiu o spoločenskej zodpovednosti univerzít za ďalší rozvoj Slovenska
s účasťou verejných činiteľov, zodpovedných aj za oblasť vysokoškolského štúdia,
vedy a výskumu. Scenár bol pripravovaný
tak, aby sa za relevantné strany zúčastnili takí predstavitelia, ktorí pôsobili na vysokej škole a dosiahli určité akademické
postavenie.
Vopred sa ospravedlnil doc. Procházka. Organizátorov preto mrzí, že napriek
pozvaniu a potvrdeniu účasti, krátko pred
samotným podujatím zrušila svoju účasť
prof. Radičová. Vcelku prirodzená bola
reakcia viacerých médií, ktoré svoju účasť
náhle zrušili tiež.
Podujatie samotné bolo prínosom minimálne preto, že bolo prvé podobného
charakteru, tým bolo výnimočné, prelomové. Diskusia bola kultivovaná a politici
uvoľnení. Zázračné riešenia sa neponúkali, skôr mrzelo, že v konečnom dôsledku všetci pozvaní priznali, že na tom „ďalšom leveli“ – v parlamente býva nakoniec
všeličo inak.
Ako som v záverečnom príhovore povedal – v minulosti sa kosil trávnik na rovnakú veľkosť. Situácia s aktuálnou slovenskou akademickou pôdou sa tomu trávniku podobá. Pomáhame tomu všetci. Chýba akademická kultúra, na Slovensku
systémovo jednoducho neexistuje. Mladučké, zákonom zriadené vysoké školy, vravia – objímme sa, všetci sme si rovní, a skladajú si hymny. Čiastočne odídení učitelia sú často takí rozlietaní, že stra-

tili pojem, komu vlastne (a či vôbec) patria; kde je ich „alma mater“. Akademická realita pri spoločenskej neobjednávke
sa často podobá počítačovej hre, kedy tí
vo voľbách úspešní sa dostávajú cez viaceré levely tak vysoko, že často zabúdajú, odkiaľ prišli. A na povolebnom menu
už vysokoškolské vzdelávanie a veda nefigurujú.

Je preto možno výzvou pre našu Univerzitu Komenského urobiť všetko pre
to, aby sa stala rešpektovanou referenčnou jednotkou na slovenskej akademickej
pôde. Aby sa vzdelávanie a vzdelanosť,
veda, výskum a inovácie stali celospoločenskou objednávkou.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.,
prorektor UK
Foto: Marian Kukan
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Súkromné vysoké školy

sú a zostanú na Slovensku len doplnkom
Dejiny univerzít nás učia, že vybudo
vanie kvalitnej vysokej školy trvá desiat
ky rokov, preto súkromné vysoké školy
na Slovensku nemôžu byť a dlho nebu
dú konkurenciou UK, ktorá má viac ako
90 rokov. Rovnaké platí pre všetky tra
dičné a stále ešte renomované verejné
vysoké školy. Okrem toho, súkromné vy
soké školy neboli zriaďované ako kon
kurencia, ale výlučne ako organizácie
zamerané na profit (finančný). Je úplne
charakteristické, že všetky sú orientova
né na humanitné a spoločenské študij
né odbory. Kto už by sa dnes trápil s prí
rodovednými či technickými odbormi,
ktoré majú vysoké náklady a nízky pro
fit?! Treba však pripomenúť, že v drvivej
väčšine čerpali a čerpajú ľudské zdroje
z verejných vysokých škôl.

Spoplatnenie = kvalita?
Vysokoškolské vzdelanie je predovšetkým verejné dobro, lebo aj nevzdelaní ľudia získavajú z neho úžitok v podobe služieb a produktov poskytovaných im
vzdelanými ľuďmi a civilizovanou spoločnosťou založenou práve na čo najvyššom
vzdelaní. Nikde na svete nie je spoplatnenie vysokoškolského štúdia garanciou
jeho vyššej kvality. Spoplatnenie vysokoškolského štúdia je predovšetkým otázkou morálky a zodpovednosti všetkých zúčastnených. Študentov preto, aby žiadali kvalitu a učiteľov preto, aby tú kvalitu poskytli. Ako každý nástroj, aj spoplatnenie
má len taký účinok, aký mu jeho užívateľ
dovolí mať. A užívateľom je v tomto prípade tak jednotlivec, ako aj celá spoločnosť.
Je vecou ich morálky a zodpovednosti, či
nástroj zvaný „spoplatnenie vysokoškolského štúdia“ bude vôbec fungovať.
Na Slovensku nič nehrozí, lebo skôr sa
už stalo realitou, že akékoľvek a kdekoľvek získané vysokoškolské vzdelanie je
predovšetkým licenciou na prácu, akúkoľvek. Súkromné vysoké školy sú a zostanú
na Slovensku len doplnkom, ktorý umožňuje alternatívne získať vysokoškolské
vzdelanie, kvalita poskytovaného vzdelávania je neznáma, pretože tieto školy nezverejňujú ani také informácie ako verejné
vysoké školy.

Erózia kvality nesmie
pokračovať

Bez výskumu
nie je kvalitné vzdelanie

Stálo by za úvahu sprísniť podmienky
na zriadenie akejkoľvek vysokej školy. Ale
asi nič viac okrem tej úvahy. Lebo ak sme
už dovolili, aby vysoké školy vznikali bez
nárokov na ich kvalitu, potom je úplne jedno, či vzniknú ešte ďalšie. Rozhodujúce
je, aby erózia kvality vysokých škôl, ktorej
sme svedkami posledných viac ako 20 rokov, nepokračovala.
Práve egalitárske delenie verejných
prostriedkov medzi vysoké školy bez ohľadu na ich kvalitu nás priviedlo k dnešnému neutešenému stavu. Voľný prechod medzi demokraciou
a anarchiou pri
organizácii vysokoškolského
štúdia, podporovaný rovnostárskym delením
financií, korenený parciálnymi
a lokálnymi záujmami a našou
tradičnou malosťou, je zase
vnútorným zdrojom našej biedy.
Tomu sa dá
zabrániť výlučne zásadnou podporou
kvality celou spoločnosťou – tam, kde
kvalita je. Zásadná podpora – to je aspoň
relatívny dostatok financií a spoločenská
a politická podpora. A kvalita, to je v prípade vysokých škôl predovšetkým kvalita ich vlastného výskumu meraná jeho
výsledkami. Vo svete neexistuje kvalitná
univerzita bez kvalitného vlastného výskumu, len na Slovensku vraj áno. Lebo
konformnosť zodpovedných to umožnila
a umožňuje.
Aj preto sa mohol na Slovensku objaviť návrh, aby súkromné vysoké školy, ktoré nedisponujú žiadnym výskumným potenciálom a už vôbec nie výsledkami, mali
rovnaký prístup k verejným zdrojom určeným na výskum.

Hlavným rozdielom a zároveň plusom
verejných vysokých škôl na Slovensku je
v porovnaní so súkromnými vysokými školami výrazne dlhšia história a s tým spojená tradícia vysokoškolského výskumu a vzdelávania na verejných vysokých
školách. História jednoznačne potvrdzuje fakt, že špičkovú kvalitu (medzinárodne
akceptovateľnú) možno od vysokej školy,
nota bene od univerzity, žiadať vo štvrtej
generácii jej akademických zamestnancov.

To je 80 až 100 rokov existencie univerzity a jej pôsobenia v príslušnom odbore. To je 80 až 100 rokov vlastného výskumu v danom odbore. To je 80 až 100 rokov vlastných, medzinárodne uznávaných
výsledkov výskumu. Lebo, a znova, bez
vlastného výskumu a jeho kvalitných, t. j.
medzinárodne uznávaných výsledkov, nie
je možné poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelanie. Nekvalitné áno. Slovensko
viac ako 20 rokov kráča cestou klesajúcej
kvality celého vzdelávania, vrátane vysokých škôl. Dokážeme sa spamätať?
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor UK
Foto: Vladimír Kuric
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Prioritou je nielen zlepšenie financovania
vedy a výskumu zo štátneho rozpočtu
Niet pochýb o tom, že budúcnosť Slovenska závisí od kvalitnej
prípravy vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čo zas závisí od kvality uni
verzít a na nich pôsobiacich učiteľov. Vynára sa teda otázka, ako
dosiahnuť zvýšenie kvality slovenských univerzít. Som presvedče
ný, že sa to musí začať tým, že politici prestanú hovoriť o vzdela
nostnej ekonomike a zvyšovaní úrovne vysokých škôl, ale začnú
konať.
Predovšetkým je potrebné zlepšiť financovanie vedy a výskumu zo
štátneho rozpočtu. Poučiť sa možno zo zahraničia, nemožno však iba
bezhlavo preberať modely financovania vedy z EÚ. Zo zodpovedných
zdrojov viem, že Čína za posledné roky zvyšovala financovanie vedy
každý rok o 20 % a má projekt podpory publikovania v karentovaných
časopisoch (Richard N. Zare). India zvýši financovanie vedy z terajších
3 mld. USD na 8 mld. USD do roku 2017 (C.N.R. Rao). Všeobecne
sa vie, že EÚ plánuje do roku 2020 zvýšiť financie vložené do vedy zo
súčasných 2 % HDP na 3 % HDP. Polovica z týchto financií má pochádzať zo súkromných podnikov.
Naši politici plánujú zaviesť podobný model aj u nás a zvýšiť financovanie vedy z terajších 0,48 % HDP na 1 % HDP, s tým, že polovica financií má ísť taktiež zo súkromného sektora. Neuvedomujú si,
že takýto model je pre Slovensko nevhodný, pretože u nás prakticky
neexistujú podniky, ktoré by poskytli financie na rozvoj vedy a výskumu na vysokých školách a SAV. Tu sa deje úplný opak – financiami zo
štátneho rozpočtu sa cestou APVV podporuje aplikovaný výskum súkromných inštitúcií.

Podporiť iba také projekty aplikovaného výskumu,
ktorých výsledkom je patent
V zákone, resp. štatúte APVV by sa mala urobiť zmena v tom zmysle, že podpora takýchto projektov by mala byť viazaná na zmluvu o zavedení výsledkov do výroby v niektorom podniku, resp. cestou „spin
off company“. Ak výroba nebude realizovaná, tak by riešiteľská organizácia bola vyradená zo súťaže o ďalšie projekty z APVV. Mohli by byť
ešte podporované projekty, ktoré končia udelením európskeho alebo svetového patentu. Slovenský patent neznamená nič, pretože takáto inovácia je chránená iba na Slovensku. Inde vo svete môžu náš
patent odkopírovať alebo obmeniť a produkt vyrábať a predávať na celom svete – s výnimkou SR.
Európsky patent však niečo stojí. Iba poplatky spojené s registráciou predstavujú 6 000 eur a ďalšie financie treba každý rok na udržiavanie patentu. Výskumné organizácie a tým menej vysoké školy na
to financie nemajú. Poučenie – vláda by mala na ministerstve školstva
zriadiť fond, z ktorého by sa preplácalo podávanie a udržiavanie patentov EÚ, pretože iba takto chránenú inováciu možno predať ako licenciu a získať financie do štátneho rozpočtu.

Vďaka fondom EÚ sa zlepšilo prístrojové vybavenie
Vráťme sa teraz k problematike vysokých škôl, resp. čo by bolo
treba urobiť. Potrebu zvýšenia financií na vedu a výskum zo štátneho
rozpočtu som už spomenul. Je tu však jedna oblasť, ktorá si vyžaduje mimoriadnu a okamžitú pozornosť. Za financie z fondov EÚ sa vďaka Centru vedecko-technických informácií za posledné roky podstatne zlepšil prístup vysokých škôl do elektronických databáz a časopisov významných vydavateľstiev – tento projekt však končí v roku 2012.
Pre ďalšie roky treba bezpodmienečne zabezpečiť financovanie tohto
projektu, pretože inak zostaneme „za opicami“.

Za financie z EÚ sa podstatne zlepšilo prístrojové vybavenie vysokých škôl a SAV. Politici však zabúdajú, že prevádzka takýchto prístrojov a zariadení je obvykle drahá (kvapalné hélium, extra čistý dusík,
opravy a náhradné diely) a nebude financovaná z EÚ. Opäť treba nevyhnutne zabezpečiť financovanie ich prevádzky zo štátneho rozpočtu. Financovanie prevádzky takýchto prístrojov by malo byť viazané na
doklad potvrdzujúci, že sa na nich robili práce s výstupom v karentovaných časopisoch, resp. EÚ patentoch.

Minimálne kritériá pre udelenie hodnosti profesor by
mali byť stanovené zákonom
Poďme ešte hlbšie do problematiky vysokých škôl a potrebe ich
skvalitnenia. Podľa mňa skvalitnenie nenastane, ak sa nezvýši úroveň
profesorov a docentov na nich pôsobiacich. Ako to však dosiahnuť?
Pripravovala sa novela vysokoškolského zákona, lepšie by však bolo
urobiť nový zákon. V zákone by sa mala dať Akreditačnej komisii právomoc stanoviť minimálne kritéria pre udelenie hodnosti profesor (možno v spolupráci so Slovenskou komisiou pre vedecké hodnosti). Vedecké rady vysokých škôl by mali ešte možnosť vlastné kritéria vylepšiť. (Poznámka o tom, aká je daný profesor osobnosť, ktorého nikto
nepozná z publikovania aspoň jednej práce v karentovanom časopise? Ak chodí na zahraničné konferencie, tak by mal mať aj publikácie
v karentovaných časopisoch.)

Obmedziť pôsobenie starších nefunkčných
profesorov
V zákone by sa malo vrátiť k stanoveniu odchodu vysokoškolských
učiteľov do dôchodku v 65. roku. Reči o vekovej diskriminácii neobstoja. Ak je dotyčný profesor dobrý, prípadne rieši granty, ktoré
prinášajú financie na školu, potom ho môže daná škola zamestnať
na dobu určitú, alebo platiť formou dohody o vykonaní práce. Podobné riešenie je aj v zahraničí: Švajčiarsko, Nemecko, Anglicko,
USA. V Japonsku nemôže byť profesor starší ako 65 rokov zamestnaný na verejnej vysokej škole, ale môže pracovať na súkromnej vysokej škole.
Terajšie znenie patričného paragrafu vysokoškolského zákona iba
posunulo vekovú diskrimináciu o 5 rokov vyššie. Nebezpečenstvo teraz platného znenia je v tom, že umožňuje každému učiteľovi pracovať
na vysokej škole do 70-tky. Takto môžu na školách vegetovať aj ľudia,
ktorí už nič nerobia, alebo svoje povinnosti dôsledne neplnia a vedúci
pracoviska ich prakticky nemôže prepustiť – veď majú pracovnú zmluvu na neurčitý čas. Ak by sa vrátilo k pôvodnému zneniu zákona, tak
by sa ich vedúci mohol zbaviť o 5 rokov skôr a na ich miesto prijať talentovaných mladých pracovníkov.
Posledná drobnosť – vysoké školy nemôžu vychovať kvalitných absolventov, ak na ne zo stredných škôl prichádzajú podpriemerní študenti. Úroveň študentov závisí od úrovne stredoškolských profesorov.
Na gymnáziách a stredných školách by teda mali učiť iba absolventi
najlepších univerzít, t. j. UK a UPJŠ. Na stredných odborných školách
by odborné predmety mali učiť absolventi STU, TU v Košiciach a EU,
ktorí si doplnia pedagogické vzdelanie. Toto by sa dalo dosiahnuť vyhláškou ministerstva školstva, v ktorej by bola takto určená aprobácia
absolventov jednotlivých univerzít. Celkovému zlepšeniu vzdelávacieho procesu by asi pomohli aj samostatné platové tabuľky pre učiteľov
jednotlivých typov škôl (základné, stredné, vysoké).
Štefan Toma, PriF UK
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Slovensko a svet
očami Vatikánu
V septembri 2006 otvoril pápež Benedikt XVI. pre historický výskum archívne
fondy z obdobia Pia XI. (1922 – 1939).
Jeho dlhý pontifikát sa odohrával uprostred
dramatických udalostí pohnutého medzivojnového obdobia. Začal sa v roku 1922,
keď povojnová kríza vyústila v sovietskom
Rusku do konsolidácie komunistickej revolúcie a v Taliansku do etablovania fašistického režimu. V nasledujúcich rokoch sa
stal svedkom ďalších revolučných prevratov, občianskych vojen, diktatúr a totalitných ideológií a systémov, ktoré sa zmocňovali štátov starého kontinentu a skončil
sa v predvečer európskej krízy, ktorá viedla k novému svetovému konfliktu. Politickú a spoločenskú krízu sprevádzala a podmieňovala hlboká morálna a od roku 1929
aj ťažká hospodárska kríza. Katolícka cirkev bola konfrontovaná s hlbokými sekularizačnými procesmi, subtílnou marginalizáciou aj brutálnymi perzekúciami, pokusmi
o politickú inštrumentalizáciu alebo so snahou nahradiť náboženskú vieru novými, politickými „náboženstvami“, usilujúcimi sa totálne ovládnuť človeka.
Otvorenie vatikánskych archívnych fondov z pontifikátu Pia XI., ktoré skrývajú nesmierne bohatý pramenný materiál nielen k
cirkevným, ale aj k profánnym dejinám, vyvolalo veľký záujem historikov z celého sveta a podnietilo množstvo individuálnych výskumných iniciatív a národných či medzinárodných výskumných projektov. Iniciátorkou alebo spolupracovníčkou mnohých
z nich bola od počiatku aj profesorka cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilo-

