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Editoriál
Fakulta managementu UK bola
od svojho vzniku v roku 1991 mimoriadne úspešná v získavaní grantov
od viacerých amerických nadácií
a z TEMPUS programov EÚ, v rámci
ktorých k nám prichádzali zahraniční pedagógovia na ucelené výučbové bloky štúdia (fakulta kládla vždy
dôraz na výbornú znalosť angličtiny
u všetkých prijímaných študentov).
Pre rozvoj fakulty mali zásadný význam stáže, resp. výučbové pobyty
značného počtu našich pedagógov. Vďaka tomu sa fakulte podarilo
zostaviť moderný, medzinárodne kompatibilný študijný program (s
povinnou praxou v poslednom semestri magisterského štúdia), ktorý k nám priťahuje veľké počty nadaných a vysoko motivovaných
záujemcov. O spoločné študijné programy s našou fakultou prejavili
záujem aj viaceré fakulty UK.
Fakulta tiež zareagovala na skutočnosť, že veľká časť investorov
prichádza k nám z krajín, v ktorých sa ako úradný jazyk používa
nemčina, resp. francúzština. Otvorili sme aj program medzinárodný manažment s nemeckou a francúzskou vetvou (vhodný o. i. pre
absolventov bilingválnych gymnázií), kde sa vyžaduje pri prijímacích
testoch nielen výborné ovládanie angličtiny, ale aj ďalšieho jazyka
z uvedenej dvojice. Aj vďaka tejto inovácii sa nám darí sústavne
zvyšovať intenzitu medzinárodnej výmeny študentských študijných
pobytov v rámci programu Socrates a stáží v zahraničných firmách
cez program Leonardo.
V počte študentov vysielaných do zahraničia je naša fakulta dlhodobo na UK jednoznačne najúspešnejšia. Ako na oslavách 20. výročia vzniku FM UK uviedol vo svojom prejave dekan prestížnej gentskej
Fakulty ekonomických vied, patria študenti našej fakulty svojimi výsledkami k absolútnej špičke medzi všetkými partnerskými školami,
ktoré k nim vysielajú svojich študentov v rámci programu Erasmus.
Na uvedených oslavách sa k našej veľkej radosti a hrdosti, zúčastnili aj početní absolventi (dennej aj externej formy štúdia) našej
fakulty zastávajúci vrcholové manažérske pozície u nás i v zahraničí.
Podotýkam, že medzi absolventmi našej fakulty sú aj vysokoškolskí
profesori v USA (1) a v Nemecku (3). Žiaľ, naše návrhy na vymenovanie profesorov z docentov – vlastných absolventov doktorandského
štúdia boli vo Vedeckej rade UK opakovane tesne zamietnuté (pri
tradične vysokých počtoch jej absentujúcich členov, ktorých hlasy
sa fakticky považujú za neplatné, t. j. záporné).
Pôsobenie početných odborníkov z praxe (z ktorých sú viacerí
našimi absolventmi) priamo vo výučbe (pre ktoré sa však v kritériách
Akreditačnej komisie nenachádza nijaké zohľadnenie) má zásadný
význam pre kvalitu prípravy našich študentov na uplatnenie v praxi.
V nedávnom výskume organizácie INEKO, ktorý sa týkal spokojnosti
slovenských firiem s absolventmi slovenských fakúlt, sa naša fakulta medzi všetkými fakultami UK umiestnila najlepšie. (Zaujímavé, že
fakulty, ktoré sú scientometrickými jednotkami dvoch najväčších
slovenských univerzít, sa v uvedenom výskume nedostali medzi 20
najlepších slovenských fakúlt.) Absolventi našej fakulty získali tiež
veľmi priaznivé umiestnenia v rebríčkoch nástupných platov a miery
zamestnanosti.
Pre ďalšie skvalitnenie prípravy našich študentov pre uplatnenie
v praxi sú prínosom aj aktivity občianskeho zduženia Manageria,
z ktorých je najintenzívnejší vzdelávací program MLP, v rámci ktorého sa vybraní študenti fakulty môžu zdokonaľovať v manažérskych
zručnostiach pod vedením profesionálov z praxe. Oceňujem tiež
iniciatívu skupiny absolventskej organizácie UniValue, ktorá organizuje anonymné elektronické hodnotenie kvality výučby jednotlivých
predmetov študentmi. Fakulta bude jej aktivity podporovať a výsledky zohľadňovať.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., dekan FM UK
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Poznámka k titulnej strane:

Rektor UK udelil Granty UK na podporu 322 vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov
a interných doktorandov UK, na ktoré UK rozdelila sumu 302 300 eur.
Viac na strane 3. Foto: M. Kukan

3

SPRAVODAJST VO

Univerzita rozdelila mladým vedcom

a učiteľom viac ako 300 000 eur

UK
a

Volkswagen
Slovakia
podpísali
memorandum
o spolupráci

Rektor UK dňa 24. apríla 2012 už po
šestnásty raz udelil Granty UK určené
na podporu vedeckých, pedagogických
a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných
doktorandov UK. Granty UK získalo 322
projektov, ktoré univerzita podporila
sumou 302 300 eur, čo je v priemere na
jeden grant takmer 940 eur.

Možnosť zapojiť sa do 16. ročníka tejto
celouniverzitnej aktivity využilo 636 žiadateľov. Kým v prvom roku zavedenia grantov, v roku 1997, sa o ne zaujímalo len 73
mladých pracovníkov UK, vlani univerzita
evidovala 580 žiadostí. O Granty UK mohli
aj v tomto roku požiadať mladí univerzitní
pracovníci vo veku do 30 rokov. Odborné
komisie odporučili na udelenie grantov 322
projektov, čo predstavuje približne polovicu
financovaných projektov z celkového počtu
žiadostí. „Ako konštatovala odborná porota,
ktorá vyhodnocovala projekty, postupne sa
zvyšuje aj ich kvalita, rastie ich invenčnosť,
ako i profesionalita spracovania,“ zhodnotil
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Viac ako polovicu schválených projektov podali riešitelia vo veku do 28 rokov.
Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami UK si
prvenstvo i v tomto roku udržala Prírodovedecká fakulta UK, ktorá predložila 212 projektov, z nich bolo úspešných 108 projektov. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
UK podala 128 projektov, z ktorých bolo
podporených 65. Tretie miesto v počte podaných projektov patrí
Lekárskej fakulte UK,
z ktorej bolo zaevidovaných 58 žiadostí. 29 z
nich získalo grant. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine podala
54 projektov, z ktorých
bolo úspešných 27.
Záujem o granty narástol aj v radoch doktorandov a mladých
vedcov z oblasti humanitných vied. „Dôkazom je 21 pridelených
grantov zo 41 žiadostí
Filozofickej fakulty UK,
21 podporených projektov zo 42 žiadostí
Pedagogickej fakulty UK či 9 pridelených
grantov z 18 návrhov predložených Právnickou fakultou UK,“ dodal rektor UK.
„Veľkú zásluhu na kvalitnom spracovaní
podkladov k hodnoteniu nových projektov
v rámci Grantov Univerzity Komenského
majú všetci členovia hodnotiteľskej komisie, zástupcovia fakúlt UK, ako aj externí
hodnotitelia. Za to im všetkým patrí naše
úprimné poďakovanie,“ uviedol prorektor
UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. MUDr. Dušan
Meško, PhD.
Andrea Kučerová
Foto: Marian Kukan

Prof. Karol Mičieta, rektor Univerzity
Komenského v Bratislave (UK), a Wilfried
von Rath za vedenie spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) dňa 13. apríla
2012 na pôde bratislavského závodu VW
SK podpísali memorandum o spolupráci
pri výskume a ochrane životného prostredia a prírody na Slovensku.

„Našu spoluprácu považujeme za svojho
druhu jedinečnú a zároveň za veľmi užitočné prepojenie moderných technológií a prírodných vied pri ochrane životného prostredia. Budeme robiť všetko preto, aby sme
prichádzali s podnetmi pre reálny život. A
nielen vo formálnej rovine, už v súčasnosti pripravujeme reálne spoločné aktivity,“
uviedol pri podpise memoranda rektor UK
K. Mičieta.
Spoločným záujmom oboch inštitúcií
bude spolupráca pri výskume, vzdelávaní
a praktických krokoch zameraných na manažment biodiverzity a ochranu prírody a
životného prostredia. Zameriavať sa budú
na zvyšovanie poznania európskej flóry
a fauny a získavanie nových vedeckých
výsledkov.
Volkswagen Slovakia v minulosti podporil napríklad Katedru zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v rámci projektu EDIT
ATBI. V rámci tohto projektu, na ktorom
pracovali vedci z 27 inštitúcií prevažne
z EÚ, boli na Slovensku objavené nové
druhy živočíchov i rastlín.
AK
Foto: Volkswagen Slovakia
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
2. 4. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., sa stretol s PhDr. Romanou Kanovskou, riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM),
vo veci koncepcie maturitných skúšok.
3. 4. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej
rady SAV.
4. 4. – Rektor UK bol prítomný na oslavách
pri príležitosti 664. výročia Karlovej univerzity v Prahe. Pri tejto príležitosti udelila
Karlova univerzita v Prahe dva čestné doktoráty v oblasti matematicko-fyzikálnych
vied bývalému profesorovi a absolventovi
UK prof. Beloslavovi Riečanovi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a prof.
Kumbakonamovi R. Rajagopalovi z Texas
A&M University.
9. 4. – Zaoberal sa prípravou podkladov pre
programové vyhlásenie vlády SR, v ktorých
zohľadnil priority Univerzity Komenského
a Slovenskej rektorskej konferencie.
10. 4. – Rektor UK sa zúčastnil na výberovom konaní na riaditeľa Centra ďalšieho
vzdelávania UK.
11. 4. – Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK.
13. 4. – Prof. Karol Mičieta a Wilfried von
Rath z Volkswagen Slovakia podpísali memorandum o spolupráci UK a Volkswagen
Slovakia pri výskume a ochrane životného
prostredia a prírody na Slovensku. (Viac
na strane 3.)
- Spolu s prorektorom UK pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľudomírom
Šlahorom, CSc., a niektorými ďalšími

osobnosťami UK, ktoré sa podieľajú na
výučbe francúzskeho jazyka na UK, absolvoval pracovný obed s francúzskym
veľvyslancom Jean-Marie Brunom.
16. 4. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady UK.
Odovzdal na ňom ďakovný list rektora UK
doktorandke Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK Mgr. Andrei Hrčkovej
za vzornú reprezentáciu UK a SR počas
odbornej stáže, ktorú absolvovala od 1.
septembra 2011 do 29. februára 2012
v Úrade výkonného koordinátora Medzinárodného vojenského štábu pre oblasť
informácií a vedomostnej politiky Severoatlantickej aliancie NATO. Počas stáže úzko
spolupracovala aj so Stálou delegáciou SR
pri NATO. (Viac na strane 22.)

- Usporiadal informačné stretnutie pre dekanov fakúlt UK k projektu vedecko-technického parku.
18. 4. – Rokoval vo veci protokolu o výsledku kontroly s Najvyšším kontrolným úradom SR.
- Za účasti rektora UK sa uskutočnilo zasadnutie Akademického senátu UK.

19. 4. – Rektor UK otvoril konferenciu Študentská vedecká odborná činnosť a VII.
Vedeckú konferenciu doktorandov na Lekárskej fakulte UK.
- Prezident SR Ivan Gašparovič prijal Ministra školstva SR doc. Dušana Čaploviča
a predstaviteľov slovenskej rektorskej konferencie, medzi ktorými bol aj rektor UK.
20. 4. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej
rady Prírodovedeckej fakulty UK.
23. 4. – Rektor UK spolu s Vedením UK
a Vedením PdF UK zrealizoval obhliadku
budov PdF UK a rokovali o riešení priestorovej situácie na PdF UK.
24. 4. – Rektor UK po 16. raz udelil Granty UK
určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných
doktorandov UK. (Viac na strane 3.)
25. – 27. 4. – Absolvoval zahraničnú cestu do holandského Utrechtu, kde sa zúčastnil na seminári Utrecht Network „Erasmus pre všetkých: Budúcnosť spojených
programov“.
30. 4. – Na stretnutí s Ministrom školstva
SR doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom,
DrSc. Rokoval o rozvoji vedecko-vzdelávacích inštitúcií na Slovensku a ich medzinárodnej akceptácii.
- Prijal na stretnutí novú riaditeľku Centra
ďalšieho vzdelávania UK PaedDr. Janku
Chládeckú, PhD.
LM
Foto: OVV RUK

SPRAVODAJST VO

Senát vyhlásil voľby
				

do Študentskej rady vysokých škôl

Akademický senát UK (AS UK) dňa 18. apríla 2012 vyhlásil voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na obdobie 2012
– 2014 na 14 uvoľnených mandátov, ktoré budú na základe dohody študentskej časti AS UK medzi jednotlivé fakulty UK rozdelené nasledovne: PriF (2), FM (2), LF (1), EBF (1), FMFI (1), JLF (1), FaF (1), PraF (1), FiF (1), FSEV (1), PdF (1), FTVŠ a RKCMBF
(1). Voľby do ŠRVŠ sa uskutočnili na fakultách do 16. mája 2012.
AS UK odporúča Študentskej rade vysokých škôl sprehľadniť budúce voľby
zástupcov jednotlivých vysokých škôl.
Navrhuje doplniť a spresniť vnútornú legislatívu o podrobnosti, týkajúce sa realizácie volieb, predovšetkým o informácie,
z akých zdrojov a k akému dátumu sa vypočítava z počtu študentov nárok na počet mandátov, informácie o podmienkach
vyhlasovania a realizácie volieb a prípadne
informácie o metodike vnútrouniverzitného
rozdelenia mandátov do ŠRVŠ.
Študentská časť AS UK zvolila za zástupcu AS UK do ŠRVŠ na funkčné obdobie

2012 – 2014 Mgr. Jaroslava Sýkoru, študenta doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte UK.
AS UK ďalej navrhlo rektorovi UK, aby
všetky vnútorné predpisy a zásadné stanoviská a dokumenty, aj keď ich schválenie
nie je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. vnútorných predpisov UK v kompetencii AS UK, zaslal aj
Akademickému senátu UK v čase pripomienkovania na vyjadrenie. To by mohlo
viesť nielen k zvýšeniu vnútrouniverzitnej
informovanosti, ale aj ku skvalitneniu a zintenzívneniu práce komisií a pracovných

skupín AS UK a v neposlednom rade aj
k lepšiemu využitiu tvorivého potenciálu
členov týchto komisií v prospech rozvoja
univerzity.
Akademický senát UK schválil 13 žiadostí o prenájom nehnuteľností UK.
Senát poveril predsedu AS UK pozývať
na zasadnutia predsedníctva AS UK aj
predsedov komisií AS UK a hľadať s nimi
možnosti skvalitnenia práce komisií. Zobral na vedomie informáciu o návrhu informačného systému AS UK a o postupe na
jeho implementáciu.
NUNU
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UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským právam
Na Univerzite Komenského bude ako virtuálne vedecko-výskumné pracovisko pôsobiť UNESCO Centrum pre výchovu k
ľudským právam, ktoré bude zastrešovať Fakulta sociálnych
a ekonomických vied UK (FSEV UK). Jeho súčasťou budú pracovníci zamestnaní na participujúcich fakultách UK (FSEV, FiF,
PdF, PraF UK), tzv. UNESCO profesor z FSEV UK a školitelia študentov doktorandského štúdia z menovaných fakúlt.
Na návrh rektora UK ho za centrálne financovanú súčasť UK
schválil Akademický senát UK dňa 7. marca 2012. Toto UNESCO centrum však bolo založené už pred 20 rokmi.

Prvé UNESCO centrum v Európe
i vo svete
UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským právam na UK bolo
ustanovené 26. októbra 1992 na základe dohody medzi UNESCO
a UK v Bratislave. UNESCO centrá orientované na problematiku
ľudských práv začali vznikať v súvislosti s politickými zmenami
v strednej a východnej Európe na sklonku osemdesiatych a v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Ich primárnou úlohou bolo, vychádzajúc z misie UNESCO, prispieť k rozvoju nových demokracií
prostredníctvom medzinárodnej intelektuálnej spolupráce na báze
rešpektu voči ľudským právam a základným slobodám. UNESCO
Centrum pre výchovu k ľudským právam na UK bolo pionierskym
tak v danom priestore, ako aj v Európe a vo svete.
Okrem UNESCO Centra pre výchovu k ľudským právam na UK
tu pôsobí aj UNESCO Katedra prekladateľstva UK, ktorá tak dopĺňa profil samotnej univerzity a jej aktívnej spolupráce s touto medzinárodnou organizáciou.

vania v oblasti ľudských práv“, podporeného z finančných prostriedkov Úradu vlády SR. Na projekte spolupracuje s pracoviskami
Právnickej fakulty UK (PraF UK) a Filozofickej fakulty (FiF UK).
Rovnako sa centrum uchádza aj o finančnú podporu prostredníctvom projektu cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja „Občianstvo európskej únie v politických, právnych a medzinárodných
súvislostiach“ spolu Katedrou ústavného práva PraF UK.
Od akademického roka 2011/2012 bola na FSEV UK prijatá
doktorandka s témou dizertačnej práce priamo súvisiacou s ľudskými právami: Ľudské práva ako priorita zahraničnej politiky Európskej únie.
Tieto najnovšie aktivity, ktoré sa v rámci agendy ľudských práv
vyvíjali, našli odozvu aj v súčasnom vedení UK a tak po takmer 20
rokoch od podpisu zmluvy medzi UNESCO a UK v Bratislave sa
UNESCO centrum inštitucionalizovalo.
Centrum sa profiluje v súlade so zmluvou ako excelentné vedecko-výskumné pracovisko zamerané na oblasť vzdelávania a výskumu ľudských práv.

Nápad profesora Kusého
Hnacím motorom myšlienky zriadenia takejto katedry bol prof.
Miroslav Kusý, prvý porevolučný rektor UK (1990/1991), ktorý
o takejto možnosti osobne rokoval s vedením UNESCO. Dohodu
o ustanovení UNESCO centra na UK podpísal za UNESCO jeho
vtedajší generálny tajomník Federico Mayor a za UK vtedajší rektor
Juraj Švec. Dohoda nie je časovo limitovaná a keďže ani jedna
zo zúčastnených strán ju nevypovedala, je v platnosti. Ide o exkluzívny status, nakoľko ďalšie UNESCO centrá, ktoré v Európe
a vo svete vznikali následne, sú časovo obmedzené. O zriadenie
UNESCO centra požiadali prof. Miroslava Kusého, ktorý v danom
období pôsobil ako vedúci novej Katedry politológie Filozofickej
fakulty UK (FiF UK). Dnes je emeritným profesorom UK.
Hoci UNESCO centrum bolo v zmysle dohody formálno-organizačne začlenené medzi rektorátne pracoviská, de iure zriadené
nebolo. Svoju činnosť a aktivity vyvíjalo predovšetkým prostredníctvom osobného zainteresovania členov Katedry politológie FiF
UK, ale formálne UNESCO centrum ako inštitucionálna súčasť UK
zriadené nebolo. Po odchode prof. Kusého do dôchodku, ako aj
odchode časti personálu z katedry politológie na novovzniknutú
fakultu – FSEV UK, sa aj agenda UNESCO centra presunula sem.

