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Editoriál
Pred tromi rokmi University of
Cambridge oslavovala 800-sté výročie založenia a v tom istom roku
si pripomínala 90. výročie svojho
vzniku aj Univerzita Komenského.
Na Slovensku sa pri príležitosti
osláv zvykneme nadchýnať, jasať,
ale aj škriepiť a spochybňovať, čo
sa len dá. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK si na jeseň
2012 pripomenie desiate výročie
svojho pôsobenia ako trinásta, najmladšia fakulta UK. Mnohí si povedia, čo už je jedno decénium v pôsobení vzdelávacej inštitúcie, ktorá potrebuje aspoň niekoľko desaťročí ak nie storočí, aby dokázala
opodstatnenosť svojej existencie. Hoci všetko potrebuje svoj čas,
v súčasnej dobe akcelerácie nevystačíme so zbožným očakávaním,
že milosrdný čas naplní naše želania. Tak sa k svojej existencii postavila aj novovzniknutá fakulta. Je fakt, že pri svojom vzniku dostala
do vienka možnosť začať takmer na zelenej lúke so všetkými pozitívami i negatívami takýchto začiatkov. Týkalo sa to ako materiálneho
zabezpečenia jej fungovania v podnájme dvoch ďalších fakúlt univerzity, tak aj personálneho obsadenia.
Počas uplynulých desiatich rokov sa však veľa zmenilo. Fakulta
dnes sídli v nových priestoroch, ktoré zásadne zmenili pracovné
prostredie a poskytujú dobré podmienky na pedagogický proces,
ako aj príjemné prostredie pre rôzne študentské aktivity – od pravidelných filmových večerov EuroCine cez študentské happeningy
pod názvom FSEV FEST až po stretnutia alumni a založenie občianskeho združenia študentov a priateľov FSEV UK. Všetky tri stupne
akreditovaných študijných programov európske štúdiá sa vyučujú
prevažne v anglickom jazyku a podobný trend sa zavádza v rámci
ďalších študijných programov. Fakulta má ambiciózny cieľ vytvorenia Institute for Advanced Studies in Social Sciences, v rámci
ktorého ponúkne doktorandské a postdoktorandské štúdium akreditovaných študijných programov v anglickom jazyku pre domácich
a zahraničných záujemcov, ktorých počet sústavne rastie.
Najdôležitejšie však je, ako sa fakulte podarilo zaradiť do štruktúry
etablovaných fakúlt UK a ako obstála v súťaži s porovnateľnými fakultami v rámci Slovenska. Podľa agentúry ARRA FSEV UK patrí dlhodobo medzi najprogresívnejšie a najlepšie hodnotené fakulty v skupine
spoločenských vied v podmienkach Slovenska – v roku 2011 obhájila
opäť prvé miesto medzi porovnateľnými fakultami s výrazným náskokom v oblasti kvality publikovaných výstupov a v počte získaných
medzinárodných výskumných grantov. Podľa údajov ŠÚ SR majú absolventi FSEV UK jeden z najnižších podielov nezamestnaných absolventov a podľa portálu MŠVVŠ SR dosiahli štvrtý najvyšší priemerný
plat zo všetkých absolventov UK. Ambíciou fakulty je neuzatvárať sa
v hraniciach Slovenska, ale zaradiť sa medzi popredné vzdelávacie
a vedecké pracoviská v rámci európskeho priestoru.
Rešpektovanie tradícií a zvykov má vo fungovaní akademických
inštitúcií nezastupiteľné miesto, no nevnímame ich ako železnú košeľu. Potvrdením rúcania zaužívaných stereotypov je napríklad fakt,
že obsadenie stoličky dekana sa v priebehu desiatich rokov už trikrát zmenilo, že vedecká rada fakulty v súčasnosti pripomienkuje
návrh zmeny kritérií habilitačných a inauguračných konaní, pričom
napriek tomu, že ide o sociálne vedy, v nijakom prípade nejde o ich
zmäkčovanie. Domnievame sa totiž, že viac ako dvadsať rokov po
zmene režimu nemožno sústavne zdôrazňovať špecifiká a vytvárať
zvláštne kategórie hodnotenia našich vedných disciplín.
Bertold Brecht sa v diskusii o poslaní vzdelávania vyslovil, že cieľom školy nie je otvárať dvere nekonečnej múdrosti, ale skôr vytýčiť
medze nekonečnému omylu. Dúfam, že vznik a následné fungovanie FSEV UK potvrdilo túto, aj keď na prvý pohľad málo atraktívnu,
ale realistickú myšlienku.
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., dekanka FSEV UK
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Poznámka k titulnej strane:

Nástenné maľby umelcov Petra a Pavla Mesterovcov, ktoré sú darom umelcov Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, boli vo vstupných
priestoroch fakulty odhalené verejnosti dňa 17. mája 2012. Viac na
strane 44.
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SPRAVODAJST VO

Zlatá medaila
UK pre
profesora Straku

Univerzita Komenského má až

3 Slovenky roka!

Ocenené a nominované prijal dňa 14. 6. 2012 rektor UK. Zľava: prorektor UK D. Meško, M. Fulmeková,
H. Kolníková, K. Mikušová, L. Bachárová, rektor UK K. Mičieta, D. Ostatníková, prorektor UK Ľ. Šlahor.
Foto: OVV RUK

Dňa 30. mája 2012 v Slovenskom národnom divadle v Bratislave vyhlásili víťazky
4. ročníka ankety Slovenka roka. Ocenených bolo osem výnimočných žien v rôznych kategóriách. Tri z nich sú z Univerzity
Komenského.
Ocenenie za vedu a výskum patrí prednostke Fyziologického ústavu a prodekanke Lekárskej fakulty Univerzity Komenského doc.
MUDr. Daniele Ostatníkovej, PhD.
Víťazkou v oblasti zdravotníctva je vysokoškolská učiteľka a prednostka Univerzitnej
lekárne Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Hlasujúci rozhodli aj o výnimočnej žene
z oblasti športu, ktorou sa stala reprezentantka Slovenska v atletike zdravotne postihnutých Hana Kolníková, ktorá študuje poradenstvo a pedagogiku mentálne postihnutých
na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.
Medzi nominovanými osobnosťami boli aj
doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK a MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., z Lekárskej fakulty UK.
O víťazkach rozhodli televízni diváci a čitatelia časopisu Slovenka a portálu www.zenskyweb.sk. Oceneným dámam blahoželáme!

Dňa 16. mája 2012 sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
uskutočnila vedecko-odborná schôdza
na tému „Aktuálne problémy epidemiológie“ pri príležitosti životného jubilea prof.
MUDr. Štefana Straku, DrSc. Na podujatí
si oslávenec prevzal Zlatú medailu UK za
medzinárodné uznanie a prínos v oblasti
epidemiológie a prevencie črevných parazitárnych nákaz, za reprezentáciu našej
krajiny ako expert pre Svetovú zdravotnícku organizáciu vo viacerých projektoch,
z ktorých najväčší význam má Program
Globálnej eradikácie varioly.
Súčasťou podujatia bola výstava dendroartov profesora Straku pod názvom
„Drevo – láska moja“.
Ing. Ľubica Červeňová, JLF UK

LM

Martinská gynekologicko-pôrodnícka
klinika získala významný
certifikát o akreditácii
Gynekologicko-pôrodnícka klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin získala významný certifikát o akreditácii pracoviska na 5 rokov, ktorý jej udelil The
European Board and College of Obstetrics and Gynaecology EBCOG. Klinika pod vedením
prednostu a zároveň dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc.,
je jediným slovenským pracoviskom, ktoré prešlo akreditáciou s dĺžkou na 5 rokov.
Získanie tohto certifikátu je ocenením učiteľov pracoviska, fakulty, ale i celej Univerzity Komenského.
AK
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK

2. 5. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa zúčastnil na vernisáži výstavy „Chorvátske nehmotné kultúrne dedičstvo
zapísané v zozname UNESCO“ na Ministerstve kultúry SR.
7. 5. – Zúčastnil sa na omši v bratislavskej Katedrále sv. Martina, ktorá bola venovaná 7. výročiu pontifikátu Benedikta XVI. za
265. pápeža Katolíckej cirkvi.
16. 5. – V Aule UK sa konala Konferencia doktorandov UK
s názvom „Spájame vedomosti, invenciu a vedu“, na ktorej sa
zúčastnil aj rektor UK. (Viac informácií na strane 7.)
17. 5. – S rektorom UK sa stretol mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Gruzínska v SR Alexander Nalbandov v sprievode
radkyne Lali Lomsadze. Obsahom stretnutia bolo predstavenie
UK, výmena informácií o terajšej úrovni spolupráce so Štátnou
univerzitou I. Javakhishviliho v Tbilisi a možnosti nadviazania spolupráce s ďalšími prestížnymi gruzínskymi univerzitami.