Akreditované študijné programy
• magisterský študijný program katolícka teológia, spojený 1. a 2. stupeň,
šesťročné štúdium, denná forma;
• magisterský študijný program katolícka teológia, spojený 1. a 2. stupeň,
päťročné štúdium, externá forma;
• doktorandský študijný program katolícka teológia, trojročné štúdium, denná
forma;
• doktorandský študijný program katolícka teológia, päťročné štúdium, externá
forma;
• bakalársky študijný program nábožensko-kultúrne štúdiá, trojročné štúdium,
denná forma;
• bakalársky študijný program učiteľstvo predmetov náboženská výchova a etická
výchova, denná a externá forma;
• dvojročné magisterské štúdium študijného programu učiteľstvo predmetov
náboženská výchova a etická výchova, denná forma a externá forma;
• trojročné bakalárske štúdium študijného programu riadenie cirkevných
a neziskových organizácií, denná forma a externá forma;
• dvojročné magisterské štúdium študijného programu riadenie cirkevných
a neziskových organizácií, denná forma a externá forma.
metodskej bohosloveckej fakulte UK (RKCMBF UK) Emília Hrabovec, historička, vatikanistka, autorka dvoch stoviek vedeckých publikácií v šiestich jazykoch a členka Pápežského výboru pre historické vedy,
ktorá vo vatikánskych archívoch systematicky výskumne pracuje už dve desiatky rokov. Jej výskum sa sústreďuje na dva hlavné a najbohatšie vatikánske archívy: Historický archív Druhej sekcie Štátneho sekretariátu Svätej stolice (zjednodušene povedané „zahraničnopolitický archív“ Vatikánu)
a na Vatikánsky tajný archív, ktorý uchováva okrem iného všeobecnú dokumentáciu Štátneho sekretariátu, archívy apoštolských nunciatúr, viacerých kongregácií
a archívne pozostalosti rôznych cirkevných
osobností. Cieľom jej práce je porozumieť,

ako reagovala najvyššia autorita Katolíckej
cirkvi na výzvy čias, na nové medzinárodné usporiadanie po prvej svetovej vojne, na
postupný sklz moderny do totality, nástup
Cirkvi nepriateľských konkurenčných politických systémov a ideológií, sekularizáciu
a postupný rozpad kompaktného katolíckeho prostredia, ale aj na pozitívne emancipačné procesy národné, politické či sociálne, ktoré nové usporiadanie európskeho
poriadku po vojne prinieslo, v čom videl pápež príčiny kríz a aké východiská a vízie do
budúcnosti ponúkal Cirkvi a ľudstvu.
Prvé ťažisko svojho výskumu sústredila prof. Hrabovec na otázky vzťahov medzi
Slovenskom a Svätou stolicou v štvoruholníku medzi Vatikánom, miestnou Cirkvou,
československým štátom a slovenskými ak-
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térmi. Osvetľuje konfliktné vzťahy medzi Vatikánom a Prahou, postoj najvyššej cirkevnej autority ku charakteru a vnútorným problémom štátu a spoločnosti, k politickým elitám, k priebehu zložitej emancipácie Slovenska z Uhorska, k zápasom o autonómiu
Slovenska a k miestnej Cirkvi a duchovnej a
náboženskej situácii na Slovensku.
Charitatívnej činnosti je venovaná aj ďalšia oblasť výskumu profesorky Hrabovec,
tentoraz sústredená na roky druhej svetovej vojny. Tento výskum čerpá najmä z bohatého fondu „Ufficio Informazioni Vaticano“ (Vatikánsky informačný úrad), ktorý je
uložený vo Vatikánskom tajnom archíve.
Hoci pochádza z obdobia dosiaľ pre výskum uzavretého pontifikátu Pia XII., bol
v roku 2004 z rozhodnutia Jána Pavla II.
sprístupnený bádateľom. Fond uchováva dokumentáciu o činnosti inštitúcie, ktorú zriadil Pius XII. hneď v prvé dni po vypuknutí vojny a ktorá pod vedením Giovanni Battistu Montiniho, neskoršieho Pavla VI.
a ruského katolíckeho arcibiskupa a polyglota Mons. Evreinova narástla z maličkého oddelenia pri Štátnom sekretariáte na
obrovskú inštitúciu umiestnenú v Paláci sv.
Karola a zamestnávajúcu tisícku spolupracovníkov. Za osem rokov svojho pôsobenia spracovala vyše dvadsať miliónov žiadostí o pomoc pri hľadaní nezvestných a
sprostredkovaní správ, materiálnej pomoci
a duchovnej útechy vojnovým zajatcom, internovaným civilom a rasovo či inak prenasledovaným zo všetkých končín sveta.
Profesorka Hrabovec je členkou rôznych
medzinárodných výskumných a akademických sietí, venujúcich sa výskumu pontifi-

Študujem teológiu
Taxikár nadviaže rozhovor s mladým mužom počas jazdy: „A vy čo robíte?“ Mladý muž stroho
odpovedá: „Študujem.“ „A čo študujete, ak sa smiem opýtať,“ pokračuje taxikár. „Študujem teológiu,“ odpovedá chlapec. „Aha, to je o zemi, čo?“ hovorí taxikár. „No, nielen o zemi, ale predovšetkým o Bohu. Teda nie geológiu, ale teológiu,“ vysvetľuje študent. „Teológiu? Jáj, to ako za farára?“ zvedavo sa pýta taxikár. „Áno, za kňaza,“ dosvedčuje študent.
Aj toto je jedna zo skúseností mladého študenta teológie, ktorý sa po intelektuálnej stránke
pripravuje na Teologickom inštitúte, a po stránke duchovnej v Kňazskom seminári sv. Gorazda
v Nitre, aby raz mohol prijať kňazskú vysviacku. Na tomto inštitúte v Nitre, ktorý patrí pod RKCMBF UK v Bratislave, študuje v akademickom roku 2011/2012 približne 65 denných a 70 externých študentov katolíckej teológie. Študujú v budove, ktorá pripomína nielen históriu, pretože ju
dal postaviť biskup Ján Gustíni v rokoch 1764 – 1770 a neskôr ju biskup Augustín Roškováni rozšíril a zriadil v nej diecéznu knižnicu, ale žije aj dynamikou prítomnosti mladých ľudí, ktorí chcú zasvätiť svoj život Bohu a blížnym. Popri základných prednáškach študijného programu katolícka teológia je na pôde inštitútu aj Centrum ďalšieho vzdelávania UK s cyklom prednášok na tému Základy katolíckej teológie.
Obohatením týchto základných prednášok denných a externých študentov, seminárov a kurzov sú osobnosti, ktoré nás poctili a obohatili svojou návštevou. Bol to napríklad známy benediktínsky páter Anselm Grün, ktorý tu mal prednášku na tému „Odkiaľ čerpám svoju silu? Pramene,
z ktorých žijeme“, alebo významný profesor Nového zákona a judaizmu z Fakulty biblických vied
a archeológie z Jeruzalema, františkán Frédéric Manns, alebo prednedávnom (28. 1. 2012) riaditeľ Deutsche Bank AG z Viedne Mag. Christof T. Zellenberg, ktorý hovoril na tému „Sociálne
učenie Katolíckej cirkvi a jeho význam pre dnešok“.
To všetko sú ľudia, prednášky, diskusie, hľadania, otázky a odpovede, ktoré chcú slúžiť budúcim kňazom – a nielen im – na ceste virtuti et scientiae – čnosti a vede, ako to hovorí nápis na
budove Veľkého seminára v Nitre, terajšieho Teologického inštitútu. Nech dobrotivý Pán Boh dá
prednášajúcim i poslucháčom posvätnej teológie svetlo svojho Ducha na ceste hľadania a spoznávania pravdy!
Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.,
Rektor kňazského seminára v Nitre a moderátor Teologického inštitútu

kátov dvadsiateho storočia a výsledky svojej práce prezentovala ako prednášateľka
alebo hosťujúca profesorka na vedeckých
a akademických inštitúciách po celej Európe, od holandského Amsterdamu a belgického Leuvenu cez nemecký Mníchov a
Münster a taliansky Rím, Miláno či Trento
až po Ruskú akadémiu vied v Moskve. Na

zahraničnej pôde spoluorganizovala viacero vedeckých konferencií a samostatnú sekciu na svetovom kongrese historikov
v Amsterdame v lete 2010. Vo Vydavateľstve Univerzity Komenského vyjde onedlho jej monografia a zbierka prameňov „Slovensko a Svätá stolica očami vatikánskych
prameňov“.
Marian Šuráb, dekan RKCMBF UK

Benedikt XVI.:

Katolícka viera je rozumná
Každému človeku je vlastná určitá zvedavosť, ktorá ho ženie spoznávať „to, čo
ho obklopuje“. Nejde tu však o snahu poznať nevyhnutne len „toto hmotne existujúce“, ale človek zisťuje, že je schopný poznávať aj to, čo ho presahuje. Implicitne to dokazuje samotná schopnosť abstrakcie.
Na túto prirodzenú schopnosť poznávať
nadväzuje Boh a človeku sa dáva poznať.
Katolícka teológia vychádza práve z tohto
predpokladu – človek môže Boha poznávať svojím rozumom a tým istým rozumom
je schopný skúmať a pýtať sa na dôvod,
obsah a predmet Božieho sebazjavenia.

Po týchto ťažkých slovách sa každý jednoducho spýta: „Čo to tam ako katolícki
bohoslovci študujete? Čo len môže byť
na teológii také zložité?“ Mnohí považujú túto posvätnú vedu len za výmysel chorej ľudskej predstavivosti, a preto sa nielen čudujú, ale dokonca hovoria, že uvažovanie nad Bohom je klamstvom a spreneverou voči Bohu. Každý katolícky kňaz
musí prejsť intelektuálnou formáciou, ktorá nie je výmyslom, ale naopak. Intelektuálna formácia je práve dodržaním vernosti voči Bohu a prirodzenosti človeka, ktorú
Boh sám stvoril. Katolícki kňazi sa musia
naučiť vnímať to, čo Boh hovorí v zjave-

ní a ako môže k tomuto prispieť aj rozum,
ktorý zjavenie skúma.
Keď mladý muž nastúpi na štúdium na
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, prvé, čo si uvedomí, je
skutočnosť, že štúdium je rozdelené na
dve časti – filozofickú a teologickú.
Prvá časť štúdia – filozofia
Filozofia a filozofické štúdiá patria k riadnemu vyučovaniu katolíckej teológie od jej
vzniku. V prvom rade je totiž nevyhnutné
naučiť sa „myslieť“ a „uvažovať“, aby bol
človek schopný rozoznať pravdu od klamstva. Kritické skúmanie je pre teológa potrebné. Už v stredoveku napomínali študentov: „Nie je nebezpečnejšia šelma ako
teológ bez logiky.“ K tomu poskytuje filozofia vhodnú cestu. Okrem štúdia dejín myslenia od jeho počiatkov (dejín filozofie) sa
filozofická časť štúdia drží aristotelsko-tomistického filozofického systému (filozofie Aristotela transformovanej sv. Tomášom

15

16

mesiac r í mskokatol í ckej c y rilometodskej bohosloveckej fakult y U K

Akvinským). Ide o tzv. systematickú filozofiu. Sem patria predmety ako logika (ako
správne myslieť), gnozeológia (ako zistiť,
čo je pravda), metafyzika (náuka o tom,
čo jednoducho je), filozofická etika (ako
správne konať), filozofická antropológia
(čo je človek), filozofická teológia (poznávanie Boha prirodzeným rozumom). Okrem
týchto predmetov sa pridružuje aj latinčina,
ako pradávna pôvodná a oficiálna reč katolíckej cirkvi, a dejiny cirkvi – pretože cirkev je aj inštitúciou viditeľnou – dejinnou.
Táto časť štúdia trvá dva roky a je zakončená štátnou skúškou z filozofie.
Druhá časť – teológia
Druhá časť štúdia sa orientuje výhradne na skúmanie Božieho zjavenia. Začína štúdiom predmetu fundamentálna teológia, ktorá sa zaoberá otázkou, prečo
je človek veriaci, prečo je kresťan a napokon, prečo je katolík. Nevyhnutným predmetom je samozrejme štúdium kníh Svätého Písma Starého a Nového zákona, ktoré je dušou katolíckej teológie. K správnemu chápaniu Svätého Písma sa vyžadu-

je aspoň minimálna znalosť jazykov, v ktorých bolo napísané – hebrejčiny a gréčtiny. Toto všetko však nemôže byť izolované od tradície cirkvi, ktorú predstavujú
jej vykladači a spolutvorcovia „par excellence“ – cirkevní otcovia. Títo boli prvými
dedičmi náuky, ktorú im zanechali apoštoli. Nevyhnutné je teda štúdium ich spisov.
Z toho organicky vyrastajú tri veľké a sťažňové predmety katolíckej teológie:
Dogmatická teológia (obsah toho, čo
veríme). Sem patria predmety ako: traktát o trojjedinom Bohu; traktát o tom, kto
je Ježiš Kristus; traktát o Kristovom spasiteľskom diele; traktát o Kristovej cirkvi;
traktát o milosti; traktát o sviatostiach;
traktát o Panne Márii; traktát o posledných veciach.
Morálna teológia (ako túto vieru aplikovať do nášho života). Tá sa rozdeľuje na
dve časti: V prvej sa hovorí o princípoch
morálnej teológie; v druhej, nazývanej
aj špeciálna morálna teológia, sa hovorí
o jednotlivých prikázaniach desatora.
Kánonické právo (vnútorný právny systém katolíckej cirkvi). Totiž, kde je človek,

tam je aj právo. Kánonické právo pojednáva o úkonoch cirkvi, o vzťahoch v jej vnútri z právneho hľadiska a o členoch, z ktorých pozostáva.
Na záver tejto druhej etapy štúdia čaká
na kandidáta štátna skúška, po ktorej absolvovaní je teológovi udelený titul „Magister sacrae theologiae“ (Magister posvätnej teológie).
Aj keď sa môže zdať, že štúdium je
takmer nezvládnuteľné, z rozloženia predmetov je jasné, že katolícky kňaz sa nemôže pred spoločnosť postaviť len tak. Boh je
totiž Bohom poriadku. Dal nám rozum, aby
sme vedeli správne skúmať a potom vysvetľovať jeho zjavenie. Celý systém výučby rešpektuje vnútornú povahu ľudskej prirodzenosti – začína sa uvažovaním a končí sa hlbším stotožnením s vierou v Boha.
Nádherne to vyjadrujú slová sv. Anzelma,
ktorý vo svojom diele Proslogion napísal:
„Nech ťa hľadám s túžbou a túžim po tebe
hľadaním. Nech ťa nachádzam milovaním
a milujem ťa nachádzaním.“
Radovan Rajčák, študent 5. ročníka
RKCMBF UK

Talenty z Badína
študujú v Ríme

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne je špecializovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá je integrálnou súčasťou RKCMBF UK. Jej výnimočnosť spočíva aj v tom, že ako jediný kňazský seminár v západnej provincii sa venuje výchove kandidátov
kňazstva len pre vlastnú Banskobystrickú diecézu a niektoré rehoľné
spoločenstvá pôsobiace na jej území. Ide predovšetkým o dominikánov, ale aj o benediktínov, ktorí zásadným spôsobom ovplyvnili tvár Európy a ktorí v roku 2003 po približne 200 rokoch obnovili svoju činnosť
práve v Banskobystrickej diecéze.
Absolventi denného štúdia pôsobia zväčša ako kňazi v Banskobystrickej diecéze alebo v materských rehoľných spoločenstvách.
Externí študenti pôsobia ako angažovaní laici vo farnostiach, kde pomáhajú kňazom pri rôznych službách. Študenti sa vzdelávajú v miestnom seminári. Talentovaní absolventi odchádzajú aj na doktorandské štúdiá do vzdelávacích inštitúcií v zahraničí, spomedzi ktorých
najviac vynikajú rímske univerzity. Z nich sa postupom rokov mnohí vrátili naspäť do služieb Banskobystrickej diecézy a väčšina z nich
prednáša na Teologickom inštitúte v Badíne. 
Keďže sa študenti kňazstva v seminári neformujú len intelektuálne, ale i ľudsky, pastoračne a duchovne, okrem prázdnin bývajú v
seminári a žijú tu pestrým životom, v ktorom má priestor ticho na rozpoznávanie povolania, ale i aktivity, ktorými sa bohoslovci učia žiť
život obetavej služby druhým ľuďom. Okrem asistencie na liturgických sláveniach ich širšia verejnosť môže vnímať aj cez vlastný časopis Xaver, koncerty sakrálnej hudby organizované seminárnou Scholou cantorum či cez letné tábory pre miništrantov. V posledných mesiacoch sa seminár v Badíne môže podeliť aj s výsledkami modernizácie knižnice, ako aj s ponukou účasti na cykle tematických večerov s historickými a biblickými prednáškami s názvom Slovom žalmu k jubileu.