Nové aktivity v oblasti ľudských práv
FSEV UK sa hlási k agende ľudských práv a v nadväznosti na
myšlienky, ktoré UNESCO centrum presadzuje. V súčasnosti realizuje výskumný projekt o vzdelávaní v oblasti ľudských práv na
vysokých školách v SR pod názvom „Centrum výskumu a vzdelá-

Stretnutie UNESCO na národnej úrovni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15. 12. 2011. Vľavo prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

Centrum pripravuje ďalšie podujatia
UNESCO centrum by malo naďalej zabezpečovať aj ďalšie
aktivity, ako je napr. organizácia „Olympiády ľudských práv“ pre
stredné školy. Do súťaže sa každoročne zapojí vyše 4500 študentov z celého Slovenska. 64 najlepších postupuje do celoštátneho
finále. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov posudzuje porota zložená z odbornej špičky v oblasti ľudských práv,
práva a významných hostí zo Slovenska i zo zahraničia. Víťazi a
víťazky každoročne získavajú študijný pobyt a účasť na medzinárodnom seminári Výchova k ľudským právam v Bulharsku (organizovanom partnerskou UNESCO katedrou Burgaskej slobodnej
univerzity) a ďalšie zaujímavé stáže, napr. na pôde Európskeho
parlamentu alebo Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve. Súťaž
využíva inovatívne a najmodernejšie prvky vzdelávania, rozvíja kreativitu, komunikačno-prezentačné zručnosti, argumentačné techniky, formovanie vlastného názoru mladých ľudí. Odborným garantom olympiády je prof. PhDr. Miroslav Kusý, PhD. Vyhlasovateľom
súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Aktuálnou agendou UNESCO centra je aj organizácia prednášky sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu Dr.
Jána Šikutu dňa 25. 4. 2012 v Auditóriu Maximum v hlavnej budove Univerzity Komenského.
JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., prodekanka FSEV UK
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CTA môže nahradiť

			invazívnu liečbu
Zobrazovaním ciev pomocou počítačovej tomografie sa zaoberala ďalšia z cyklu profesorských prednášok tento raz od prof. Ing. Dr. Miloša Šrámeka z Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK a Rakúskej akadémie vied. Uskutočnila sa dňa 25. 4. 2012 o 17.00 hod.
v Aule Univerzity Komenského v Bratislave.
Prvý pohľad do ľudského tela umožnil
Wilhelm Conrad Röntgen v roku 1895,
kedy urobil prvú röntgenovú snímku (RTG)
ruky svojej manželky. Dnes je možné zobrazovať časti ľudského tela aj 3-rozmerne.
Moderné zariadenia sú schopné zobraziť
pohybujúce sa srdce, cievy po vnútrožilovom podaní kontrastnej látky (CTA – angiografia) či priestorovo zobraziť jednotlivé
orgány a tkanivá (VRT – volume rendering
technique). Na zobrazovanie tela sa využívajú rôzne druhy lúčov.

Metódy zobrazovania
Veľmi rýchlou metódou zobrazovania je
ultrazvuk, ktorý má široké využitie v gynekológii na bezpečnú a okamžitú ukážku plodu.
Ultrazvuk však produkuje dáta, ktoré sú pre
laikov ťažšie čitateľné. Naopak veľmi dobré

rozlíšenie mäkkých tkanív a dobre viditeľný
kontrast zabezpečí magnetická rezonancia.
Navyše jej výhodou je neškodnosť pre ľudské zdravie. Nukleárna medicína využíva na
zobrazovanie skúmaných orgánov ich značkovanie pomocou rádioaktívnych látok. Počítačovou tomografiou (CT) je možné nasnímať 10 – 2000 obrázkov objektu, napr.
lebky či mozgu, a z nich vytvoriť vizualizáciu
zobrazujúcu objekt z rôznych uhlov.

Farebné obrázky nemusia byť
účinnejšie
Každá metóda má svoje špecifiká a jej
výber závisí od toho, ktorý orgán chceme
pozorovať. Zložitejšia vizualizácia nemusí
byť účinnejšia. To platí napríklad pri zlomenine, kedy stačí RTG obraz, pretože lekár
nepotrebuje skúmať okolie zlomeniny.
Profesor Šrámek uviedol, že pri vývoji
týchto zariadení je nevyhnutná intenzívna
spolupráca lekárov a technikov. Nejde totiž
o to, aby obrázky vnútra ľudského tela boli
len atraktívne, ale najmä o to, aby ich lekár
vedel správne prečítať, nájsť problém, a tak
určiť diagnózu. Farebné a atraktívne obrázky sú vhodné napríklad do učebníc.

AngioVis
Príkladom úspešnej spolupráce vedcov – informatikov a lekárov je aj rakúsky
projekt AngioVis, ktorý sa zaoberá vizualizáciou chorôb dolných končatín. Projekt
chce dokázať, že neinvazívna CTA môže
nahradiť invazívnu liečbu. Pacient totiž nie
je hospitalizovaný, technika je lacná a komfortná pre pacienta.
CT angiografia je podľa profesora Šrámeka účinnejšia oproti digitálnej subtraktívnej
angiografii, ktorá je v súčasnosti považovaná za tzv. zlatý štandard, ale cievne riečisko
dokáže zobraziť len v 2D. CTA za 30 sekúnd
nasníma až 1500 obrazov cievneho riečiska, na ktorých je možné pozorovať vápenaté
usadeniny – kalcifikáty.
Keďže lekári považujú za priority pri zobrazovaní iné veci ako informatici, je veľmi
dôležitá ich spolupráca. Zatiaľ čo informatici vytvárajú nové algoritmy podľa reálnych
požiadaviek lekárov, lekári v praxi overujú
hypotézy a na vybraných pacientoch porovnávajú novú techniku so zlatým štandardom, uzavrel profesor Miloš Šrámek.
Lenka Miller
Foto: Marian Kukan

V S K R AT K E

Skalničky. Foto: BZ UK

– Dňa 21. apríla 2012 otvorila svoje brány v
rámci podujatia Bratislava pre všetkých,
ktoré využili stovky návštevníkov. Mohli
obdivovať rozmanité druhy rastlín i drevín. Už tradične sa najväčšej pozornosti
tešili rastliny teplomilnej vegetácie, ktoré
BZ UK pestuje v skleníkoch.
– Od 27. apríla do 1. mája sa v BZ UK
konala výstava skalničiek organizovaná
Klubom skalničkárov pri BZ UK spojená
s predajom rastlinného materiálu.
– Podujatie Kaktusárska jar, organizované
Klubom kaktusárov pri BZ UK a spojené
s výstavou a predajom kaktusov, sa v BZ
UK konalo 25. – 27. mája.

Botanická záhrada UK (BZ UK) v apríli
a máji organizovala niekoľko podujatí pre
širokú verejnosť.

Spoločnosť Sanofi a Zentiva pripravila
v dňoch 23. – 25. apríla v poradí už siedmy
ročník odborného seminára pod názvom

„Industriálna farmácia“, ktorý je určený vybraným 30 študentom tretieho ročníka Farmaceutickej fakulty UK a Farmaceutickej
fakulty v Brne.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
UK sa spolu s ďalšími piatimi univerzitami
zapojila do projektu Masterclasses, ktorý sa konal na Slovensku počas marca.
Umožnila tak stredoškolákom analyzovať
reálne údaje z Veľkého hadrónového kolajdera (LHC), ktorý je v CERN-e. Na prednáškach a exkurziách, ktoré zabezpečili
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky a Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI
UK, sa zúčastnilo 29 študentov z ôsmich
bratislavských gymnázií.
NUNU
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Skutočný úspech
je v hodnotnej 		
			
tvorbe
Výstava Jána Triašku v Múzeu súčasného umenia Novom Sade

Stano Harangozó je všestranný tvorca. Milovník prírody i mesta. Schopný zachytiť detail i veľkosť sveta, v ktorom sa pohybuje
a ktorý ho inšpiruje. Najmä portréty Bratislavy predstavuje na tejto
svojskej výstave, na ktorú pozýva návštevníkov primátor nášho hlavného mesta. Nachádza sa v Justiho sieni Primaciálneho paláca a je
skutočne zaujímavá. Podnetná. A kvalitná.
Ján Triaška je pedagógom Pedagogickej fakulty UK. Už sme
o ňom písali v súvislosti s hodnotnými výsledkami jeho žiakov a aj
osobnou tvorivou aktivitou prezentovanou na výstavách. Zahraničná
výstava je niečo mimoriadne, iné. A tou je aj jeho samostatná prezentácia v Múzeu súčasného umenia v Novom Sade v mesiacoch
apríl – máj 2012.
Tvorivý záber tohto umelca je rozsiahly a nesporne zodpovedá
kladeným nárokom na dnešné umenie. Voľná maľba je snáď najcitlivejším vyjadrením seba vo veľkých plochách s osobitým pohľadom. Vstupuje aj do nových médií, do konceptuálnych výmyslov,
v ktorých zaujme. Autor má výborné úspechy aj v úžitkovej grafike
a počítačových médiách. Teraz nechcem vypočítavať pestrosť autorského záberu. Zdôrazňujem, že Ján Triaška je talentovaný umelec a empatický pedagóg. A to je nesporne pre našu fakultu jedným
z dobrých základov.
Ľuboslav Moza, PdF UK

V mesiacoch apríl – máj 2012 prezentuje svoju najnovšiu tvorbu na
samostatnej výstave Stanislav Harangozó. Dlhoročný, skúsený a dobrý
pedagóg našej katedry a zároveň tvorivý a divácky nesmierne obľúbený
maliar, ktorý dokazuje svojou tvorivou aktivitou predovšetkým sebe, že
kreativita je fenomén každého jedinca. Práve ňou oslovuje aj mládežníkov. S neustálym tvorivým zápalom, ktorý napĺňa v pedagogickej činnosti
v snahe byť stále aktuálnym a hodnotovo obhajujúcim tie najvyššie umelecké stupne.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
v spolupráci s Vysokoškolským športovým klubom FTVŠ UK
organizuje

ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY
!

NA FTVŠ UK

Výstava Stanislava Harangoza v Primaciálnom paláci

Porovnanie ústav

USA a SR

2012

Garantujeme
kvalifikovaných
učiteľov

!

6 - 10-roční chlapci a dievčatá
10 - 14-roční chlapci a dievčatá

Miesto: priestory FTVŠ UK
od 2.7.2012 do 3.8.2012
4-5 turnusov
www.fsport.uniba.sk
esulovska@fsport.uniba.sk

Dňa 23. apríla 2012
na Právnickej fakulte UK
prednášal
renomovaný
profesor ústavného práva
z Wayne State University,
Law School, v Spojených
štátoch amerických – na
tému „Komparácia ústav
USA a Slovenskej republiky so zameraním na deľbu
moci a slobodu prejavu“.
Profesor Robert A. Sedler v prvej časti svojej prednášky veľmi
zrozumiteľne vysvetlil ústavný systém Spojených štátov amerických. V druhej časti sa venoval slobode slova a jej limitom, čo obohatil o reálne príklady. Zaujímavé bolo tiež komparatívne zhodnotenie ústav Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických.
Prednáška bola zorganizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom
USA v Bratislave.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD., prodekan PraF UK
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Týždeň farmaceutického

a kariéry

Čím žijeme a čo je nové na Farmaceutickej
fakulte UK? Okrem bežných, každodenných
starostí sa naša alma mater môže pochváliť
aj niečím výnimočným. Od jej založenia v roku
1952 uplynulo už šesťdesiat rokov. Šesťdesiat rokov je pomerne dlhá doba, za ktorú
fakulta vyprodukovala pomerne veľké množstvo úspešných absolventov farmácie. Bola by
veľká škoda, aby takéto významné jubileum
ostalo nepovšimnuté. Aj preto sa vedenie Farmaceutickej fakulty UK rozhodlo zorganizovať
projekt s názvom TyFaVKa 2012 – Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry, ktorý sa
uskutočnil od 26. do 31. marca 2012.
Išlo už o druhý ročník úspešného projektu venovaného najmä vzdelávaniu a kariérnym možnostiam pre študentov farmácie. Program bol
naozaj pestrý, zostavený tak, aby si v ňom každý
našiel svoju oblasť záujmu. Tyfavka odštartovala
hneď v pondelok ráno školením o elektronickom
objednávaní v lekárni, ktorého cieľom bolo oboznámiť poslucháčov s efektívnym a čas šetriacim
prvkom elektronického objednávania liekov. Nasledoval krst novej učebnice Farmakognózie od
autorov D. Grančaia, P. Mučajiho a M. Nagya.

Možnosti uplatnenia pre
farmaceutov
Utorok bol venovaný Kariérnym dňom farmaceutov. Už ako samotný názov hovorí, tento deň
sa zaoberal kariérnymi možnosťami pre študentov po ukončení ich štúdia. V úvodných slovách
prodekan Farmaceutickej fakulty UK (FaF UK)
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., zhodnotil terajšiu situáciu na pracovnom trhu s tým, že na
absolventov sú kladené omnoho vyššie nároky,
ako to bolo kedysi. A preto sa práve my študenti
musíme snažiť aj vo vlastnom záujme, aby sme
boli žiadaní na farmaceutickom pracovnom trhu.
Ohliadnuc od samozrejmej a pre väčšinu
z nás aj cieľovej práce v lekárni, ponúkli Kariérne dni farmaceutov aj iné možnosti uplatnenia sa
pre farmaceutov. Študenti sa mohli oboznámiť
aj s úsekom distribúcie či kontroly liekov. Dr.

vzdelávania

Jana Srníková z Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych
pomôcok zhodnotila poslanie
a postavenie ADL v liekovej politike na Slovensku a venovala sa aj
dopadom novej liekovej politiky na
pacientov. Ďalšia prednáška bola
venovaná prezentácii spoločnosti
Sunpharma, po nej nasledovala
prezentácia internetového portálu
Pharma Register o pracovných
ponukách pre farmaceutov na
jednom mieste. PharmDr. Peter
Stanko zo spoločnosti PharmINFO
oboznámil študentov s výhodami
a efektívnym používaním ADC číselníka v praxi.
O činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
informovala Albína Vilimová. V záverečnej prednáške sa PharmDr. Ondrej Sukeľ zo Slovenskej
lekárnickej komory venoval stále aktuálnej otázke „Lekárnik – kariéra, alebo práca?“.

Praktické cvičenie
lekárenskej komunikácie
Tretí deň sa o program postarali samotní študenti – členovia Slovenského spolku študentov
farmácie. Predstavili aktivity spolku v rámci vzdelávania, zahraničných výmenných pobytov, športu
a kultúrnych podujatí. Taktiež sa venovali spolupráci so zahraničnými spolkami IPSF (International Pharmaceutical Student Federation) a EPSA
(European Pharmaceutical Students´ Association). Popoludnie bolo venované workshopu na
tému Z univerzity do práce, pod záštitou spoločnosti Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. Zámerom workshopu bolo
konfrontovať požiadavky z praxe s očakávaniami
študentov a zároveň priniesť praktické rady a skúsenosti.
Štvrtok patril Majstrovstvám v lekárenskej komunikácii (Patient Counselling Event), ktoré prebehli v priestoroch fakultnej lekárne. Študenti
mohli predviesť svoje teoretické, ale najmä praktické zručnosti pri výdaji liekov. Samozrejme, išlo
o fingované scénky hercov – študentov VŠMU,
ktorí stvárnili rôzne stresové situácie bežnej lekárenskej praxe. Odborná komisia
hodnotila okrem správnej dispenzácie
aj to, ako si študenti poradili s hlučnými
a agresívnymi pacientmi.
V rámci 42. ročníka Študentskej vedeckej konferencie boli prezentované
vedecké odborné práce študentov – tzv.
švočky. Tento ročník prekvapil naozaj
veľkým množstvom odborných prác študentov a doktorandov. O tom svedčilo aj
množstvo ocenených prác. V posledný
pracovný deň týždňa bol pripravený seminár o možnostiach ďalšieho vzdelávania vo
farmácii pre tých študentov, ktorí uvažujú

o postgraduálnom štúdiu. Sobota bola venovaná
prípravnému kurzu pre záujemcov o štúdium na
FaF UK.
Z pohľadu študenta hodnotím tento projekt
vysoko pozitívne. Získal som prehľad o možnostiach a smeroch, ktorými sa môžem po štúdiu
uberať, a taktiež som nadobudol informácie z praxe, ktoré sú pre nás študentov najdôležitejšie.
Michal Chovan, študent FaF UK,
člen SSŠF

Plagát z UK
na tému Erasmus

zvíťazil

v medzinárodnej súťaži
Na medzinárodnom kongrese ERACON
2012 v rumunskom Cluj-Napoca, ktorý sa
konal počas 18. – 22. apríla 2012, získal
plagát z Univerzity Komenského 1. miesto v
medzinárodnej súťaži „Erasmus Poster Design Competition 2012“. Súťaž sa konala pri
príležitosti 25. výročia fungovania programu
Erasmus.
Víťazný plagát autoriek Moniky Roncovej
a Zuzany Viechovej z Filozofickej fakulty UK
pôvodne získal 1. miesto v súťaži na Univerzite Komenského. Uverejnili sme ho v minulom čísle Našej univerzity.
NUNU
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Mobilita je len cesta,

cieľom je štúdium

Rok 2012 vyhlásila Európska komisia
v Bruseli za európsky rok osláv 25. výročia
existencie programu Erasmus. Na Slovensku
oslavujeme 15. výročie, čo je tiež dostatočne
dlhé obdobie existencie programu na to, aby
sme mohli rekapitulovať i spomínať. Počas
tohto obdobia sa program výrazným spôsobom podpísal na podobe vysokoškolského
vzdelávania a dal mu nový rozmer – internacionálny. Erasmus otvoril dvere novým metódam vyučovania, novým poznatkom, výmene
skúseností, dialógu medzi krajinami, kultúrami, a to v miere dovtedy nevídanej. Univerzita
Komenského reagovala na výzvu EK a Národnej agentúry, aj keď väčšina európskych
inštitúcií bude oslavovať v týždni medzi 7.
až 11. májom, naše oslavy sme sústredili na
17. apríla. Mali podobu troch samostatných
podujatí, ktorých spoločným motívom bol
Erasmus.
Dali sme priestor na stretnutie prorektora UK
doc. Ľ. Šlahora, inštitucionálneho koordinátora
programu Erasmus, so študentmi, ktorí absolvovali mobilitu Erasmus, aby sa podelili o svoje
skúsenosti, diskutovali o problémoch a formulovali svoje návrhy na zlepšenia administrácie
programu alebo vzájomnej komunikácie.
Ďalším podujatím bol 5. ročník akcie s mottom „študenti študentom“, ktorá prebiehala vo
foyeri UK formou stánkov pridelených krajinám
zapojeným do programu a v ktorých absolventi
mobility poskytovali informácie o štúdiu a pobyte tým, ktorí sa na mobilitu ešte len chystajú.