- Rektor UK sa s vedením UK zúčastnil na slávnostnej inaugurácii nástenných malieb na Evanjelickej bohosloveckej fakulty
UK. (Viac informácií na strane 44.)
21. 5. – Viedol zasadnutie Kolégia rektora UK, na ktorom boli
okrem iného prerokované výročné správy o hospodárení a činnosti UK za rok 2011.
24. 5. – Zúčastnil sa na zasadnutí predsedníctva Akademického senátu UK.
30. 5. – Spolu s prorektorom pre medzinárodné vzťahy UK
Ľudomírom Šlahorom a vedúcou Oddelenia medzinárodných
vzťahov RUK Magdalénou Belkovou sa stretol s gréckym veľvyslancom Nicolaosom Kanellosom. Grécky veľvyslanec tlmočil vedeniu univerzity spokojnosť gréckych študentov s kvalitou
vzdelávania na UK. Súčasne obe strany prerokovali možnosti
ďalšej spolupráce.

- Rektor UK prijal na stretnutí veľvyslanca USA Theodora Sedgwicka, na ktorom prerokovali možnosť prednášky amerického
veľvyslanca na UK. V najbližšom období bude pre USA aktuálna
téma prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia 6. novembra
2012. Túto tému by rád priblížil aj akademickej obci UK. Americká ambasáda sa okrem toho v súčasnosti spolupodieľa na
organizovaní prednášok nositeľov Pulitzerovej ceny. Akademickú obec UK čaká ďalšia zo série týchto prednášok v novembri
2012.
- Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK, na ktorom štandardne informoval o závažných skutočnostiach týkajúcich sa UK. (Viac na strane 8.)
31. 5. – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
zorganizovala odbornú konferenciu na tému Kvalitným vzdelávaním k vyššej zamestnanosti. Cieľom konferencie, na ktorej sa
zúčastnil aj rektor UK, nebolo len rozvíriť diskusiu o tomto probléme, ale načrtnúť aj jeho riešenia.
- V Trnave sa zúčastnil na 61. zasadnutí Slovenskej rektorskej
konferencie (SRK) za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča,
na ktorom sa konali voľby na posty prezidenta a viceprezidentov
SRK na nové funkčné obdobie.
4. 6. – Prijal veľvyslanca Slovinskej republiky Stanislava Vidoviča na návšteve, na ktorej sa zúčastnila aj lektorka slovinského
jazyka z Filozofickej fakulty UK Mgr. Saša Vojtechová Poklač.
Rektor UK informoval o zámere naďalej spolupracovať s Univerzitou v Ľubľane a Univerzitou v Maribore, iniciovať ďalšie spoločné vedecko-výskumné projekty a spoločné študijné programy,
najmä pre tretí stupeň. Spolu s manažmentom univerzity by rád
rokoval o otázkach kvality vzdelávania a rankingov.
NUNU
Foto: OVV RUK
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OZNAMY

V septembri oslavujeme 60-ku
Okrem tradičného vrcholenia akademického roka spojeného so štátnymi skúškami
a obhajobami diplomových prác žije Farmaceutická fakulta UK momentálne aj prípravami
osláv 60-teho výročia svojho založenia.

Hlavné oslavy sú naplánované na začiatok
septembra, keďže vtedy
pred 60 rokmi fakulta
vznikla vládnym nariadením (s účinnosťou od 1.
9. 1952). V súčasnosti
je jedinou svojho druhu
na Slovensku, dokonca
– po zlúčení s Farmaceutickou fakultou v Brne
– bola v rokoch 1960
– 1969 jedinou celoštátnou farmaceutickou fakultou v bývalom Československu. V súčasnosti
je fakulta plne etablovaná
v európskom akademickom priestore a je lídrom
farmaceutického vzdelávania v našom regióne.
Ako hrdá súčasť Univerzity Komenského a reprezentantka farmácie na Slovensku naplánovala v rámci osláv svojej 60-ky bohatý odborný, vedecký aj spoločenský program. Hlavný blok osláv
bude prebiehať od 7. do 20. septembra 2012, keď je pripravených viacero konferencií a ceremónií.
Vedecký a odborný program odštartujú 34. Technologické dni.
Na ne nadviaže 41. konferencia Syntéza a analýza liečiv a 17. pra-

Tenisový turnaj
pedagógov a zamestnancov

o pohár rektora UK

Tenisový turnaj o pohár rektora UK organizovaný Katedrou telesnej výchovy a športu Farmaceutickej fakulty UK napíše svoju
štvrtú kapitolu. Uskutoční sa 14. septembra 2012 na tenisových
kurtoch AŠK Inter Bratislava.
Hrá sa v kategóriách:
dvojhra – muži, ženy:
1. do 40 rokov
2. nad 40 do 55 rokov
3. nad 55 rokov
štvorhra – mix páry a všetky kategórie
Štartovné 10 € sa platí pri registrácii. Účastníci majú zabezpečený pitný režim, na obed guláš, hracie lopty a príjemnú atmosféru.
Pre prihlasovanie a viac informácií kontaktujte Mgr. Dalibora Ludviga (KTVŠ FaF UK) ludvig@fpharm.uniba.sk,
tel.: 02/50 11 71 66 (65).
Prihlášku je treba zaslať do piatka 7. 9. 2012.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Motto: „Tělo nechť každodenní své hýbání má.“ (J. A. Komenský)
Dalibor Ludvig, FaF UK

covný deň Sekcie prírodných liečiv SFS.
Odbornú časť osláv
uzavrú 13. – 15. septembra XXXVIII. Lekárnické dni a XXI. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej.
Slávnostné ceremónie sú naplánované na prvý výučbový týždeň, teda na 17. – 20. septembra. Najprv bude slávnostne
predstavená publikácia venovaná 60-temu výročiu vzniku, ktorá mapuje vývoj fakulty a jej súčastí od jej vzniku po súčasnosť.
Prezentácia sa bude konať v pondelok 17. septembra o 13.00 h
v čitárni FaF UK. V utorok 18. 9. o 10.00 h sa v Aule FaF UK
uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013,
ktoré bude spojené s odovzdávaním pamätných medailí zaslúžilým
pracovníkom fakulty. Hlavná časť osláv sa sústredí na stredu (19.
9.), keď je naplánované slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FaF
UK v Aule UK (13.00 h). Pre študentov bude lákadlom plánovaný
pokus o utvorenie slovenského rekordu v počte úspešných hodov
na kôš za hodinu na námestí pred fakultou (20. 9.). Táto akcia
s príznačným názvom 60 rokov-60 minút-60 „šestiek“ bude mať aj
istý charitatívny rozmer, keďže jej výťažok pôjde na toľko potrebnú
nápravu dezolátneho stavu Auly FaF UK.
Na všetky podujatia srdečne pozývame pedagógov, študentov
a všetkých priateľov fakulty.
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., FaF UK

V S K R AT K E
• Od júna bude vo všetkých slovenských pôrodniciach k dispozícii nové unikátne vyšetrenie pre novorodencov, v rámci
ktorého je možné diagnostikovať 10 najčastejších dedičných
metabolických porúch (DMP). Vyšetrenie realizuje spoločné
pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave a MEDIREX,
a. s. Odbornými garantmi aktivity na Slovensku sú prorektor
UK doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., a hlavný odborník MZ
SR pre neonatológiu prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
• V dňoch 29. apríla – 2. mája 2012 sa v Smoleniciach konal
16. stredoeurópsky študentský seminár s výstavou animácií
Central European Seminar on Computer Graphics, ktorý
spoluorganizuje Univerzita Komenského v Bratislave a Technická univerzita vo Viedni. Jednu z cien CESCG 2012 za
najlepší článok získal študent FMFI UK Tomáš Kovačovský,
ktorý získal aj Cenu za najlepšiu prezentáciu.
• Botanická záhrada UK získala za svoju expozíciu Čestnú
cenu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja na medzinárodnom veľtrhu kvetín a záhradníctva FLÓRA Bratislava
2012, ktorý sa konal 26. – 29. 4. 2012.
NUNU
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Parazitický červ Trichinella spiralis
				 bude možno v budúcnosti liečiť
Ak by sme si nalistovali v slovníku cudzích slov pojem „apoptóza“, zistili by sme, že sa za ním ukrýva zánik bunky. Pojem
sa často chápe ako synonymum pre programovanú bunkovú smrť. O tom, ako tento proces bunkovej smrti ovplyvňuje Trichinella spiralis, červovitý parazit prežívajúci vo svalovine, prišiel v stredu 23. mája 2012 porozprávať do Auly Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., z Lekárskej fakulty UK. „Apoptóza ako adaptačný mechanizmus?“ bola
v poradí ďalšou prednáškou zo série celouniverzitných profesorských prednášok organizovaných Univerzitou Komenského.
Prof. Pavel Babál (57) pôsobí na Ústave patologickej anatómie Lekárskej fakulty
UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava.
V zozname jeho zahraničných skúseností
by sme našli pobyty v Paríži, Mníchove či
na univerzite v Mobile v americkej Alabame. Na svojom konte má aj bohatú publikačnú činnosť – je autorom 2 vedeckých
monografií a 4 vysokoškolských učebníc
vydaných v domácich vydavateľstvách, 55
vedeckých prác v karentovaných zahraničných časopisoch či 6 skrípt.

razituje v organizmoch cicavcov a vtákov.
Infikovanou potravou, ktorou sa dostáva do
organizmu, je mäso obsahujúce larvy. Tie
sa uvoľňujú v žalúdku a v tenkom čreve dochádza k ich pohlavnému množeniu. Larvy
novej generácie sa dostávajú cez stenu
čreva do krvi a prostredníctvom nej do celého organizmu. Larvy vyhľadávajú priečne
pruhovaný sval, kde sa zavŕtavajú do svalových buniek, v ktorých dokážu prežívať aj
dlhé obdobie.