Konferencia v Badíne za účasti biskupa Viliama Judáka, garanta teologických
štúdií.

Podnetom na vznik trojročného cyklu Slovom žalmu k jubileu bola
výzva Konferencie biskupov Slovenska na prípravu 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Kňazský seminár sv.
Františka Xaverského v Badíne v spolupráci s Katedrou biblických
vied na RKCMBF UK otvoril v roku 2011 tento cyklus ako svoj príspevok k jubileu, ktoré sa bude sláviť v roku 2013. Večer pozostáva
z modlitby, dvoch prednášok, diskusie a neformálneho občerstvenia. Prednášky sú zamerané na vysvetľovanie biblických žalmov a
približovanie historických osobností Banskobystrickej diecézy, ktoré boli v podstate nositeľmi cyrilometodskej tradície na jej území.
Ďalšou aktivitou, ktorú v poslednom čase Kňazský seminár v Badíne ponúka verejnosti, je lepší prístup do seminárnej knižnice, ktorá obsahuje približne 40-tisíc titulov. Seminárna knižnica slúži predovšetkým študentom a profesorom bohosloveckej fakulty, ale aj záujemcom o duchovnú literatúru a štúdium teológie. Spustením nového výpožičného systému Koha a vylepšením databázy kníh, ako aj
digitalizáciou niektorých študijných materiálov sa vytvorila možnosť
efektívnejšieho využívania služieb knižnice nielen domácimi, ale i externými používateľmi.
Michal Válka, študent 3. ročníka RKCMBF UK
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Čo robia bohoslovci,

keď „nie sú v škole“

V niekoľkých pohľadoch by som
chcel predstaviť dva projekty, ktoré
sú už akoby súčasťou života nášho
seminára a aj našich životov. Bude to
trošku netradične skôr o mimoškolských aktivitách, no predsa spojených s touto inštitúciou. Čo teda robíme, keď „nie sme v škole“? Týmto
projektom by sme mohli dať prívlastok „dedičné“. Pracovali na nich naši
predchodcovia, teraz ich tvoríme
my, a verím, že po nás prídu tí, ktorí opäť zodvihnú zástavu a budú pokračovať.
Prvým projektom je MINFA – miMiništrantské tábory sú jednou z mimoškolských aktivít brati
ništrantské tábory. Názov MINFA
slavských bohoslovcov.
vznikol z dvoch slov – „miništrantštrnásty šéfredaktor rediguje pravidelne tri čísská fara“, keďže začiatky letných tála za rok. Pôvodne časopis začal vychádzať ako
borov boli skôr improvizované a miništranti počas letných týždňov bývali na neobsadených fa- interná záležitosť poslucháčov teológie, lebo
rách vždy v niektorej malebnej časti Slovenska. ich v seminári žilo omnoho viac ako dnes. VteZa šestnásť rokov existencie tábory zmenili svoju dy mal časopis opodstatnenie aj v takomto rozmere. Prvé číslo ADSUMu vyšlo v januári 1990
kvalitu. Program pripravovaný už počas akademického roka, téma, ktorá sa nesie troma letný- v náklade 500 kusov, text bol písaný na mechanickom písacom stroji. Neskôr prišla myšlienka
mi turnusmi ako základný motív a, samozrejme,
veľa zábavy, hier a výletov. Posledný šestnásty začať časopis vydávať pre verejnosť, pootvoriť
a priblížiť život za múrmi seminára širšiemu pubročník, ktorý sa konal na Považí paralelne v štyliku. V súčasnosti vychádza plne farebne, v nároch obciach, počas troch turnusov navštívilo
klade asi 3000 kusov. Redakčná rada tvorená
vyše 350 chlapcov. Čísla asi hovoria za všetko.
bohoslovcami sa snaží namiešať zaujímavú komKapacita bola naplnená na maximum. Dielo sa
opäť podarilo a už teraz sa mnohí tešia na ďal- bináciu článkov zo života seminára, aktuálnych
spoločenských či cirkevných tém alebo profilov
ší ročník. Pre viac informácií, prípadne fotografií,
vzácnych osobností. Aj s trochou osobnej zainodporúčam kliknúť na www.minfa.sk.
Ďalším projektom, ktorý funguje za bránami teresovanosti tomuto časopisu držím palce a venašej fakulty a seminára, je ADSUM – časopis rím, že i v budúcnosti sa nájdu ochotní a tvoriví
bratislavských seminaristov. ADSUM je v latinči- študenti – bohoslovci, ktorí si dajú tú námahu,
a budú v začatom diele pokračovať. Viac inforne odpoveď na hlas volajúceho „Tu som“. Podmácií na www.adsum.sk.
statným znakom časopisu je takisto odovzdávaMilan Cehlárik, študent 5. ročníka
nie z generácie na generáciu. V súčasnosti už
RKCMBF UK

V Nitre pomáhajú bohoslovci
v hospici a bezdomovcom
Okrem štúdia na teologickom inštitúte a povinností v seminári sa nitrianski bohoslovci podieľajú i na
viacerých ďalších aktivitách v kultúrnej, športovej, ale i sociálnej oblasti. Medzi ne patria najmä pravidelné návštevy v nitrianskom hospici, Dome pokoja a zmieru u Bernadetky, ktorý je zariadením poskytujúcim paliatívnu starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Takto chorí ľudia, ale
osobitným spôsobom aj ich príbuzní, majú svoje individuálne potreby a požiadavky. Bohoslovci sa zapájajú do príprav pravidelných liturgií a ich hudobného sprievodu, pomáhajú pri rozdávaní sv. prijímania, spolu s dobrovoľníkmi organizujú šírenie hospicovej myšlienky medzi ľuďmi, pre ktorých je táto
oblasť stále neznáma. No ich nesmierne cenným prínosom je najmä ľudská prítomnosť pri trpiacich
a chorých, aby neprežívali samotu a necítili sa byť vo finálnej fáze života opustení a zúfalí. Úsmev, pohladenie, vypočutie si životného príbehu, to sú jednoduché, ale najpotrebnejšie hodnoty, ktoré bohoslovci do hospicu prinášajú.
V spolupráci so sestrami Vincentkami zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
bohoslovci tiež pravidelne počas víkendov v centre sociálnych služieb pre bezdomovcov pomáhajú
pri vydávaní stravy. Pre bohoslovcov je to významná skúsenosť, pretože sa formuje ich vzťah k tým,
ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti a sú odkázaní na pomoc iných. Pre týchto ľudí je to skutok,
ktorý im ukazuje, že nie sú každému ľahostajní. Vzájomné spolužitie sa prejavuje najmä v dialógoch
a povzbudeniach. Chudobní, chorí a biedni boli v Ježišových očiach vždy privilegovanou skupinou a
inak to nemôže byť ani v chápaní tých, ktorí chcú Ježiša nasledovať dnes.
Ľuboš Mihálka, študent 3. ročníka RKCMBF UK

Knižnica – palác,
kde sa pracuje
Cieľom knihovníka je v prvom rade spokojný čitateľ. Pracovníčky knižnice RKCMBF UK
to majú uľahčené. Návštevníci sú totiž príjemne naladení už pri vstupe do nových priestorov knižnice na Kapitulskej 15.
Zrekonštruovaná budova s freskami na fasáde ponúka eleganciu mestského paláca,
interiér je ladený v bielej a zlatej farbe v spojení so svetlým drevom. Oko poteší pohľad do
átria a na stredovekú pavlač. Efektne osvetlené schodisko uvedie do študovne a čitárne časopisov s výhľadom na dominanty starej
Bratislavy. Študujúci si tu musia dávať pozor
na hlavu, a to doslova – nachádza sa v krivoľakom podkroví pamiatkovo chráneného objektu.
Sťahovanie z nevyhovujúcich priestorov na
Kapitulskej 19 sa začalo v júni minulého roka
inventarizáciou. Počas horúceho leta knihovníčky s pomocou brigádnikov naplnili a previezli desiatky prepraviek kníh a časopisov.
Nasledovalo ukladanie kníh v novej knižnici
spojené s najnáročnejšou zmenou systému
radenia dokumentov. V novom akademickom
roku knižnica fungovala v obmedzenom režime, vysvätili ju a dali do užívania v novembri
pri oslavách 75. výročia fakulty.
Zmena adresy prospela knižnici nielen po
estetickej stránke. Znamená predovšetkým
viac miesta na uloženie knižničného fondu
a archívnych dokumentov. Podarilo sa funkčne oddeliť hlavné činnosti – služby používateľom ako výpožičky, voľný výber kníh v študovni a prístup na internet, ale i katalogizáciu či evidenciu publikačnej činnosti. Fakulta
má v budove aj konferenčnú miestnosť a študovňu pre pedagógov. Dokopy je používateľom k dispozícii na troch podlažiach vyše 500
štvorcových metrov plochy. To všetko predurčuje knižnicu na nový rozvoj a skvalitňovanie služieb.
Novinkou je bezplatné wifi pripojenie
prostredníctvom projektu Eduroam a predĺžené výpožičné hodiny. Veľkorysé skladové priestory umožnili už v prvých mesiacoch
tohto roka prijať do fondu zvýšené množstvo
novej literatúry. Neustále prebieha aj elektronické spracovávanie starších dokumentov,
ktoré majú význam z historického hľadiska.
Je známe, že okrem pekného prostredia a
obsahu služieb je predpokladom spokojnosti čitateľov aj prístup personálu. Ochota poradiť a úsmev potešia aj najvystresovanejšieho
študenta. Poslucháči iných fakúlt odchádzajú so sľubom, že určite prídu znova. To však
samozrejme neznamená, že aj v tejto knižnici
neplatia isté pravidlá. Čitatelia sa sem musia
vrátiť prinajmenšom preto, aby v danej lehote doniesli späť vypožičanú literatúru. Aby ani
knihovníčkam k spokojnosti nič nechýbalo.
Mgr. Linda Vasiľová, vedúca knižnice
RKCMBF UK
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R o z hovor

Zabudnite na Matlocka!
Realita u nás je úplne iná!
Jej meno pravidelne figuruje v novinách, rozhlasových žurnáloch či večer
ných televíznych správach. Poznávacím znamením je čokoľvek, čo „zaváňa“
zločinom. I napriek tomu, že je v permanentnom kontakte s trestnými činmi,
nestráca optimizmus a pracovný entuziazmus. Odborníčka na trestné právo
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Čo môže mladú, krehkú ženu priťahovať na trestnom práve?
Trestné právo má svoje čaro – v zmysle celej systematiky a logiky, akou je konštruované. A predovšetkým, ja sa vo veľkej miere považujem za trestnú procesualistku. Zaujíma ma práve to skĺbenie
ustanovení trestného poriadku priamo
s výkonom v praxi, s čím súvisí i množstvo problémov, ktoré môže aplikačná
prax priniesť.
Kedy ste sa rozhodli pre právnickú
dráhu? Čo bolo podnetom takéhoto
rozhodnutia?
Vždy som inklinovala k humanitným vedám. Ak mám byť úprimná, od detstva
som chcela byť lekárkou. Akousi hrou
osudu som sa ocitla na prírodovednom
gymnáziu, kde gro predmetov tvorili matematika, fyzika, chémia... Tieto predmety boli až natoľko náročné, že som si
uvedomila, že v tomto smere asi doma
nebudem. Navyše, na lekársku fakultu
boli v tom čase prijímacie skúšky z fyziky
a chémie. Zvážila som preto všetky okolnosti a povedala som si, že lekárska fakulta to teda nebude. Právo bolo u mňa vždy
na druhom mieste. Vždy ma bavili dejiny,
história, veci verejné, politika. A právo je
s nimi úzko spojené. Zvíťazila teda právnická fakulta a nikdy som to neoľutovala.
A dodnes sa smejem, že som doktorka. Aj
keď nie v oblasti medicíny.
Ako odborníčka na trestné právo ste
denne médiami oslovovaná na zhodnotenie aktuálnych káuz. „Portfólio“ je naozaj bohaté – počnúc novelou trestného zákona, cez kauzy verejných činiteľov či známych osobností zo šoubiznisu, končiac horúcou kauzou Gorila. Dá
sa vôbec mať prehľad a komplexné informácie o tomto všetkom, čím sme
dennodenne médiami valcovaní?

Určite dá. Na druhej strane, je to
aj zaujímavé sledovať. A zase – je to
potrebné i kvôli všeobecnému prehľadu. Všetky tieto kauzy využívam
aj pri výučbe, kde ich môžeme analyzovať spolu so študentmi. Čo je
však dôležité, pri takýchto správach
je potrebné vždy si urobiť svoj pohľad na vec. Nie je totiž ničím výnimočným, že mnoho káuz je účelovo vytiahnutých a vykonštruovaných. Treba ich
teda vnímať veľmi opatrne, s dostatočným
odstupom, z odbornej stránky.
Vykonávate okrem pedagogickej činnosti aj súkromnú právnickú prax?
Nie som advokátka, pôsobím však ako
konzultantka v niektorých advokátskych
kanceláriách. Nezastupujem teda priamo
klientov na pojednávaniach, radím však
pri poskytovaní právnej pomoci nielen poškodeným, ale i obvineným.
Práve páchatelia trestných činov sú
asi častou klientelou právnikov – odborníkov na trestné právo. Nevzniká
tam však akýsi morálny rozpor – obhajovať niekoho, kto – možno práve vedome, cielene – ublížil či dokonca zavraždil? Dá sa i v takomto prípade odosobniť sa?
Možno by som to mohla objasniť na
konkrétnom príklade. Ako konzultantka
aktuálne pracujem s kolegom – advokátom na jednom prípade, ide o osobu obvinenú z týrania blízkej a zverenej osoby.
Po tom, ako nám to bolo podané, sme si
urobili istý obraz. Po rozhovore so samotným obvineným a osobami jemu blízkymi
sme však museli pozmeniť tento obraz.
Vždy je potrebné vypočuť si všetky strany a pozrieť sa na prípad z každého uhla.
Keď ide o obhajovanie osoby, ktorá je obvinená zo spáchania trestného činu, advokát sa musí odosobniť, musí dohliadať na

Vizitka
•
•
•
•

•

narodila sa 21. decembra
1967 v Poprade
v roku 1989 absolvovala
štúdium práva na Právnickej
fakulte UK
v roku 1998 získala titul PhD.
pôsobí na Katedre trestného
práva, kriminológie
a kriminalistiky Právnickej
fakulty UK, ako aj na Ústave
štátu a práva SAV
je predsedníčkou Právnej
komisie Akademického senátu
UK, pôsobí vo Výkonnej rade
Spoločnosti pre trestné právo
a kriminológiu, v Komisii pre
trestné právo pri Ministerstve
spravodlivosti SR, v Paneli
expertov Inštitútu pre verejné
otázky a mnohých iných

to, aby mal obvinený zabezpečené všetky práva tak, ako to ukladá zákon. Treba
sa odosobniť a nepozerať na obvineného
„ty si vrah“... Každý má právo na to, aby
mu boli poskytnuté zákonom garantované
práva. Aj tu naozaj platí, že každá minca
má dve strany a pravda je veľakrát niekde
uprostred.
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Pravdou je aj to, že všeobecná kriminalita na Slovensku za posledné tri
roky klesá. Kým v roku 2009 bolo evidovaných spolu 71 655 trestných činov, v roku 2010 to bolo 64 904 trestných činov a v minulom roku 61 203
činov. Naopak, počet vrážd narastá:
84 (v roku 2009), 89 (v roku 2010)
a 96 (v roku 2011). Čím je to podľa
Vás spôsobené?
Celkovo narastá brutalita. Je to zrejme
podmienené aj sociálnou, ekonomickou
situáciou jednotlivých rodín či skupín obyvateľstva. Je pravdepodobné, že brutalita
narastá aj tým, ako sú niektoré veci proklamované v médiách. Mnohokrát je ukázaný iba samotný trestný čin, no chýba aj informácia o tom, že páchateľ bol odsúdený, že sú tam aj sankcie a sú vysoké. Rozhodne je potrebné klásť väčší dôraz aj na
prevenciu a poukazovať na to, že orgány
činné v trestnom konaní skutočne konajú,
že máme celý systém a mechanizmus odhaľovania trestnej činnosti, páchatelia sú
potrestaní.