Skúsenosti s Erasmom na UK

Ťažiskovým podujatím bol seminár o programe Erasmus, ktorý zorganizovalo Oddelenie
medzinárodných vzťahov RUK (OMV RUK) pre
svojich partnerov – kolegov z fakúlt, ktorí v pozícii fakultných koordinátorov alebo administrátorov pomáhajú program realizovať a sú prvým
kontaktným bodom pre študentov a pracovníkov, ktorí plánujú mobilitu. Ďalšími pozvanými
boli kolegovia z referátov vedy a študijných oddelení na fakultách a Rektoráte UK.
Mobilita je totiž len cesta, cieľom je štúdium. Preto pre študentov aj doktorandov,
tak pred mobilitou, ako aj po jej absolvovaní,
potrebujeme mať na UK vytvorené mechanizmy
jednoduchej administrácie tak, aby boli rešpektované hlavne zásady programu Erasmus a
práva študentov v tom zmysle, že štúdium v zahraničí im bude plne uznané. A v tomto ohľade
má UK ešte rezervy.
Seminár otvoril a viedol prorektor UK doc.
Ľ. Šlahor. Úvodný príspevok mala PhDr. D.
Filkornová z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania SAAIC, ktorá oboznámila prítomných so širokým spektrom programov celoživotného vzdelávania. O pravidlách
programu Erasmus, jeho histórii a úspechoch
na UK informovala Mgr. M. Belková. Problematike uznania štúdia bol venovaný príspevok
prodekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Dr. L. Mokrej. Veľmi emotívny a
súčasne profesionálny bol príspevok Mgr. D.
Ondrušovej z Centra podpory študentov so
špecifickými potrebami UK s názvom „Mobili-

Výhercovia súťaže o najlepší Erasmus plagát: (zľava)
Ronald Ružička, Monika Roncová, Zuzana Viechová
a Peter Šišovský

ta pre všetkých“, ktorá hovorila o špecifikách
mobility pre študentov s postihnutím. Viceprezidentka Erasmus Student Network oboznámila
prítomných s činnosťou ESN na UK, pomoci a
programe, ktorý pripravujú členovia združenia
pre zahraničných študentov na UK. Cieľom
ESN je ich rýchla adaptácia a integrácia, v čom
významnou mierou pomáhajú činnosti OMV na
UK aj fakultným koordinátorom. O tom, ako
vyzerá Erasmus mobilita očami študenta, informovala sviežim príspevkom študentka LF UK
A. Krajčovičová.
Na záver stretnutia boli odovzdané ceny za
1. – 3. miesto v súťaži plagátov, ktorú vyhlásilo
OMV RUK a do ktorej bolo prihlásených 31 študentských prác. Dr. Filkornová si z rúk prorektora UK prevzala pamätnú medailu UK za dlhoročnú prácu v rámci programu a podporu UK.
Z krátkych diskusných príspevkov bolo zrejmé,
že pracovné stretnutie k programu Erasmus o
problematike uznávania štúdia bude ďalšou aktuálnou výzvou pre OMV RUK a vedenie univerzity. Dúfame, že všetci prítomní si odnášali zo
stretnutia dobrý pocit.
Mgr. Magdaléna Belková, vedúca
Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK
Foto: Michal Dzúrik

Študenti sa opäť podelili
o svoje zahraničné skúsenosti
V utorok 17. apríla
2012 sa vo foyeri
našej alma mater
uskutočnil už 5.
ročník International & Erasmus
Day. Toto podujatie, ktoré je pripravované najmä pre študentov – budúcich „Erasmákov“, je už pravidelnou a zo strany študentov očakávanou akciou, ktorú usporadúva
kancelária Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK (OMV RUK) LLP/
Erasmus v spolupráci s Erasmus Student Network a študentmi – bývalými „Erasmákmi“ z jednotlivých fakúlt.
Počas tohto dňa študenti so záujmom o štúdium v zahraničí – najmä
v rámci programu Erasmus získavali informácie o zahraničných univerzitách, ich fungovaní a pravidlách, o internátoch, mestách i krajinách, do
ktorých majú namierené. V stánkoch mali zastúpenie prakticky všetky
krajiny participujúce na programe LLP/Erasmus, vyhradené priestory
boli poskytnuté aj kolegom zo SAIA.

Vstup na akciu lákal už panelmi s plagátmi, ktorými sa prezentovali študenti v rámci súťaže „Propagácia programu Erasmus“, ktorá bola
vyhlásená kanceláriou OMV RUK LLP/Erasmus. Veselo vyzdobené
priestory s vyhradenými pozíciami pre jednotlivé krajiny pritiahli veľa záujemcov ohľadne získania bližších údajov formou neformálnych rozhovorov, množstvom informačných materiálov, fotografií, resp. prezentácii,
ktoré si študenti pripravili na svojich notebookoch. Študenti diskutovali
o systéme a organizácii štúdia, o internátoch a vybavovaní ubytovania,
o zvykoch v jednotlivých krajinách, o stravovaní či o možných skrytých
problémoch. Svoje univerzity a krajiny prezentovali aj zahraniční študenti,
ktorí v rámci Erasmu práve u nás študujú – z Turecka, Talianska, Francúzska, Španielska, Chorvátska, Českej republiky...
Podujatie bolo vyvrcholením Informačných stretnutí, ktoré od marca
prebiehali na všetkých fakultách a boli pripravené pre študentov – úspešných uchádzačov vo výberovom konaní na Erasmus mobility v akademickom roku 2012/2013. Stretnutie bolo taktiež úspešným zavŕšením osláv
„25 rokov programu Erasmus v Európe a 15 rokov programu na Slovensku“ v rámci našej univerzity.
RNDr. Zuzana Viechová, PhD., OMV RUK
Foto: Michal Dzúrik
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15 rokov programu Erasmus na UK
UK vysiela zo slovenských vysokých škôl do zahraničia najviac študentov
Program zahraničných mobilít Erasmus
má na Univerzite Komenského už 15-ročnú
tradíciu. Počas svojej histórie umožnil vycestovať tisíckam študentov i pedagógov.
Na Slovensku má naša univerzita najväčší
podiel „cestovateľov“ – až 25 %. Za rozvoj
programu a dlhoročnú prácu koordinátorky
Erasmu na UK bola v apríli 2012 ocenená
Mgr. Magdaléna Belková, vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov Rektorátu
Univerzity Komenského, titulom „ERASMUS Minister 2012“. V rozhovore priblíži
možnosti programu a jeho ďalší vývoj.
O programe Erasmus je známe, že podporuje zahraničnú mobilitu vysokoškolských študentov za účelom štúdia, ale
v rámci neho je možné využiť aj iné mobility. Aké?
Program Erasmus zahŕňa v sebe niekoľko
typov mobilít. Okrem mobility za účelom štúdia na zahranične univerzite môžu študenti
využiť aj mobilitu stáž, na ktorú by som špeciálne rada poukázala. Stáž dáva študentom
šancu na ich osobný profesionálny rozvoj.
Keďže UK nie je univerzitou technického
zamerania, jej študenti nemajú prax zakomponovanú do štúdia, aspoň nie vo väčšom
rozsahu. Zahraničné stáže neorganizujeme
z pozície rektorátu a zväčša ani z fakúlt. Tu je
priestor pre iniciatívu študenta, ktorý si sám
podľa svojho profesionálneho zamerania a jazykových preferencií vyhľadáva inštitúcie v zahraničí, ktoré sú pre neho najvhodnejšie. Je
šanca, že zo stáže môže vyplynúť aj zamestnanie. Ďalšie dva typy mobility sú určené pre
zamestnancov. Pre pedagogických pracovníkov je určená mobilita za účelom výučby a
pre zamestnancov vrátane nepedagogických
je určená aj mobilita školenie v zahraničí.
Erasmus oslavuje v tomto roku 15. výročie na UK. Koľko participantov využilo za
tento čas možnosť vycestovať?
Program Erasmus funguje na Slovensku 5
rokov po tom, čo nadviazal na predchádzajúcu 10-ročnú tradíciu programu Socrates. Erasmus priniesol možnosti samostatných mobilít: stáže študentov či školenia pracovníkov,
ktoré program Socrates neponúkal. Stáž bola
počas programu Socrates možná len v rámci
mobility za účelom štúdia. Preto je bilancia
pre tieto dve nové mobility menšia. Na stáž vycestovalo doposiaľ 128 študentov, na školenia sme vyslali celkom 55 pracovníkov. Hoci
školenia môžu využiť učitelia i administratívni
pracovníci, uprednostňujeme administratívu,
keďže učitelia majú viacero možností mobility. Takto dostali šancu napríklad pracovníci

zahraničných referátov, archivári, knihovníci;
radi by sme podporili aj mobilitu pracovníkov
študijných oddelení, referátov vedy, ekonomických oddelení a ďalších. Pre každého je
zahraničná mobilita osobným obohatením,
aj prínosom pre inštitúciu. Silnejšie zastúpenie má na UK mobilita za účelom výučby, na
ktorú sme za 15 rokov vyslali 506 učiteľov.
Mobilita učiteľov má pre UK kľúčový význam.
Je to nástroj na internacionalizáciu vlastnej
inštitúcie, a preto sa ju snažíme podporiť aj
z rozpočtových prostriedkov, aby sme mohli
dať šancu viacerým učiteľom. Najväčší podiel
na mobilite na UK majú študijné pobyty študentov. Doteraz vycestovalo 3513 študentov.
Predpokladáme, že po ukončení tohto akademického roka to bude viac ako 4000.
Študenti ktorých študijných odborov využívajú mobility najčastejšie?
Najviac cestujú študenti tzv. „business studies“ z Fakulty managementu UK či Fakulty
sociálnych a ekonomických vied UK. O niečo
menej cestujú študenti z humanitných odborov. Zastúpenie majú aj sociálne, lekárske
vedy, matematika, právo a v najmenšej miere
prírodné vedy. Sme radi, že do programu Erasmus máme zapojených všetkých 13 fakúlt
UK, aj keď niektoré zatiaľ iba so symbolickými počtami.
Ktoré krajiny sú pre našich študentov a
učiteľov najpopulárnejšie?
Záujem o krajiny sa u študentov a učiteľov
líši. Študenti cestujú najčastejšie do Nemecka, Rakúska, Francúzska, Španielska či Portugalska. Pri učiteľoch je viacej cítiť jazykovú
bariéru. Pedagógovia najviac cestujú do Českej republiky, Poľska, Nemecka a Portugalska. Tieto údaje za UK sú v podstate zhodné
s celoslovenským trendom.
Pokryje grant na mobilitu všetky náklady?
Grant v rámci programu Erasmus nepokrýva všetky náklady. Aj pri štúdiu na Slovensku
sú nevyhnutné isté výdavky. Cieľom grantu je
pokryť zvýšené náklady spojené so štúdiom v
zahraničí. Priemerný grant za rok 2010/2011
bol na UK 371 eur, pre porovnanie slovenský
priemer bol 354 eur. Priemerná dĺžka pobytu
bola 4,81 mesiaca. Na stáž získali študenti priemerný grant 475 eur oproti priemeru v SR 491
eur. Európska komisia má snahu výšku týchto
dvoch grantov vyrovnať, presnejšie znížiť výšku
grantu na stáž na úroveň grantu na štúdium.
Počet vyslaných študentov sa od fakulty k fakulte líši a nezávisí od ich veľkosti.
Ako sa to určuje?

Program má prirodzenú gradáciu a očakáva sa, že počet mobilít sa bude kontinuálne
zvyšovať, čo sa nám aj darí. Bohužiaľ, sme
limitovaní výškou pridelených prostriedkov
z Národnej agentúry, takže počet nerastie až
takým tempom, ako by sme chceli. Granty
sa určujú centrálne v rámci UK tak, aby bol
dodržaný princíp rovnosti študenta voči študentovi, ale s prihliadnutím na výšku životných
nákladov v jednotlivých krajinách. To, že existujú výrazné rozdiely v počtoch vysielaných
študentov za jednotlivé fakulty a navyše sú
v nesúlade s počtami študujúcich študentov
na jednotlivých fakultách, je daň za prvé roky
programu Socrates, kedy si každá fakulta
nastavovala výšku grantov sama, v závislosti
od zvolenej filozofie. Napríklad Fakulta managementu UK uplatňovala princíp dať šancu
čo najväčšiemu počtu študentov, aj za cenu
nižších grantov. Na druhej strane Prírodovedecká fakulta UK posielala radšej menej študentov, ale s maximálnymi grantmi. Dnes pri
centrálnom prideľovaní grantov žiadna fakulta
nemá šancu výrazne zvýšiť počet vysielaných
študentov, iba ak na úkor inej fakulty. Tadiaľ
ale cesta podľa nás nevedie.
Stávajú sa prípady, keď sa v zahraničí
stretnú dvaja študenti z rôznych univerzít
a zisťujú, že majú rozdielne granty...
Na Slovensku určujú výšku grantov samotné univerzity zo stanoveného maxima pre
jednotlivé akademické roky na všetky typy
mobilít. Niektoré dávajú študentom maximálne granty za cenu menšej mobility. UK má
filozofiu dať šancu čo najväčšiemu počtu študentov. Potom sa stáva, že sa stretnú študenti zo Slovenska z rôznych univerzít, napríklad
v Nemecku a zistia, že každý dostal iný grant.
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Takisto je možnosť vyslať študentov na maximálne, t. j. 12-mesačné pobyty. Odbúrali by
sme si tak kus administratívy, ale zasa by to
bolo na úkor ďalších záujemcov. Myslíme si,
že Univerzita Komenského pri počte študentov, ktorý má, musí hľadať všetky spôsoby,
ako mobilitu zvyšovať a aj v rámci programu
Erasmus hľadáme spôsoby, ako to docieliť.
Je mobilita stáž finančne podporovaná
prostredníctvom programu Erasmus, alebo môžu študenti rátať aj s pomocou inštitúcie, kde stážujú?
Je to veľmi individuálne. Závisí to od krajiny,
typu firmy alebo spôsobu komunikácie s firmou. Máme aj prípady, keď študent dostal od
firmy benefity, napríklad pomoc pri ubytovaní,
príspevok na stravu alebo v ideálnom prípade finančnú odmenu. Stáž však môže byť aj
finančne náročnejšia ako štúdium. Oproti
študentovi na štúdiu sa môžu stážistovi zvýšiť
náklady napr. za ubytovanie. Stáž rovnako
ako štúdium môže trvať od 3 do 12 mesiacov.
Priemerná dĺžka trvania je 4 – 5 mesiacov.
Počas štúdia na UK stáž buď nie je súčasťou
študijného plánu, alebo je na ňu vyhradený
krátky čas, napr. na Lekárskej fakulte UK je to
6 týždňov. Nakoľko podľa pravidiel programu
musí stáž trvať minimálne 3 mesiace, študenti
stážujú v zahraničí najmä počas leta.
Študenti sa po príchode zo zahraničia
stretávajú s problémom uznania prinesených kreditov, keď štúdium nie je totožné
s tým, čo študujú doma. Na seminári k 25.
výročiu Erasmus v Európe ale odznelo, že
štúdium v zahraničí by ani nemalo byť úplne totožné...
V tejto oblasti vznikajú nejasnosti a zlé interpretácie, čo sa premieta do uznávania štúdia. Určite nie je cieľom programu Erasmus,
aby študent študoval presne to isté, čo doma.
Práve inakosť je ten bonus, ktorý má do štúdia program Erasmus priniesť. Navyše ani
nie je možné nájsť univerzitu, ktorá by mala
totožný program či už s takým istým názvom,
alebo s takým istým počtom kreditov za predmet, alebo predmety v tom istom ročníku či
semestri, aby sa to dalo úradníkom čo najjednoduchšie kontrolovať. Veľká práca je tu na
pleciach vysielajúcej fakulty. Pedagógovia,
študijný poradca alebo fakultný koordinátor
majú študentovi poradiť a zostaviť študijný
program tak, aby sa z neho dalo maximum
uznať. Navyše fakulty a katedry sú tie, ktoré
uzatvárajú zmluvy s univerzitami v zahraničí.
Oni majú posúdiť vhodnosť partnera a overiť, v akom jazyku sa predmety vyučujú a do
akej miery zodpovedajú po obsahovej stránke tomu, čo by mal študent absolvovať na
domácej univerzite v danom ročníku. Potom
nie je akceptovateľný argument, že študenti si vyberajú školy, odkiaľ sa nedá štúdium
uznať. Študent si totiž vyberá pobyt v rámci už
uzavretých zmlúv. V zásade platí, že predmety odsúhlasené pred odchodom na mobilitu
v zmluve o štúdiu musí fakulta uznať v plnom

rozsahu tak, ako to určujú pravidlá programu
a Vnútorný predpis UK č. 4/2007.
Sú podľa vás dnes učitelia ústretovejší
voči študentským mobilitám ako pred 15
rokmi?
Ťažko sa dá generalizovať. Ale mám pocit, že učiteľ, ktorý sám absolvuje mobilitu
cez Erasmus alebo nejaký iný program a má
vlastnú skúsenosť z pôsobenia v zahraničí, je
otvorenejší ako pedagóg, ktorý tieto aktivity
nevyvíja. Možno sa situácia zmenila aj generačne. Máme viac mladých odborných asistentov, ktorí v zahraničí boli.
Akú možnosť cestovať majú študenti so
špecifickými potrebami? Aké sú ich podmienky štúdia?
UK vysiela zo Slovenska najviac hendikepovaných študentov, aj keď nejde o veľké
počty. Ročne 1 – 4 študenti. Pravdou je, že
pre študentov so špecifickými potrebami je
problém odhodlať sa na zahraničnú mobilitu
a na druhej strane je veľký problém nájsť univerzitu, kde budú mať vhodné podmienky na
štúdium. Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na UK odvádza obrovský kus práce pri hľadaní vhodnej univerzity,
ktorá by bola ideálna pre študenta z hľadiska
jeho študijného zamerania, ako aj jeho špecifických potrieb. Študenti so špecifickými
potrebami môžu požiadať o zvýšenie grantu
Národnú agentúru Programu celoživotného
vzdelávania/Erasmus SAAIC, ktorá je kontaktným miestom pre bruselskú kanceláriu.
Pri ťažkom postihnutí môže agentúra preplatiť aj náklady sprevádzajúcej osoby, ktorou
môže byť rodinný príslušník alebo kolega –
študent, ktorý takisto ide na mobilitu.
Chodia naopak na Univerzitu Komenského študenti so špecifickými potrebami
zo zahraničia?
Minulý rok sme mali na FSEV UK vozíčkara
z Poľska. Prijímame ich menej, ako ich vysielame. Je to otázka výberu/záujmu zo strany
študenta o štúdium na UK, na druhej strane
tiež otázka ponúkaného štandardu a pripravenosti z našej strany.
Program Erasmus mal cieľ do roku 2013
zapojiť do mobilít 3 milióny študentov v EÚ
a zvýšiť počty študentov a učiteľov participujúcich na programe. Podarilo sa to?
Práve som sa vrátila z konferencie ERACON v rumunskom Cluj-Napoca, na ktorej
boli aj zástupcovia z Bruselu. Táto otázka
zaujímala aj účastníkov konferencie. Podľa
predbežných štatistík využilo mobility v rámci programu Erasmus približne 2,8 milióna
študentov. Keďže akademický rok ešte nie je
ukončený, je možné, že sa túto métu podarí
dosiahnuť. Druhý cieľ – zvýšiť počty participujúcich študentov a učiteľov na programe – sa
naplnil. Program má vlastnú vnútornú dynamiku. Školy, ktoré začnú stagnovať, a ich počty
zapojených záujemcov klesajú, sú finančne

sankcionované. Preto má každá škola snahu
počty postupne zvyšovať. Finančná podpora
pre mobility narastá, aj keď nie tak razantne,
ako by sme si priali.
Do roku 2020 má program ešte ambicióznejšie ciele, a to aby 20 % vysokoškolských študentov malo zahraničnú
skúsenosť, či už so štúdiom alebo stážou.
Je to podľa vás reálne?
Áno, tento cieľ si vytýčila Európska
únia. Do vzdelávacích projektov, akým je aj
program Erasmus sa plánuje investovať 17
biliónov eur. Otázkou však je, či to bude dosť.
Často sa stretávame s úvahami, že školy by
sa mali snažiť podporiť tieto aktivity aj z vlastných alebo z tretích zdrojov. Navyše, toto číslo je zatiaľ iba hypotetické, ešte ho neschválil
Európsky parlament.

The European Association of Erasmus Coordinators ocenila Mgr. Magdalénu Belkovú z UK titulom
„ERASMUS Minister 2012“, ktorý si prebrala na
medzinárodnom kongrese ERACON 2012 v rumunskom Cluj-Napoca v apríli 2012.