Apoptóza
ako adaptačný mechanizmus?
Samotný názov prednášky obsahuje
v sebe kontradikciu, ktorá môže byť nielen
pre laika na prvý pohľad nepochopiteľná.
K smrti bunky môže dôjsť dvoma známymi
mechanizmami, ktoré sa značne odlišujú:
nekrózou a apoptózou. Kým nekróza predstavuje postupný úplný rozpad bunkových
štruktúr, apoptóza ako programovaná smrť
vedie k zmenšeniu bunky, k postupnému
zhluknutiu súčastí bunky a k jej rozpadu na
niekoľko častí. V procese nekrózy je základom pokles energetických zásob v bunke.
Apoptóza je aktívnym metabolickým procesom, pri ktorom sa metabolizmus bunky
zvyšuje.

Signály na odumretie
Signály, ktoré štartujú odumieranie bunky, môžeme rozdeliť do dvoch veľkých
skupín – tie, ktoré vychádzajú zvnútra a tie,
ktoré prichádzajú zvonka bunky. Kľúčovú
úlohu v procese odumierania (v skupine
signálov zvnútra) hrajú mitochondrie. Vykonávateľom programovanej smrti je enzým
kaspáza-3. V bunke je však aj systém, ktorý
vedie k programovanej smrti nezávisle od
kaspázy-3. Tento proces je sprostredkovaný AIF – apoptózu indukujúcim faktorom.

Trichinella spiralis – hlavný hrdina
prednášky
Parazitický červ, známy aj ako svalovec
špirálový, meria 1 až 1,4 milimetra a pa-

sú antiapoptotické faktory Bcl-2 a survivín.
Parazit bol teda schopný eliminovať všetky
riziká, ktoré by mohli ohroziť bunku, v ktorej
sa „udomácnil“.

Výskum, ktorý tím odborníkov na čele
s prof. Babálom zrealizoval, potvrdil, že
červom prevŕtané bunky sliznice tenkého
čreva nepreukázali prítomnosť faktorov
nasvedčujúcich aktivácii bunkového odumierania. Trichinella teda neaktivuje proces odumierania v bunkách črevnej sliznice. Keď sa parazit zavŕta do svalovej
bunky, tá sa mení na tzv. živnú bunku. To
je v podstate cieľom červa. Výskum bol
uskutočnený na experimentálnom modeli
na myšiach, ktoré skonzumovali potravu
infikovanú trichinellou. Už na 10. deň sa
larvy prevŕtavajú z krvného prúdu do svalových buniek. Napadnuté bunky zväčšujú
svoj objem. Prekvapujúcim zistením však
bolo, že v napadnutých bunkách bolo vidieť
veľké metabolicky aktívne jadrá a zároveň
vysokú aktivitu apoptózu indukujúceho faktora AIF. Na 14. deň sa napadnutá bunka
ďalej zväčšuje a objavujú sa aj iné faktory
programovanej smrti – BAX a kaspáza-3.
Napadnutá bunka by mala odumrieť. Namiesto toho na 45. deň po infekcii nie sú
v transformovanej výživovej bunke prítomné
žiadne proapoptotické faktory, AIF, BAX
a zmizla aj kaspáza-3. Naopak, aktivované

Parazit – potenciálny liečiteľ
budúcnosti
Na základe získaných poznatkov vytvorili
odborníci na čele s prof. Babálom hypotézu o tom, že parazitický červ Trichinella
spiralis má prostriedky, ktorými dokáže
aktivovať programovanú smrť bunky, ale
taktiež dokáže proces odumierania bunky
zastaviť, hneď, ako to začína byť pre parazita nevýhodné. Výsledkom je sformovanie
vyživovacieho komplexu, v ktorom dokáže
prežiť 15 i viac rokov. Trichinella s najväčšou pravdepodobnosťou vylučuje látky,
prostredníctvom ktorých reguluje procesy
bunkového cyklu, t. j. aj proces odumierania bunky. Stimuláciou apoptózy by bolo
možné ovplyvňovať nádorové procesy či
autoimunitné choroby. Opačnou situáciou
je zabránenie programovaného odumierania bunky. Ak by bolo možné tieto procesy
preniesť aj do reálnej medicínskej praxe, na
svete by bol nesporne dôležitý objav so širokým spektrom využitia.
Andrea Kučerová, OVV RUK
Foto: Marian Kukan
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Spájame vedomosti, invenciu a vedu
Pod názvom „Spájame vedomosti, invenciu a vedu“ sa 16. mája 2012 v Aule Univerzity Komenského uskutočnila konferencia doktorandov
fakúlt UK v Bratislave. Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor pre celouniverzitný integrovaný prierezový pohľad na doktorandské štúdium a špičkové vedecké výstupy a výsledky vedecko-výskumnej práce doktorandov jednotlivých fakúlt UK.

Každá fakulta nominovala dvoch doktorandov v poslednom roku
ich doktorandského štúdia. Každý doktorand mal formou multimediálnej prezentácie 10 minút na predstavenie svojej dizertačnej
práce a prezentovanie získaných hlavných výsledkov počas štúdia. Následne sa uskutočnila 5-minútová diskusia k práci. Konferencia bola určená najmä doktorandom všetkých ročníkov a obidvoch foriem štúdia, študentom magisterského štúdia, školiteľom,
vedeniam fakúlt, ale aj ostatným študentom a pedagógom fakúlt.
V predsedníctve konferencie v príslušnom bloku vystúpení doktorandov boli zástupcovia fakulty, na ktorej doktorand študuje.
Prezentujúci, ich témy a mená školiteľov sú zverejnení na stránke: www.uniba.sk/kd2012.

podujatí zúčastniť
dlhšie ako niečo
cez jednu hodinu,
no musím povedať,
že som odchádzala hlboko motivovaná sa v poslednom
roku štúdia podeliť
s kolegami z iných
fakúlt UK o svoje
výskumné počiny.“

Nízky záujem – vizitka fakúlt

Medicína, filozofia, manažment, právo,
fyzika, náboženstvo...
Na konferenčnom maratóne sme si tak vypočuli v koncerte prezentácií 26 mladých osobností vedených skúsenými školiteľmi.
Podujatie ponúklo prierez výsledkov vedecko-výskumnej činnosti
v oblastiach medicíny, filozofie, manažmentu, práva, fyziky, náboženstva a i. Spoločne sme surfovali vesmírom bádania a sledovali,
ako mladí vedci nadviazali svojím výskumom na výskumy a výsledky iných a svojích predchodcov. Ozvučilo sa mnoho bádateľských
provokatívnych výziev do budúcnosti, ktoré určite vybudia mladých
ľudí k ďalšiemu bádaniu. Sme radi, že celouniverzitný duch v Aule
UK počas konferencie bol, a veríme, že bude chytľavý a podnetný
aj pre všetkých zúčastnených. Taká milá pozitívna infekcia individuálnymi i spoločnými myšlienkami.
Diskusia bola zaujímavá – práve z dôvodov, že témy boli rôznorodé a prezentované z rôznych fakúlt, rôznym štýlom a diskutujúci
a pýtajúci sa boli aj „amatéri“, t. j. mimo odbornosti prednášanej
témy. Krásne, ničím nezaťažené otázky, generujúce fundované
odpovede. Duch univerzity a univerzálneho univerzitného vzdelávania... Veľmi príjemne pôsobili aj ohlasy priamych účastníkov
konferencie z radov doktorandov, či zástupcov fakúlt alebo študentov a zamestnancov v auditóriu. Doktorandka v prvom roku štúdia na etnológii na FiF UK Linda Šimeková reagovala takto: „Chcela by som zareagovať na konferenciu doktorandov UK. Môj nabitý
program na katedre mi nedovoľoval sa na tomto pozoruhodnom