„Trestné právo
má svoje čaro
– v zmysle celej
systematiky
a logiky, akou je
konštruované.“
Na doplnenie ešte jedna negatívna
štatistika. Mravnostná kriminalita, ktorá zahŕňa znásilnenie, pohlavné zneužívanie, detskú pornografiu a mnohé
iné, presiahla vlani na Slovensku číslo 1000, konkrétne bolo evidovaných
1041 trestných činov, čo je pri tomto
druhu kriminality o 363 trestných činov viac ako v roku predošlom...
To je iba ďalší dôkaz, že tu zlyhávajú už
aj akési základy v rodinách. Samozrejme,
je to iste skĺbenie viacerých faktorov. Jednoznačne je to však ukážka toho, že sa
odkláňame od morálnych princípov, veľa
vecí prestáva byť – obrazne povedané –
„svätých“. Zoberme si ako príklad základné školy. Šikanovanie, stupňovanie násilia, brutalita. Ak dieťa nevie rozlíšiť, čo je
zlé, čo sa nesmie, tak už to je jasná ab-

sencia mravných základov z rodinného
prostredia.
Súdny proces ako taký, obzvlášť
v prípade trestných činov, je aj vďačným námetom filmárov. Za všetky seriály spomeňme aspoň niektoré: JAG
Vojenská generálna prokuratúra, Ally
McBeal, Matlock, Právo a poriadok...
Odrážajú vôbec realitu v našich súdnych sieňach?
Nie, vôbec nie! V minulosti som dokonca i zvykla začínať prvú prednášku z procesného trestného práva slovami: „A teraz zabudnite na Matlocka. Toto vonkoncom nie je naše trestné konanie, toto nie
je náš trestný proces! Realita u nás je úplne iná!“ J Po rekodifikácii trestného poriadku sme sa trošku priblížili k takýmto
filmovým súdnym procesom, ale skutočne len trošku. Predovšetkým tým, že bola
zavedená kontradiktórnosť, ktorá spočíva v tom, že strany – obžalovaný a žalobca v podobe prokurátora – predkladajú a vykonávajú dôkazy. Predtým to vykonával súd. Týmto krokom sme sa aspoň
trošku priblížili k tomu filmovému vedeniu
sporov. Na Slovensku však nie sú vytvorené podmienky na to, aby advokát napríklad niekde po Podunajských Biskupiciach chodil od domu k domu a rozprával sa s ľuďmi. Ľudia nemajú dôvod rozprávať sa s ním. Iná vec je v prípade prokurátora, ktorý si ich môže ako svedkov
predvolať – z úradnej moci. Advokát však
má takéto právomoci značne obmedzené.
Činnosť, že advokát zbiera dôkazy v teréne, to naozaj u nás neodráža realitu. Ak by
som ale mala povedať za seba, celkom sa
mi páči domáca produkcia – Mesto tieňov
či Kriminálka Staré Mesto. Myslím si, že
tieto seriály sú urobené celkom fajn. Na
druhej strane, keď sa pozerám na Súdnu
sieň z odborného hľadiska, vyskytuje sa
tam veľa chýb, ale chápem, že je to výsostne komerčný projekt.
Keď sme už otvorili filmovú tematiku,
akým voľnočasovým aktivitám sa venujete?
Veľmi rada športujem, chodievam do
posilňovne. S dcérkou chodíme hrávať
bedminton. Celé leto trávim na kolieskových korčuliach... Akonáhle sa oteplí, už
som na hrádzi! Okrem športových aktivít
veľmi rada navštevujem múzeá, galérie,
hrady, zámky. Milujem divadlo – divadelné predstavenia rôznych žánrov, činohru,
muzikály, ale aj ťažké, náročné predstavenia, napríklad naposledy ma zaujala hra
Kukura v Divadle Aréna.

„Pri obhajovaní
obvineného
sa vždy treba
odosobniť.
Každý má právo
na to, aby mu
boli poskytnuté
zákonom
garantované
práva.“
A čo knihy Johna Grishama, majstra
právnických thrillerov?
Čítala som jeho diela, ale aj v tejto oblasti mám radšej tvorbu slovenských súčasníkov, napríklad Dominika Dána. Na
nočnom stolíku pri posteli mám trestný zákon a trestný poriadok. J Čítam odbornú literatúru. A keď už si mám vybrať niečo odľahčené, tak sú to opäť diela súčasných domácich autorov z nášho prostredia – Maxima E. Matkina, Evity Urbaníkovej... A tiež rada čítam básne, napríklad
Jána Štrassera.
Možno na záver, čo vám dáva pedagogická činnosť, ktorej sa venujete na
Právnickej fakulte UK?
Asi v prvom rade kontakt s mladými ľuďmi. Študentov mám veľmi rada, aj celkovo pedagogickú činnosť – prednášanie,
odovzdávanie poznatkov, semináre, konzultačné hodiny. A tiež musím spomenúť,
že rada prijímam i spätnú väzbu. Na konci
semestra dávam niekedy študentom anonymné dotazníky, ktoré mi napovedia, čo
sa im na seminári páčilo, čo sa im nepáčilo... Takáto spätná väzba je pre mňa veľmi
dôležitá. Príjemné sú pre mňa aj stretnutia s absolventmi, ktorých som učila. Mnoho z nich mi už povedalo, že aj kvôli mne
sa venujú trestnému právu, lebo môj predmet im dal veľa počas štúdia. A to je naozaj pre pedagóga tým najkrajším uznaním.
Andrea Kučerová
Foto: Archív LK
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Katedra etnológie

oslávila 90. výročie dvojdňovým programom

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK v dňoch 16. a 17. februára 2012 oslávila 90. výročie výučby odboru národopis na Filozofic
kej fakulte UK. Dvojdňový program mal bohaté zloženie, pričom oslavovať sa neoficiálne začalo už o deň skôr. V stredu 15. februára sa v Maďar
skom kultúrnom inštitúte v Bratislave uskutočnila prezentácia publikácie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, s ktorým už od jeho založenia
v roku 1990 katedra intenzívne spolupracuje.

Študentská konferencia,
výstava i kultúra
Prvý deň osláv otvorila celoštátna prehliadka
študentských vedeckých prác (ŠVOK) na ktorej
sa zúčastnili zástupcovia všetkých katedier etnológie a kultúrnej/sociálnej antropológie na Slovensku, teda tí najlepší z univerzít v Nitre, Trnave a Bratislave. Rôznorodosťou tém a teoreticko-metodologických prístupov ilustrovali široký
záber jubilujúceho vedného odboru. V publiku
boli prítomní aj pedagógovia z domácich a zahraničných etnologických pracovísk, ktorí sa po
jednotlivých príspevkoch zapájali do podnetných
diskusií.
Popoludní sa oslavy presunuli do foyeru hlavnej budovy Univerzity Komenského, kde sa konala slávnostná vernisáž výstavy, venovaná dejinám výučby odboru národopis na našej univerzite. V čase svojho vzniku sa vyučoval v rámci odboru geografia, ako vo svojom príhovore spomenula vedúca katedry prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. Vyzdvihla tiež význam a bohatosť dokumentačnej zbierky katedry, vďaka ktorej mohla
výstava vzniknúť.
Podvečer bol venovaný kultúrnemu programu, ktorý v Rusovciach v budove SĽUK-u pripravil so svojimi spolupracovníkmi jeho riaditeľ
doc. Juraj Hamar z Katedry estetiky Filozofickej
fakulty UK. Program bol otvorený pre všetkých
priateľov katedry, spoločne sa piesňami speváckej skupiny Vranky z Nitry či humorom tanečnej
skupiny Všetečníci z Bratislavy nechali unášať
takmer všetky generácie etnológov. Doc. Hamarovi patrí veľká vďaka za skvelý program lahodiaci „etnologickej duši“, ktorý plynule prešiel do
spoločenskej časti večera.

Výstava vďaka fotografickej dokumentácii, kresbám
i textom priblížila výskumy katedry, zahraničnú spo
luprácu i ďalšie aktivity. Bolo tu možné vidieť napr. aj
fotoaparát používaný pri výskumoch v 60. a 70. ro
koch či diktafón z 80. a 90. rokov. Foto: OVV RUK

Slávnostné zhromaždenie v Moyzesovej sieni pri príležitosti 90. výročia vzniku odboru náro
dopis/etnológia na Filozofickej fakulte UK. Foto: Petra Rezničáková

Slávnostné zhromaždenie
v Moyzesovej sieni
V piatok sa Moyzesova sieň stala dejiskom
slávnostného zhromaždenia k 90. výročiu výučby odboru národopis. Program otvoril absolvent katedry z roku 2008 Mgr. Pavol Bereza
majstrovskou hrou na španielsku gitaru. Prvým
príhovorom vzácnych hostí, domácich aj zahraničných, pedagógov katedry, jej absolventov a
študentov pozdravila vedúca katedry profesorka Marta Botiková, absolventka katedry z roku
1978. Nasledovali príhovory viacerých absolventov a zástupcov spolupracujúcich inštitúcií.
Dekan Filozofickej fakulty UK profesor Jaroslav Šušol vyzdvihol pri tejto slávnostnej príležitosti prínos nedávno nečakane zosnulého člena
katedry docenta Ladislava Mlynku, absolventa
katedry z roku 1978, a odovzdal jeho manželke
Márii Mlynkovej pamätnú medailu FiF UK, udelenú in memoriam.
Doc. Magdaléna Paríková spolu s prof. Jánom Podolákom uviedli do života vydanie nového, už tridsiateho štvrtého ročníka odborného
periodika slavistov Ethnologia Slovaca et Slavica, vydávaného katedrou už od roku 1968. Profesor Ján Podolák, zakladateľ periodika, vo svojom príhovore predstavil situáciu v čase jeho
vzniku a tiež spomínal na radosti a starosti spojené so svojím aktívnym pôsobením na katedre. Program v prekrásnom prostredí Moyzesovej
siene moderovaný súčasnými pedagógmi kated-

ry doc. Hanou Hlôškovou, absolventkou z roku
1978, a Dr. Jurajom Jantom, absolventom z roku
1999, poctili svojou prítomnosťou viacerí absolventi odboru, poslucháči Univerzity tretieho
veku a tešili sme sa, že prišli aj súčasní študenti
odboru etnológia.

Neformálne
ukončenie osláv
Popoludnie bolo vyhradené exkurzii pre členov katedry a jej hostí do Pezinka, kde sa uskutočnila prehliadka Shaubmarovho mlyna na Cajle. V priestoroch mlyna sa nachádza aj galéria insitného umenia patriaca pod Slovenskú národnú
galériu, ktorou účastníkov sprevádzala jeho kurátorka PhDr. Katarína Čierna, absolventka katedry z roku 1978. Po prehliadke Shaubmarovho mlyna program pokračoval návštevou Malokarpatského múzea v Pezinku. Oslavy tu boli vydarene ukončené prehliadkou múzea a výkladom someliéra Mgr. Ľubomíra Janečku, ktorý
oboznámil hostí so špeciálnymi vlastnosťami malokarpatských vín, ktoré účastníci exkurzie mali
možnosť aj degustovať.
Oslavy 90. výročia výučby odboru národopis
na Filozofickej fakulte UK sa uskutočnili v rámci celofakultných osláv v jubilujúcom akademickom roku FiF UK. Výstavu venovanú výročiu si
bolo možné pozrieť do 22. marca vo foyeri hlavnej budovy UK.
Mgr. Linda Šimeková, FiF UK
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Študenti z Jekaterinburgu

na praxi v Univerzitnej lekárni

V dňoch 20. 1. – 3. 2. 2012 absolvovalo lekárenskú prax v Univerzitnej lekárni Farmaceutickej
fakulty UK päť študentov Farmaceutickej fakulty Uralskej štátnej lekárskej akadémie (Ural Sta
te Medical Academy). Študenti z Jekaterinburgu mohli absolvovať prax vďaka stretnutiu a doho
de dekana Farmaceutickej fakulty Uralskej štátnej lekárskej akadémie a prof. Dr. Andreja Gavrilo
va a predstaviteľa FaF UK prodekana pre zahraničné vzťahy a rozvoj doc. RNDr. P. Mikuša, PhD.
Lekárenská prax ruských študentov predstavovala pilotný prieskum podmienok, ktoré majú ofici
álne potvrdiť nadviazanie spolupráce medzi oboma fakultami.
Študenti 4. ročníka z Jekaterinburgu sa mali
ako prví možnosť prakticky oboznámiť s lekárenskou praxou na Slovensku, ktorú absolvujú i naši
študenti v 8. a 9. semestri štúdia FaF UK. V rámci lekárenskej praxe mali ruskí študenti možnosť
navštíviť i ďalšie lekárne, ako Lekáreň Trnavské
mýto, kde sa im venovala RNDr. M. Procházková ako zodpovedný farmaceut a majiteľ v jednej osobe, Lekáreň Kozia brána, ktorú vedie
RNDr. F. Hobinka, kde mali možnosť cítiť históriu
a význam lekární ako zdravotníckych zariadení.
Popri praxi v Univerzitnej lekárni absolvovali exkurziu niektorých pracovísk FaF UK. Na katedre teórie liečiv boli mimoriadne nadšení laboratóriami, v ktorých sa učia naši študenti. Na katedre galenickej farmácie, oddelenie technológie pevných liekových foriem sa im venoval docent Žabka. Navštívili aj centrum excelentnosti, v ktorom ich sprevádzal docent Mikuš, katedru organizácie a riadenia farmácie, kde si pozreli laboratória vybavené počítačmi a programami, ktoré sa používajú pri výučbe študentov,
kde sa im venoval zástupca katedry docent Majtás. Pozreli si aj katedru farmaceutickej chémie,
na ktorej ich prijala vedúca docentka Sedlárová. Mimoriadne sa im venoval doktorand katedry PharmDr. Maruniak, vďaka ktorému študenti
mohli vidieť i niektoré pamätihodnosti Bratislavy.
Okrem praxe v Univerzitnej lekárni FaF UK
mali študenti možnosť jeden deň praxovať v Lekárni Sv. Alžbety Onkologického ústavu na Heydukovej ulici. S uvedeným pracoviskom má fa-

kulta podpísané memorandum o spolupráci.
Prax bola pre študentov veľmi zaujímavá vďaka
RNDr. Zonnenscheinovi, ktorí pripravil pre nich
praktické úlohy.
Do programu praxe bola zaradená i návšteva
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL), kde
sa oboznámili s činnosťou a postavením ústavu
v rámci registrácie liekov, informatiky, oddelenia
inšpekcie, liekopisu, ako aj oddelenia mikrobiológie a chémie, kde ich sprevádzala RNDr. Čemická s anglickým výkladom o náplni týchto pracovísk.
V rámci spoznávania Bratislavy navštívili i budovu našej Univerzity Komenského i Univerzitnú
lekáreň, kde vykonávali lekárenskú prax. Pozreli
si Aulu UK, ako aj Rektorskú sieň s obrazmi rektorov UK i tabuľou s menami čestných doktorov,
na ktorej našli aj mená známych ruských odborníkov v oblasti farmácie.
V posledný deň praxe boli na exkurzii vo veľkodistribučnej firme Unipharma, kde sa oboznámili so spôsobom, akým sa liek dostáva do lekárne. Tá tvorí predposledný krok na ceste k pacientovi.
Poďakovanie patrí predovšetkým pracovníkom Univerzitnej lekárne, ale i všetkým menovaným i nemenovaným. Verím, že sa nám podarilo odborne a organizačne pripraviť prax pre študentov k plnej spokojnosti a verím, že tento pilotný projekt prinesie ďalšie rozšírenie zahraničných kontaktov v oblasti edukácie a vedy.
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.,
FaF UK

Workshop
Martenica 2012

Jarné zvyky a obyčaje súvisia s nástupom
vegetačného obdobia a v jednotlivých krajinách majú rôzne podoby. Prvý marec sa v Bulharsku spája s rituálnym zvykom venovať príbuzným, blízkym a priateľom bielo-červený
ozdobný predmet, ktorý mal funkciu amuletu a bol symbolom zdravia, úrody a plodnosti.
Tradične sa zhotovoval z bielej a červenej vlny,
bavlnenej priadze, zriedkavejšie z ľanových
alebo hodvábnych vláken, pričom biela farba bola alegorickým vyjadrením čistoty a šťastia, červená symbolizovala krv a život.

Sviatok, ktorý sa spája s viacerými ľudovými legendami a obradovými zvykmi, sa nazýva
Baba Marta a bielo-červená ozdoba martenica
alebo martenička, keďže majú bezprostredný súvis s prvým marcovým dňom a bulharské
pomenovanie tretieho mesiaca v kalendárnom
roku znie „mart“. Baba Marta je mytologická
postava zhrbenej a popudlivej starej ženy, ktorej uctievanie má korene v pohanskom folklóre celej oblasti Balkánskeho polostrova. Aby
vrtošivá Marta nemala dôvod hnevať sa, všetky domy, dvory a stodoly museli pred jej príchodom žiariť čistotou. Pôvodne sa spletené
bielo-červené šnúrky uväzovali okolo zápästia
alebo hrdla, neskôr nadobudli podobu navzájom previazaných bielych a červených strapcov, ale aj postavičiek muža a ženy. Proti urieknutiu sa napríklad do marteníc vplietal modrý
korálik. V niektorých krajoch Bulharska majú
popri klasickej bielo-červenej farbe aj iné zafarbenie, napríklad v Rodopách sa vyskytujú v
zelenej, modrej alebo ružovej modifikácii.
Rôzne techniky výroby marteníc si vyskúšali študenti Filozofickej fakulty UK v rámci kurzu „reálie Bulharska“ pod vedením riaditeľky
Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave Cveteliny Genčevovej a učiteľov Pavlina Coneva a Ivana Nikolova. V príjemnej tvorivej atmosfére sa dozvedeli aj o ďalších tradičných bulharských jarných
zvykoch a sviatkoch. Milé stretnutie umocnila pani riaditeľka interpretáciou bulharských
ľudových piesní, čo prítomní ocenili spontánnym potleskom. Uvítali aj informáciu, že v rámci kurzu sa pripravujú ďalšie podujatia, ako napríklad ukážky choreografie bulharských ľudových tancov.
doc. Darinka Dončeva, PhD.,
Katedra slovanských filológií FiF UK
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V New Yorku majú viac peňazí,
					
u nás to chce viac kreativity
Fotografka, módna blogerka, copywriterka a najnovšie i režisérka. Marika Majorová (36) v roku
2000 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK. Po desaťročnom kreatívnom pôsobení
v oblasti reklamy, v ktorej získala množstvo ocenení, sa rozhodla osamostatniť. Momentálne sa
ako spolumajiteľka kreatívneho štúdia spolu so svojím kolegom venuje režisérskemu spracova
niu reklamy. Pred dvomi rokmi sa vrátila k svojmu koníčku – fotografovaniu a zaradila sa k najvi
diteľnejším slovenským módnym blogerom na slovenskej scéne.