Program Erasmus v akademickom roku
2013/2014 končí. Nahradí ho nový s pracovným názvom Erasmus pre všetkých.
V čom bude iný?
Názov je zatiaľ pracovný. Nie všetci s ním
na európskej úrovni súhlasia. Erasmus je
dnes program pre vysoké školy a má dobrú
značku. Tento nový program by mal zahŕňať
všetky vzdelávacie podprogramy od projektov pre základné a stredné školy, cez vysoké
školy, stáže, až po celoživotné vzdelávanie.
Všetky tieto mobility by mali v novom programe zostať zachované. Na konferencii v Cluj-Napoca sa hovorilo o tom, že program by
sa mal otvoriť aj pre neeurópske krajiny. To
by predstavovalo najväčšiu zmenu a pre UK
veľkú výzvu. Takisto sľubujú jednoduchšiu administratívu, ale tomu je ťažko uveriť... V každom prípade nadchádzajúce obdobie bude
náročné a my urobíme všetko preto, aby sme
úspešne pokračovali vo vytýčených trendoch
aj v nových podmienkach, v záujme a pre prospech študentov aj zamestnancov UK.
Lenka Miller
Foto: LM
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Výskum fakulty zohľadňuje
požiadavky praxe
Vedecko-výskumná činnosť Fakulty
managementu UK v Bratislave (FM UK)
vychádza z dlhodobého zámeru rozvoja
a strategických cieľov fakulty a zo strategického zámeru rozvoja UK. Fakulta
od svojho vzniku podporuje vedecko-výskumnú činnosť ako neoddeliteľnú
súčasť práce vysokoškolského učiteľa,
ktorá je zdrojom a kritériom nového poznania a jeho odborného rastu.
Fakulta považuje za svoje priority účasť
jednotlivých katedier a pracovísk na riešení grantových výskumných úloh v rámci programov EÚ, VEGA, KEGA, APVV,
Grantov UK a ďalších projektov medzinárodného významu. Úlohy sú zamerané na
aplikovaný výskum, ako aj na inovácie didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov.
Od svojho vzniku v roku 1991 sa vedecký potenciál fakulty opiera o päť katedier
a o výskumné centrá, ktoré sa postupne
vytvárali v súlade s potrebami výskumu,
menovite: Vedecko-výskumné a vývojové
centrum pre e-Europe, Centrum pre rozvoj
manažmentu a aplikovaný výskum, Poradenské a rozvojové centrum, Centrum projektovej podpory FM UK.
Na projektoch spolupracujeme
s univerzitami i súkromnou sférou
Vedecko-výskumná činnosť fakulty nie-

len zodpovedá výzvam grantových agentúr, ale súčasne zohľadňuje požiadavky
hospodárskej praxe a rozvíja nové poznatky v oblasti manažmentu a ekonómie
v nadväznosti na súčasný proces globalizácie a podnikania v multikultúrnom prostredí.
Väčšina projektov vychádza z analýz
podnikateľskej praxe na Slovensku a v zahraničí, čím sa ďalej prehlbuje spolupráca s významnými svetovými vedeckými
centrami, univerzitami a podnikateľským
prostredím. Výsledky výskumu prispievajú k rozvoju teórie v oblasti manažmentu
a ekonómie, tvoria základňu pre kvalitný
pedagogický proces a permanentne kladú vyššie nároky na doktorandské štúdium.
V záujme napĺňania cieľov Európskej
únie a podpory inkluzívneho rastu sa FM
UK podieľa na riešení rámcových programov EÚ, a to:
7. rámcový program:
– CONSENT – Consumer Sentiment Regarding Privacy on User Generated Content
(UGC) Services in the Digital Economy,
– SMART – Use of Smart Surveillance Systems (Scalable Measures for Automated
Recognition Technologies),
6. rámcový program:
– iWebCare – Integrated Web Services Platform for the Facilitation of Fraud Detection
in Health Care – Government Services,

– MEADOW – Measuring the Dynamics of
Organisations and Work.
Zapájame sa do medzinárodných
projektov
Fakulta sa pravidelne podieľa na organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie v spolupráci s americkou univerzitou
Montclair State University a od roku 2003
organizovala konferencie v Bangkoku, Guadalajare, Soule, Bratislave, Kjóte a Singapure.
FM UK je národným koordinátorom medzinárodného projektu Global Entrepreneurship Monitor (Globálny monitor podnikania), ktorý koordinuje London Business
School a Babson College.
S cieľom oboznámiť odbornú verejnosť
s novými trendmi v manažmente a marketingu vydáva fakulta časopisy „Journal of
Human Resource Management, Marketing
Inspirations“ a „Comenius Management
Review“.
Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti na fakulte je bohatá publikačná činnosť
zahŕňajúca 67 monografií, 74 učebníc,
1340 vedeckých prác publikovaných vo
vedeckých časopisoch a zborníkoch doma
aj v zahraničí.
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.,
prodekanka pre vedu a výskum
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Fakulta ponúka

najstarší MBA program
na Slovensku

Od roku 1996 na FM UK funguje MBA
program, pre ktorý sa zaužíval názov WEMBA. Názov vznikol ako skrátená forma pre
Weekend Executive Master of Business
Administration program. Vznikol za pomoci USAID grantu a v spolupráci s Pittsburgh University Katz Graduate School of
Business.
Jeho 16-ročná história je relatívne krátka,
napriek tomu je to najstarší program svojho
druhu na Slovensku. Je určený pre existujúcich a potenciálnych manažérov z praxe. Do

súčasného obdobia ho absolvovalo približne
sto absolventov, medzi ktorými nechýbajú vrcholoví manažéri zo spoločností pôsobiacich
na Slovensku, ako U. S. Steel Košice, Slovalco, Slovnaft, Volkswagen, Coca-Cola, Tatra
banka, Všeobecná úverová banka, Dell a i.
Štruktúra a obsah výučby sú založené na
dlhoročných skúsenostiach partnerských
univerzít z USA a sú prispôsobené na požiadavky účastníkov programu. Harmonogram
výučby je navrhnutý tak, že si od účastníkov
nevyžaduje prerušenie kariéry. Absolventi získajú medzinárodne uznávaný diplom

Do bežnej výučby doktorandi

americkej univerzity na Slovensku bez nutnosti vycestovať do USA a tam absolvovať
časť štúdia.
WEMBA programom na FM UK poskytuje
to, čo popredné univerzity vo svete poskytujú už desaťročia – príležitosť pre celoživotné
vzdelávanie. Univerzita Komenského má vo
WEMBA programe už zabehnutý a v podnikateľskom prostredí uznávaný MBA program.
Pre prestíž univerzít vo svete je dnes dôležité aj to, či je univerzita medzinárodná. Nejde tu len o umožnenie štúdia zahraničným
študentom, ale aj možnosť absolvovať štúdium v iných, vo svete najviac rozšírených jazykoch. V tomto smere je WEMBA program
dobrým príkladom, pretože štúdium je v anglickom jazyku.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.,
riaditeľ MBA programu

Manažment nie je odbor, kde sa veda a výskum
robia za zatvorenými dverami v laboratóriu. Ide
väčšinou o sledovanie dynamiky, vývoja a fungovania firiem. Preto sme veľa
času popri výučbe strávili
aj rozhovormi s mnohými firmami, každý podľa oblasti svojho záujmu a témy dizertačnej
práce. Veď ako lepšie ponúknuť študentom
aktuálnejšie informácie ako prizvaním si predstaviteľa firmy na hodinu, prípadovými štúdiami
z aktuálneho roka, písaním bakalárskej práce
pre potreby firmy alebo formou dlhodobého
zbierania informácií z praxe?

zapájajú aktuálne poznatky z praxe
Slovenské vysoké školstvo je dlhodobo
kritizované v tom, že nepripravuje absolventov vysokých škôl vhodných pre potreby trhu práce a praxe. Z jednoduchého, štatisticky nevýznamného prieskumu
medzi HR (human resources) manažérmi
podnikov pôsobiacich na Slovensku je
zrejmé, že súčasným absolventom chýba proaktívny a proklientsky orientovaný
prístup, mäkké a jazykové zručnosti.
Podľa prieskumu INEKO až 58 % podnikov na Slovensku vníma kvalitu absolventov
ako nízku až neakceptovateľnú. Ak hovoríme
o prepájaní praxe s akademickou sférou, INEKO poukazuje na fakt, že spoločnosti, aj keď
chcú, nie vždy sú na pôde univerzít vítané. Iba
8,9 % opýtaných spoločností pracuje aktívne
s univerzitami. Cieľom ministerstva školstva je
tieto percentá v najbližších rokoch zvýšiť.

Interakcia s podnikateľskou sférou
je prirodzená

Doktorandi FM UK sa snažia už niekoľko
rokov na svoje hodiny – cvičenia vnášať tie
najaktuálnejšie informácie. Interakcia s podnikateľskou sférou je pre nich prirodzená, keďže
často vedú cvičenia k praktickým predmetom
ako controlling, projektový manažment, strategický manažment, personálny manažment,
informačné systémy či finančný manažment,
kde sú nové a aktuálne informácie esenciálne.
Už v prvom ročníku na fakulte sme ako skupina doktorandov vytvorili spoločné on-line fórum, prostredníctvom ktorého sme si navzájom
vymieňali skúsenosti z minulých ročníkov. Ako
skupina sme vystupovali a navštevovali rôzne
konferencie a to i v zahraničí, spoločne sme
sa pripravovali na skúšky, pomáhali si pri výučbe predmetov a zdieľaní dokumentov. Išlo
o rozhranie, vďaka ktorému sme dokázali byť
maximálne efektívni a fungovať ako jeden tím.

Úspechy tímu
doktorandov

Katarína Verčimáková, Andrea Oborilová,
Matej Meško, Marián Holienka a Magdaléna
Tvarožková spolupracovali s Joan Winn, americkou profesorkou na súbore prípadových štúdií, ktoré si pre seba a ostatných pripravovali
prioritne na výučbu na FM UK. Spoluprácou
získali cenné skúsenosti a odborné rady pri
písaní prípadových štúdií a zároveň tak prispeli
k prepojeniu výučby s praxou.
Poradenské a rozvojové centrum (PRC)
fungujúce pri FM UK, ktoré ponúka poradenstvo začínajúcim podnikateľom, je manažované doktorandmi na pozíciách generálneho
riaditeľa, marketingového riaditeľa a riaditeľa
ľudských zdrojov a obchodného zástupcu. Na
týchto pozíciách sa vystriedali títo doktorandi:
Juraj Králl, Veronika Packová, Natália Poliaková, Marián Holienka a Pavlína Stachová. Vďaka
PRC môžu študenti FM UK využívať svoje teoretické poznatky nadobudnuté výučbou na rôzne analýzy reálne fungujúcich firiem z praxe.
Prepojením PRC so spoločnosťou Neulogy sa vytvorilo dlhodobé partnerstvo výhodné
pre obe strany, ktoré zastrešili: Marián Ho-
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lienka, Pavlína Stachová a Natália Poliaková.
Jozef Metke už niekoľko rokov zbiera cenné ocenenia najvyšších kategórií a skúsenosti
z praxe sa snaží ďalej podávať študentom FM
UK na svojich cvičeniach. Ocenenie od Ministra
hospodárstva Slovenskej republiky – Inovatívny čin roka získal v roku 2010. V roku 2009
získal titul: Mladý inovatívny podnikateľ za 2.
miesto v súťaži: Študentská firma roka.
Ján Janáč a Michal Šefara boli zvolení do
funkcií v Asociácii doktorandov Slovenska (ADS), kde Michal Šefara pôsobil ako
predseda a Ján Janáč bol dva roky za sebou
podpredsedom asociácie. Zúčastnili sa na
viac ako desiatich konferenciách o doktorandskom štúdiu a vede. Pomohli mnohým
doktorandom vyriešiť ich problémy týkajúce
sa štúdia, vedy a sprostredkúvania poznatkov študentom. Aktívne sa podieľali na tvorbe
a pripomienkovaní zákonov z oblasti školstva,
vedy a výskumu. Obaja sa aktívne zapojili aj
do asociácie EURODOC (Európska asociácia doktorandov a mladých vedcov), kde spolu s predstaviteľmi Európskej komisie v roku
2011 v Štrasburgu tvorili Európsku stratégiu
pre vedu a výskum a bojovali za lepšie postavenie doktorandov v EÚ.
Jánovi Janáčovi sa podarilo vytvoriť tradíciu bilaterálnej spolupráce v oblasti doktorandského štúdia s Technickou univerzitou v
Novom Sade (Srbsko), vďaka ktorej sa každý
semester uskutočňuje rad prednášok v Srbsku
a na Slovensku, čo prospieva k zlepšovaniu
výučby a medzinárodnej výmeny poznatkov v
oblasti vedy a výskumu. Týchto výmen sa aktívne s prednáškami zúčastnili už takmer všetci
doktorandi fakulty.
Viacero doktorandov ako Miroslava Benka,
Katarína Verčimáková a Peter Komorník sa
aktívne zapája do činností neziskovej organi-

zácie Manageria, v ktorej vedú študentské
tímy, čím sa podieľajú na rozvoji študentov.
Svojimi aktivitami tak prispievajú aj k jednému
z hlavných cieľov organizácie, a to prepájaniu
akademického sveta s praxou.
V zimnom semestri 2011/2012 sa na FM
UK vďaka iniciatíve doktorandov Michala
Šefaru, Petra Komorníka, Mateja Meška a
ďalších súčasných a bývalých študentov rozbehol projekt UniValue, ktorého cieľom je
hodnotenie kvality výučby a vzdelávania z pohľadu študentov prostredníctvom anonymnej
elektronickej ankety.
Rastislav Igliar a Michal Šefara sa podieľali na založení PMI Slovakia Chapter, prvej
slovenskej pobočky medzinárodnej organizácie združujúcej špičkových projektových
manažérov zo Slovenska zo spoločností ako
HP, VÚB a pod.
Mnohí zo spomenutých aj nespomenutých
doktorandov získali vlastné Granty UK (granty
pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK), ktorými si financujú projekty
vedeckých a pedagogických výskumných
prác a napomáhajú týmto spôsobom realizácii
a dosiahnutiu cieľov projektov. Nemalá časť
prostriedkov je venovaná zefektívneniu výučby,
účasti na konferenciách a publikačnej činnosti.
Rebríčky v počte publikácií nevedieme, ale
veríme, že aktivity, ktoré robíme, sú hodnotné
pre nás, pre našich študentov, pre zamestnávateľov a na konci dňa i pre našu fakultu.
Naším cieľom je vnášať do výučby čo najviac
aktuálnych informácií a ukázať študentom, že
sedieť v škole nie je iba o teórii. Cieľom je
overiť, či teória korešponduje s praxou. Tento cieľ sa nám darí napĺňať. Dôkazom toho je
i spätná väzba od študentov, ktorú vnímame
ako možnosť posunúť sa ďalej.
doktorandi FM UK

Doktorandské štúdium
je v popredí

Doktorandské štúdium na FM UK sa stále
teší vysokému záujmu absolventov magisterského štúdia, ale aj úspešných manažérov. Záujem preklenul hranice Slovenska
a žiadosti o prijatie na doktorandské štúdium prichádzajú i zo zahraničia od úspešných manažérov v Rakúsku, Nemecku či vo
Švajčiarsku. Dopyt o interné doktorandské
štúdium každoročne prevyšuje možnosti fakulty. V súčasnosti prebieha doktorandské
štúdium v študijných odboroch manažment
a podnikový manažment.
Cieľom 3. stupňa vysokoškolského štúdia na fakulte je vychovať odborne zdatných a konkurencieschopných absolventov.
Snahou je vzbudiť ich záujem o vedecko-výskumnú činnosť a vychovať vedeckých
pracovníkov, schopných posúvať hranice
poznania a presadzovať inovatívne riešenia.

záujmu

Pridanou hodnotou doktorandského štúdia je hosťovanie odborníkov – úspešných
manažérov, ako i významných profesorov zo
zahraničných univerzít. Joan Winn z University of Denver, USA viedla projekt tvorby prípadových štúdií a uskutočnila vybrané prednášky pre doktorandov. Ďalšou externou
spolupracovníčkou doktorandského štúdia
bola Mgr. Katarína Kyseľová z Centra vedecko-technických informácii SR, ktorá predstavila portál SCIENTIA.SK a vedecké databázy
pre študentov manažérskych a ekonomických programov. Dôležitým externým spolupracovníkom doktorandského štúdia je Mgr.
Martin Šuster, PhD., ktorý pôsobí vo funkcii
riaditeľa odboru výskumu v Národnej banke
Slovenska.
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.,
prodekanka pre doktorandské štúdium

Poradenské
a rozvojové
centrum pomáha
podnikateľským
nápadom

Jedným z výborných príkladov praktickej
orientácie a spolupráce Fakulty managementu UK s praxou je projekt Poradenského a rozvojového centra (PRC). Už od roku
2005 pôsobí ako súčasť Katedry stratégie
a podnikania FM UK s cieľom rozvíjať poradenské a podnikateľské zručnosti študentov
a zároveň poskytovať kvalitné a inovatívne
poradenstvo podnikateľom.
Študenti, ktorí v PRC pôsobia ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, v centre
pracujú pod odborným vedením na poradenských projektoch, v rámci ktorých riešia rozličné problémy začínajúcich aj etablovaných
podnikateľov. Tým je zabezpečený kontakt
študentov s praxou podnikateľského prostredia na Slovensku, ako aj transfer ich myšlienok a nápadov do reálnych podnikateľských
aktivít. Okrem participácie na projektoch
sú pre študentov v PRC zabezpečené tiež
školenia z rôznych oblastí podnikania a manažmentu, ktoré vedú v rámci dobrovoľnej
pomoci odborníci z praxe.
Najnovšou iniciatívou, ktorá ešte viac prehlbuje spoluprácu PRC a hospodárskej praxe,
je spolupráca formou patronátu s poradenskou spoločnosťou Neulogy, ktorá je lídrom
v podpore transferu vedy a výskumu do podnikania, ako aj v podpore start-up podnikania
na Slovensku. V rámci patronátu majú študenti
príležitosť zúčastňovať sa v spoločnosti stáží,
počas ktorých sú zapojení do riešenia skutočných projektov. Neulogy tiež zabezpečuje
mentoring na poradenských projektoch PRC,
školenia pre študentov v PRC, ako aj zaujímavé prezentácie pre všetkých študentov a pracovníkov fakulty.
Zámerom centra do budúcnosti je stavať na
doterajších úspešných aktivitách a v nadväznosti na ne hľadať stále nové možnosti rozvíjania poradenských a podnikateľských zručností svojich členov, ako aj spolupráce s praxou.
Centrum v súčasnosti vedú Mgr. Marian
Holienka (Katedra stratégie a podnikania)
a PhDr. Pavlína Stachová, PhD., (Katedra
ekonómie a financií) s pomocou ďalších
doktorandov Katedry stratégie a podnikania. V súčasnosti má PRC spolu 24 členov
z radov študentov fakulty. Za posledné dva
roky realizovalo 19 poradenských projektov
pre podnikateľov, 15 školení a 2 teambuildingové pobyty pre svojich členov, ako aj 5
prednášok pre celú fakultu. Okrem patróna
spoločnosti Neulogy sú hlavnými partnermi
v oblasti vzdelávania členov spoločnosti Maxman Consultants a Base One.
Mgr. Marian Holienka, doktorand
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Študijný program medzinárodný

manažment možno študovať
aj v nemeckom jazyku
Reakciou na hospodárske a ekonomické
zmeny, ako aj na požiadavky spoločenskej
praxe bolo, že Fakulta managementu UK si
dala za cieľ zlepšiť postavenie absolventa
fakulty na európskom trhu práce. Uvedené
zmeny boli ovplyvnené liberalizáciou trhu,
keď na Slovensko prichádzali investori z Rakúska, z Nemecka a iných nemecky horiacich krajín. Aj napriek tomu, že vzdelávanie
podľa princípu subsidiarity patrí do pôsobnosti Slovenskej republiky, bakalársky študijný program medzinárodný manažment v nemeckom jazyku má medzinárodnú dimenziu
a rešpektuje závery Bolonskej deklarácie
o európskej dimenzii vo vysokoškolskom
vzdelávaní.
Na realizácii tohto programu sa podieľajú
aj odborníci z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s podnikaním v Európskej únii, odborníci,
ktorí majú dlhoročné pedagogické skúsenosti,
rakúska lektorka a jazykoví špecialisti. Zárukou
kvality programu je, že vysokoškolskí pedagógovia realizujú aj významnú vedecko-výskumnú
činnosť, majú skúsenosti s realizáciou medzinárodných projektov a rozsiahlu publikačnú
činnosť.
V programe, ktorý sa realizuje od roku 2006,
sa kladie dôraz na rozvoj odborných znalostí zameraných na medzinárodné podnikanie
a odborných jazykových kompetencií. V rámci
študijného programu sú študenti vychovávaní
v duchu európskych hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie k zdravému sebavedomiu
a k národnej hrdosti so zreteľom na ich tvorivé,
kritické a nezávislé myslenie.
Výchovno-vzdelávací proces je koncipovaný tak, aby bol v značnom rozsahu kompatibilný so vzdelávacími systémami renomovaných
vysokých škôl v členských štátoch Európskej
únie a najmä, aby doklady o vzdelaní boli automaticky uznané aj na území iných štátov
EÚ. Učebné osnovy jednotlivých študijných
jednotiek sú harmonizované s učebnými osnovami nemeckých a rakúskych univerzít
a pri štúdiu sú používané prevažne učebnice nemecky hovoriacich krajín. Vzdelávanie
sa vyznačuje určitými špecifikami, pretože
študenti majú možnosť oboznámiť sa s konkrétnymi podmienkami podnikania v Rakúsku
a v Nemecku, keďže predpokladáme, že
budú využívať v praxi svoje odborné jazykové
znalosti. Schopnosť komunikovať na požadovanej úrovni v nemeckom jazyku a vykonávať
prácu v multikultúrnom prostredí sme si určili
ako jeden z cieľov.
Je pre nás vítanou skutočnosťou, že máme
odvážnych študentov, ktorí záverečné práce
píšu v nemeckom jazyku. Najodvážnejší absolventi bakalárskeho štúdia úspešne pokračujú

Medzinárodný
manažment
vo francúzštine
už aj v magisterskom
stupni

Študijný program vznikol v spolupráci
s Francúzskym veľvyslanectvom v roku 1999.
Študenti FM UK majú v rámci neho možnosť
absolvovať predmety vo francúzštine, ktoré vyučujú dvaja francúzski pedagógovia a slovenskí učitelia hovoriaci po francúzsky.