Negatívom konferencie bola nízka účasť študentov a zamestnancov fakúlt v auditóriu (medzi 20 – 60 ľudí, vrátane prednášajúcich a ich školiteľov na jednotlivých prezentáciách). Univerzita
nemá auditórium, auditórium majú fakulty. Tak trošku vizitka fakúlt,
že sa kolegovia, kamaráti, učitelia i ostatní neprišli pozrieť na doktoranda vlastnej fakulty. A tiež – v predsedníctve blokov zasadol
len jeden dekan fakulty (EBF UK).
Atmosféra bola taká príjemná, že ja osobne by som si po 9 hodinách moderovania konferencie pokojne dal aj „noc bádateľov“.
Vážime si, že doktorandi prijali naše pozvanie a vytvorili povznášajúcu atmosféru, nadopovali nás bádateľskými endorfínmi a svojou
energiou, nadšením a bezprostrednosťou. Vďaka patrí aj Oddeleniu vedecko-výskumnej činnosti, Oddeleniu vzťahov s verejnosťou, technickému a organizačnému personálu Rektorátu UK.
Ak konferencia doktorandov UK oslovila prezentujúcich, ich
školiteľov, vedenia fakúlt, i prítomných v auditóriu, budeme si vážiť,
ak vaše dojmy a pocity posuniete ďalej medzi všetkých na fakulte.
Aby v roku 2013 bola Aula UK počas doktorandskej konferencie
svedkom širokého záujmu akademickej obce o zdieľanie bádateľských úspechov doktorandov z vlastnej fakulty. Hlavný iniciátor
myšlienky založenia Univerzity Komenského a jej prvý rektor prof.
MUDr. Kristián Hynek by sa určite potešil, kam posúvajú vedu a výskum doktorandi fakúlt Univerzity Komenského.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor UK
Foto: Marian Kukan
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Meti a Harvey dorazili do Martina
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) je jednou z prestížnych lekárskych fakúlt, ktoré poskytujú
pregraduálne a postgraduálne medicínske vzdelávanie v slovenskom a anglickom jazyku. Profil absolventa JLF UK
garantuje, že poslucháč má adekvátne teoretické vedomosti získané štúdiom v odbore všeobecné lekárstvo, ako
aj primerané praktické klinické zručnosti v poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom.
Kým úroveň teoretických vedomostí závisí predovšetkým od
intelektových schopností študentov, ich chuti a výdrži v štúdiu,
praktické zručnosti a prístup ku klinickým skúsenostiam je limitovaný viacerými faktormi. Je to hlavne problém obmedzenej dostupnosti pacientov pre opakovaný nácvik získavania anamnézy,
fyzikálneho vyšetrenia a základných klinických výkonov. Na JLF
UK v Martine študuje v 3. – 6. ročníku cca 400 poslucháčov,
ktorí absolvujú klinickú prax, z čoho vyplýva aj záťaž na samotných pacientov hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici Martin. Počet poslucháčov pritom z roka na rok narastá.

Využitie simulácií vo výučbe
je pre študentov atraktívne
Cieľom využívania simulačných metód vo výučbe medicíny
je premostenie teoretickej prípravy a klinickej praxe, umožnenie opakovaného nácviku základných medicínskych postupov,
demonštrácia menej bežných stavov, nálezov a situácií, ako aj
zlepšenie možností pre komplexný klinický tréning. Okrem toho
môžu simulačné metódy prispieť k čiastočnému odbremeneniu
klinických pracovísk, ako aj k zvýšenému komfortu a bezpečnosti ich pacientov. V literatúre je dokumentovaný prínos uvedených
metód pre kvalitu štúdia, resp. znalostí absolventov v rozličných
ukazovateľoch. Využitie simulácií vo výučbe je tiež často hodnotené ako časovo efektívnejšie a prináša do výučby prvky atraktívne pre študentov aj pedagógov. Simulačné výučbové centrum
JLF UK vzniklo ako pracovisko, ktoré má naplniť tieto ciele, a poskytovať modernú (na lekárskych fakultách v zahraničí „bežnú“)
výučbu pomocou simulácií.
Na realizovaní projektu „Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného centra a modernizácie IKT na
JLF UK v Martine“ sa podieľa aj doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.,
a vedúca projektového oddelenia Mgr. Martina Antošová, PhD.
Projekt je spolufinancovaný z OP Výskum a vývoj.

Centrum disponuje celotelovým
simulátorom, pribudnú desiatky iných
Vedenie JLF UK v Martine rozhodlo modifikovať pregraduálne
vzdelávanie odboru všeobecné lekárstvo, ako aj nelekárskych
študijných odborov a integrovať doň progresívne metódy využívajúce simulácie na rôznych úrovniach. Simulačné centrum je
postupne vybavované modelmi, trenažérmi a simulátormi pre
nácvik klinických zručností a fyzikálnych vyšetrovacích metód.
V súčasnosti je k dispozícii komplexný celotelový pacientsky
simulátor riadený počítačom s integrovaným modelom ľudskej
fyziológie (Meti), ako aj špičkový auskultačný kardiopulmonálny
pacientsky simulátor (Harvey). Do začiatku nového akademického roku pribudnú desiatky rozličných jednoduchších, úzko špecializovaných modelov a trenažérov (napr. vyšetrenie per rectum,
cievkovanie, zavádzanie nazogastrickej sondy, podávanie kyslíkovej terapie, intubácia, gynekologické vyšetrenia, chirurgické

Na obrázkoch sú zachytené momenty z workshopu, ktorý organizovalo
Simulačné centrum v rámci Martinských dní dýchania. Pohľad na oba simulátory, a nácvik intubácie pre účastníkov workshopu.

trenažéry pre nácvik rezu a šitia a pod.) Ďalšou širokou skupinou
vybavenia centra je výučbový softvér. Ten má charakter výkladový
alebo praktický – virtuálne anatomické a fyziologické atlasy, simulácie experimentov (napr. na zvieratách), virtuálni pacienti atď.
Novovzniknuté simulačné výučbové centrum JLF UK sa začne postupne integrovať do výučbovej schémy na fakulte od
akademického roka 2012/2013. Pripravujú sa prednášky,
semináre aj cvičenia v niekoľkých predklinických aj klinických
predmetoch. Centrum bude takisto prístupné poslucháčom fakulty aj pre samoštúdium mimo vlastného vyučovania. Aktivity
centra už dnes zahŕňajú aj organizáciu školení či sekcií odborných konferencií. Centrum úzko spolupracuje s jednotlivými
pracoviskami fakulty pri inštalácii a prevádzke moderných didaktických zariadení a softvérového vybavenia. Nezanedbateľnou je aj organizačná a metodická úloha centra (koordinácia
pri zavádzaní nových foriem vzdelávania do pracovnej náplne
pracovísk aj do kurikula, technická podpora, zaškoľovanie pedagógov, príprava ďalších rozvojových projektov, pedagogický
výskum atď.)
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Simulácia a simulačné či virtuálne technológie nenahrádzajú klasické formy výučby, ale ich dopĺňajú a rozširujú o rozmery
ako prepojenie s praxou, objektívna spätná väzba, opakované precvičovanie, či
individuálne učenie v kontrolovanom pros-

tredí. Využívanie simulačných technológií
pri výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych disciplín je pritom jednoznačným
celosvetovým trendom posledných rokov.
Veríme, že ich aplikácia do pregraduálneho medicínskeho vzdelávania skvalitní

celý tento proces, zatraktívni výučbu a posunie lekárske vzdelávanie na Univerzite
Komenského výrazne dopredu.
RNDr. Ferdinand Varga, PhD., JLF UK

Zo zasadnutia senátu
Akademický senát UK zasadal 30. mája 2012, kedy okrem iného schválil výročnú správu o činnosti UK za rok
2011 a výročnú správu o hospodárení UK za rok 2011. Ich úplné znenie je zverejnené na stránke www.uniba.sk.

UK hrá prím aj
vo vzdelávaní
doktorandov či
zahraničných študentov

roku 2011 výšku 1 211,93 eur, čo predstavuje oproti roku 2010 nárast o 13,72
eur. Najvyšší nárast bol zaznamenaný
v kategórii profesor, u ktorých priemerný plat dosiahol výšku 1 805,22 eur, čo
predstavuje zvýšenie o 44,71 eur.