Foto: Jakub Gulyás

Priznávate, že vás to odjakživa ťahalo k móde. Vyštudovanú ale máte propagáciu v kombinácii s nemeckým jazykom
a literatúrou. Prečo ste sa rozhodli študovať túto oblasť?
Ešte na gymnáziu som mala obdobie, keď
ma zaujímala móda a módne návrhárstvo.
Chodila som na kreslenie do ľudovej školy
umenia. Po strednej škole som sa najprv hlásila na VŠVU na módne návrhárstvo, kam ma
nezobrali. Chcela som to vyskúšať ešte raz.
Preto som začala chodiť na kreslenie k jednému akademickému maliarovi a pre vyplnenie času intenzívne na angličtinu. Medzitým
som sa dozvedela, že existuje štúdium propagácie. Zaujalo ma to, pretože môj otec má
vyštudovanú žurnalistiku. Propagácia zahŕňa marketingové rozmýšľanie a zároveň aj to
„kreatívno“, ktoré ma zaujímalo. Bol to teda
mix vecí, ktoré mi boli blízke. V tom období sa
boom marketingu ešte len začínal a štúdium
malo za sebou len rok fungovania.
Ako ho po rokoch hodnotíte?
Myslím si, že štúdium ovplyvnilo aj to, že
sme začali študovať v období, keď sa odbor
len formoval. Prvý rok sme dokonca študovali na katedre žurnalistiky. Až v druhom ročníku sme prešli na katedru propagácie (pozn.:
dnes Katedra marketingovej komunikácie
FiF UK). Myslím si, že aj naši profesori hľadali vhodnú formu. Pozitívne hodnotím, že
štúdium mi dalo všeobecný rozhľad, a najmä priestor pracovať v praxi. Úprimne povedané, študovať propagáciu a nemať spojenie
s praxou, je nedostatočné. Na prácu v reklame človek potrebuje v prvom rade talent a cítenie, a potom veľa času stráveného v práci. Školský teoretický background je dobrý na
rozhľad, ale v praxi nerozhoduje.
Kariéru ste odštartovali v jednej reklamnej agentúre ako copywriterka. Dnes

máte vlastné kreatívne štúdio. V reklamnom biznise sa teda pohybujete už viac
ako 11 rokov... Ako sa zmenila slovenská
reklama za ten čas?
Mám pocit, že v tej dobe sa všetko veľmi
rýchlo vyvíjalo. V tejto oblasti sme tu mali 40
rokov vákua, zatiaľ čo vo svete prebiehal vývoj prirodzeným spôsobom. Potom sme zrazu naskočili na rozbehnutý vlak. Ľudia v reklame sa snažili aplikovať trendy zvonka na naše
pomery, a keďže ľudia neboli zvyknutí na taký
reklamný nápor, bolo to úspešné obdobie pre
reklamu. Nebola vnímaná tak negatívne. Bol
to trochu „divoký Východ“. Odvtedy sa štruktúra trhu, agentúr, klientov vyprofilovala. Situáciu opäť zmenila kríza, ktorá spôsobila zánik
niektorých menších a stredných reklamných
agentúr. Väčšie agentúry sa
totiž musia zameriavať aj na
klientov menších ako v minulosti, aby prežili.
Ako si spomínate na
svoje vlastné začiatky?
Mám na to skvelé spomienky. Keď som sa hlásila na pozíciu copywritera, nerozumela som tomu,
čo vlastne robí. Keď som
sa dostala do praxe, zrazu sa na mňa valilo množstvo informácií a veľa som
sa učila. Mala som šťastie,
že som bola v agentúre, v
ktorej bola vôľa venovať sa
novým ľuďom. Nie všade
to tak funguje. V dnešnej
dobe o to viac. Mladí ľudia
sú rovno hodení do vody.
Z tohto hľadiska to bolo super. Stretlo sa nás tam veľa
mladých ľudí. Bola to dobrá
komunita.
Čím vás osobne baví reklama?
Po takmer dvanástich rokoch sa môj pohľad na reklamu už začína meniť.
Dnes ma bavia úplne iné
veci, ako ma bavili na začiatku. Vždy som mala rada obdobie príchodu spoločnosti na trh, keď sa nastavuje
identita značky, komunikácia značky, stratégia, keď

sa hľadá marketingový priestor na trhu pre
produkt alebo značku, určuje sa brand idea
i klienti, na ktorých sa bude orientovať... Pre
značku to má zásadný význam. Dnes sa venujem najmä režisérskemu spracovaniu reklamy, ktoré je výtvarnejšou a exekučnou časťou, ale aj tam je priestor ovplyvňovať spot
a vložiť doň vlastný pohľad.
Za svoje diela ste pre agentúru získali desiatky ocenení v slovenskej aj zahraničnej konkurencii. Ako to vnímate?
Víťazné diela sú vždy prácou tímu ľudí
z agentúry. Podľa mňa každý, kto kreatívne
tvorí v reklame, chce, aby jeho prácu ocenili. Tvoriví ľudia sú trochu márnomyseľní. Keďže ich práca je veľmi sebarealizačná, berú to
osobne. Každý by chcel, aby boli jeho die-
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la oceňované. Ocenenie je ako pohladkanie,
je to príjemné.
Ocenením je aj to, keď vaše slogany
z reklamy medzi ľuďmi priam zľudovejú.
Áno. To je trochu iný „level“. Napriek všetkej vede a prieskumom niekedy na ľudí pôsobia úplne iné veci, ako by tvorca predpokladal. A to, čo by fungovať malo, niekedy vôbec nezaberie. Je to zvláštna chémia, ktorá
sa nedá presne vypočítať. Keď sa myšlienka v
reklame ľuďom zapáči a slogan zľudovie, je to
zázračný moment. Vtedy vieme, že sme brnkli
na tú správnu strunu. Je zábavné, keď počujem ľudí, ktorí opakujú myšlienky z našej reklamy.
Od roku 2010 sa realizujete aj ako módna blogerka na webe pod pseudonymom
Tonbogirl. Fenomén fashion blogerov sa
v posledných rokoch rozmohol aj na Slovensku. Svoje objekty na ulici sama fotografujete. Ako ste sa k tomu dostali?
Zahraničné blogy na túto tému som sledovala už dlhšie. Fotografia ma odjakživa priťahovala a zaujímala. Bola to dobrá kombinácia:
fotografovanie, móda a nápaditosť. Na ulici
som totiž stretávala ľudí, o ktorých som mala
pocit, že patria na streetstylový blog. Chcela som ukázať, že aj u nás sú ľudia, ktorí majú
vkus, odvahu, nápady... A bolo mi jasné, že
Scott Schuman tak skoro do Bratislavy fotiť
nepríde. Povedala som si, že by to bolo niečo
pre mňa a tak to vlastne celé vzniklo.
Za pomerne krátky čas ste si získali
množstvo fanúšikov, čím to podľa vás je?
Podľa mňa to bolo dobre načasované. Začala som publikovať v dobe, keď boli módne
blogy na vzostupe. V roku 2011 aj mainstreamové médiá objavili fenomén blogerov a začali o tom písať. Mala som iba šťastie, že si
všimli práve mňa a venovali mi priestor. Existuje veľmi veľa blogov, ale podľa mňa ľudia
vedia vycítiť, či sú tvorené s vášňou a úprimne, alebo je to len hra na „niečo“. Takisto si
myslím, že tu bol hlad po tejto téme. Ľudia
boli zvyknutí na profesionálne módne editoriály v časopisoch, ktoré módu podávajú zo
svojho uhla pohľadu. Blogy sú však o tom, čo
nosí ulica. Podľa mňa je to pre bežných ľudí
veľmi inšpiratívne.
Globálne internetové vydanie magazínu
Elle s redakciou v New Yorku vás oslovilo, aby ste pre nich fotili módu Bratislavy.
Ako je na tom naša móda?
Nuž, fotiť Bratislavu popri mestách ako
Londýn, Paríž, Rio de Janeiro alebo Barcelona – to bola veľká výzva. Zároveň som sa cítila
poctená, že som mala šancu ukázať aj módu
nášho mesta v tomto výbere. Móda je veľmi
živá vec, ktorá sa neustále mení. Myslím si,
že aj vďaka boomu módnych blogov ľudia sledujú túto scénu a snažia sa nimi inšpirovať.
Fotím síce módu, ale mám pocit, že je to viac
o ľuďoch. Značky ako H&M, Zara a ďalšie sú
celosvetové. Ten istý kus oblečenia môžete
nájsť v rôznych svetových mestách. Globálnosť tu je, či chceme alebo nechceme. Rozdiel je podľa mňa v tom, čo tí konkrétni ľudia zo seba vyžarujú, či majú odvahu a seba-

istotu. Ako vedia iné lokálne veci zapracovať
do svojho oblečenia. Či používajú vintage oblečenie alebo second handy. Takisto je to aj
o peniazoch. V New Yorku si nepomerne viac
ľudí môže dovoliť drahé „uletené“ kabelky.
U nás to chce viac kreativity.
Máte sen? Je nejaký projekt, ktorý by
ste chceli v budúcnosti uskutočniť?
Je tu veľmi veľa možností. Vyskúšala som
už fotiť módu ulice, ktorá je autentická. V budúcnosti by som si chcela skúsiť aj módnu fotografiu, módne editoriály. Ťahá ma to však aj
k dokumentárnej fotke. Momentálne rozbieham jeden projekt s česko-slovenským portálom „incolour.sk“, ktorý mapuje česko-slovenskú kultúru, projekty, webstránky. Plánujeme spustiť fotografický portál o zaujímavých
interiéroch zaujímavých ľudí. Veľmi sa teším
na to, že sa budem môcť pozrieť ľuďom do
domu, pracovných priestorov či do ateliéru.
Mnoho ľudí u nás býva v bytoch, ktoré nie sú
architektonicky veľkolepé, ale ja rada sledujem, ako práve ľudia dodávajú charakter svojmu priestoru cez svoju osobnosť. Chceme

zachytiť práve tú osobitosť. Teraz práve zbieram námety na osobnosti.
Páči sa vám byť všestranne orientovanou?
Áno. Nikdy som si nevedela predstaviť, ako
môžu niektorí ľudia z generácie našich rodičov začať po vysokej škole niekde pôsobiť
a pracujú tam až do dôchodku. Celý život sa
tak venujú jednej téme. Dnes, keď sa človek
poobzerá okolo seba, vidí množstvo ľudí, ktorí
neraz dokážu zo dňa na deň radikálne zmeniť
pôsobenie. Asi to so sebou priniesla aj táto
doba. Navyše, dnes sú možnosti na to, aby
človek mohol robiť svoje hoby popri práci.
Mám množstvo nápadov na rôzne smery realizácie, len keby bolo viac toho času. V blízkej budúcnosti by som rada skĺbila so svojím
životom aj rodinu. Celkom si viem predstaviť,
ako chodím po vonku s kočíkom alebo dieťaťom v šatke a foťákom v ruke. To by ma bavilo,
aj sa na to celkom teším.
Lenka Miller
Foto: Marika Majorová
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Študentská konferencia
			

o medziamerických vzťahoch

Na začiatku letného semestra sa študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK rozhodli urobiť viac, ako sa od nich očakávalo. Vykročili na
cestu, do cieľa ktorej prišli 16. februára 2012. Študentská konferencia o medziamerických vzťahoch sa konala na pôde Filozofickej fakulty UK pod
záštitou Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK. S iniciatívou zorganizovať konferenciu prišla študentka Jana Hulová a spolu so Zuzanou Ron
covou, Martinou Bednárikovou a Máriom Kyseľom pretavila svoje predstavy v skutočnosť.

Študenti konferenciu nielen zorganizovali, ale
predstavili sa aj v úlohe rečníkov. Ich príspevky
vznikali v spolupráci s odborníkmi z rôznych univerzít v Európe alebo USA. Prednášky odzneli
v angličtine, portugalčine, španielčine a poľštine
a študenti tlmočníctva ich tlmočili do slovenčiny.
Konferenciu podporila tiež Univerzita v Grazi
a jej Centrum inter-Amerikanistiky – CIAS – ktoré poskytlo študentom množstvo materiálov a vyslalo hlavného rečníka Mag. Phil. Georga Schendla, ktorý svojou prednáškou otvoril konferenciu
a predstavil interamerikanistiku ako nový odbor.
Organizátorka konferencie Jana Hulová ponúkla
slovenský pohľad na medziamerické štúdiá a ich
prínos pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva. Prednáška vznikla v spolupráci s Prof. Josefom Raabom z Duisburg-Essenskej univerzity
a Prof. Ullou Kriebernegg z Grazskej univerzity.
Hlavnou myšlienkou konferencie bolo poukázať na to, že Amerika nie je len USA, ale je to
komplex štátov, ktoré spolupracujú a navzájom
sa ovplyvňujú. V portugalčine predstavila Zuzana Roncová najväčšiu krajinu Latinskej Ameriky
– Brazíliu. Zaoberala sa jej vzťahmi s ostatnými
krajina Latinskej a tiež Južnej a Severnej Ameriky. Odbornú konzultáciu k tejto prednáške poskytol Dr. Alcides Murtinheira z Viedenskej univerzity.
Lenka Hudečeková sa venovala Kanade a jej
histórii, vzťahom s ostatnými krajinami Ameriky z ekonomického a spoločenského hľadiska. Prednášku zostavila v spolupráci s Prof. Ullou Kriebernegg a tiež vďaka materiálom a Paulom Williamsom z Kanadského veľvyslanectva vo
Viedni. Kanadskú časť konferencie, prednášku
aj prezentáciu mladých kanadistov, si prišla vypočuť aj Kathy Bunka, charge d‘affaires z Kancelárie Kanadského veľvyslanectva v Bratislave.
Ďalším jazykom konferencie bola španielčina.
Hana Kaňuková predstavila problematiku pohraničia USA a Mexika. Zamerala sa nielen na stav-

bu pohraničného múru, či fabriky známe pod názvom maquiladoras, ale priniesla i pohľad umelcov z tejto oblasti a svoju prednášku okorenila
aj malým divadlom. Svoj príspevok konzultovala
s Dr. Luisom San Vicente Portes zo Štátnej univerzity Montclair, USA a Dr. Mariettou Messmer
z Groningenskej univerzity.
Keď hovoríme o Amerike, nemôžeme zabudnúť ani na jej pôvodných obyvateľov. Preto po-

čas konferencie odznela aj prednáška Martiny
Bednárikovej o Čerokézoch. Martina predstavila
najvýznamnejších členov tohto kmeňa, ako bol
Sequoyah či John Rossa a venovala sa aj Ceste sĺz, čiže nútenému presunu z ich vlasti do rezervácií. Hlavným konzultantom tejto prednášky
bol Mgr. Igor Zmeták, PhD., z Univerzity Komenského.
Akademickú časť konferencie uzavrel Mário
Kyseľ prednáškou v poľštine. Poliakov v Amerike priblížil nielen zo sociologického hľadiska,
ale ponúkol aj lingvistický pohľad na problematiku migrácie a vzájomné pôsobenie jedného jazyka na druhý. Na tejto prednáške sa odborne
podieľala aj Dr. Kinga Wawrzyniak z Univerzity
Komenského.
Konferencia sa uskutočnila vďaka podpore
sponzorov – Poľského inštitútu, Portugalského
inštitútu a kníhkupectva Oxford Bookshop.
Jonatan Mårtensson raz povedal, že úspech
nezískame veľkým krokom v budúcnosti, ale
malým krokom, ktorý sa odvážime urobiť v tejto chvíli. Dvanásť študentov našej katedry sa odvážili tento krok urobiť a uspeli. Konferencia sa
stretla s pozitívnym ohlasom v radoch študentov
i vyučujúcich a správy o nej sa dostali aj za hranice Slovenska.
Jana Hulová, študentka FiF UK
Foto: Katarína Koreňová

XVI. fakultná

vedecká konferencia JLF UK

Začiatok februára bol na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine (JLF
UK) venovaný doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom. Dňa 10. 2. 2012 sa pod záštitou
dekana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc., a Vedeckej komisie JLF UK uskutočnila už XVI.
fakultná vedecká konferencia. Bola podporená projektom Európskeho sociálneho fondu s názvom „Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine“.
Konferencia priamo nadväzovala na dvojdňový Kurz metodológie vedeckej práce určený pre
študentov tretieho stupňa štúdia v dennej i externej forme. Jej program tvorili prednášky zodpovedných riešiteľov grantov UK za rok 2011, ktorých prišli podporiť školitelia a kolegovia z pracovísk. Pre mladých vedcov to bola ďalšia možnosť na pôde vlastnej fakulty prezentovať a obhajovať výsledky svojej práce, diskutovať a lepšie sa navzájom spoznať. Prednášajúci kvalitou svojich prác potvrdili, že sú zárukou
kontinuity vedecko-výskumnej
činnosti na JLF UK.
Andrea Čalkovská, JLF UK
Pri otvorení konferencie sa jej
účastníkom prihovoril prof. RNDr.
Ján Lehotský, DrSc., predseda Ve
deckej komisie JLF UK.
Foto: Milan Šulov

25

aktivit y našich študentov

Jednota v mnohosti
Pod týmto názvom sa študenti denného doktorandského štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK (EBF UK) rozhodli zorganizovať teo
logickú konferenciu mladých vedeckých pracovníkov. Konala sa v dňoch 9. – 11. februára 2012 pod záštitou dekana EBF UK na pôde fakulty.