Študenti tradične navštevujú Európsky parlament
v Bruseli

v magisterskom štúdiu v zahraničí, napr. na
Ekonomickej univerzite vo Viedni.
Počas štúdia majú študenti možnosť získavať skúsenosti aj na univerzitách v zahraničí
v rámci programov EÚ. Tradične sa umožňuje študentom absolvovať krátkodobý pobyt na
Univerzite v Salzburgu na báze budovania partnerstva medzi univerzitami.
V súčinnosti FM UK pravidelne už 4 roky
s Rakúskym veľvyslanectvom organizuje študentskú vedeckú konferenciu v nemeckom
jazyku ku Dňu Európy. Študenti na tomto vedeckom podujatí prezentujú svoje názory k daným témam.
Študenti nemeckého programu sa pravidelne zúčastňujú vedomostnej súťaže „Čo vieš
o Európskej únii“ organizovanej Informačnou
kanceláriou Európskeho parlamentu v Bratislave. Víťazi sa za odmenu zúčastnili študijného
pobytu v inštitúciách Európskej únie v Bruseli.
V rámci exkurzií študenti navštevujú pravidelne aj Organizáciu pre priemyselný rozvoj
(OSN) vo Viedni, aby získali poznatky o medzinárodnej podpore udržateľného priemyselného rozvoja.
Cieľom programu je, aby študent získal
požadovaný rozsah teoretických vedomostí
a odborných jazykových kompetencií na medzinárodnej úrovni a poznal základnú abecedu
podnikania a hlavne, aby vedomosti získané
počas štúdia vedel správne uplatňovať v praxi.
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.,
garantka programu

FM UK spolupracuje s mnohými prestížnymi
francúzskymi univerzitami ako sú Nancy, Orleans, Lyon, Sorbonne. Profesori z Francúzska
pravidelne prichádzajú na Slovensko vyučovať
alebo prednášať na konferenciách. Študenti
majú taktiež možnosť stráviť jeden semester vo
Francúzsku v rámci programu Erasmus a absolvovať stáž vo francúzskych spoločnostiach.
Vynikajúce vzťahy medzi fakultou zastúpenou
jej dekanom prof. Jozefom Komorníkom a francúzskym veľvyslancom v SR Jean-Marie Brunom
prispievajú k optimizmu pokiaľ ide o rozvoj študijného programu.
Študenti, ktorí ukončia bakalárske štúdium,
budú môcť od akademického roka 2012/2013
študovať v rámci magisterského štúdia rôzne moduly výučby vo francúzštine a získať magisterský
titul udelený Európskym univerzitným centrom
v Nancy v odbore financií pokračujúc pritom v štúdiu na Univerzite Komenského. Absolventi môžu
tak profitovať z dvoch diplomov, ktoré na konci
štúdia získajú. Diplom z francúzskej univerzity
predstavuje pre študentov, ktorí ovládajú francúzsky jazyk, skutočnú konkurenčnú výhodu.
Francúzsko je z hľadiska HDP druhou najväčšou ekonomikou Európskej únie. Na Slovensku
pôsobí viac ako 350 francúzskych spoločností
(Peugeot, Orange, Carrefour, Vinci, Veolia,
Bouygues...), v ktorých môžu študenti francúzskeho programu nájsť uplatnenie. To je dôvod,
prečo sa fakulta rozhodla rozvíjať partnerské
vzťahy s francúzskymi spoločnosťami pôsobiacimi v krajine Štefánika. Na základe iniciatívy
dekana a Fréderica Delaneuvilla, vedúceho
francúzskeho programu, sa fakulta stala členom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory.
Spolupráca so súkromným sektorom sa tak zintenzívňuje a má za cieľ podporu profesionálnej
integrácie študentov.
Vytvárať fungujúce kontakty je momentálne pre
rozvoj francúzskeho programu dôležitejšie než
kedykoľvek predtým, nakoľko v súčasnom globalizovanom svete ovládanie angličtiny už nestačí, aby absolvent uspel na trhu práce. FM UK sa
čoskoro stane členom Slovensko-francúzskeho
univerzitného inštitútu, ktorého prioritou je podporovať rozvoj frankofónnych študijných programov na Slovensku a taktiež má záujem o členstvo
v Univerzitnej agentúre frankofónie, ponúkajúcej
výmenné programy a spoluprácu medzi rôznymi
francúzskymi programami po celom svete.
Dr. Fréderic Delaneuville,
vedúci programu
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Prírodovedné prednášky pre stredné školy
Od začiatku marca 2012 sa v piatok popoludní okolo trinástej hodiny pohybuje
v okolí Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK)
väčší počet stredoškolských študentov ako
obvykle. Dôvodom je projekt Prednášky pre
stredné školy, ktorý bol odštartovaný 2. marca 2012, a to prednáškou s názvom Programová smrť buniek od RNDr. Petra Polčica,
PhD.
Tvorcom myšlienky projektu bolo vedenie
PriF UK, ktoré zostavilo harmonogram pätnástich prednášok s naozaj zaujímavými témami,
ktoré sa konajú medzi 2. marcom a 15. júnom.
Stretnutia stredoškolských študentov s vysokoškolskými pedagógmi sa konajú každý piatok
vo vynovenej Aule CH-1-1 na PriF UK. Ako hodnotia spoluprácu s nie vysokoškolskými študentmi prednášajúci a taktiež na mnohé ďalšie
otázky sme sa opýtali prof. RNDr. Marty Kollárovej, DrSc., študijnej prodekanky PriF UK.
Aké máte ohlasy na tento projekt?
Ohlasy sú jednoznačne pozitívne a to aj zo
strany našich prednášajúcich. Záujem o prednášky majú aj stredné školy z mimo Bratislavského kraja. Na požiadanie organizujeme
prednášky aj mimo Bratislavy. Najbližšie budú
prednášky prebiehať na Gymnáziu Andreja
Sládkoviča v Banskej Bystrici počas maturitného týždňa.
Vidíte tieto prednášky aj ako príležitosť
priblížiť študentom možnosti, ktoré im Prí-

rodovedecká fakulta UK môže v budúcnosti poskytnúť?
Prednášky sú nasmerované na získavanie
stredoškolákov na štúdium prírodovedných
predmetov. Majú vedecko-popularizačný charakter a sú v nich prezentované najmä nové
trendy prírodovedného výskumu v jednotlivých
oblastiach výskumu.
Momentálne prebieha 1. ročník tohto projektu. Rozmýšľate už teraz nad pokračovaním aj v budúcnosti?
Ak bude pretrvávať záujem študentov o prednášky, plánujeme v ich organizovaní pokračovať. Tento semester sa uskutočňujú prednášky
z oblasti biológie a chémie. Vzhľadom na to, že
PriF UK poskytuje vzdelávanie aj v environmentalistike, geografii a geológii, spektrum prednášok chceme rozšíriť aj o tieto oblasti.
Aký je počet záujemcov na jednotlivých
prednáškach? Je to stabilné množstvo alebo účasť závisí od danej témy prednášky?
Počet študentov sa pohybuje od päť do päťdesiat študentov. Avšak je primeraný tomu, že
študenti stredných škôl doteraz neboli zvyknutí
na to, že sa prednášky na vysokých školách
konajú pravidelne a navyše bez akéhokoľvek
prihlasovania. To je možné vďaka tomu, že sme
na prednášky vyčlenili jednu z najväčších posluchární na fakulte.
Vedeli by ste zhodnotiť, o ktorú tému bol
zatiaľ najväčší záujem?
Najviac študentov prišlo na prednášku Mgr.
M. Slaninovej, PhD., z Katedry genetiky PriF

UK s názvom Genetika v kriminalistike.
Názov tejto prednášky prilákal nielen veľký
počet študentov stredných škôl, ktorý sa pohyboval okolo čísla päťdesiat, ale aj nás. Vďaka
nej sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí od
histórie vývoja jednotlivých metód na získavanie DNA cez presné kroky, používané pri jeho
spracovaní, až po kuriozity, ako napríklad, že
informácia v genóme by sa vyrovnala telefónnemu zoznamu s výškou 170 m alebo množstvu
20 000 počítačových textov, ktoré majú 100
strán s počtom 150 000 znakov bez medzier.
Na dojmy sme sa opýtali aj zúčastnených
študentov, od ktorých sme získali iba pozitívne
ohlasy. Aj napriek tomu, že pre niektorých boli
prednášky príliš náročné, väčšina bola spokojná a vie si predstaviť práve štúdium v podobnej
oblasti. Dokonca niektorí zo zúčastnených sa
už teraz môžu pochváliť predčasným prijatím
na PriF UK.
Tento projekt bude pokračovať do konca
júna. Študenti ešte môžu navštíviť tieto prednášky:
• 1. jún: Mgr. Michaela Dörnhöferová – Človek v čase a priestore (Evolúcia človeka)
• 8. jún: Mgr. Dorota Šoltésová – Srdce
a čas, alebo hodiny v srdci
• 15. jún: doc. Mgr. Radovan Šebesta, PhD.
– Asymetrická katalýza v syntéze liečiv
Karin Čaklošová a Michal Múcska,
študenti FiF UK

Po „matfyzákoch“
			
je slušný dopyt
Patrí medzi najnáročnejšie fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a do konca ju
dotiahnu len skutočne odolní a vytrvalí jedinci.
Aj tak by sme mohli charakterizovať Fakultu
matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK).

Slovensko vs. Česko
Ísť študovať do Českej republiky alebo radšej
zostať na Slovensku? Túto dilemu rieši nejeden
stredoškolák pri podávaní prihlášky na vysokoškolské štúdium. Ťažká voľba sa vzťahuje aj na
záujemcov o štúdium matematiky, fyziky či informatiky. Širokú škálu ponúk v tomto odbore ponúkajú aj naši susední „bratia“. Uplatnenie v týchto
odboroch je celkovo veľmi široké a absolventi sú
žiadaní ako v Česku, tak aj na Slovensku.
Náplň štúdia je rovnaká, hoci čo sa týka náročnosti štúdia, názory českých a slovenských
študentov sa často rozchádzajú. „Počul som
že, na pražskom „matfyze“ to majú ťažšie ako
my, resp. je tam väčšie ,sito‘,“ hovorí Miroslav,
študent FMFI UK. „Čo sa týka obsahu výučby,

o tom by sa dalo polemizovať, podľa mňa my to
máme ťažšie,“ oponuje Miroslav.
Je všeobecne známe, že FMFI UK si zakladá
na tom, aby absolventi nemali problém s uplatnením v praxi. Študenti sú vedení k tomu, aby boli
schopní uplatniť znalosti zo svojho odboru. Živým dôkazom tohto tvrdenia je aj študent Michal:
„Absolventi ekonomickej a finančnej matematiky
majú uplatnenie ušité na odbor. Drvivá väčšina
robí vo finančných inštitúciách hneď po ukončení
školy. Ja osobne robím na finančnom oddelení v
ZUNO banke na polovičný úväzok už rok.“

Stále je čo vylepšovať
Hoci základ štúdia spočíva v získavaní vedomostí z matematiky, fyziky a informatiky, systém
výučby na jednotlivých školách sa predsa len líši.
Slovenskí študenti si na výsledky zo skúšok či
zápočtov počkajú v priemere dva týždne. Českí
poznajú svoje „skóre“ pomerne skoro, keďže výsledky sú zväčša okamžite sprostredkované cez
informačný systém.

Ak by sme pokračovali v hľadaní rozdielov,
ďalší by sme istotne našli vo vybavení učební.
Na Slovensku je už väčšina prednáškových sál
vybavená projektorom, či počítačmi, ktoré sú
neodmysliteľnou súčasťou najmä pri programovaní. Česi však majú aj v tomto taký drobný
náskok, ktorý by uvítali aj študenti na UK. „Viem,
že v Česku majú lepšie vybavenie výučby. Kvitujem prednášky streamované online, prístupne
hocikedy od hocikadiaľ nahrané v plnom znení,“
hovorí Michal.
Každopádne však treba dodať, čo sa týka vyučujúcich, FMFI UK disponuje vysokým počtom
kvalifikovaných odborníkov. Profesionalitu no
zároveň ľudský prístup si pochvaľujú aj samotní študenti: „Zatiaľ som sa stretol len s tým, že
každý rád pomohol a vyhovel aj časovo. Všetko v
absolútnom poriadku,“ hovorí s úsmevom jeden
z vytrvalých jedincov.
Renáta Péterová, študentka FiF UK
foto: Ilustračná fotografia

17

AKTIVITY NAŠICH PRACOVÍSK

Kolokvium z jadrovej chémie a rádioekológie
Dňa 26. 3. 2012 sa pod záštitou Katedry jadrovej chémie PriF
UK (ďalej KJCH), Nadácie Curie a Odbornej skupiny jadrovej chémie a rádioekológie Slovenskej chemickej spoločnosti uskutočnilo na pôde fakulty „Kolokvium z jadrovej chémie a rádioekológie
2012“. Kolokvium, resp. odbornú poradu, seminár (v minulosti
vnímané aj ako čiastková ústna skúška na univerzite), svojimi
dlhoročnými skúsenosťami a rozhľadenosťou z oblasti jadrovej
chémie a rádioekológie odborne garantoval prof. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.

Získavajú prehľad o zameraní výskumu svojich kolegov. Kolokvium je
možné vnímať aj ako predobhajoby záverečných a minimových prác,
propagáciu jednotlivých výskumných tímov, odboru, resp. špecializácie a pracoviska. Študenti nižších ročníkov na základe prezentovaných prác získali predstavu o výskume pracoviska, čo im môže byť
nápomocné pri výbere odboru, resp. špecializácie.
RNDr. Michal Galamboš, PhD.,
Katedra jadrovej chémie PriF UK
za organizátorov

Cieľom kolokvia bolo vytvoriť vhodné prostredie na prezentáciu
výsledkov vedeckej činnosti študentov a odbornú diskusiu všetkých
zúčastnených. Zvýšiť úroveň ich bádania, odborne a morálne podporiť trpezlivosť a vynaložené úsilie potrebné k výskumu. Predstaviť
a priblížiť zameranie vedeckej činnosti katedry multidisciplinárne
orientovanému auditóriu.
Kolokvium, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 ľudí, sa začalo prednáškou výkonného viceprezidenta Slovenského jadrového fóra Ing.
Jozefa Zlatňanského a špecialistky Slovenských elektrární, a. s.,
Ing. Jany Röschlovej s názvom „Zadná časť jadrovej energetiky –
stratégia a možnosti v EÚ a na Slovensku“, po ktorej nasledovalo 6
prednášok.
Prednášajúci mladí kolegovia, ktorými boli študenti KJCH PriF UK,
nadobúdajú na podujatiach obdobného typu praktické skúsenosti
pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní dosiahnutých výsledkov
ich výskumných prác. Učia sa prezentovať tiež seba ako osobnosť.

Služba v uniforme
Dňa 25. 4. 2012 sme mali možnosť v Teologickom domove EBF
UK privítať zaujímavého hosťa, ktorým bol major Mgr. Milan Petrula,
riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra
SR. Diskusný večer niesol výstižný názov: „Služba v uniforme“. Už
pred osemnástou hodinou sa v klubovni začalo schádzať pomerne
veľké množstvo študentov, čo svedčilo o zaujímavosti tejto témy.

Je potrebné, aby duchovný pôsobil v policajnom zbore alebo v armáde? Ako by mala jeho služba vyzerať? Čo so sebou prináša? Tieto,
ale aj ďalšie otázky sa nám vynárali v mysli už pri prvom pohľade na netradičného duchovného v policajnej uniforme s obuškom za opaskom.
Spoločne sme sa dozvedeli viac o duchovnej službe v policajnom,
vojenskom, ale aj justičnom zbore. Táto služba na Slovensku funguje
už šesť rokov a je založená na ekumenickej báze, preto sa snaží
slúžiť ľuďom bez rozdielu vierovyznania tam, kde sa bežne duchovný
dostať nemôže. Víziou tejto nevšednej pastoračnej služby je jednak
pomôcť „kresťanom v uniformách“ prejaviť svoju vieru na miestach,
kde sa veľmi konkrétne starajú o zachovanie spravodlivosti, ale aj
misijne pôsobiť medzi ľuďmi, ktorí svoju vieru ešte len hľadajú.
Aké sú rozdiely služby v cirkevnom zbore oproti „službe v uniforme“? Podľa slov majora Petrulu sa pri nástupe určite duchovný
nemôže tešiť na vrúcne prijatie cirkevníkov, ako tomu býva pri inštalácii nového farára do cirkevného zboru. Práve naopak, musíte
sa pripraviť na pomalé a postupné získavanie dôvery ľudí vo svojom
okolí. Náročná práca policajtov, či vojakov, so sebou nesie neľahký
rodinný život, preto si vyžaduje dlhodobú pomoc zo strany duchovných, nielen krátke návštevy. Aby si duchovní získali dôveru a spoznali bežné problémy ľudí, ktorým slúžia, snažia sa čo najviac zúčastňovať bežnej práce spolu s mužmi zákona. Pred svojou službou sa
preto vzdelávajú na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a po jej

absolvovaní sa môžu zúčastňovať hliadok spolu s policajtmi. Takto
duchovní zažijú na vlastnej koži, ako sa policajt cíti počas nočnej
hliadky, či v iných neľahkých situáciách.
Duchovní v uniforme tiež špecificky vypomáhajú so službou oznámenia o úmrtí, vzdelávacími a preventívnymi aktivitami na školách,
ale aj organizovaním táborov pre deti policajtov. V týchto aktivitách
sa môžu inšpirovať aj prostredníctvom zahraničnej spolupráce s Durínskou evanjelickou luteránskou cirkvou, v ktorej táto služba funguje
už celé storočie.
Beseda bola pre nás všetkých príjemným oživením nášho programu v Teologickom domove, o čom svedčil aj hojný počet otázok od
študentov. Nemenej zaujímavo znelo aj záverečné pozvanie k tejto
špecifickej službe, keďže miesta ešte stále nie sú kompletne obsadené. Aj tu si preto môžeme spoločne pripomenúť známe Ježišove slová z evanjelia: „Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto
Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9,37b-38)
Martin Kováč, študent EBF UK
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Jesseniova lekárska fakulta UK inovuje
			