V roku 2011 univerzita ponúkla v troch
stupňoch štúdia spolu 717 študijných
programov. Na UK v akademickom roku
2011/2012 študovalo 27 800 študentov,
čo je o 239 viac ako vlani. Univerzita si
stále zachováva postavenie najväčšej
a národnej univerzity na Slovensku, na
ktorej študovalo takmer 13 % všetkých
študentov v SR. Zvýšil sa počet zahraničných študentov, ktorí prišli z viac ako
75 krajín sveta, pričom UK patril na Slovensku podiel 20,2 % všetkých zahraničných študentov. Viac ako pätinový podiel
(22 %) mala UK v rámci Slovenska aj v oblasti doktorandského štúdia, v ktorom vychovávala 2674 študentov.
V roku 2011 absolvovalo štúdium na
všetkých troch stupňoch spolu 7334 študentov.
V oblasti vedy a výskumu získala univerzita spolu 4 340 211 eur v rámci projektov
VEGA, KEGA, APVV a ostatných domácich projektov a grantov. Na podporu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov udelil rektor UK Granty UK v hodnote
289 000 eur
V počte zamestnancov nastala na UK
stabilizácia, oproti minulému roku sa znížil počet len o 2 zamestnancov. Na UK
pracovalo 1945 vysokoškolských učiteľov a 435 výskumných zamestnancov.
UK mala 286 profesorov a 421 docentov.
Priemerný plat zamestnanca UK zo
všetkých zdrojov dosiahol v roku 2011
spolu 973,27 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 14,02 eur. Priemerný plat
vysokoškolského učiteľa na UK dosiahol v

UK s kladným hospodárskym výsledkom
V oblasti hospodárenia dosiahla univerzita kladný hospodársky výsledok, ktorý
je v porovnaní s minulým obdobím vyšší
a predstavuje 4,52 miliónov eur po zdanení. Dotácie zo štátneho rozpočtu tvorili
87,57 miliónov eur, z toho bolo 1,66 miliónov eur kapitálovej dotácie.
Vlastné výnosy v hlavnej činnosti tvorili vyše 39,59 mil. eur. Vlastné výnosy v
oboch činnostiach spolu tvorili viac ako
43,26 mil. eur.
Celkové výnosy UK dosiahli 134,57
miliónov eur z hlavnej činnosti a viac ako
3,67 miliónov eur z podnikateľskej činnosti, čo tvorilo spolu 138,24 miliónov
eur výnosov.
Náklady v hlavnej činnosti boli 130,87
mil. eur, v podnikateľskej činnosti 2,79
miliónov eur a celkové náklady v oboch
činnostiach boli 133,66 miliónov eur.

Senát schválil
rozpis dotácie
doktorandom
AS UK ďalej schválil rozpis dotácie na
miesta 360 nových doktorandov na nasledujúci akademický rok na fakulty v týchto
počtoch: LF – 38, PraF – 15, FiF – 43,
PriF – 85, PdF – 25, FaF – 20, FTVŠ – 11,
JLF – 30, FMFI – 68, RKCMBF – 3,
EBF – 2, FM – 10, FSEV – 10.

Senát schválil rozpis dotácie na jedno
tlivé fakulty UK na rok 2012.
Návrh rektora UK na vymenovanie doc.
Ing. Petra Mihóka, CSc., za člena Správnej rady UK, senát schválil.
Senát ďalej schválil vnútorný predpis LF
UK č. 9/2012, dodatok č. 3 k štatútu LF
UK a dodatok č. 1 k štatútu EBF UK – ktorého obsahom je nemožnosť opätovného
prijatia uchádzača na štúdium EBF UK,
ktorý bol vylúčený zo štúdia na tejto fakulte z disciplinárnych dôvodov. Tiež schválil
vnútorný predpis č. 3/2012, dodatok č. 1
k vnútornému predpisu č. 11/2008 Pracovný poriadok UK.
AS UK schválil 14 žiadostí o prenájom
nehnuteľností.
V závere zasadnutia informoval Jaroslav
Sýkora, zástupca študentskej časti AS
UK, o výsledkoch volieb do Študentskej
rady vysokých škôl na obdobie 2012 –
2014 za jednotlivé fakulty. Zvolení boli
študenti: Kristína Horkovičová (LF), Matúš
Michalovič (PraF), Lenka Drobková (FiF),
Tomáš Charvát a Martin Babič (PriF),
Alena Lampertová (PdF), Jana Slažneva
(FaF), Natália Oršulová (FTVŠ, RKCMBF),
Ivan Majling (JLF), Gábor Szénási (FMFI),
Jakub Pavlús (EBF), Barbora Dupáková
a Tomáš Kaščák (FM), Ľubica Šimková
(FSEV), Jaroslav Sýkora (AS UK).
Rektor UK informoval o viacerých záležitostiach týkajúcich sa chodu univerzity.
Medzi inými informoval o snahe UK v nasledujúcej štátnej metodike rozpočtu dotácie presadiť väčšiu váhu na počty citácií
pracovníkov univerzity. UK ďalej pokračuje v internetizácii internátov, v budúcnosti
sa univerzita bude viac orientovať na spoluprácu s významnými privátnymi spoločnosťami. PriF, FiF a FSEV UK vykonajú
v najbližšom období vnútrouniverzitný audit zameraný na efektivitu a kvalitu.
NUNU
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Zuzana
Drábeková
získala ocenenie

od fínskeho
prezidenta
Za výnimočný prínos v rozvíjaní slovensko-fínskeho kultúrneho dialógu si Mgr. Zuzana
Drábeková, PhD., dňa 9. mája 2012 v rezidencii
veľvyslanca Fínskej republiky na Slovensku Jukku Leina prevzala štátne vyznamenanie Rytier,
1. Triedy, Rádu Fínskeho leva, ktorý jej udelil
prezident Fínskej republiky Sauli Niinistö.

Študent LF UK
víťazom celoslovenskej konferencie
mladých vedcov
Celkovým víťazom IV. ročníka celoslovenskej konferencie s názvom Interaktívna konferencia mladých vedcov,
organizovanej Občianskym združením
PREVEDA, sa stal študent 2. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave Štefan Lukáč so štúdiou:
Oxidačný stres ako patogenetický faktor
sclerosis multiplex. Jeho práca bola ocenená hlavnou cenou PREVEDY.
Do konferencie sa zapojilo 220 mladých vedcov a študentov z celého Slovenska. Okrem celkového víťaza boli v jednotlivých sekciách ocenení i ďalší študenti a vedeckí pracovníci z Univerzity Komenského v Bratislave: MUDr. Aneta Kubranská (LF UK), Ing. Martin Petráš (JLF UK),
Mgr. Lenka Turkovičová (PriF UK), Mgr. Lukáš Krivosudský (PriF UK), Mgr. Marcela Morvová
(FMFI UK) a Bc. Stanislava Šarišská (FMFI UK). Konferencia pre mladých výskumných pracovníkov je zameraná na vybrané odbory chemických a prírodných vied.
Kompletné výsledky IV. ročníka sú k dispozícii na webstránke www.preveda.sk/conference.
Andrea Kučerová, OVV RUK

Objavovať v mladej duši predpoklady
Ivana Benková, poslucháčka Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK, vystavovala počas apríla a mája 2012 v bratislavskej komornej galérii BCPB.

Zuzana Drábeková a veľvyslanec Fínskej republiky
Jukka Leino

Zuzana Drábeková pôsobí na Katedre maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK
ako učiteľka fínčiny. Patrí medzi tých učiteľov,
pre ktorých sa ich práca stala vášňou. Vďaka
jej úsiliu sa v akademickom roku 2011/2012 po
prvý raz na Slovensku mohli prihlásiť absolventi
stredných škôl na štúdium fínskeho jazyka a literatúry.
Zuzana Drábeková je renomovanou prekladateľkou nielen pôvodnej fínskej, ale i švédskej literatúry (ktorú vyštudovala na Filozofickej fakulte
UK spolu s ruštinou), čo je v našom kultúrnom
priestore ojedinelý fenomén. Do slovenského jazyka z fínčiny preložila napríklad dielo Miku Waltariho (Čínska mačka a iné rozprávky), Sofi Oksanen (Očista) a Daniela Katza (Zákony Anttiho
Keplera). Detských čitateľov potešila prekladom
príbehov rozkošných postavičiek trollov – Muminovcov od Tove Janssonovej (Otecko a more,
Neskoro v novembri). Osobitne treba vyzdvihnúť
preklad románu Nemecký svinský pes od Daniela Katza, za ktorý v roku 1999 získala prémiu
Literárneho fondu.
K dosiahnutému úspechu jej gratulujeme
a želáme veľa elánu a tvorivých síl v ďalšom pôsobení.
PhDr. Eva Denciová, PhD., FiF UK

Prečo som si vybral Ivanu Benkovú? Lebo jej mladosť má predpoklady. Keď zo slnkom zaliatych končín nášho mesta vhupnete
do jej výstavy, nemusíte predstierať, ani sa tváriť. Je to tvorba iná,
dáva obrazom vlastné smerovanie, tvár, estetiku, napätie. Ale najmä skutočný život. Výpoveď talentu ešte nepredpokladá profesionálne zvládnutie v perfektnom štýle. Preto tak láka, fascinuje a je
oň veľký záujem
Autorka predstavila kolekciu vlastných prác. Dominuje v nich
farba a človek. Jedny z najpríťažlivejších výrazových prvkov umenia. Umenie často žije z fámy. Tá však nie je nič iné iba klamstvo
a prázdnota.
A prečo som ju vystavil? Možno preto, že odkrýva kalnú smotanu
na vode, aby pod ňou ukázala vám všetkým čistý prameň.
Ľuboslav Moza, PdF UK