Pre každého vedeckého a výskumného pracovníka je pozitívne, ak má možnosť stretnúť sa
a diskutovať s ľuďmi, ktorí sa pohybujú v rovnakej oblasti. Deficit kontaktu takéhoto druhu sme si uvedomili aj my teológovia a oslovili sme všetky teologické fakulty na Slovensku a v Českej republike s možnosťou zúčastniť sa konferencie pre doktorandov. Vzhľadom
na to, že išlo o prvý ročník konferencie, príjemne nás prekvapil záujem. Privítali sme 20 študentov z rôznych teologických fakúlt na Slovensku aj v Českej republike (z Prešovskej univerzity, Univerzity J. Selyeho v Komárne, Univerzity Karlovej v Prahe, Jihočeskej univerzity v Čes-

kých Budějovicích, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trnavskej univerzity). Aj tento záujem nám potvrdil, že mladí teológovia majú potrebu a túžbu vzájomne sa obohacovať o svoje
poznatky a pokroky vo výskumnej práci.
Konferencia prebehla v šiestich blokoch,
pričom v každom odzneli štyri 15-minútové príspevky s následnou panelovou diskusiou. Mali
sme možnosť nanovo si uvedomiť, že teológia poskytuje širokú paletu zameraní. Taktiež
aj potrebu, aby bola teológia zaraďovaná čoraz
viac do interdisciplinárneho dialógu. Príspevky
sa venovali rôznym zaujímavým témam a problematike z oblastí Starej aj Novej zmluvy, religionistiky, cirkevných dejín, dogmatiky, praktickej
teológie, filozofie aj psychológie.
Možno skonštatovať, že sa nám podarilo
naplniť všetky ciele, ktoré sme si pri plánovaní tejto konferencie stanovili. Vytvorili sme totiž priestor, aby sa študenti teologického doktorandského štúdia stretli a vzájomne sa oboznámili so svojimi témami, na ktorých pracujú.
Dali sme im možnosť prezentovať a predstaviť svoje vedecké a výskumné pokroky. Otvorili sme priestor na podnetné a zaujímavé diskusie. Nadviazali sme kontakty, ktoré budú pri na-

šej ďalšej práci užitočné. Podarilo sa nám spojiť ľudí z rôznych kresťanských cirkví, čo má nepochybne veľký ekumenický význam. Spoločným menovateľom pre všetky ciele bol aspekt
jednoty v mnohosti, ktorý spojil ľudí z rôznych
fakúlt, rôznych národností, rôznych vierovyznaní, s rôznym vedeckým zameraním. Napriek tejto mnohosti sa ukázalo, že naša jednota je nielen v teológii, ale najmä vo viere v Trojjediného Boha.
Všetci účastníci odchádzali nesmierne spokojní a vyjadrili túžbu, aby sa z tejto konferencie
stala každoročná tradícia. To je zároveň ďalší
z našich cieľov, ako aj tlač vedeckého zborníka
z konferencie. Na jeho príprave sa bude pracovať v nasledujúcich týždňoch.
Chcel by som sa poďakovať vedeniu EBF
UK za poskytnutie priestorov a možnosť túto
vydarenú konferenciu zorganizovať, taktiež
všetkým, ktorí sa zaslúžili o jej plynulý a profesionálny priebeh. Som úprimne rád, že sa nám
spoločne darilo nachádzať a vytvárať jednotu
v mnohosti.
Mgr. Richard Schön, doktorand
na Katedre praktickej teológie EBF UK

Psychologická konferencia
(nielen) o doktorandoch a pre doktorandov
V dňoch 30. – 31. januára 2012 sme sa s kolegyňami, externými doktorandkami, z Katedry logopédie PdF UK (PhDr. Miroslavou Schöffelovou
a Mgr. Janou Antalíkovou) aktívne zúčastnili na druhom ročníku doktorandskej psychologickej konferencie „PhD Existence II.“ v Umeleckom cen
tre Konvikt v Olomouci.
Baroková budova bývalého jezuitského konviktu je jednou z najstarších súčastí Olomouckej univerzity. Umelecké centrum Univerzity Palackého, ktoré zastrešuje päť umenovedných
a umenovýchovných katedier filozofickej a pedagogickej fakulty, nie je len pracoviskom určeným
na výučbu a výskum, ale je zapojené do každodenného kultúrneho a umeleckého života. Tento
druhý ročník s bohatou medzinárodnou účasťou
prebiehal paralelne v hlavnej prednáškovej sále
a troch menších posluchárňach, kde sa uskutočňovali okrem prednášok aj workshopy.
Prvý deň v hlavnej prednáškovej miestnosti
bol venovaný vyžiadaným prednáškam na tému
doktorandského štúdia psychológie z niekoľkých perspektív. Prednášajúci predniesli veľmi pútavo vlastné skúsenosti z doktorandského
štúdia, ako aj z pobytov v zahraničí. Veľmi zaujímavou súčasťou bol aj celý blok netlmočených
prednášok prednesených v angličtine, kde zahraniční hostia predstavili úroveň doktorandského štúdia v Holandsku, Veľkej Británii, ale taktiež porovnanie systémov v Severnej Amerike,
Európe, či Japonsku. Obsah konferencie tvorili aj odborné príspevky z rôznych oblastí psychológie a príbuzných odborov. Aj naše príspev-

ky Kognitívne predpoklady aritmetických schopností u predškolákov (Antalíková, J., Mikulajová,
M.) a Diagnostika exekutívnych funkcií Vengerovým subtestom kreslenia vzorky podľa diktátu (Zubáková, M., Mikulajová, M., Schöffelová,
M.) obohatili dopoludňajší vývinový blok druhého dňa.
Súčasťou konferencie bola aj súťaž prezentovaných posterov, ako
aj súťaž komiksov zo života študentov – doktorandov. Na konci prvého dňa mali účastníci konferencie možnosť zúčastniť sa komentovanej prehliadky historického objektu, v ktorej sa konferencia konala. Vo večerných hodinách pokračoval spoločenský večer s hudbou a občerstvením v príjemnej atmosfére Jazz Tibet Klubu. Musím konštatovať,
že celá akcia, organizo-

vaná Katedrou psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci bola po odbornej, organizačnej a ľudskej stránke výborne
zvládnutá. Teším sa už na ďalší ročník.
Mgr. Martina Zubáková, doktorandka
na Katedre logopédie PdF UK
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Prvá dáma

slovenského vinohradníctva
navštívila Prírodovedeckú fakultu UK
Pani Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., je dnes legendou slovenského vinohradníctva. Počas viac
ako päťdesiatich rokov vytrvalej práce sa jej podarilo vyšľachtiť 13 stolových, 5 bielych a 8 mod
rých muštových odrôd viniča hroznorodého. Jej „deťmi“ sú napr. biely Devín a modrý Dunaj, kto
ré Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárstva v Bratislave schválil už v roku 1997
spolu s ďalšími tromi stolovými odrodami. V uplynulom roku k uznaným odrodám pani inžinier
ky Pospíšilovej pribudlo ďalších 5 stolových a pre potešenie milovníkov vína aj 2 biele muštové
a najmä vynikajúcich 7 modrých muštových odrôd.

Hoci minulý režim sa k vzdelaným a samostatne mysliacim ľuďom ako pani Pospíšilová nestaval priateľsky, nedala sa odradiť prekážkami ani
neprajnosťou a pevne kráčala svojou cestou. Vytýčila si neľahký cieľ – vyšľachtiť modré odrody
viniča, ktoré by v našich slovenských pestovateľských podmienkach dosahovali parametre potrebné na výrobu plných a harmonických červených vín francúzskeho typu. Okrem toho mnoho úsilia venovala stolovým odrodám, ktorých
šľachtenie je ešte náročnejšie vďaka širokej škále požiadaviek kladených na tento typ hrozna určeného na priamu konzumáciu.
Pani inžinierka Pospíšilová v závere minulého roka poctila svojou návštevou Prírodovedec-

kú fakultu UK, keď prijala pozvanie zúčastniť sa
výročného stretnutia neformálneho akademického združenia milovníkov vied, umení a vína.
Súčasťou podujatia bola popri kultúrnom a odbornom programe aj degustácia 12 vzoriek vín,
z ktorých väčšinu (10) tvorili práve novošľachtence pani inžinierky. V čarovnej atmosfére adventného času sa účastníci stretnutia nielen z PriF
UK, ale aj z FiF UK, VŠVU a SAV mali možnosť
oboznámiť s príbehmi a tajomstvami vyšľachtených odrôd a s dojatím počúvali životné vyznania
vzácnej hostky. Pani Dorka si svojou charizmou,
životnou múdrosťou a aristokratickým vystupovaním získala srdcia nielen ctihodných profesorov, ale aj pánov (a nepochybne i dámy) „mladších ročníkov“.
Z bielych vín z vyšľachtených odrôd pani Pospíšilovej prítomným najviac zachutil ľadový zber
Devínu ročník 2005 (Vinanza Vráble). Večer sa
však niesol predovšetkým v znamení červených
vín z modrých novošľachtencov ročníka 2009
z produkcie pána Blaha zo Zelenča. Najvyššie
hodnotenie podľa medzinárodného bodovacieho systému zhromaždená spoločnosť prisúdila

Dunaju a nadchla aj Rosa, ktorá je unikátnym krížencom modrých odrôd Picpoul pochádzajúcej
z Francúzska a našej Frankovky modrej s Tramínom červeným. Účastníci stretnutia vyslovili názor, že práve novošľachtence modrých muštových odrôd môžu priniesť dlhodobo očakávanú
zmenu v kvalite dorábaných červených vín v slovenskom teroári. V živej diskusii sa zrodili zaujímavé nápady na vedecko-výskumné projekty
a študijné programy v oblasti vinohradníctva a vinárstva, pre ktoré má PriF UK veľmi dobré predpoklady vďaka úzkemu prepojeniu odborov, ako
sú chémia a biochémia, geológia, biológia a rad
ďalších špecializácií.
Vďaka všetkým zúčastneným sa podarilo vytvoriť krásnu srdečnú atmosféru a celým vydareným podujatím vzdať poctu životnému príbehu ženy, ktorá ukázala, čo znamená zanietenosť
a oddanosť svojmu poslaniu, trpezlivosť, obetavosť a pokora. Srdečne ďakujeme, pani Dorka!
Ivan Valent a Ivan Kraus, PriF UK
Foto: Michal Poljak

Mediácia alebo účinné riešenie konfliktov
Konflikty sú prirodzenou súčasťou života každého z nás. Škola, práca, rodina, cestovanie, nákupy. To všetko je príčinou vypätých a streso
vých situácií. Zrýchľujúci sa životný štýl, nedostatočný vzájomný rešpekt a úcta vyúsťujú do čoraz frekventovanejších sporov.
Riešenie konfliktov predstavuje zložitý a náročný proces. V okolí každého z nás sú prípady
pretrvávajúcich susedských sporov, v minulosti milujúcich sa partnerov, ktorí sa rozchádzajú
a riešia otázku hypotekárneho úveru, rozvrátených rodinných vzťahov v dôsledku dedičského konania a mnohé iné. Stávame sa svedkami udalostí, kedy rozhádané strany nedokážu
vystáť protivníka v rovnakej miestnosti. Ako postupovať v takom prípade? Existujú účinné spôsoby riešenia takto vyostrených konfliktov? Odpoveď ponúka mediácia.

Čo je mediácia a kto je mediátor?

Mediácia predstavuje proces, v rámci ktorého mediátor pomáha zúčastneným stranám vyjednávať a dosiahnuť dohodu v medziach zákona. V začiatkoch mediácie komunikujú zúčastnené strany s mediátorom oddelene. Neskôr komunikujú zúčastnené strany navzájom
a mediátor vedie mediačný proces tak, aby si
účastníci konfliktu neskákali do reči, neuráža-

li sa, nepoužívali vulgárne výrazy. Mediátor nerozhoduje a ani nevynucuje riešenie, vystupuje
v pozícii neutrálnej strany. Usmerňuje mediačný proces tak, aby zúčastnené strany uzavreli
vzájomne vyhovujúcu dohodu. Z tohto dôvodu
sú dohody ako výsledok mediačného procesu
úspešne aplikované a účastníkmi dlhodobo dodržiavané a rešpektované.

Rozdiel medzi súdnym
a mediačným procesom

Stretli ste sa už s niekoľko rokov trvajúcimi
súdnymi procesmi? Určite áno. Práve túto skutočnosť mediácia odbúrava. Výsledkom mediácie je rýchle a účinné dosiahnutie dohody za
takých podmienok, ktoré vyhovujú všetkým zúčastneným stranám. Zabudnite na nekonečné
odročovanie súdneho konania, nákladné súdne trovy a pretrvávajúce, zdanlivo neriešiteľné
konflikty.

Ako sa stať mediátorom?

Mediátorské zručnosti nie je možné získať
naštudovaním odbornej literatúry. Dôležitý je
predovšetkým praktický tréning, precvičovanie
a vyhodnocovanie zručností. Centrum ďalšieho
vzdelávania Univerzity Komenského pripravuje
akreditovaný kurz Odborná príprava mediátora
s právnickým a iným ako právnickým vzdelaním.
Kurz umožňuje získať odborné vedomosti, precvičiť si praktické zručnosti a získať kvalifikačné predpoklady na výkon mediátorskej činnosti. Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky
má absolvent kurzu možnosť uchádzať sa o registráciu Ministerstva spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.
Výhodou mediačného procesu je najmä skutočnosť, že zúčastnené strany dosiahnu dohodu, ktorá v čo najvyššej miere zodpovedá potrebám všetkých zúčastnených a nie je vynútená. To znamená, že žiaden z účastníkov neodchádza s pocitom prehry alebo víťazstva.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK
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Záhrada liečivých rastlín – živá
učebnica nielen pre farmaceutov
Šalvia lekárska, materina dúška, kostihoj lekársky, žihľava dvojdomá, skorocel kopijovi
tý... Všetky tieto byliny majú spoločného menovateľa. Sú liečivé. Nečarovali s nimi len naše
staré mamy, ktoré poznali ten správny recept snáď na každý bôľ. Nenahraditeľnými sa stali
aj v modernej farmácii. Mimochodom, vedeli ste o tom, že i Univerzita Komenského v Bra
tislave sa môže pochváliť záhradou liečivých rastlín?

45-ročná tradícia

História tejto záhrady sa začala písať 1.
októbra 1967 v lokalite Nové Záhrady v bratislavskom Prievoze na rozlohe približne 1,5
hektára. Záhrada liečivých rastlín sa stala
účelovým pracoviskom Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK). „Početné liečivé rastliny nám
poskytli Záhrada liečivých rastlín a Botanická
záhrada v Brne. Unimobunky boli postupne
nahradené panelovou budovou pre pracovníkov záhrady, garážou a sušiarňou,“ hovorí Ing. Marcela Koreňová, PhD., zo Záhrady
liečivých rastlín FaF UK. Pracovisko neskôr
ohradili, bol tu vybudovaný zbierkový skleník
a zrekonštruovali aj sušiareň a pracovňu.

Úžitok pre farmaceutov

Poslanie tohto špecifického pracoviska
bolo jednoznačne dané už pri jeho zrode –
zhromažďovať, udržiavať a rozširovať zbierku liečivých a potenciálne liečivých rastlín nevyhnutných pre pedagogické a vedecko-výskumné účely novodobej farmácie. „V súčasnosti zahŕňa sortiment záhrady približne 850
druhov a kultivarov rastlín, ktoré v prípade potreby poskytujeme aj domácim a zahraničným
partnerským pracoviskám. Výmena semien,
vegetabílií a rastlinného materiálu sa realizuje
prostredníctvom Index seminum a deziderát
– žiadaniek o výmenu. Rovnakým spôsobom
sa dopĺňa aj materiál nášho pracoviska,“ dodáva Ing. Koreňová. Z dopestovanej „úrody“
majú najväčší úžitok Katedra farmakognózie a
botaniky, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, Katedra farmaceutickej analýzy
a nukleárnej farmácie FaF UK a iné. „Prevažná časť liečiv sa v súčasnosti pripravuje synteticky a iba niektoré sa získavajú z prírodných
zdrojov. Pre edukáciu moderného, všestranne vzdelaného farmaceuta je poznanie syntézy liečiv a ich vlastností a účinkov – podobne
ako ľudského tela a liečivých rastlín – nenahraditeľné,“ konštatuje odborníčka.