výchovné metódy prípravy doktorandov
Kvalitná príprava PhD. študentov patrí medzi hlavné strategické ciele JLF UK v Martine.
Zainteresovaní vedia, že v tejto oblasti existuje
rad problémov nielen u nás, ale aj na iných lekárskych fakultách, ktoré môžu znižovať kvalitu procesu prípravy budúcich výskumných
pracovníkov.
K takýmto problémom patrí aj nedostatok
financií, ale ten nie je jediný. Definovanie tých
ďalších nám uľahčil dokument vypracovaný organizáciou ORPHEUS (Organisation for PhD
Education in Biomedicine and Health Sciences
in the European System), ktorý bol nedávno
publikovaný („Standards for PhD Education in
Biomedicine and Health Sciences in Europe“),
a na príprave ktorého sa aktívne podieľali aj zástupcovia našej fakulty v tejto organizácii. Ich
porovnanie s našou realitou nám pomáha definovať nielen silné stránky vzdelávania PhD. študentov, ale zreteľne poukazuje na to, kde máme
slabiny. Vďaka existencii finančnej podpory z
Európskej únie môžeme na JLF UK v Martine
niektoré z týchto slabých miest z nášho systému postupne eliminovať (ITMS: 11230100433
– Zriadenie centra výchovy k vedeckej práci –
inkubátor doktorandov, projektový manažér prof.
MUDr. K. Javorka, DrSc.; ITMS: 26110230031
– Podpora ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF
UK v Martine, projektový manažér doc. MUDr. J.
Staško, PhD.).
Jedným zo slabých miest je značný stupeň
izolácie PhD. programov a tiež PhD. študentov, ktorí sa v týchto programoch pripravujú. Na
prelomenie tejto bariéry sme na fakulte zriadili
„Brainstormingové centrum“, ktoré je určené
na stretávanie sa doktorandov a ich školiteľov.
Centrum sme vybavili modernou didaktickou
technológiou, spracovali sme časový plán a náplň stretnutí doktorandov v tomto centre. Koor-

dinovaním aktivít centra boli
poverení prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., a doc. RNDr.
Peter Račay, PhD. Išlo nám
hlavne o to, aby boli vytvorené základné podmienky
pre pravidelné stretnutia
doktorandov zo všetkých
vedných odborov na fakulte.
To sa nám podarilo uskutočniť. Doktorandi sa stretávajú
1-krát za mesiac počas 9
mesiacov
akademického
roka.
Prvým zámerom „brainstormingových stretnutí“
(BSS) bolo prelomenie interdisciplinárnych
bariér,
ktoré stále existujú medzi
jednotlivými odbormi vychovávajúcimi doktorandov, a tým vytvárať vhodnú klímu pre ich spoluprácu pri tvorbe medziodborových výskumných
projektov v budúcnosti. Stretnutia sa postupne
stali vhodnou a vyhľadávanou príležitosťou na
prezentovanie dizertačných prác doktorandov
v jednotlivých fázach ich prípravy – teda od predstavenia zámeru a cieľov projektu, cez prezentovanie metodických postupov s uvedením prvých
výsledkov, až po prezentáciu téz dizertačnej
práce „na nečisto“ pred kolektívom doktorandov
a školiteľov.
Takéto stretnutia možno bez zveličovania
nazvať „školou praktickej prípravy na prezentáciu vedeckých a odborných prác“. BSS sú tiež
dobrou príležitosťou pre formálnu aj neformálnu
diskusiu doktorandov z rôznych teoretických,
predklinických a klinických odborov, na výmenu skúseností a tiež pomáhajú doktorandom
riešiť konkrétne problémy ich dizertačnej práce. V neposlednom rade slúžia aj na diskusiu
doktorandov s predstaviteľmi vedenia JLF UK

Juraj Vaculík:
„Mojím palivom je chuť“
Vo štvrtok 17. apríla prednášal študentom majiteľ jednej z najväčších slovenských reklamných agentúr Juraj Vaculík o svojej
práci a skúsenostiach v reklamnom biznise. Hneď na začiatku
svojej prednášky prítomných upozornil: „Moja prednáška vás
možno bude nudiť. Budem totiž rozprávať
o tom, čo robím – a ja robím celý život
jedno a to isté. Analyzujem a improvizujem.“ Jeho prednáška bola poslednou
z tohtoročného cyklu Prednášky osobností, ktoré sú súčasťou unikátneho
programu Manageria pre výchovu
špičkových manažérov. Manageria
sa formou stretnutia a dialógu s mladým publikom snaží formovať budúcu generáciu lídrov na Slovensku.

o záležitostiach týkajúcich sa ich sociálneho,
spoločenského a profesionálneho statusu na
fakulte. Domnievame sa, že splnenie uvedených
zámerov „Brainstormingového centra“ významne prispeje k zlepšeniu kvality výskumného prostredia na fakulte, k vytváraniu dobrých interpersonálnych vzťahov a k dobrej komunikácii medzi
výskumnými pracoviskami, čo sú hodnoty, do
získania ktorých sa oplatí investovať energiu aj
čas.
V rámci tohto projektu sa od roku 2009 doteraz uskutočnilo 26 stretnutí, na ktorých odznelo
80 prác doktorandov našej fakulty. Priemerná
účasť PhD. študentov na stretnutí bola 66 (cca
75 % interných doktorandov). Dúfame, že princípy, na ktorých stojí tento projekt, hlboko preniknú do širšieho kultúrneho základu našej fakulty
a prežijú aj vtedy, keď už nebudú podporované
finančnou dotáciou z EÚ.
Ján Hanáček, Ústav patologickej
fyziológie JLF UK v Martine

Juraj Vaculík je zakladateľ slovenskej reklamnej agentúry MADE BY
VACULIK, ktorá si za 16 rokov svojho pôsobenia vybudovala dobré
meno na celom svete. Juraj Vaculík je tiež pravidelným členom poroty na medzinárodných reklamných festivaloch a je zakladateľom Art
Directors Club na Slovensku. Do Golden Drum New Europe Hall of
Fame bol zaradený ako osobnosť, ktorá významne prispela k rozvoju
kreatívnej reklamy v „Novej Európe“.
Na prednáške očaril svojou kreativitou a optimistickou náladou všetkých prítomných. Pre študentov boli prínosné jeho skúsenosti, ako aj
odporúčania: „Ak dôveruješ svojej analýze, neboj sa improvizovať na
trhu,“ hovoril na margo podnikania a podnikateľských nápadov. Sám
Vaculík používa analýzu a improvizáciu najmä pri tvorbe konceptov na
reklamné kampane: „Keď niečomu verím, dám do toho všetko.“
Pri svojich radách Juraj Vaculík nezabudol upozorniť študentov, že
ak chce mať človek slobodu pri rozhodovaní a konaní, musí si byť
vedomý, že bude musieť niesť aj zodpovednosť. A mladí ľudia chcú
často slobodu, ale nechápu, že za ňou stojí veľa zodpovednosti.
„Úspech má veľa otcov, neúspech iba jedného.“
A aké sú ďalšie plány slovenského reklamného guru? Vaculík všetkých šokoval plánom vstúpiť do biznisu aeromobilov.
Zuzana Klimová, Manageria
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Odborný metodický kurz
pre slovenských učiteľov v zahraničí
V súlade s plnením koncepcie štátnej
politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich
v zahraničí zorganizovalo Centrum ďalšieho
vzdelávania UK (CĎV UK) v dňoch 16. až 20
apríla 2012 „Kurz celoživotného vzdelávania pre slovenských učiteľov v zahraničí“.
Podujatia sa zúčastnilo spolu 40 učiteľov
a vedúcich pedagogických zamestnancov,
ktorí v súčasnosti pôsobia na materských,
základných a stredných školách v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.
Pre účastníkov boli pripravené prednášky,
cvičenia, tvorivé dielne a pedagogická prax
v celkovom rozsahu 40 vyučovacích hodín.
Výučbu zabezpečovali kvalifikovaní vysokoškolskí učitelia z Univerzity Komenského, lektori z Metodicko-pedagogického centra v Bratislave a ďalší odborníci z praxe.
Pedagogická prax bola realizovaná formou
otvorených vyučovacích hodín s následným
rozborom na Základnej škole Tbiliská, Základnej škole s materskou školou Hubeného a Materskej škole Cyprichova v Bratislave. Vedúci
pedagogickí zamestnanci diskutovali s riaditeľmi uvedených škôl o skúsenostiach z oblasti riadenia. V tomto roku sa pedagogická
prax zameriavala najmä na využitie interaktív-

nej tabule na všetkých stupňoch škôl. V rámci
praxe hodnotili účastníci pozitívne úroveň vyučovania na navštívených školách, odborné
kvality učiteľov a vedomostnú úroveň žiakov.
Účastníci boli počas podujatia ubytovaní
v priestoroch Študijného a kongresového strediska v Modre – Harmónii. Okrem odbornej
výučby a pedagogickej praxe boli pre účastníkov pripravené i rôzne doplnkové aktivity: exkurzia v hlavnom meste Bratislava s odborným
výkladom, návšteva vinárne spojená s prezentáciou tradícií malokarpatského vinárskeho
regiónu, Zumba cvičenie v rytmoch „latino“.
Účastníci kurzu prejavili mimoriadnu spokojnosť s odbornou úrovňou výučby a pedagogickej praxe, ocenili organizačné zabezpečenie a profesionalitu prípravy podujatia.
Každý z učiteľov si odnášal okrem doplnenia
odborných kvalít osvedčenie o absolvovaní
kurzu.
CĎV UK si váži záujem slovenských učiteľov
o oblasti odborného, metodického vzdelávania a teší sa na organizáciu ďalších podujatí.
V mesiaci máj pripravujeme výjazdový kurz pre
slovenských učiteľov s pôsobnosťou v Srbsku, o ktorom vás budeme informovať.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. RNDr.
Eva Sedlárová, PhD.,

vedúca Katedry farmaceutickej
chémie Farmaceutickej fakulty UK

Miesto narodenia: Zlaté Moravce
Vek: 62 rokov
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Keď som bola malá, veľmi rada som šila šaty pre
bábiky, neskoršie sme sa hrali na školu. Pochádzam z učiteľskej rodiny, možno aj to ma dosť
ovplyvnilo.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Už na základnej škole ma veľmi bavila chémia,
preto som išla na Strednú priemyselnú školu
chemickú v Nitre. Po maturite som sa rozhodla
ísť na Farmaceutickú fakultu UK, pretože som sa
dočítala, že je tam veľa chémie. Bola to pravda.
Chémii som zostala verná – doteraz sa venujem
farmaceutickej chémii.

Aké cudzie jazyky ovládate?
Anglicky a rusky sa dohovorím. Nemecky pasívne.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Mladí ľudia. A musím povedať, že aj príjemní
kolegovia. Mám veľmi zaujímavú prácu, pretože
stále sa niečo deje. Okrem toho, že učím, stále
sa učím aj ja a niečo nové objavujem. V súčasnosti nám rekonštruujú laboratória na katedre
a všetci sa už tešíme, že budeme učiť a pracovať
v peknom prostredí.
Ako rada trávite voľný čas?
Rada sa bicyklujem a chodím s manželom na
prechádzky. Okrem toho mám veľmi rada kvety.
Mám ich plný byt a balkón.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Veľmi rada čítam, ale aj v televízii si rada pozriem
dobrý film.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Som vydatá. Deti nemáme. Manžel je tiež vysokoškolský učiteľ.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Nešťastie a bezmocnosť. Niekedy aj ľudská zloba.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Dobrý vtip a šťastie ostatných.
Máte obľúbenú osobnosť?
Veľmi si vážim viacerých ľudí z rôznych oblastí.
Máte nejaký skrytý talent?
Neviem o tom.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Zdravie, rodina, láska a porozumenie.

Študenti UK
zvíťazili
v národnom finále
súťaže Global Management Challenge
Vysoká škola finanční a správní v Prahe
(VŠFaS) zorganizovala súťaž Global Management Challenge (GMC) 2012 v Českej
republike, ale aj na Slovensku. Princíp súťaže fungujúcej od roku 1980 je založený na
simulácii fungovania podniku, ktorý vyrába
3 výrobky na 3 rôznych trhoch a úlohou
súťažiacich je správnymi rozhodnutiami
dosiahnuť čo najvyššiu cenu akcie firmy po
poslednom rozhodnutí.
Do národného kola sa zapojilo 22 tímov
rozdelených do 4 skupín, z ktorých prvé 2
postupovali do národného finále. Prvé kolo,
ako aj finále pozostávali z piatich rozhodnutí.
Do finále, ktoré sa uskutočnilo 29. 3. 2012 v
priestoroch City University of Seattle v Bratislave, postúpili aj tímy z Fakulty managementu UK (FM UK), medzi nimi aj náš s názvom
BGMM v zložení Binh Pham, Robert Grexa,
Michal Kikta a Miroslav Nepšinský.
V ten večer vyhlásili výsledky v hoteli Carlton,
kde sa okrem tímov stretli aj organizátori a sponzori súťaže. Za víťazov tohto ročníka na Slovensku nás pasoval prodekan VŠFaS a postúpili
sme tak na celosvetové finále GMC v Kyjeve.
Medzinárodné finále sa uskutočnilo počas
17. – 19. apríla a zúčastnilo sa ho 25 tímov
z celého sveta. Viacero tímov malo výhodu v
tom, že sa na medzinárodnom finále zúčastnili
už viackrát. Počas slávnostného otvorenia sa
tímy zoradili do štyroch skupín. Z každej zo
skupín postupovali znovu len prví dvaja.
Priebeh súťaže bol vrtký, bolo treba odhadnúť stratégiu súperov a držať sa svojej. Úlohy
v tíme sme mali presne rozdelené, a preto
sme zbytočne nestresovali a držali sme sa
počas všetkých rozhodnutí v pokojných vodách. Bohužiaľ, z našej skupiny postúpili favoriti Ukrajina a Rusko. Celkovým víťazom sa
nakoniec stal silný tím Ruska, nasledovaný
Poľskom a domácou Ukrajinou.
Náš tím síce nevyhral, ale hanbu určite nespravil. Na Slovensku a v Českej republike je
pravidlo, že víťaz národného kola sa už viac
nemôže zúčastniť súťaže, takže nám neostáva
nič iné, len držať palce našim nasledovníkom.
Pripomínam, že GMC nie je súťaž len pre študentov, ale môže sa zapojiť ktokoľvek. Náš tím
bol napríklad jedným z mála, ktorý pozostával
iba zo študentov. Prvé tri miesta vyhrali tímy
zložené z manažérov.
GMC 2012 prinieslo neuveriteľné množstvo skúseností, vedomostí, ale najmä zážitkov, a preto by sme aj touto formou chceli
všetkým záujemcom odporučiť ďalší ročník,
ktorého finále sa bude konať v rumunskej
metropole Bukurešť.
Robert Grexa, Miroslav Nepšinský,
študenti FM UK
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Budúci právnici

		

na medzinárodnej súťaži VIS MOOT

Týždeň pred Veľkou nocou tradične už po 19-krát vyvrcholila
vo Viedni prestížna medzinárodná súťaž študentov právnických
fakúlt po celom svete s názvom VIS MOOT. Súťaže sa zúčastnilo
282 univerzít zo 68 krajín sveta, vrátane tých najprestížnejších
ako Harvard, Yale či Freiburg. A už po štvrtýkrát mal na nej zastúpenie aj 6-členný tím študentov Právnickej fakulty Univerzity
Komenského (PraF UK) pod vedením „coachov“ Pavla Lacka
a Michala Hrušovského.
O čom vlastne VIS MOOT je?
VIS MOOT je simulované rozhodcovské konanie – medzinárodná obchodná
arbitráž zaoberajúca sa medzinárodným
obchodným právom, najmä Dohovorom
o zmluvách a medzinárodnej kúpe tovaru,
známym aj ako CISG. Celá súťaž prebieha
v anglickom jazyku.
Študenti právnických fakúlt po celom
svete sa zaoberajú od októbra tým istým
právnym problémom rozdeleným na hmotnoprávne a procesnoprávne otázky. Ich
prvou úlohou je daný problém analyzovať
a do decembra napísať memorandum za
navrhovateľa. Následne dostanú memorandum od navrhovateľa – spravidla od
tímu „z iného kúta sveta“, na ktoré v januári
reagujú vypracovaním memoranda za odporcu. Týmto je prvá, písomná časť, uzavretá a nasleduje nemenej intenzívna príprava na druhú, zaujímavejšiu ústnu časť.
Okrem domácej prípravy pod vedením
coachov sa pred vyvrcholením celej súťaže
usporadúvajú tzv. Pre-Moot-y, akési cvičné
kolá na univerzitách jednotlivých účastníkov, kde si tímy môžu precvičiť a zdokonaliť
svoje argumentačné schopnosti v prostredí
veľmi podobnom tomu vo Viedni. Tento rok
sa tím PraF UK zúčastnil Pre-Moot-u v Budapešti a Olomouci; v minulých rokoch tiež
v Prahe či Helsinkách. Na budúci rok sa
plánuje v spolupráci s americkým advokátom a rozhodcom Richardom J. DeWittom,
ktorý tento rok nášmu tímu s prípravou pomáhal, aj účasť na Pre-Moot-e v Miami.
Na ústnej časti argumentujú vždy dvaja
študenti za navrhovateľa a dvaja za odporcu pred trojčlenným tribunálom odborníkov
z praxe, ale aj teórie medzinárodného obchodného práva. Hodnotí sa nielen váha
zozbieraných argumentov, ale aj schopnosť presvedčiť, zodpovedať často zákerné otázky rozhodcov, dodržanie stanoveného časového limitu a vôbec celkový
prejav a pôsobenie, takže je to vynikajúca
príležitosť na precvičenie si ústneho prejavu, vrátane odbornej angličtiny a argumen-

tačných schopností,
ktoré sú základom
pre úspech v právnickom povolaní v ďalšej
kariére. Náš tím sa
tento rok v rámci ústnej časti VIS MOOT-u vo Viedni úspešne
popasoval s tímami
z univerzít v Sao Paole, Chicagu, Dubline
a Aberdeene.
Pre koho je VIS
MOOT určený?
VIS MOOT-u sa
môžu zúčastniť všetci
študenti právnických
fakúlt po celom svete, vrátane doktorandov, ktorí nevykonávajú právnickú prax
na plný úväzok. Vyžaduje sa znalosť anglického jazyka vrátane právnickej angličtiny na takej úrovni, aby bol študent schopný
pracovať na právnom probléme v písomnom aj ústnom styku, odhodlanie pracovať
nad rámec bežných školských povinností,
ochota venovať sa problému intenzívne
počas celého obdobia, schopnosť znášať
časový tlak, tímový duch, schopnosť argumentovať a právnicky myslieť. Zároveň je
potrebné zapísať si výberový predmet VIS
MOOT na PraF UK na začiatku zimného
semestra na zimný aj letný semester.
Čo môžu študenti účasťou na VIS MOOT-e získať?
Okrem 6 kreditov za daný predmet je
to najmä zdokonalenie argumentačných
schopností, získanie istoty vystupovať na
odbornej úrovni pred inými, zdokonalenie
odbornej angličtiny, či prehĺbenie schopností logicky a právne myslieť. VIS MOOT
je zároveň skvelou príležitosťou na cestovanie, spoznávanie nových ľudí z celého
sveta, ich kultúry, spôsobu štúdia, získava-

nie kontaktov v právnickom svete a v neposlednom rade tiež na zábavu. V rámci týždňa vyvrcholenia VIS MOOT-u vo Viedni sa
konajú rôzne recepcie, spoločenské udalosti, prednášky, ale aj párty. Samozrejme,
všetko až po splnení súťažných povinností.
Ako sa môžem do súťaže VIS MOOT
zapojiť?
Viac informácií o našom tíme a možnosti stať sa jeho členom nájdete na stránke
www.visteam.sk. V prípade akýchkoľvek
informácií nás neváhajte kontaktovať na
visprafuk@gmail.com. Zároveň je potrebné zapísať si výberový predmet VIS MOOT
na zimný aj letný semester akademického roka 2012/2013. Vopred však zvážte,
či ste schopní a ochotní venovať sa tejto
súťaži naplno počas celého obdobia. VIS
MOOT je síce aj o zábave, ale zábava je
až odmenou za celoročné snaženie, vytrvalosť, odhodlanie a odvedenú prácu. Ale
nepochybne to za to všetko stojí!
Slavomíra Henčeková,
študentka PraF UK
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Študenti manažmentu
riešili reálne prípady z praxe

tov významne obohacujú klasický vzdelávací
proces. Sú štandardnou súčasťou výučby na
univerzitách vo vyspelých krajinách, napr. vo
Švajčiarsku a Rakúsku. FM UK plánuje tento
inovatívny typ výučby prostredníctvom podobných projektov naďalej podporovať a rozvíjať.
Mgr. Peter Gál, PhD., Martina Novotová,
FM UK

Firma Heineken Slovensko, a. s., sa v lete
2011 dohodla s Fakultou managementu UK
(FM UK) na realizácii spoločného projektu Heineken Consultant. Prebiehal počas
zimného semestra akademického roka
2011/2012 v rámci voliteľného predmetu
„manažment inovácií a zmien“. Projekt obohatil klasickú formu výučby seminárov o riešenie reálneho problému z praxe. Do projektu sa mohli dobrovoľne zapojiť študenti
4. a 5. ročníka, ktorí sformovali tri trojčlenné
študentské tímy. Každý z tímov dostal rovnaké zadanie, a to nájsť riešenie na zvýšenie povedomia a dopytu po konkrétnej
značke firmy v regióne Bratislavy.
Počas trvania projektu sa jednotlivé študentské tímy pravidelne stretávali s odborníkmi
z Heinekenu, zástupcom marketingovej agentúry Insiqua z Prahy a pedagógom z FM UK.
Na týchto hodinových workshopoch študenti
prezentovali čiastkové výsledky a vlastné nápady, o ktorých sa ďalej diskutovalo. Profesionáli
z firmy, agentúry a fakulty poskytovali študentským tímom spätnú väzbu a radili im, ako postupovať v projekte ďalej.
V rámci projektu študenti realizovali marketingový výskum v teréne, analyzovali svoje
zistenia a navrhli konkrétne riešenia do praxe.
Študenti sa učili používať metodiku kvalitatívneho výskumu, myslieť analyticky, inovatívne
a kreatívne. Pracovali v tímoch, hľadali kompromisné riešenia a nápady.
Na konci projektu sa uskutočnili záverečné
prezentácie, na ktorých študentské tímy prezentovali dosiahnuté výsledky. Tieto prezentácie hodnotila porota, zložená z členov predstavenstva Heinekenu Slovensko, a. s., a RNDr.
Zuzany Kovačičovej, PhD., z FM UK.