Necudnosť

Príbehy v tvorbe

Dominiky Horákovej
Na jedinečnej výstave v galérii Artotéka v priestoroch Mestskej knižnice na Kapucínskej 1
v Bratislave predstavuje svoju fotografickú tvorbu od začiatku mája do 29. 6. 2012 pedagogička Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK Dominika Horáková.
Urban Species. Nádherný názov ako výstava samotná. Ja v nej vidím príbehy mesta. Zdanlivo
bežným témam dáva Dominika Horáková súčasný obsah. Sú dobové, bezprostredné, krásne.
Ako vzťah prírody s prírodou a mesta s mestom. Je v nich neopakovateľné kúzlo zachytenia prvkov, ktoré nás obklopujú, ale i jasných pohľadov na lúky prítomnosti. Všetko v Dominikiných fotografiách jestvuje tak ako naša prítomnosť. Skrývajú však otázky a výzvy, že to, čo je dnes v jeho
hodnote a predpoklade žitia, niekedy v budúcnosti byť nemusí.
Vynikajúca výstava talentovanej umeleckej fotografky divákov nielen oslovuje, ale jemne a jednoznačne hovorí otázkami k budúcnosti.
Ľuboslav Moza, PdF UK
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Ocenenie profesora Remka
Americkou chemickou spoločnosťou

Prof. Ing. Milan Remko, DrSc., zástupca vedúceho Katedry farmaceutickej
chémie Farmaceutickej fakulty UK bol
v decembri 2011 ocenený Americkou
chemickou spoločnosťou (American
Chemical Society – ACS), Journal Publishing Group, za prínos a prácu v oblasti
dlhoročných expertíz uskutočňovaných
pre ACS a publikačnú činnosť v časopisoch vydávaných ACS.
na liečivá účinkujúce na excitabilných membránach, liečivá kardiovaskulárneho systému,
inhibítory enzýmov z hľadiska teoretickej a počítačovej chémie, štruktúry medzimolekulových
komplexov a liečiv a molekulového modelovania
v chémii a v biológii.
Je autorom a spoluautorom 220 pôvodných
vedeckých prác (z toho vo Web of Science registrovaných 172 publikácií), ktoré boli doteraz
viac ako 1200-krát citované. Je autorom 3 monografií, spoluautorom 2 monografií a autorom 2
vysokoškolských skrípt.
Prof. Remko je členom viacerých odborných
domácich a medzinárodných organizácií včítane. V roku 1998 mu vo Veľkej Británii za prácu

v oblasti chémie udelili ocenenie The Order of
International Fellowship. Kráľovská chemická
spoločnosť v Londýne mu v roku 2000 udelila
ocenenie Award of an RSC Journals Grant. Tieto
a ďalšie vysoké ocenenia svedčia o jeho kvalite
ako vedca a pedagóga.
Vážený pán profesor, dovoľte, aby som Vám
v mene všetkých Vašich spolupracovníkov, ako
aj v mojom mene k Vášmu oceneniu srdečne zagratulovala a do ďalšej vedeckej a pedagogickej
práce Vám želáme hlavne veľa zdravia, šťastia
a ďalšie úspechy v práci.
doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.,
FaF UK

NU1206/01

Narodil sa 29. 10. 1948 v Jasenovej. Po
absolvovaní Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne nastúpil v roku 1966 na Chemicko-technologickú fakultu SVŠT v Bratislave, ktorú
ukončil v roku 1971. Od roku 1978 pracuje na
Farmaceutickej fakulte UK najskôr ako vedecký
pracovník a od roku 1990 ako vysokoškolský
učiteľ. Od roku 2009 je prodekanom pre vedecko-výskumnú činnosť a informačné technológie.
V oblasti pedagogickej pôsobí na katedre farmaceutickej chémie ako prednášateľ a examinátor predmetu farmaceutická chémia v anglickom
programe, je školiteľom diplomantov, rigorozantov, doktorandov a je garantom tohto predmetu.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava
na farmaceutickú a medicínsku chémiu, najmä
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Slovenské vysoké školy,

ako to vlastne s nimi je?

Rankingy, rankingy...
Často počúvame aj z vysokých miest, aj od predstaviteľov univerzít samotných, aj od starostov malých mestečiek, kde sídlia
veľké školy (alebo nie?), že všetky slovenské vysoké školy a univerzity sú špičkové, hore-dolu rovnakej kvality a ako nás hodnotí
svet, je nám jedno. Však stačí dobrý politický lobing starostu
Hornej Dolnej a zákonom mu schváli parlament na zelenej lúke
hneď univerzitu. Vraj sme jedna rodina, zostrihaná na jednu výšku. Pozrime sa postupne na realitu, ako nás vníma svet a čo si
o nás myslí.
Vopred upozorňujem, že prevažnú časť našich vysokých škôl
a univerzít nenájdete v žiadnom rebríčku, hoci sa hodnotí často
aj vyše 20 000 univerzít sveta. Prakticky všetky rankingové systémy sveta získavajú údaje z tretích strán (najmä databázové
systémy, webové stránky), z univerzít samotných rankingové inštitúcie podklady (väčšinou) nevyžadujú. Dôležité je aj zdôrazniť
hneď v úvode, že existuje viacero úrovní rankingových systémov
od špičkových, rešpektovaných a renomovaných (napríklad The
Academic Ranking of World Universities, tzv. Šanghajský rebríček alebo Times Higher Education World University Rankings),
cez 2. až k 3. lige rankingových systémov. Tiež je potrebné konštatovať, že dostať sa napríklad do prvej päťstovky Šanghajského rebríčka top univerzít sveta je skôr v rovine sna ako reálna
výzva pre hocijakú slovenskú vysokú školu (napríklad dve zo štyroch hlavných kritérií: nositelia Nobelovej ceny alebo Fieldsovej
ceny za matematiku z univerzity; vyučujúci s Nobelovou cenou
alebo Fieldsovou cenou za matematiku pôsobiaci na univerzite a počet vysoko citovaných výskumníkov univerzity). Hneď aj
druhá informácia – Univerzita Komenského je jediná slovenská
vysoká škola, ktorú monitoruje Šanghajský rebríček v druhej/
nižšej úrovni hodnotených parametrov.

Rankingové systémy
Ranking Web of World Universities (poradie svetových univerzít podľa webových stránok, tzv. Webometrics), január 2012
Umiestnenie slovenských vysokých škôl za rok 2011:
1. Slovenská technická univerzita Bratislava (celosvetovo 468.
miesto, poradie medzi najlepšími 2,3 % hodnotených univerzít sveta),
2. Univerzita Komenského Bratislava (490., medzi najlepšími 2,41 % hodnotených univerzít sveta),
3. Technická univerzita Košice (662.),
4. Univerzita P. J. Šafárika Košice (1186.),
5. Prešovská univerzita Prešov (1623.),
Celkovo je v rebríčku 20365 univerzít a vysokých škôl celého
sveta. Pre zaujímavosť najlepšie umiestnenie z českých univerzít
majú Masarykova univerzita Brno (97. miesto na svete), Karlova
univerzita Praha (126.).

University Ranking by Academic Performance (Poradie
univerzít sveta podľa akademickej výkonnosti) v roku 2011
Umiestnenie slovenských vysokých škôl v roku 2011:
• v Európe: UK Bratislava 242. miesto, STU Bratislava 375.,
UPJŠ Košice 419., TU Košice 656. miesto.
• vo svete: UK Bratislava 546. miesto, STU Bratislava 902.,
UPJŠ Košice 1053., TU Košice 1866. miesto.
Ďalších 30 slovenských vysokých a univerzít sa v celosvetovom rebríčku nenachádza. Celkovo sa posudzuje prvých 2000
univerzít a vysokých škôl celého sveta. Pre zaujímavosť najlepšie
umiestnenie z českých univerzít majú Karlova univerzita Praha
(158. miesto), Masarykova univerzita Brno (562. miesto na svete).
Scimago Institutions Rankings World Report 2011 (Správa o svetovom rankingu Scimago Institutions – výskumné inštitúcie, t. j. vrátane univerzít)
Podklady pre hodnotenie sú z vedeckej databázy Scopus (Elsevier) z rokov 2005 – 2009 a zahŕňa 3042 výskumných inštitúcií zo 104 krajín sveta. Rebríček zahŕňa univerzitné aj neuniverzitné vedecké inštitúcie.
Umiestnenie slovenských výskumných inštitúcií v roku 2011
(poradie v SR je zrejmé podľa ostatných poradí v Európe a vo
svete):
• Slovenská akadémia vied Bratislava 13. miesto v Európe
(432. miesto na svete),
• Univerzita Komenského Bratislava 30. miesto v Európe
(757. miesto na svete),
• Slovenská technická univerzita 42. (992.), Univerzita P. J.
Šafárika Košice 98. (1821.),
• Technická univerzita Košice 127. (2196.).
Žiadna ďalšia slovenská vedecká inštitúcia/univerzita sa v rebríčku 3042 výskumných inštitúcii sveta neumiestnila.
Top World Rankings 2011
Rebríčky sú spracované v Cybermetrics Research labs, Španielsko. V hodnotení bolo 12 000 univerzít sveta podľa veľkosti,
viditeľnosti, vedeckých článkov a vedcov (vrátane doktorandov).
Jeden z mála rebríčkov, kde sa umiestnilo viac ako 5 – 10 slovenských vysokých škôl/univerzít (tu 28 slovenských vysokých
škôl/univerzít vrátane umeleckých).
Umiestnenie slovenských vysokých škôl v roku 2011:
• Univerzita Komenského Bratislava 551. miesto na svete,
• Technická univerzita Košice (832.),
• Slovenská technická univerzita Bratislava (856.),
• Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra (918),
• Univerzita P. J. Šafárika Košice (1673.).
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor UK
redakčne krátené
Príspevok v plnom znení je uverejnený na webstránke:
www.uniba.sk/rankingy_11-12
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Úspešní študenti Filozofickej fakulty UK