Partnerské pracoviská na celom
svete

Záhrada liečivých rastlín FaF UK spolupracuje so 150 domácimi a zahraničnými partnerskými pracoviskami. Pre študijné
účely využívajú jej genofond aj poslucháči
Prírodovedeckej fakulty UK, Univerzity tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK,
študenti zdravotníckych škôl z Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Poľnohospodárskej školy a učilišťa v Malinove a niektorých základných škôl. Záhrada prakticky od svojho vzniku spolupracuje s farmaceutickými firmami
z Hlohovca i Malaciek. Okrem toho takmer
dve desaťročia v rámci vedecko-výskumnej
činnosti spolupracuje s nemeckou Univerzitou Martina Luthera v Halle. „Participujeme aj na riešení vedecko-výskumnej úlohy
Detekcia a evalvácia senzitivity a adaptability rastlín na ekogenotoxický efekt antropických environmentálnych zmien v rámci grantu VEGA,“ hovorí Marcela Koreňová, ktorá s patričnou hrdosťou dodáva, že záujem
o spoluprácu so záhradou prejavili už aj odborníci z Japonska.

Živá učebnica na výstavách

Záhrada liečivých rastlín má svoju stálu expozíciu v areáli Agrokomplexu Nitra. Veľkému
záujmu návštevníkov sa teší predovšetkým
počas Medzinárodnej poľnohospodárskej a
potravinárskej výstavy, ktorá pravidelne ponúka aj priestor na zaujímavú diskusiu s organizátormi expozície, odborníkmi v oblasti liečivých rastlín. „Tí, ktorí si expozíciu našej záhrady nenechali ujsť, ju vnímali ako živú učebnicu
a bola ocenená početnými uznaniami. Čestné uznanie ministerstva kultúry získala aj naša
expozícia na Flóre Olomouc,“ uzatvára Marcela Koreňová.
Andrea Kučerová, OVV RUK
Foto: Záhrada liečivých rastlín FaF UK

Prezdradili ste nám o SEBE

JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
prodekanka Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK

Miesto narodenia: Bojnice
Vek: 31
Čím ste chceli
byť ako dieťa?
Učiteľkou.
Chcela som učiť
dejiny a anglický
jazyk. Čiastočne
sa mi to v súčasnej profesii splnilo.
Pri výučbe reflektujem historické východiská aj aktuálny vývoj a prednášam všetky predmety v anglickom
jazyku.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Politológiu a právo. Politológiu pre rozhľadenosť vo všeobecnosti, pre znalosti vo viacerých
vedných oblastiach, pre štúdium cudzích jazykov a v cudzom jazyku. Právo pre jeho striktnosť,
výstižnosť, formálnosť a možno aj nevyhnutnosť
v dnešnej dobe.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Anglický, nemecký, poľský. Pri svojej práci prodekanky pre zahraničné vzťahy aj komunikačné
základy španielčiny, francúzštiny, taliančiny. Aspoň na úrovni pozdravov, základných fráz a hodnotenia predmetov pri výmenných študentoch.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Príjemný pracovný kolektív, veľa študentov
a veľa papierov. Neustály kolotoč výučby, administrácie, hodnotenia, stretnutí, projektov
a správ. A príliš krátke prázdniny. J
Ako rada trávite voľný čas?
S rodinou a v akomkoľvek pohybe. Plávanie,
bicyklovanie, čítanie kníh, spoločné varenie...
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Knihy. Niet nad šuchot papiera a „vôňu“ tlačenej knihy.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Mám dve deti, syna a dcéru. Sú veľmi aktívni, ale ich energia nabíja aj mňa. Manžel tiež učí
na UK.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Ľudské nešťastie. A ako právničku „slepá spravodlivosť“.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Úsmev ostatných, úprimný detský alebo ľudský smiech.
Máte obľúbenú osobnosť?
Špecifickú ani nie, veľa si ich vážim, či už pre
úspech alebo prínos vo svojej oblasti.
Máte nejaký skrytý talent?
Asi nie, aspoň o ňom ešte neviem, keď sa
skrýva.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Rodina a zdravie. Zdravie v rodine a pre rodinu.
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Vinicola Carpathensis – prezentácia knihy
k životnému jubileu profesora Baďuríka
Na historických katedrách Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave býva už dobrým zvykom, že pri príležitosti životných jubileí
kolegovia, priatelia i odborníci v oblasti, ktorou sa zaoberá jubilant, zostavia zborník príspevkov či kolektívnu monografiu na istú odbornú tému
a takto vzdajú hold oslávencovi.

Inak tomu nebolo ani v prípade životného jubilea dlhoročného vedúceho Katedry slovenských
dejín na Filozofickej fakulte UK v Bratislave univerzitného profesora PhDr. Jozefa Baďuríka,
CSc. Pri tejto príležitosti sa v pondelok 6. februára 2012 v priestoroch učebne katedry uskutočnila prezentácia kolektívnej monografie nazvanej Vinicola Carpathensis (Malokarpatský vinohradník) vydanej k jeho 65. narodeninám. Profesor Baďurík je významný historik a vynikajúci
odborník, ktorý sa vo svojich vedeckých výskumoch a prácach venuje a špecializuje na slovenské (uhorské) dejiny, špeciálne na dejiny vinohradníctva a vinárstva na území Slovenska, ako
aj na dejiny 16. – 17. storočia s osobitným zreteľom na obdobie vlády Ferdinanda I. Habsburského. Okrem toho je členom viacerých vedeckých a odborných komisií, či už na akademickej pôde jeho alma mater alebo na iných vysokých školách a univerzitách na Slovensku, rovnako tak je i editorom a autorom viacerých monografií, zborníkov, publikácií a odborných statí.
Kolektívna monografia venovaná jubilantovi pozostáva z odborných štúdií k dejinám vinohradníctva, vinárstva a pestovaniu vínnej révy na
území dnešného Slovenska nielen v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Po krátkom predslove súčasného vedúceho Katedry slovenských
dejín FiF UK profesora Jána Lukačku nasleduje pohľad na život a kariérny postup profesora
Baďuríka z pera našej kolegyne Márie Grófovej.
Kniha pozostáva z piatich častí. Prvá časť je najrozsiahlejšia, zaradené sú v nej štúdie 12 autorov, ktoré pokrývajú časové obdobie od stredoveku po 19. storočie. Autori zmapovali vinohradníctvo, vinice a obchod s vínom na juhozápadnom Slovensku v stredoveku, vzťah benediktínov k vinohradníctvu, venovali sa viniciam
Trnavčanov v Malých Karpatoch v stredoveku,
ktoré boli nielen zdrojom príjmov, ale aj problémov, osvetlili dejiny vinohradníctva na majetkoch grófov zo Svätého Jura a Pezinka v neskorom stredoveku, zoznámili so vzácnym prameňom z Archívu mesta Košice, ktorý je najstarším
súpisom vína v Košiciach z roku 1521. Nechýbajú state venované vinohradníckym rodinám ako

elitám malokarpatských miest v ranom novoveku, sankciám vo viničných štatútoch malokarpatských vinohradníckych miest Modry a Pezinka
či pohľad na produkciu vína v slovensko-osmanskom pomedzí v 17. storočí. Túto časť uzatvárajú štúdie zaoberajúce sa vinohradníctvom v diele Juraja Fándlyho „Piľní domajší a poľní hospodár“, vinohradníctvom v Užskej a Zemplínskej
stolici v 17. – 19. storočí, vinohradníctvom na
južných svahoch Štiavnických vrchov a vývojom
lisovania viniča hroznorodého s vinohradníckymi
lismi v malokarpatskej oblasti.
Druhú časť knihy tvoria „literárne“ príspevky,
ktoré ponúkajú čitateľovi pohľad na víno v ponímaní humanistov, ďalej jeho využitie v ľudovom
liečiteľstve i v každodennom živote šľachty, ale
aj poddaných, približujú víno v živote a v neznámych pamätiach slovenského lokaja v službách
Viedenského dvora, ako aj spomienky na stretnutia medzivojnovej slovenskej bohémy v bratislavských kaviarňach a viechach.
V tretej časti sú zaradené dva príspevky z heraldiky a additamentum je hodnotením husitského revolučného hnutia v dielach profesora Varsika, ktorého žiakom bol aj jubilujúci profesor Baďurík. V poslednej časti knihy nájde čitateľ prehľad historických objemových, plošných mier
i jednotiek hmotnosti a bibliografiu jubilanta.
Na prezentácii vyššie uvedenej knihy privítal všetkých prítomných profesor Lukačka, ktorý predstavil profesora Baďuríka ako pedagóga,
kolegu a v neposlednom rade aj ako priateľa,

s ktorým ho nespájajú len spoločné roky „odkrútené“ na katedre. Zároveň poďakoval všetkým
tým, ktorí svojím úsilím prispeli k vzniku tejto zaujímavej monografie a ktorá tak mohla uzrieť
svetlo sveta. Prítomným sa prihovoril aj „krstný“
otec knihy, dlhoročný priateľ profesora Baďuríka, profesor Ing. Fedor Malík, DrSc., ktorý je
biochemikom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, známym enológom a autorom
viacerých kníh o slovenských i zahraničných vínach. Knižku uviedol do života skutočne neobyčajným aktom – posypal ju kúskami výhonkov vínnej révy, ktoré vinohradníci v tomto období strihajú vo svojich vinohradoch. Slávnostnú atmosféru stretnutia umocnila ária Brindisi z opery Giuseppe Verdiho La Traviata, ktorú zaspieval ďalší dlhoročný priateľ profesora Baďuríka a
absolvent operného spevu Vladimír Dobrík. Svoje pohnutie, prekvapenie i radosť netajil ani jubilujúci pán profesor a vo svojom krátkom príhovore to dal aj najavo.
Priateľské stretnutie kolegov a priateľov profesora Baďuríka, autorov príspevkov i jeho žiakov,
ktorí sú dnes známymi v odborných kruhoch,
sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú umocnila čaša dobrého grinavského vína a najrôznejšie
maškrty „od mäsa i od cesta“.
Jubilantovi prajeme do ďalších rokov života veľa zdravia, životnej pohody a spokojnosti,
mnoho elánu a chuti pokračovať v práci, ktorú
má rád a ktorá ho napĺňa.
Jana Macounová, Archív UK
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Ako písať a komunikovať
Recenzovaná monografia „Ako písať a komunikovať“ vydaná vo vydavateľstve Osveta v Martine s podtitulom „Vademecum začínajúcich ve
deckých a pedagogických pracovníkov“ od autorov: Dušan Hovorka, Karel Komárek a Ján Chrapan je v súčasnosti veľmi potrebnou literárnou
príručkou. Je to publikácia nadčasová a zároveň aktualizujúca súčasné legislatívne rámce, normy a zásady písania, publikovania a prezentácie
kvalifikačných, odborných a vedeckých prác.
Vysokú odbornú úroveň citlivo podčiarkujú vhodne zvolené citáty a Ľubomírom Feldekom prebásnené úryvky Shakespearových Sonet, ako aj ilustrácie a návrh obálky akademického maliara a známeho karikaturistu Ivana Popoviča. Dielo na 234 paginovaných stranách ponúka okrem odborného a vecného, aj nevtieravý umelecký zážitok. V tiráži uvedení 8 recenzenti – profesori slovenských a českých univerzít – podčiarkujú kvalitu a opodstatnenosť práce. Hoci v podtitule je primárne určená vedeckým a pedagogickým pracovníkom, v dnešnom
systéme vysokoškolskej výučby, ktorý vyžaduje tréning v písaní semestrálnych, ročníkových
a iných postupových prác, je veľmi vhodnou voľbou pre študentov, ktorí k štúdiu pristupujú zodpovedne.
Autori publikácie sú vedecko-pedagogickí
pracovníci slovenských vysokých škôl s dlhoročnou praxou, počas ktorej vychovali mnoho renomovaných odborníkov. V recenzovanej publikácii zhrnuli svoje skúsenosti z vedecko-pedagogického pôsobenia na všetkých 3 stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
Hoci v knižniciach a na internetových stránkach nájdeme mnohé návody a pomôcky ako
prácu napísať, táto publikácia na rozdiel od nich
ponúka aj „vyšší“ – spoločenský prístup k prezentácii študenta ako osobnosti a ponúka metodiku, ako sa popri písanom prejave prezentovať
pri rôznych príležitostiach vyplývajúcich zo štúdia
– obhajobe postupových prác či prijímaní hodnotení a pôct.

Na rozdiel od iných ľudských činností, príprava na vedeckú prácu je dlhodobá. Postupnosť
získavania vedecko-pedagogických titulov autori demonštrovali na protipóle politických nominantov, ktorí pozície získavajú bez dokladovania
svojich znalostí. Ako vedecké stupne dosiahnuť
je uvedené v jednotlivých kapitolách recenzovanej knihy.

V príslušných kapitolách monografie čitateľ
nájde základné informácie o tom, ako napísať
kvalifikačnú a vedeckú prácu, prácu populari-

začného charakteru, recenziu vydaného odborného diela, ale aj vedeckú informáciu o uskutočnenej konferencii, text laudácie k životnému jubileu či nekrológ na zosnulého kolegu a mnohé
ďalšie.
Autori publikácie ponúkajú primárne modely aplikácie rétoriky v slovných prednesoch, ale
aj základy akademickej etikety aplikované napríklad na priebeh obhajob kvalifikačných prác,
napr. v akom poradí osloviť členov skúšobnej
komisie a prítomných hostí z akademickej (ale
aj neakademickej) obce. Autori publikácie kladú nesmierny význam na dodržiavanie kultúry
spisovného jazyka, čo je v dnešnej dobe veľmi
vzácne.
Vzhľadom na nedostatočné čitateľské návyky, slabšiu schopnosť syntetickej práce s textom a mnohokrát absentujúcu rutinu písomného
prejavu mnohých študentov na slovenských vysokých školách, môže byť táto publikácia vhodnou odporúčanou literatúrou pre odborné práce, semináre a bakalárske či diplomové práce.
Mimoriadny význam publikácie je zrejmý aj
zo samotného priebehu slávnostnej prezentácie „krstu knihy“, ktorá sa uskutočnila v predvianočnej nálade v závere uplynulého roka, a to za
účasti viacerých vzácnych osobností akademického i verejného života. Všetkým bez rozdielu
ich profesionálneho zamerania monografiu autorov Hovorka, Komárek, Chrapan odporúčame.
Natália Hudáčková a Marianna Kováčová,
Katedra geológie a paleontológie PriF UK

ja z y kové okienko

Únia, únii, únii,...
V hovorovo znejúcich konštrukciách vrátiť sa od Dáši, požičať si od Anči, ale i v oficiálnejších výpovediach ako dostať peniaze od Európskej únii, cieľ diplomovej práci nás zaujímajú
ženské podstatné mená Dáša, Anča, únia, práca. Tie sú použité z hľadiska jazykového systému v nesprávnom gramatickom tvare. Ako ženské podstatné mená zakončené na samohlásku –a, ktorej predchádza mäkká spoluhláska (v
našom prípade š, č, c), alebo na samohláskovú
skupinu –ia (ako cudzie slovo únia) spadajú tieto slová pod vzor ulica a podľa neho by mali mať
správne v genitíve jednotného čísla koncovku -e:
keď od ulice, tak potom správne aj od Dáše, od
Anče, peniaze od únie, cieľ práce. Prečo však
dochádza opakovane v rôznych slovách (hlavne
v hovorených prejavoch) k tomu istému „omylu“?
Genitívne –i pri feminínach nie je dokladom jazykového zlyhania používateľov. Slovenská jazykoveda už dávnejšie opísala tento pravidelný odklon v skloňovaní. Ladislav Dvonč vo svojej Dynamike slovenskej morfológie (1984) spomína ten-

to jav ako prejav dynamiky slovenčiny a pripisuje „chybným“ genitívnym tvarom ženských rodných mien od Dáši, od Anči, od Soni štylistický
príznak hovorovosti. Dôvodom, že sa v reči usta-

ľujú genitívne tvary s koncovkou -i a že sa táto
inovácia rozširuje na ďalšie podobné prípady (od
ženských rodných mien cez nevlastné mená so
zakončením na –ia k ďalším prípadom ženských
mien patriacich k vzoru ulica), je, že používateľ

jazyka spontánne využíva a prispôsobuje si to,
čo mu jazyk ponúka. Neskloňuje podľa abstraktných naučených pravidiel, ale niektoré javy vníma ako dominantné a rozširuje ich uplatnenie.
Tak je to i v prípade koncovky –i. Používateľ prirodzene akceptuje koncovku -i v singulárnej genitívnej funkcii a vníma ho ako rozšírenie možnosti uplatnenia prvku, ktorý už existuje pri ženských podstatných menách v iných pádoch, porovnajme správne tvary v datíve: Európa smeruje k fiškálnej únii, v lokáli: zmluva o únii, pracovať v únii a pod. Aj za „chybným“ používaním
–i v genitíve teda možno vidieť prejav logického správania sa používateľa jazyka. Nejde však
o striktnú logiku, pri ktorej by používateľ na základe znalosti všeobecného gramatického pravidla dedukoval závery vzťahujúce sa na jednotlivý
prípad, ale o postupy uvažovania bližšie komunikačnej racionalite, o intuitívnu logiku, ktorá zahŕňa analogické rozširovanie prvku na ďalšie podobné prípady.
Mgr. Alena Bohunická, PhD.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Profesor Ján Tomlain
sa dožíva významného jubilea