Najlepší cestovali
do Amsterdamu
Víťazný tím v zložení Martina Novotová, Marek Lehocký a Emil Páleš získal ako hlavnú
cenu výlet do Amsterdamu, kde firma vznikla
a má centrálu. Všetci študenti počas projektu
nadobudli praktické skúsenosti a poznatky,
ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu
práce. Firma získala od študentov nové podnety, pretože priniesli nezaťažené a svieže
pohľady na problematiku. Niektoré z nápadov
firma plánuje realizovať v praxi. Pre pedagógov FM UK priniesol projekt cenný kontakt s
praxou, ktorý sa môže ďalej rozvíjať, napr. pri
spracovaní prípadových štúdií. Všetky zúčastnené strany hodnotili prínos projektu vysoko
pozitívne.
Podobné praktické projekty pre študentov za účasti pedagógov, firiem a konzultan-

Víťazný tím získal trojdňový výlet do Amsterdamu, kde zažili „Heineken Brewery“, ale napríklad aj plavbu
loďou.

Študenti reprezentovali
na ďalšej manažérskej súťaži

Manažérske a business súťaže pre študentov vysokých škôl so zameraním na ekonomické
a manažérske štúdiá sa stávajú čoraz dostupnejšími aj pre študentov slovenských vysokých
škôl. Najnovšia výzva prišla v podobe súťaže L’Oreál Brandstorm 2012.
Dvadsiaty ročník tejto medzinárodnej súťaže dáva študentom možnosť stať sa marketingovým manažérom značky The Body Shop
a uviesť nový produktový rad s prvkom inovácie.
Do súťaže sa zapojilo 8250 tímov z celého sveta. Náš tím študentiek Fakulty managementu
UK „Market Queens“ v zložení Jaroslava Kapitánová, Lucia Kováčová a Martina Sokolíková je
jedným z 28 tímov, ktoré sa prihlásili z Českej
a Slovenskej republiky.
Na základe vypracovania kvalitnej marketingovej analýzy sa nám podarilo postúpiť do semifinále medzi 12 najlepších tímov, ktoré sa konalo
v Prahe. Po prezentácii nášho projektu sme postúpili do národného finále spolu so 4 ďalšími
tímami. Spolupracovali sme s renomovanou reklamnou agentúrou McCann Erickson, ktorá nám
poskytovala cenné rady a konzultácie ohľadom projektu.
Na národnom finále, ktoré sa konalo 11. mája 2012 v Prahe, sme obsadili vynikajúce 2. miesto.
Na 1. mieste sa umiestnil tím z Vysokej školy ekonomickej v Prahe, ktorý postúpil na celosvetové
finále v Paríži, ktoré sa bude konať 13. – 14. júna. Ako sme sa neskôr dozvedeli od poroty, rozhodovanie o víťazovi bolo veľmi tesné. Nesmierne nás teší, že sme mohli reprezentovať Univerzitu
Komenského ako najlepší tím zo Slovenskej republiky.
Skúsenosti a vedomosti, ktoré neustále získavame z účastí na medzinárodných súťažiach, nás
inšpirovali k myšlienke založiť podobnú študentskú business súťaž aj na Fakulte managementu
UK a ponúknuť aj našim študentom možnosť zapojiť sa do týchto aktivít. Tešíme sa z pozitívnych
reakcií nielen od študentov, ale aj z akademickej pôdy. Ďakujeme vedeniu a všetkým predstaviteľom FM UK, ktorí nás v účasti na súťažiach aktívne podporujú.
Alena Ölvecká, Martina Sokolíková,
študentky FM UK
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Konferencia ORPHEUS v Bergene
V dňoch 19. – 21. apríla 2012 sa v nórskom
Bergene uskutočnila 7. konferencia organizácie ORPHEUS v spolupráci s Asociáciou
lekárskych fakúlt v Európe (AMSE). Organizácia ORPHEUS (spolu s AMSE a WFME – World
Federation for Medical Education) sa okrem
iných činností venuje príprave štandardov pre
doktorandské štúdium v oblasti biomedicínskych a zdravotníckych vied, jeho kvalite a obsahovej stránke. Dokument je podkladom pre
globálnu konverzáciu na uvedené témy. Konferencia sa uskutočnila v Univerzitnej nemocnici Bergen za účasti viac ako 250 zástupcov
lekárskych fakúlt Európy a prednášajúcich
z celého sveta. Hlavnou témou konferencie
bolo hodnotenie PhD. štúdia.
Pozvané prednášky sa venovali strategickým
výzvam v doktorandskom štúdiu v inovačnej
agende EÚ, hodnoteniu kvality doktorandského štúdia, účasti študentov v hodnotiacich procesoch. V súlade s tzv. Salzburskými princípmi
a vzhľadom na to, že len 15 % doktorandov
v Európe pokračuje v akademickej kariére, je
snaha vytvoriť ucelený európsky systém kvality
doktorandského štúdia vo všetkých vedných
odboroch s potenciálom pre širšiu spoluprácu,
zdieľanie najlepších praxí, ako aj zvýšenie hodnoty doktorandského štúdia pre inovácie, pre
uplatnenie sa v priemysle a u neakademických
zamestnávateľov. Získané moderné vedomosti

a zručnosti doktorandov z oblasti vedecko-výskumnej činnosti umožňujú ich rýchly prenos do
praxe na spoločenský a ekonomický prospech
spoločnosti.
Všeobecne sa zdôrazňuje kvalitný výber nových doktorandov s predpokladom úspešného
ukončenia ich štúdia, potreba špičkových školiteľov a špičkového prostredia na vedecko-výskumnú činnosť doktorandov. Dôraz sa kladie aj
na systémy hodnotenia a posudzovania kvality,
vrátane systémov sebahodnotenia.
ORPHEUS v oblastiach hodnotenia kvality
doktorandského štúdia uvedie do používania tzv.
„označovací projekt“ (labelling project), ktorý
bude prideľovaný tým inštitúciám, ktoré aplikujú
jednotlivé systémy hodnotenia kvality doktorand-

Mgr. Andrea Hrčková pôsobí v súčasnosti ako doktorandka na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK. V období od septembra
2011 do februára 2012 sa zúčastnila odbornej stáže na Úrade výkonného koordinátora Medzinárodného vojenského štábu v NATO na pozícii
poradkyňa pre znalostný manažment a práve o svojich skúsenostiach
a postrehoch sa s vami rada podelí v tomto príspevku.

Čo mi dala odborná stáž

v NATO
Keďže som často cestovala, myslela som
si, že zážitky sú to jediné, čo mi zahraničie
môže dať. Polročný pobyt v Bruseli, ktorý mi
definitívne „odstrihol pupočnú šnúru“, bol
však predsa len výnimočný. Ak človek ostane
odkázaný najmä sám na seba, ostáva tiež ponechaný napospas vlastnej osobnosti. Zrazu
má veľa času a možností o sebe rozmýšľať
a nájde v sebe silu, o ktorej možno dovtedy
netušil.

Ako 24-ročnej mi už začali korene poriadne zarastať do rodnej hrudy. Zvykla som si na
starostlivosť rodiny, množstvo kamarátov okolo
a všetky tieto skutočnosti boli akési samozrejmé. Vytrhnutie a premiestnenie do zeme celkom cudzej „bolelo“ prvé dni viac, ako som
čakala, no nikdy ho neoľutujem. Neposkytlo
mi len možnosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku, ale aj získať skutočné pracovné zručnosti
a najmä sebavedomie.

ského štúdia. Tiež je snaha, aby
doktorandi boli aktívne zastúpení
vo všetkých príslušných výboroch, komisiách a rozhodovacích orgánoch súvisiacich s doktorandským štúdiom.
Odporúča sa, aby doktorandi
mali možnosť hodnotiť vedenie
ich doktorandského štúdia (školiteľstvo), ako aj školiteľov. Je
vhodné vyvinúť a vypracovať na
úrovni univerzity systémy interného hodnotenia kvality doktorandského štúdia so zapojením
a spätnou väzbou od všetkých
zúčastnených (študenti, školitelia, skúšajúci,
administratívny personál a pod.). Systém by mal
zahrnovať hodnotenie inštitúcie ako celku, ako
aj hodnotenie výkonových parametrov na jednotlivých úrovniach – doktorandský program,
administrácia, supervízia, samotné štúdium.
Evaluačné kritériá musia byť transparentné.
Odporúča sa rovnako, aby všetci zúčastnení
na organizovaní doktorandského štúdia boli
parametricky hodnotení tiež, vrátane školiteľov.
Takéto hodnotenia sa majú vykonávať periodicky. Súčasťou konferencie boli aj 4 workshopy a
posterová sekcia. V roku 2013 sa konferencia
ORPHEUS uskutoční v Prahe, organizátorom je
Karlova univerzita.
Dušan Meško, prorektor UK

Program stáží v NATO je obojstranne výhodný. Organizácii poskytuje svieži vietor
v podobe mladých nápadov a študentom príležitosť pre ich realizáciu. Otvorenosť môjho
šéfa a celého prostredia mi pomohla prekonať počiatočnú neistotu a ja som sa im za
ňu odvďačila svojím aktívnym prístupom. Po
prvých jednoduchých úlohách, pri ktorých
si overili moje schopnosti a limity, mi začali
prideľovať zodpovednejšiu prácu. Tak som
sa napríklad mohla podieľať na tvorbe publikácie o štandardných postupoch informačného manažmentu alebo na internej marketingovej kampani pre znalostný manažment.
Tiež som sa aktívne zúčastnila na odborných
konferenciách, kde som okrem iných nadviazala kontakt so švédskymi informačnými
manažérmi, v spolupráci s ktorými má dnes
katedra možnosť spolupracovať na záverečných prácach.
Týmto spôsobom sa chcem poďakovať
aj mojim vyučujúcim na katedre, pretože
bez základov, ktoré mi poskytli, by som sa
k takejto odbornej práci nedostala. Musím
však podotknúť, že samotné absolvovanie
vysokej školy nestačí. Pracovné skúsenosti,
nazbierané popri škole a výborne zvládnuté
cudzie jazyky považujem tiež za nevyhnutnú
podmienku pre prijatie do práce nielen v zahraničí, ale aj doma (ďakujem teda aj svojim
rodičom, že sa so mnou tie slovíčka kedysi
tak poctivo učili).
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žiteľný iba na jednoduché pomocné
práce. Myslím si však, že prekonanie predsudkov ohľadom veku a kultúry obe strany len obohatil. Ja som
tak spoznala štedrých Holanďanov,
rozhľadených Američanov a vtipných Nemcov.

Dôležitým faktorom úspechu boli tiež ľudia, ktorých som počas stáže stretla. Moji
kolegovia plukovníci a majori ma prekvapili
už len tým, že ma prijali medzi seba ako plnohodnotnú kolegyňu. V niektorých inštitúciách sú totiž stážisti považovaní za posledný
článok potravinového reťazca, ktorý je pou-

Tiež ma prekvapila slovenská
komunita, ktorá v multikultúrnom
meste, akým je Brusel, držala
spolu. Dôkazom toho boli nielen
moji známi, ktorí mi zo všetkých síl
pomáhali pri naozaj strastiplnom
hľadaní ubytovania a môj priateľ,
ktorý mi bol oporou v každom smere. Potešili ma aj mladí slovenskí kolegovia, keď ma
hneď prvé dni pozvali na kávu, aby som s nimi
prekonala ťažkosti prvých dní. Slovenský kolektív v NATO posilňoval aj pán veľvyslanec,
ktorý sa s každým novým pracovníkom osob-

ne stretol a vždy mu ochotne pomohol. Túto
situáciu som nečakala, pretože som predtým
o Slovákoch v zahraničí počula iba samé negatíva. Zbytočne sa však zhadzujeme, máme
množstvo šikovných a milých ľudí a tiež úžasnú krajinu, v ktorej žijeme. Na to som tiež
musela prísť až vtedy, keď som ju na chvíľu
opustila. Vrátila som sa však s novými poznatkami, o ktoré dúfam obohatím svoju krajinu aj
alma mater.
Možnosť absolvovať odbornú stáž v NATO
má každý študent alebo čerstvý absolvent
rôznych odborov nad 21 rokov zo všetkých
členských krajín EÚ. V prípade záujmu nájdete informácie na webovej stránke NATO:
www.nato.int.
Mgr. Andrea Hrčková,
doktorandka na FiF UK
Foto: Martin Ošust

Chorvátsko
nielen ako

prímorská
destinácia
Katedra slovanských filológií FiF UK pripravila v tomto letnom semestri až dve atraktívne
študijné cesty. Bola to už tradičná a medzi
študentmi obľúbená exkurzia do Slovinska
a päťdňová exkurzia do Chorvátska, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 28. marca – 1. apríla.
Lektor chorvátskeho jazyka Mgr. Vice Šunjić
zabezpečil pre účastníkov mimoriadne pestrý
program, vďaka čomu sa zoznámili s pozoruhodnými prírodnými krásami, kultúrnymi pamiatkami a tradíciami Chorvátska.
Prvou zastávkou boli Plitvické jazerá. Keďže
na prelome marca a apríla sa život v národnom
parku ešte iba prebúdzal, klenot svetového dedičstva UNESCO sa nám nepredstavil v celej
svojej impozantnej kráse. Napriek tomu trojhodinové hľadanie „pokladu na striebornom jazere“
urobilo na každého z nás veľký dojem. Cesta
autobusom do prímorského mesta Zadar ubehla
rýchlo. Únavu z cesty vystriedalo príjemné prekvapenie – „náš“ hostel delila od mora len cesta.
Centrum mesta nebolo síce blízko, ale príjemná
prechádzka po pobreží nám to plne vynahradila.
Nasledujúci deň sme začali návštevou obce
Skradin, odkiaľ sme sa plavili loďou do národného parku Krka, kde rovnomenná rieka so svojimi
minivodopádmi vytvára prekrásnu vodnú scenériu. Odtiaľ sme sa už autobusom vydali navštíviť
kedysi mocné mesto Knin a majestátnu kninskú
pevnosť, stredoveké sídlo chorvátskych kráľov.
Videli sme aj miesto, kde pramení rieka Krka.
Ďalší deň sa niesol v znamení spoznávania
chorvátskych tradícií. Navštívili sme najstaršie

chorvátske kráľovské mesto Nin a jeho okolie,
kde nachádzal inšpirácie renesančný spisovateľ
Petar Zoranić, autor prvého chorvátskeho románu „Planine“. V neďalekej „solane“ na upätí
pohoria Velebit sme sa zoznámili s tradičným
ekologickým spôsobom získavania soli. Základnú a nevyhnutnú surovinu – morskú vodu – poskytuje more. Ňou sa plnia priestranné bazény,
z ktorých sa voda pôsobením slnka a vetra postupne vyparuje.
Naša cesta pokračovala na ostrov Pag do rovnomenného mestečka, ktoré je preslávené vynikajúcim ovčím syrom, ako aj tradičnou čipkou,
ktorou si v minulosti miestne obyvateľky zdobili
nielen odev, ale aj svoje domovy. Nasledovala
prehliadka Zadaru. Krásne slnečné počasie sme
si mohli vychutnať v starobylom rímskom fóre pri
známom Kostole sv. Donáta aj pri modernom a
unikátnom morskom organe. Krásam tohto mediteránskeho mesta sme venovali aj štvrtý deň
pobytu, keď sme v rámci programu mohli navští-

viť miestne architektonické či kultúrne pamiatky
alebo len tak blúdiť malebnými uličkami.
Na spiatočnej ceste do Bratislavy sme sa zastavili v Smiljane, rodisku Nikolu Teslu. Tu sme
navštívili expozíciu múzea tohto svetoznámeho
fyzika, konštruktéra a vynálezcu, kde si na svoje
prišli milovníci techniky, lebo niektoré vynálezy
sme si mohli nielen pozrieť, ale aj prakticky vyskúšať.
Tohtoročná exkurzia do Chorvátska sa vydarila. Dúfame, že sa podobná tematicky zameraná
študijná cesta uskutoční aj na budúci rok, aby sa
jej účastníci opäť mohli presvedčiť, že v Chorvátsku okrem Jadranu, „nášho slovenského mora“,
existuje mnoho ďalších výnimočných prírodných
scenérií a kultúrnych pamätihodností, ktoré stojí
za to spoznať.
Silvia Ivanidesová a Daniela Kurucová,
doktorandky
na Katedre slovanských filológií FiF UK
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK
(február – apríl 2012)

Študijná literatúra
Ábel, F.: Z Galiley do Galiley. Univerzalizmus spásy v kontexte Jn 1 – 4
Binovský, A.: Anatómia pre športovcov II
Buček, J.: Moderátor – hlavná alebo
vedľajšia postava mediálneho produktu
Čižmáriková, R.: Laboratory Manual
of Organic Chemistry
Čižmáriková, R. a kol.: Laboratórne
cvičenia z organickej chémie
Demetrian, M.: Fourierove rady a Fourierov integrál
Fajnor, V., Schwendt, P., Tatiersky, J.:
Všeobecná a anorganická chémia pre
biológov
Fargašová, A.: Všeobecná ekológia
Gavendová, O. a kol.: Variácie na
tému sloboda
Haláková, Z.: Pedagogická komunikácia pre študentov učiteľstva
Holecová, M.: Vybrané kapitoly z etológie hmyzu
Holecová, M.: Úvod do lesníckej entomológie
Kollár, J.: Riešené matematické úlohy
z prijímacích skúšok 2008 – 2011
Kollárik, T., Letovancová, E., Výrost,
J.: Psychológia práce a organizácie
Kontseková, E., Kontsek, P.: Základy
imunológie
Oremusová, J., Greksáková, O.: Fyzikálna chémia. Laboratórne cvičenia pre
farmaceutov