– ocenení

V pondelok 14. mája 2012 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UK uskutočnilo
slávnostné vyhodnotenie výsledkov celofakultnej súťaže Študentskej vedeckej
konferencie spolu s vyhlásením výsledkov súťaže o Cenu Daniela Tupého.
Úspešní študenti si ocenenia prevzali
z rúk dekana fakulty prof. Jaroslava Šušola a prodekana pre vedecký výskum
a vysokoškolské doktorandské štúdium
Antona Eliáša.
V tomto roku sa fakultné kolo ŠVOK uskutočnilo v týždni od 16. do 20. apríla. Súťaže sa
v rámci samostatných sekcií organizovaných
podľa študijných odborov, resp. katedier zúčastnilo 198 študentov, čo je o 74 študentov
viac ako v roku 2010 a o 64 študentov viac ako
v roku 2011. V porovnaní s rokmi 2010 a 2011
vzrástol aj počet sekcií – ak v roku 2010 pracovalo v rámci ŠVOK na fakulte 17 sekcií,
v roku 2011 ich bolo už 22 a v tomto roku dokonca 23. Popri kvantitatívnom náraste záujmu
študentov i katedier o tento druh vedeckej
činnosti je však potešiteľné predovšetkým to,

že komisie, hodnotiace práce študentov, konštatovali zvyšujúcu sa úroveň kvality výstupov
i spôsobu ich prezentácie.

Sedemdesiatštyri najúspešnejších účastníkov ŠVOK, ktorí sa v jednotlivých sekciách
umiestnili na prvých troch miestach, bolo odmenených formou mimoriadnych štipendií,
ktoré im priznal dekan fakulty vo výške 250,
200 a 150 €.
Mnohé témy, ktoré sa stali predmetom súťažných prác, svedčia o tom, že študenti citlivo

vnímajú súčasné spoločenské, kultúrne a politické dianie. Zároveň ich dokážu spracovať
z odborného hľadiska, a tak ponúknuť nový
pohľad na komunikáciu, kultúrne javy, jazykovedné, historické či filozofické otázky. Už len
názvy niektorých z nich – Kyberpriestor, virtualita a text (Daniela Olejníková), Elektronické
kníhkupectvo v systéme distribúcie knižnej kultúry (Jana Drličková), Potenciál kultúry v značke štátu (Bc. Anna Luptáková) či Problematika
stigmatizácie chronicky chorých na Slovensku
(Viliam Gabriš) napovedajú, že študenti Filozofickej fakulty UK dokážu aktuálne naznačiť
témy, ktoré pozorne vníma nielen odborná verejnosť.
Zároveň boli vyhlásené výsledky súťaže
druhého ročníka o Cenu Daniela Tupého,
ktorú získal študent Michal Bizoň s prácou
Zodpovednosť – reciprocita alebo asymetria?
Do súťaže sa mohli zapojiť študenti s praktickými a teoretickými prácami, ktoré podporujú
myšlienku boja proti xenofóbii, násiliu, rasizmu
a akýmkoľvek prejavom netolerancie v spoločnosti. Touto cenou si Filozofická fakulta UK
chce každoročne pripomenúť pamiatku tragicky zosnulého Daniela Tupého, študenta Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK, ktorý bol 4.
novembra 2005 zavraždený vo veku 21 rokov.
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD.,
prodekan FiF UK,
Mgr. Eva Bachletová, PhD., FiF UK

Študenti zo Seychel budú študovať na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave má neustály záujem rozširovať svoje medzinárodné vzťahy aj s predstaviteľmi univerzít
a výskumných pracovísk mimo Európskej únie. Ministerstvo zahraničných vecí SR, Odbor kultúrnej diplomacie v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR analyzuje stav bilaterálnych zmlúv o spolupráci v oblasti vedy a výskumu, a preto, keď
boli oslovení zo strany predstaviteľov jedinej univerzity v Seychelskej republike, rozhodli sa revidovať existujúcu zmluvu z roku 1984.
Na základe diplomatických
rokovaní
seychelská strana sa
rozhodla vyslať delegáciu do SR s poverením,
aby sa stretla s predstaviteľmi rezortov zahraničných vecí, ministerstva
školstva, zdravotníctva,
ako aj popredných slovenských vysokých škôl
zameraných na štúdium
medicíny, ekonómie a manažmentu verejnej správy a verejnej politiky.
V piatok 25. 5. 2012 sa členovia delegácie Margaret Pillay, GR Národnej rady pre rozvoj ľudských zdrojov, Ministerstvo práce a rozvoja
ľudských zdrojov Seychelskej republiky, a Henry Telemaque, konzultant pre chirurgiu v nemocniciach, Ministerstvo zdravotníctva Seychelskej republiky stretli s predstaviteľmi Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a prediskutovali záujem a možnosti ďalšej spolupráce,
ktorá sa pretaví do inovácie existujúcej dohody. Ide o prvú významnej-

šiu návštevu vládnej delegácie Seychelskej republiky v SR po dlhšom
čase a predstavuje tak príležitosť nadviazať na dobrú spoluprácu z
obdobia bývalého Československa, keď na českých a slovenských
vysokých školách študoval značný počet seychelských študentov.
Dnes je na Seychelách na dôležitých postoch minimálne 23 absolventov rôznych odborov. Jedným z nich je aj Dr. Patrick Herminie,
súčasný predseda Národného zhromaždenia Seychelskej republiky
(vyštudoval medicínu v Prahe v rokoch 1983 – 1990).
Seychelská republika má predovšetkým záujem o vysielanie svojich študentov na Slovensko s cieľom študovať medicínu, ekonómiu,
manažment, financie, verejnú správu a cestovný ruch, ako aj o odborné stáže seychelských odborníkov v SR v oblasti medicíny a verejnej
správy. Na stretnutí sa zúčastnila dekanka fakulty prof. PhDr. Silvia
Miháliková, PhD., prodekanka JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., a riaditeľka Ústavu verejnej politiky a ekonómie na FSEV UK prof. PhDr.
Ľudmila Malíková, PhD. V rámci rozhovoru prezentovali seychelskí
reprezentanti eminentný záujem o magisterský program verejnej
správy, ako aj o možnosť stáže v rámci celej fakulty. Perspektívu vidia
predovšetkým v oblastiach študentských výmen, spoločných programov (program spracovaný pre potreby praxe na Seychelách s personálnym zabezpečením pedagógov a odborníkov z praxe z UK). Prof.
Malíková prezentovala aktuálny projekt e-learningového vzdelávania,
kde práve možno nájsť priestor pre naštartovanie začiatku spolupráce
v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Keďže táto iniciatíva je podporovaná zo strany oficiálnych inštitúcií SR, rozvoj ďalšej spolupráce je
len otázkou času.
JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
prodekanka pre zahraničné vzťahy a legislatívu FSEV UK
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Dlhodobo medzi

najprogresívnejšími spoločenskovednými fakultami na Slovensku
Základným poslaním Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave (FSEV UK) je
organizovať vzdelávanie a uskutočňovať
vedecký výskum v oblasti sociálnych a
ekonomických vied. Hlavným prostriedkom na napĺňanie tohto poslania je poskytovať vzdelávanie v akreditovaných
študijných programoch v rámci študijných odborov sociálnych a ekonomických vied v bakalárskom, magisterskom
a doktorandskom stupni štúdia, ako aj
uskutočňovať základný a aplikovaný
výskum v jednotlivých oblastiach sociálnych a ekonomických vied. Výsledky
vedeckého výskumu sa uplatňujú pri
poskytovaní vzdelávania a zároveň sa

študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia priamo podieľajú na vedeckom výskume.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
ako najmladšia fakulta Univerzity Komenského si stanovila strategické ciele a úlohy:
• rozvíjať a trvalo zlepšovať svoju pozíciu
vzdelávacej a výskumnej inštitúcie v rámci univerzity, Slovenska a v medzinárodnom kontexte;
• skvalitňovať podmienky na poskytovanie
vzdelávania v akreditovaných študijných
programoch s maximálnym dôrazom na
významný podiel magisterského a doktorandského štúdia na fakulte;
• v každom akreditovanom študijnom

Fakulta a jej štruktúra
FSEV UK sa člení na ústavy, na čele ktorých sú riaditelia v plnom rozsahu zodpovedajúci za činnosť ústavu, zabezpečujú pedagogický proces a vedecko-výskumnú
činnosť na ústavoch a fakulte.