Dňa 2. 4. 2012 sa 80 rokov dožíva emeritný profesor Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc., ktorý ešte stále takmer každodenne za
víta do svojej pôvodnej pracovne na FMFI UK a podieľa sa na činnosti Oddelenia meteorológie
a klimatológie Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie.
Profesor Tomlain sa narodil v Muránskej
Hute. Gymnázium absolvoval v Revúcej a Košiciach, kde aj maturoval. Fyziku a neskôr špecializáciu meteorológia a klimatológia študoval v rokoch 1951 – 1956 na Prírodovedeckej fakulte
UK. Po dvojročnom učiteľskom pôsobení pracuje od roku 1958 stále na pracovisku meteorológie a klimatológie UK (najprv na Prírodovedeckej fakulte, neskôr na Matematicko-fyzikálnej fakulte a nakoniec na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK). Bol aj riaditeľom Ústavu
meteorológie a klimatológie PriF UK a MFF UK
v rokoch 1970 – 1981, vedúcim Katedry meteorológie a klimatológie MFF UK v rokoch 1989
– 1990, prodekanom PriF UK a vedúcim sekcie
fyziky PriF UK v rokoch 1970 – 1973. Medzitým
absolvoval študijný pobyt v Petrohrade a v Kanade. Docentom je od roku 1966, profesorom

od roku 1973 a doktorom vied od roku 1980.
V roku 2004 ukončil pracovný pomer na FMFI
UK a odvtedy je emeritným profesorom.
V evidencii Univerzity Komenského EviPUB
UK má profesor Tomlain 116 publikovaných prác
od roku 1964, medzi nimi viacero zahraničných
publikácií, monografií a učebníc. Doteraz získal
viacero významných ocenení od Univerzity Komenského i ďalších slovenských a českých univerzít, ako aj od Slovenského a Českého hydrometeorologického ústavu a ďalšie. Bol tiež členom viacerých vedeckých a redakčných rád,
medzi nimi aj redakčnej rady svetovo uznávaného časopisu Boundary Layer Meteorology, Dordrecht, Holandsko a Studia Geophysica et Geodaetica, Praha. Bol tiež členom viacerých vedeckých spoločností a riešiteľom mnohých výskumných projektov.

Do ďalších rokov želáme profesorovi Tomlainovi predovšetkým dobré zdravie a tiež veľa
osobných úspechov, medzi ktoré treba zaradiť
aj jeho záujem o spoluprácu na riešení vedeckých projektov a na publikovaní hodnotných vedeckých prác.
prof. RNDr. Milan Lapin, PhD., FMFI UK

Parazitológ doktor Klobušický sa dožíva 75 rokov
V minulom storočí sa vo výskume lekárskych vied úspešne uplatňovali špecialisti širšieho
biologického zamerania – odborníci na biológiu, fyziku, chémiu, matematiku a iní. Takýmto od
borníkom bol a zostal samostatný vedecký pracovník Parazitologického ústavu LF UK v Brati
slave RNDr. Milan Klobušický, CSc. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venoval najmä štú
diu ochorení prenášaných prevažne pri pohlavnom styku. Doktor Klobušický sa v apríli dožíva
75. narodenín.

Odjakživa túžil študovať lekárstvo. Keď sa
nedostal na Lekársku fakultu UK, zapísal sa
na Prírodovedeckú fakultu UK. Úspešne vyštudoval vedný odbor mikrobiológia. V prvom zamestnaní – Západoslovenských mliekarňach
bol vedúcim podnikového laboratória a technológom.
Do zdravotníctva sa vrátil v roku 1966, kedy
začal pôsobiť na Lekárskej fakulte UK. Vo Výskumnom mykologickom laboratóriu viedol
a zodpovedal za činnosť Oddelenia kvasiniek.
Študoval výskyt, diagnostiku, prevenciu dermatomykóz v poľnohospodárstve, baníctve
a v strojárenskom priemysle. Za vyriešené úlohy získal Cenu Vedeckej rady MZ a Odbornej
spoločnosti.
Svoje výborné odborné a organizačné
schopnosti a vedomosti plne uplatnil a využil
pri budovaní Oddelenia klinickej parazitológie
Parazitologického ústavu LF UK. Zariadenie
realizovalo náročné požiadavky diagnostického, klinického, epidemiologického, liečebného a preventívneho zamerania. Výsledky svojich sledovaní a štúdií pravidelne odovzdával
spoločenskej praxi prednáškami a publikáciami doma aj v zahraničí.

Obsiahla je jeho prednášková (300) a publikačná (200) činnosť. Je spoluautorom monografií a učebníc. Jeho publikácie sú všeobecne akceptované a citované domácimi aj zahraničnými
autormi. Bol členom viacerých organizácií a výborov. Rád a úspešne plnil pedagogické povinnosti na katedre biológie a katedre mikrobiológie pri výučbe lekárskej parazitológie. Odborne
viedol poslucháčov v ŠVOČ. Práce boli úspešné a po zásluhe ocenené na fakulte, celoštátne
aj medzinárodne. Od roku 1993 organizoval Celoštátne vedecké konferencie „Aktuálne otázky
humánnej parazitológie“ v Bratislave.
Jubilant je všestranne vzdelaný, talentovaný vedecký pracovník. Jeho funkčne zameraný
netradičný, novátorský pohľad na etiopatogenézu, diagnostiku aj terapiu mykotických a parazitárnych nákaz našiel miesto vo vedecko-odbornej aj výchovnej činnosti. Významná bola
jeho spolupráca s klinickými odborníkmi ženských, kožných, urologických a iných ústavných a ambulantných zariadení.
Celoživotnou oporou jubilanta bola jeho rodina a priatelia. Manželka je vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej onkológie SAV a
prezidentka Nadácie Výskum rakoviny. Dr. Klobušický to v živote nemal jednoduché, od útlej
mladosti popri otcovi prekonával mnohé ústrky
a prekážky. Napriek istým zdravotným ťažkostiam bol a je stále aktívny, pracuje, je neúnavný, vytrvalý.

Drahý jubilant, vzácny priateľ, spolupracovník, úprimne Ti ďakujeme za mnohé roky
úspešnej spolupráce v zodpovednej funkcii zástupcu riaditeľa Parazitologického ústavu LF
UK. Vysoko oceňujeme Tvoje zásluhy na rozvoji mykológie a humánnej parazitológie nielen
na Slovensku. Do budúcich desaťročí Ti prajeme pevné zdravie, hojné Božské požehnanie,
aby si realizoval a dosiahol všetky svoje plány a
predsavzatia v odbore aj v rodine.
Michal Valent, Anna Totková, LF UK
23. 4. 1937
1961

– narodil sa v Bratislave
– a bsolvoval špecializáciu
mikrobiológia na Prírodovedeckej fakulte UK
1961 – 1966 – z amestnaný v Západoslovenských mliekarňach
v Bratislave
1967 – 1975 – v edecký pracovník vo Výskumnom laboratóriu mykológie pri Katedre dermatovenerológie Lekárskej
fakulty UK
1975 – 2008 – v edecký pracovník Parazitologického ústavu LF UK
1979
– získal titul RNDr.
1980
– z ískal titul kandidát biologických vied
1984
– samostatný vedecký pracovník
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ENGLISH SUMMARY

University Received 13 Thousands
Applications So Far
Study departments of Comenius University (CU) registered 13 403 applications for study for the academic
year 2012/2013 before 5 March
2012. The Faculty of Education of CU
received the biggest number of applications. General medicine, law or psychology are the most popular fields in
CU. Pg 3
Grants for Young Scientists
Young scientists from CU could apply again for grants for their projects
this year. This activity of CU supports
research, pedagogical or art projects
of its young teachers. The number of
applications rises every year. This year
638 scientists applied. Pg 3
First Student Ombudsman
Higher Education Students have their
first rights protector. Starting March
2012 Dr. Rastislav Kaššák will provide
counselling and legel help. Pg 3
CU Cooperates with Theater Aréna
The Rector of CU, Karol Mičieta, and
the Director of Theater Aréna, Juraj
Kukura, signed a cooperation agreement on 7 March. They have been
cooperating on a project “Children’s
Comenius University” for 10 years and
want to widen the relations. Pg 3
From the Rector’s Program
- The Rector hosted a visit from Taiwan
on 9 February and signed a cooperation memorandum which allows CU
students to get a Taiwan scholarship.
- The Ambassador of the Turkish Republic in Slovakia visited CU on 9 February and discussed a possible cooperation with the Rector of CU.
- He hosted the Ambassador of the Indian
Republic in Slovakia on 22 February
and discussed a possible cooperation.
- The Ambassador of the Kingdom of Belgium visited the Rector of CU. Pg 4
Modifications of Regalia of CU
The Faculty of Social and Economic
Sciences of CU changed an official
logo which used to contain a circle of
12 stars. This sign is protected by the
European Commission. A new logo
pictures the Bratislava castle, a handshake and 5 stars. Also, some chains
and medals of CU have been modified. Pg 6

Dominika Horáková Has an Exibition
A teacher of fine art from CU, Dominika Horáková, has an exhibition of
her pieces in the Slovak National Gallery till 27 May. She reacts to the aggression of commercials on women’s
beauty. Pg 6
Ivan Kubove in a Gallery
A student from the Department of Fine
Art of CU, Ivan Kubove, exhibited his
work in a gallery BCPB in Bratislava on
March. Pg 6
CU Is Not Financed by the Government Enough
The Ministry of Education, Science,
Research and Sport of the Slovak Republic made some changes in a methodics of grant’s division to the faculties. Criterias are not only the number
of students and PhD students but also
the amount of grants and publications.
Pg 7
Theme: Universities and the Future of
Slovakia
A discussion about higher education
and the future of the Slovak Republic
took place in the Assembly Hall of CU
on 14 February. Their views of the topic
presented Assoc. Prof. Dušan Čaplovič,
Assoc. Prof. Rudolf Chmel and Prof. Ján
Mikolaj who are also active in politics.
The Rector of CU Prof. Karol Mičieta
claimed that it is the place of the biggest
Slovak university – Comenius University
– to raise the question of Slovak higher
education. Pg 10
Department of Ethnology Celebrated
its 90th Anniversary
The Department of Ethnology and Cultural Anthropology of CU celebrated its
90th anniversary on 16 and 17 February.
The celebration included a student conference, an exhibition on the history of
the field, a cultural program, a ceremony and a casual program. Pg 20
Students of Ekaterinburg at the Practice
Five students from the Ural State
Medical Academy in Ekaterinburg
attended a practice at the University
Pharmacy of the Faculty of Pharmacy
of CU during 20 January and 3 February. The students had a chance to
learn about the work of other pharmacies too. The practice should become
the first step towards the cooperation
of the two universities. Pg 21

Workshop Martenica 2012
Students of the Faculty of Philosophy
of CU experienced a Bulgarian tradition, creating of “martenica”, on the
course “Heritage of Bulgaria”. The
“martenica” is a white-red wool ravel
that Bulgarians create as a symbol of
health and fertility on the first March
day. Pg 21
Student Conference on Inter-American Relations
Students of the Department of Anglistics
and Americanistics of CU organized a
conference on inter-American Relations
on 16 February. Students presented
relations among the countries in North
and South America. Pg 24
Science Conference of Young Scientists
The Jessenius Faculty of Medicine
of CU organized a 16th conference of
young scientists on 10 February. Pg 24
Unity in Variety
PhD students of the Evangelical Fa
culty of Theology of CU organized a
science conference for young scientists during 9 and 11 February. 20 students from various Slovak and Czech
universities attended the conference
and presented their research. Pg 25
Psychology Conference
A conference called “PhD Existence
II.” took place in Olomouc, the Czech
Republic, on 30 and 31 January. Our
PhD students from the Faculty of Education of CU presented our university
there. Pg 25
Vine Legend at CU
Dorota Pospíšilová, a legend of Slovak
viniculture, who made 13 table wines,
5 white varietals and 8 blue ciders
over 50 years, visited the Faculty of
Natural Sciences of CU. She spoke
about the stories behind the wines
she made and answered all the curious questions of the audience. Pg 26
Garden of Healing Herbs
The Garden of healing herbs of the
Faculty of Pharmacy of CU is a 45
years old living school book for pharmaceuticals. It grows 850 kinds of
herbs on 1.5 hectares. The garden
includes for example sage, thyme,
comfrey, nettle, fleawort, etc. Pg 27
LM
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Zimný semester logopédie v krajine čokolády
Už od začatia vysokoškolského štúdia pred
štyrmi rokmi bolo mojou túžbou či víziou vycestovať na študijný pobyt do niektorej európskej
krajiny. Vzhľadom na môj študijný odbor (logopédia) som si však nebola istá, či to bude vôbec
možné. Je to totiž disciplína, ktorá je vo veľkej
miere viazaná na jazyk, v našom prípade slovenský, a tak som si vhodný a jazykovo univerzálny
program úprimne ani nevedela predstaviť.
V treťom ročníku však prišla jedinečná šanca. Na katedru prišla ponuka absolvovať v rámci
programu LLP Erasmus semestrálny študijný pobyt na univerzite Lessius Hogeschool v belgických Antverpách. Plná očakávaní som sa prihlásila do výberového konania, uspela v ňom a strávila jeden nezabudnuteľný zimný semester 1200
kilometrov od domoviny.
Lessius Hogeschool je menšia univerzita v
srdci Antverp, ktorá v rámci štyroch kampusov
ponúka najmä bakalárske štúdium v rôznych odboroch ako strojárstvo, obchod, aplikované jazyky, žurnalistika, psychológia a v neposlednom
rade v odbore logopédia a audiológia.
Z tohto študijného pobytu som profitovala vo
viacerých oblastiach. Samozrejme tou najvýraznejšou bol môj osobný akademický rast. Lessius nám ponúkla 30-kreditový medzinárodný
program v angličtine zložený z deviatich odborných predmetov. Naša medzinárodná „trieda“
totiž pozostávala z 19 dievčat zo siedmich krajín Európy, a tak jediným univerzálnym jazykom
na dorozumievanie bol ten anglický. Kurzy, z ktorých väčšina bola otvorená iba pre nás medzinárodných študentov, boli veľmi dobre nakombinované a pokrývali rôzne oblasti logopédie. Napriek tomu, že niektoré predmety mi boli už známe z domácej univerzity, získala som úplne nový
pohľad na dané problematiky (a to najmä vďaka vynikajúcim vyučujúcim), ale aj prístup k doposiaľ nepoznaným diagnostickým testom či novým terapeutickým metódam, čo ma inšpirovalo
i k téme diplomovej práce. Na druhej strane musím povedať, že som bola na pobyt veľmi dobre
pripravená a uvedomila som si, že naša Katedra
logopédie PdF UK ponúka veľmi kvalitný vzdelávací program, ktorý sa ani veľmi nelíši od tých,
ktoré ponúkajú iné európske univerzity a pre ďalšie slúži ako vzorový model najmä v praktickej
príprave. Jedinečným obohatením bola možnosť
využívania školskej knižnice, kde som neraz trávila i celé hodiny prácou s odbornou literatúrou
a článkami.
Okrem teoretickej výučby sme v rámci predmetu „Professional Context in Europe“ mali možnosť pozrieť sa na prácu logopéda z pohľadu
celkového uplatnenia v tejto profesii. Navštívili
sme osem pracovísk, kde v Belgicku pracuje logopéd a mali sme možnosť porovnať uplatnenie
či vzdelávací systém v rôznych európskych krajinách. Tieto návštevy boli nielen veľmi zaujímavé,
ale pre mňa aj istou inšpiráciou do budúcnosti a
tiež nám umožnili okrem Antverp navštíviť mnoho ďalších nádherných belgických miest. Takis-

foto: Ja (vľavo v bodkovanom) a moja medzinárodná trieda.

to sme mali jedinečnú príležitosť navštíviť Centrum pre uchádzačov o azyl a inštitúcie Európskej únie v Bruseli.
Samostatný život v pulzujúcom európskom
veľkomeste, spoznávanie nových kultúr, nadväzovanie priateľstiev so študentmi z celej Európy,
neustála komunikácia v anglickom jazyku, to
všetko bolo pre mňa nenahraditeľnou skúsenosťou. Keby som mala možnosť, poslala by som do
zahraničia aspoň na jeden semester všetky moje

slovenské spolužiačky. Zároveň sa veľmi teším
a ďakujem našej Katedre logopédie PdF UK za
vynaložené úsilie a verím, že som nebola prvou
a tiež poslednou, ktorá do Antverp vycestovala,
a že nadviazaný kontakt s Lessius Hogeschool
umožní aj ďalším, mladším študentkám absolvovať tento obohacujúci študijný pobyt.
Michaela Halamová,
študentka logopédie PdF UK

komiks
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