Stanko, P. a kol.: Dentoalveolar and
Maxillofacial Surgery
Weberová, D.: Entrance Examinations
on English Language

Monografie
Országh, I., Čejka, T., Országhová,
Z.: Slovenské mená mäkkýšov (Mollusca)

Zborníky
Acta Facultatis Iuridicae XXIX
Acta Mathematica Universitatis Comenianae, Volume LXXXI, Number 1
Ethnologia Slovaca et Slavica 34
Globalizácia a vzdelávanie učiteľov alebo koľko globalizácie unesie učiteľ?
Kardiológia pre pediatriu 4
Kováčová, B.: Výchova verzus terapia
Medea – Studia mediaevalia et antigua
Musaica XXVII
Pressburger Akzente
Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch
Steinerová, J.: Informačná ekológia
akademického informačného prostredia
Studia Orientalia Slovaca 10/1, 2011
Zielele Studiilor Romanice II

Publikácie na CD
Karolčík, Š.: Základy tvorby a využitia
didaktických testov a interaktívnych cvi-

čení vo vyučovaní geografie
Kerekrétiová, A.: Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe
Mojzeš, A.: Metodika terénnych geofyzikálnych meraní rádioaktivity hornín
Štarchoň, P., Smolková, E.: Trendy
budovania a riadenia značky
Zborník FaF UK – Deň zriedkavých
chorôb, Supplementum VII/2012
50. fakultná konferencia študentskej
vedeckej odbornej činnosti – VI. Vedecká konferencia doktorandov
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Manažment v praxi
V apríli 2012 vyšla kolektívu prevažne mladých autorov Fakulty managementu UK ojedinelá publikácia pod názvom „Manažment v praxi – Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia“. Prívlastok „ojedinelá“ jej právom prislúcha a to z nasledujúcich dôvodov.
1. Publikácia je štruktúrovaná do dvoch celkov. Prvý obsahuje
sedem prípadových štúdií zameraných na rôzne aspekty riadenia
slovenských malých a stredných firiem v rôznych odvetviach – od
prekladateľstva, farmácie, špedičnej činnosti, vydavateľstva, informačných technológií až po stavebníctvo. Obsahom druhého celku
sú poznámky pre učiteľov, ktoré majú slúžiť vyučujúcim ako rámcové usmernenia, na ktoré predmety sú jednotlivé prípadové štúdie
určené a ako s nimi pri výučbe pracovať.
2. Je známe, že prípadové štúdie patria medzi hlavné metódy
modernej výučby manažmentu a biznisu vo svete. Je tiež známe,
že o amerických a západoeurópskych firmách existuje obrovské
množstvo prípadových štúdií, avšak malým a stredným podnikom
z oblasti strednej Európy sa venuje len málo z nich. A teda, aby
mohlo byť Slovensko konkurencieschopné na svetovej scéne, slovenské podniky potrebujú manažérov, ktorí jednak dokážu myslieť
kriticky a strategicky a sú trénovaní na prípadoch, ktoré sú im aspoň
do určitej miery známe a blízke.
3. Tri zo siedmich štúdií čerpajú námety z firiem, ktorých zakladateľmi alebo spoluvlastníkmi a zároveň i výkonnými manažérmi sú
absolventi Fakulty managementu UK.
4. Prípadové štúdie prezentované v publikácii opisujú situácie,
v ktorých sa tvorcovia rozhodnutí – manažéri alebo vlastníci firiem –
ocitli v čase prvej fázy ostatnej finančnej a ekonomickej krízy, ktorá
mala u nás vrchol v roku 2009.
5. Jedna prípadová štúdia bola prihlásená do medzinárodnej súťaže o najlepšiu prípadovú štúdiu v John Molson MBA Case Competition v Kanade, kde na konci minulého roka bola vyhodnotená

Slovenský ekvivalent
slova SHARE
V súčasnej dobe internetovej komunikácie
a života prostredníctvom sociálnych sietí má
slovenská podoba anglického slova SHARE
tendenciu začleniť sa do aktívnej slovnej zásoby. Preklad tohto slova je rôzny. Najfrekventovanejším výrazom v súčasnom slovenskom jazyku je podoba „zdieľať“. Generácia
sociálnych sietí denne zdieľa súbory na internete, množstvo najrôznejších článkov, videí,
fotiek, atď. Aj mnohé internetové portály ponúkajú funkciu s nápisom „zdieľať“.
Aktuálne Pravidlá slovenského pravopisu
(2000) tvar slova zdieľať neobsahujú, slovo
zdieľať nenájdeme ani v Krátkom slovníku
slovenského jazyka obsahujúcom spisovnú
slovnú zásobu. Dôvodom je, že slovo zdieľať sa považuje za bohemizmus vytvorený na
pozadí českého slova sdílet. Starší Slovník
slovenského jazyka vytvorený v rokoch 1959
– 1968 sloveso zdieľať obsahuje, avšak zaraďuje ho k zastaraným, knižným výrazom s významami: 1. „spoločne niečo mať, podieľať sa
na niečom: Lásku k dielu Čechovovmu môžu
zdieľať i národy nášho štátu.“, 2. „zdôverovať
sa s niečím: Niekedy zdieľala svoje tajnosti.“

ako tretia najlepšia. V januári 2012
ju v rámci študentskej súťaže John
Molson MBA Case Competition riešili tri tímy študentov z troch rôznych
krajín. Pozoruhodné je, že všetky tri
tímy dospeli k rovnakému rozhodnutiu, aké v skutočnosti prijal hlavný
aktér štúdie v reálnej praxi.
6. Publikácia vznikla vďaka grantu Nadácie Tatrabanky, ktorá
prispela na jej vytlačenie, ako aj grantu Nadácie VÚB, ktorá financovala pobyt americkej profesorky Joan Winn v zimnom semestri
2011/2012. Joan Winn svoje dlhoročné skúsenosti s písaním prípadových štúdií, ako aj aktívnym členstvom v amerických asociá
ciách pôsobiacich v oblasti prípadových štúdií počas svojho pobytu
u nás využila aj ako konzultantka a korektorka jednotlivých prípadových štúdií, ktoré sú obsahom publikácie. Vďaka tomu sú tieto štúdie spracované v súlade s najnovšou známou praxou uplatňovanou
pri ich spracovaní vo svete.
Kolektív autorov je presvedčený, že tak ako sa od dobrej prípadovej štúdie očakáva, publikácia prenesie prax do posluchární a vytvorí pre študentov možnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a rozvinúť svoje myslenie. Na druhej strane študenti prenesú poznatky zo
školských diskusií o týchto prípadových štúdiách do riešenia skutočných životných dilem a rozhodnutí v budúcej praxi.

V uvedených významoch slovenčina ponúka
široký diapazón spisovných výrazov (súhlasiť, podieľať sa, prechovávať, zdôverovať
sa a ďalšie). Problematická je však v súčasnosti oblasť výpočtovej techniky a internetu.
Sloveso zdieľať/nezdieľať je v internetovej
komunikácii veľmi frekventované a fixované
v slovných spojeniach ako zdieľať fotografie
(na facebooku), zdieľať videá, zdieľať články.

Namiesto slovesa zdieľať sa v slovenčine odporúča používať slovesá šíriť, oznamovať, dať
na vedomie, sprístupniť, preberať. Ponúkané
výrazy nevystihujú dostatočne význam anglického slova share tak, aby boli výstižne uplatniteľné pre internetovú komunikáciu. Ak sa
veľmi usilujeme, spojenie „zdieľať fotografie“
môžeme nahradiť variantom prezerať, posie-

doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA,
FM UK

lať, šíriť alebo sprístupniť fotografie. Uvedené
príklady sú však už konkretizácie činností,
ktoré súvisia so zverejňovaním fotografií na
internete. Pri doslovnom použití slova zdieľať
nejde o zverejňovanie ani o prezeranie obsahu nejakého súboru alebo média, keďže ono
už je niekde publikované.
Doba internetu a jazykový úzus si vyžaduje
slovo zdieľať. Vyskytuje sa na najrozšírenejších a najpoužívanejších portáloch a dostáva
sa aj do internetových príručiek. Aj z tohto dôvodu sloveso zdieľať pravdepodobne zo slovnej zásoby bežných používateľov nevymizne.
Napríklad aj slovo webový/á sa dostalo do
Krátkeho slovníka slovenského jazyka a Pravidiel slovenského pravopisu až vtedy, keď
jeho používanie bolo samozrejmou súčasťou
našej doby. Aj preto sa objavujú názory, že
slovenčina potrebuje slovo zdieľať. Na jednej
strane stojí norma, ktorá takéto slovo zatiaľ
nepripúšťa, na druhej strane sú reálni používatelia jazyka, ktorí nevnímajú sloveso zdieľať
ako nespisovné a pravdepodobne si ani neuvedomujú jeho kauzálnu spätosť s českým
slovom sdílet. Podoba zdieľať zodpovedá
princípom hláskového systému slovenčiny.
Kodifikovaním slova zdieľať sa nenaruší stabilita spisovného jazyka.
Kristína Piatková,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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FTVŠ UK organizuje letnú
časť univerziády
Najväčšie slovenské športové podujatie
pre vysokoškolákov z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a
Slovenskej asociácie univerzitného športu
organizuje Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Letná časť Univerziády 2012 sa
uskutoční v dňoch 18. až 23. júna.
Spektrum súťažných športov je široké, študenti majú na výber z neuveriteľných štrnástich disciplín, medzi ktorými sa objaví aj menej
rozšírené vzpieranie, golf či synchronizované
plávanie. Medzi stálice podujatia patria tradične volejbal, basketbal, futbal, hádzaná,
atletika i tenis. Prihlásiť sa môže každý vysokoškolák do 28 rokov, dokonca nezáleží ani
na forme štúdia, no zabojovať o tituly a zvýšiť
konkurenciu môžu aj tohtoroční stredoškolskí
maturanti.
Niektoré športové disciplíny sú síce obmedzené pohlavím, ako napríklad športový

aerobik, futbal aj
synchronizované
plávanie, no to študentom určite nezníži chtivosť v súťažení
s veľkým športovým
duchom a ambície
na víťazstvá.

Zálusk na vrchné priečky

„Idem súťažiť na univerziádu po prvýkrát,
keďže som ešte len prvák. Prihlásili sme sa
so spolužiakmi na halový volejbal, tak verím,
že nepohoríme a starších minimálne ohrozíme, ak aj nezabodujeme,“ netají sa so svojimi
cieľmi Peter, dvadsaťročný študent prvého
ročníka odboru telesnej výchovy v kombinácii
s biológiou. „Teším sa na turnaj, neviem, čo
môžem očakávať, no budeme bojovať s odhodlaním a vervou!“

ZUMBA GOLD pre seniorov
ZUMBA alebo cvičenie v rytmoch
latino si získava čoraz viac priaznivcov. Predstavuje vynikajúci prostriedok na ceste k budovaniu fyzickej
kondície a zdravého životného štýlu.
So ZUMBOU podliehajú zábave a relaxu všetky vekové kategórie, muži,
ženy i deti.

Pýtate sa: Naozaj všetky vekové kategórie? Áno.
ZUMBA nezabúda ani na seniorov.
ZUMBA GOLD predstavuje cvičenie
vyvinuté špeciálne pre seniorov, založené na pokojnom pohybe s veľmi nízkou intenzitou a minimálnou rýchlosťou. Choreografia je bez skokov, výskokov a ďalších zložitých figúr. Je zameraná
na zlepšenie mobility a koordinácie.
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského organizuje kurz ZUMBA GOLD pre seniorov. Kurz sa začal 3. apríla 2012. Každý utorok a štvrtok od 9.00 do 10.00 h sa teší priazni
senioriek. Hodiny ZUMBY GOLD prebiehajú v mestskom športovom centre Fit STaRZ so sídlom
na Odbojárov 7 v Bratislave. Kurzy prebiehajú pod vedením certifikovanej inštruktorky a zároveň
zamestnankyne UK. Prvý kurz ZUMBY GOLD sa skončil 15. 5. 2012. Pre nadšenie a záujem
„zumbistiek“ pripravilo centrum ďalší kurz ZUMBY GOLD, ktorý odštartoval 22. mája 2012.

Prečo sa „zumbistky“ rozhodli pre kurz ZUMBA GOLD?
Majú radi pohyb a táto forma pohybu im vyhovuje. ZUMBA GOLD predstavuje pohyb úmerný
veku. Po absolvovaní prvých hodín ZUMBY GOLD sú „zumbistky“ šťastné, príjemne unavené,
cítia sa výborne a tešia sa na každú ďalšiu hodinu. Všetky súčasné účastníčky majú záujem pokračovať v kurze ZUMBY GOLD vďaka skvelej inštruktorke, možnosti spoznať nových ľudí, zabaviť
sa a spraviť niečo pre seba. „Zumbistka“ Olinka dokonca plánuje venovať sa hodinám ZUMBY
GOLD až do storočnice.
Pribúdajúce roky by sa nemali spájať so zníženou aktivitou, starostlivosťou o samého seba
a oslabovaním sociálnych kontaktov. Práve naopak! Telesná schránka je odrazom našej vnútornej
pohody a práve ZUMBA je výborným prostriedkom na zvýšenie sebavedomia ženy v každom veku.
Ak ste zamestnancom Univerzity Komenského a ZUMBA GOLD Vás oslovila, neváhajte a pridajte sa k nám!
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Takmer týždenné športové podujatie pod
taktovkou FTVŠ UK je obzvlášť obľúbené
medzi študentmi vysokých škôl, pretože si
môžu beztrestne zmerať medzi sebou sily,
otestovať svoje schopnosti a prejaviť športové
talenty pred súpermi. Letná časť Univerziády
sa bude na Slovensku tento rok konať zatiaľ
len po tretíkrát, no záujem športovať rapídne
stúpa a je zrejmé, že sa toto podujatie stane
postupne tradíciou.
Gréta Čandová, Karina Miartanová,
študentky FiF UK

Aerobikový
večer
ku Dňu narcisov
Katedra telesnej výchovy Prírodovedeckej fakulty UK v spolupráci s Ligou proti rakovine zorganizovala dňa 16. apríla 2012
v telocvični študentského domova Ľ. Štúra v Mlynskej doline už 6. ročník Aerobikového večera venovaného Dňu narcisov.
Športové podujatie prebiehalo v troch
50-minútových blokoch pod vedením profesionálnych cvičiteľov. Zúčastnilo sa ho
vyše 70 študentiek viacerých fakúlt našej
univerzity. Počas celého večera vládla
výborná atmosféra a 3-hodinový maratón
ukončila náročná zumba. Výťažok z po
dujatia tradične poputoval organizácii Liga
proti rakovine. Ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na ďalší ročník tejto dobročinnej akcie.
Mgr. Miriam Sedláčková, PhD.,
PriF UK
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ENGLISH SUMMARY
Grants for Young Scientists
Comenius University (CU) gave away more
than 300,000 euros to support 322 projects
of its young scientists and PhD students. The
Rector of CU Professor Karol Mičieta handed
in the Grants of CU on 24 April 2012. Pg 3
Cooperation of CU and Volkswagen
Slovakia
The Rector of CU and Wilfried von Rath from
VW SK signed a memorandum on cooperation
in research and protection of the environment
in Slovakia on 13 April. Pg 3
Student in NATO
The Rector of CU met with the student of the
Faculty of Arts of CU, Andrea Hrčková, who
has represented the university at the internship
in NATO since September till February. Pg 4
UNESCO Centre for Education in Human
Rights
The research centre which belongs to the
Faculty of Social and Economic Sciences
of CU practices various projects in this field
and organizes events to support education in
human rights. Pg 5
CTA Could Replace Invasive Therapy
“Computed Tomography Angiography (CTA) is
cheaper and more comfortable for a patient
who is not hospitalized unlike invasive therapy,”
Professor Miloš Šrámek from the Faculty of
Mathematics, Physics and Informatics of CU
said at his lecture which took place on 25 April
in the Assembly Hall of CU. Pg 6
Botanical Garden for Public
The Botanical Garden of CU organized a
couple of events in April and May for the
public. The Open Doors Day took place on 21
April, the exhibition of rock plants during 27
April – 1 May and the Cactus Spring during 25
– 27 May. Pg 6
Teachers’ Exhibitions
Two art teachers from the Faculty of Education
of CU exhibited their pieces during April and
May. Stanislav Harangozó had an exhibition
in the Primate’s Palace in Bratislava and Ján
Triaška in Novi Sad, Serbia. Pg 7
Constitutions: USA vs. Slovakia
Professor Robert A. Sedler from Wayne State
University, Law School, USA held a lecture
for students of law on 23 April on comparing
constitutions of USA and the Slovak Republic.
Pg 7
Week of Pharmaceutical Education and
Career
During 26 – 31 March, the Faculty of
Pharmacy of CU organized various events for
its students. They could compete in pharmacy
communication,
meet
pharmaceutical
companies – their potential future employers,
present their research, etc. Pg 8
15 Years of Erasmus at CU
University celebrated 15th year anniversary of
a mobility program, Erasmus, on 17 April. A
seminar presented the long-time experience
with the program, its rules and success. ExErasmus students met the coordinator of the
program Assoc. Prof. Ľudomír Šlahor and

shared their experience. Future Erasmus students
had a chance to talk to students who took part in
this program before. Pg 9
Lectures from Natural Sciences for High
Schools
The Faculty of Natural Sciences of CU is holding
lectures for high school students during March –
June to motivate them for studies in these fields.
Pg 16
Colloquium from Nuclear Chemistry and
Radioecology
Eight scientific lectures were held at the
colloquium which helps young scientists gain
practical experience in presenting their work. Pg
17
Service in Uniform
Major Milan Petrula from the Ministry of Inner
Affairs of the SR who is also a priest came to meet
students of theology on 25 April and introduced
his work. Pg 17
Innovations in Education Methods for PhD
Students
The Jessenius Faculty of Medicine of CU created
a Brainstorming Centre for PhD students and
tutors to meet, talk about their research, train
presentations and discuss problems. Pg 18
Advertising Agency Owner Advised Students
Students of management attended a lecture of
Juraj Vaculík, the founder of one of the biggest
Slovak advertising agencies, on 17 April. He
shared his opinions on how to be a leader and how
to be successful. Pg 18
Course for Slovak Teachers from Abroad
Slovak teachers from 3 countries attended a
course on how to teach the Slovak language
which was organized by the Centre for Continuing
Education of CU. Pg 19
Global Management Challenge
Students of the Faculty of Management of
CU advanced to the international final of a
management competition “Global Management

Challenge” which took place in Kiev in April. Pg
19
Future Lawyers at Competition VIS MOOT
After a 6-member team of students from the
Faculty of Law of CU won in the national round
of the “VIS MOOT” competition, they attended
the international final in Vienna in April. Pg 20
Students of Management Solving Real Case
Studies
The company Heineken Slovensko created
a project for management students in solving
practical problems. The best team won a trip to
Amsterdam. Pg 21
Students at Managers’ Competition
Students of the Faculty of Management of CU
won the 2nd place in the national round of the
“L’Oreál Brandstorm 2012” competition in
Prague. Pg 21
Study Trip to Croatia
The Department of Slavic Philology of CU
organized a study trip to Croatia during 28
March – 1 April to learn about Croatian nature,
culture and traditions. Pg 23
Summer University Games
The Faculty of Physical Education and Sports of
CU organizes a summer part of the University
Games 2012 for Slovak universities during
18 – 23 June. Students will compete in 14
disciplines. Pg 26
Aerobics Evening
On the occasion of the Day of Daffodils (symbol
of the fight against cancer), the Department of
Physical Education from the Faculty of National
Sciences of CU organized an aerobics evening.
The proceeds were dedicated to the League
Against Cancer. Pg 26
ZUMBA GOLD for Senior
Since 3rd April the Centre for Continuing
Education of CU has been organizing courses
of ZUMBA GOLD for seniors. Pg 26
LM
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