Ústav európskych štúdií
a medzinárodných vzťahov

ÚEŠMV nadväzuje na tradíciu katedry
politológie, ktorú v roku 1990 na FiF UK
založil profesor Miroslav Kusý. Okrem
toho bolo základom dnešného ÚEŠMV i

programe sa snažiť poskytovať významnú časť štúdia alebo celé štúdium v anglickom jazyku;
• vo vedeckom výskume produkovať výsledky a výstupy porovnateľné a oceniteľné v celoslovenskom a medzinárodnom meradle a rozvíjať aj aplikačnú
výskumnú činnosť.
Tieto výzvy sú aktuálne stále – v súčasnom spoločenskom vývoji, aj v čase ekonomickej krízy. O to intenzívnejšie si fakulta uvedomuje potrebu neustále zvyšovať
kvalitu poskytovanej pedagogickej činnosti
a výskumných výstupov. To však možno
realizovať len s entuziazmom a pozitívnym
prístupom, o ktoré sa snaží vedenie fakulty
už od jej vzniku.

Centrum európskych štúdií, ktoré fungovalo na Univerzite Komenského od roku
1998 ako celouniverzitné medzifakultné
vzdelávacie a výskumné pracovisko.
Na ÚEŠMV sú v súčasnosti akreditované
študijné programy európske štúdiá v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia
a program európske štúdiá a politiky v doktorandskom (PhD.) stupni. ÚEŠMV má
akreditáciu na habilitačné a inauguračné
konanie v študijnom odbore teória politiky.

M E S I A C FA K U LT Y S O C I Á L N Y C H A E K O N O M I C K Ý C H V I E D U K
Odborná komunita ÚEŠMV má multidisciplinárne zázemie, a to predovšetkým v politických vedách, sociológii,
medzinárodných vzťahoch, organizačných štúdiách, histórii, práve, ekonómii, diplomacii a filozofii. Interní i externí
pracovníci ÚEŠMV majú bohaté skúsenosti v rámci štúdia a výskumných pobytov na prestížnych zahraničných vedeckých a univerzitných pracoviskách.
Na ÚEŠMV vyvíjajú svoju činnosť Jean
Monnet Chair, ako i na Slovensku prvé
Jean Monnet European Centre of Excellence. Ústav má aktívnu výskumnú
agendu v oblasti európskych štúdií
a medzinárodných vzťahov a pravidelne
sa zapája do viacerých medzinárodných
výskumných projektov. Ústav takisto
aktívne spolupracuje s Ministerstvom
zahraničných vecí SR pri výskumných
a konferenčných aktivitách.

Ústav aplikovanej
psychológie
ÚAP poskytuje vzdelávanie v študijnom
programe sociálna a pracovná psychológia. Ústav, tak ako celá fakulta, vznikol na
základe požiadavky poskytovať študentom vzdelanie širšieho záberu. V súlade
s týmto zámerom sa študenti ústavu pripravujú na profesionálnu dráhu s dôrazom na sociálnu, organizačnú a pracovnú
psychológiu, doplnenú o predmety z ekonómie, politických vied, medzinárodných
vzťahov, európskych a teritoriálnych štúdií, verejnej politiky, antropológie. Cieľom
fakulty je, aby všetci jej absolventi vstupovali na európsky i svetový trh práce
ako kompetentní profesionálne i širšie
občiansky vzdelaní odborníci. Kvalitu
vzdelania študentov zabezpečuje tím interných a externých učiteľov i renomovaných odborníkov – učiteľov zo zahraničia,
krátkodobo i dlhodobo pôsobiacich na
fakulte.
Popri pedagogickom pôsobení významnú časť práce členov ústavu tvoria
výskumné aktivity, zamerané na riešenie
aktuálnych psychologických problémov.
Už od svojho vzniku sa ústav zapojil do
riešenia výskumnej úlohy, smerujúcej
k vlastnému pedagogickému pôsobeniu, a to úlohou v rámci agentúry KEGA
(2003 – 2005) „Koncepcia nového študijného odboru aplikovaná psychológia
na FSEV UK Bratislava“, neskôr pretransformovaný na študijný program sociálna
a pracovná psychológia.
Členovia ústavu sa úspešne prezentujú vlastnou publikačnou činnosťou v odborných časopisoch, zborníkoch a pub-

likáciách, ktoré sú vhodnou študijnou
literatúrou nielen pre študentov ústavu,
fakulty, ale i študentov iných fakúlt na Slovensku.

Máme dostatok
kvalifikovaných
pedagogických

Ústav sociálnej antropológie

a výskumných pracovníkov

ÚSA je jediným pracoviskom svojho
druhu v Slovenskej republike. Ústav začal svoju činnosť v akademickom roku
2002/2003 pod názvom Ústav kultúrnych štúdií a zabezpečoval najmä výučbu celofakultných a celouniverzitných
kurzov ako kognitívna veda, filozofia
mysle, filozofia a metodológia sociálnych vied, globálne problémy a globalizácia a i. Ústav od akademického roku
2005/2006 realizuje ako prvý a zatiaľ
jediný v rámci SR nový študijný odbor
sociálna antropológia. Pedagogický a
vedecko-výskumný profil pracoviska je
interdisciplinárny. Pracovníci ústavu riešia viacero domácich i medzinárodných
projektov a sú členmi významných domácich i zahraničných vedeckých a odborných komisií a orgánov.

Dôležitým ukazovateľom a predpokladom
kvality fakulty je počet študentov na jedného
učiteľa a na jedného profesora a docenta, ako
aj celkový počet študentov na jedného pedagóga, tzv. koeficient kvalifikačnej štruktúry zamestnancov. Celkový koeficient za FSEV UK pre rok
2011 je 1,605. Je to najvyšší koeficient kvalifikačnej štruktúry zo všetkých fakúlt UK.
Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že koecifient kvalifikačnej štruktúry na fakulte je jedným
z najlepších na Slovensku, keď na pedagogickej činnosti sa podieľajú zamestnanci, ktorí majú
minimálnu hodnosť PhD. Personálna politika,
uplatňovaná v rámci výberových konaní na miesta odborných asistentov, docentov a profesorov
potvrdzuje zámer fakulty mať vysoko kvalifikovaný personál, ktorý bude pôsobiť nielen v pedagogickej, ale aj výskumnej a publikačnej činnosti
tak, aby fakulta ďalej napredovala.
To, že fakulta má záujem na kvalifikačnom
raste a jej štruktúra je veľmi efektívna, potvrdzuje aj fakt, že FSEV UK dostala priznanie práva
uskutočňovať habilitačné konania a konania
na vymenúvanie profesorov v dvoch študijných
odboroch: sociálna psychológia a psychológia
práce a teória politiky.

Ústav verejnej politiky
a ekonómie
Na základe dvoch medzinárodných
projektov „Public Policy Making in Slovakia“ (MATRA project, 2003 – 2005)
a „Public Policy and Administration:
Curricula Development Program“ (Joint
NASPAA-NISPAcee Technical Assistance project, 2003 – 2004) vznikol na
FSEV UK Ústav verejnej politiky, ktorý
získal akreditáciu MŠ pre magisterský
študijný program verejná politika. Je
prvým vedecko-pedagogickým pracoviskom na Slovensku, ktoré ponúka
univerzitné vzdelanie vo verejnej politike s interdisciplinárnym zameraním. Od
roku 2010 je súčasťou ústavu oddelenie
ekonómie, ktoré poskytuje bakalársky
študijný program aplikovaná ekonómia.
Ústav pracuje s najnovšími teoreticko-metodologickými poznatkami rôznych
spoločenských vied, pričom buduje
vlastný, v slovenskej vede nový pojmový
a metodologický aparát, kompatibilný so
súčasným stavom poznania v oblasti verejnej politiky vo svete.
Súčasťou organizačnej štruktúry je
aj dekanát a aplikačné pracoviská, ako
Inštitút judaistiky pri ÚSA, Centrum psychologických expertíz a poradenských
činností pri ÚAP, Centrum európskych
štúdií pri ÚEŠMV.

Absolventi
FSEV UK
Na fakulte každoročne ukončí štúdium vo
všetkých stupňoch približne 500 absolventov.
Absolventi našej fakulty sa pomerne úspešne
zaraďujú do spoločenskej praxe.
Podľa agentúry ARRA – FSEV UK patrí dlhodobo medzi najprogresívnejšie a najlepšie
hodnotené fakulty v skupine spoločenských
vied v podmienkach Slovenska – v roku 2011
obhájila opäť prvé miesto medzi porovnateľnými fakultami s výrazným náskokom v oblasti
kvality publikovaných výstupov a v počte získaných medzinárodných výskumných grantov.
Podľa údajov ŠÚ SR majú absolventi FSEV UK
jeden z najnižších podielov nezamestnaných
absolventov a podľa portálu MŠVŠ SR dosiahli
štvrtý najvyšší priemerný plat zo všetkých absolventov UK.
Študenti ÚEŠMV sa pravidelne po skončení štúdia úspešne uplatňujú vo verejnom
a štátnom sektore, v kľúčových mimovládnych
organizáciách, v medzinárodných organizáciách, v médiách i v ďalšom akademickom štúdiu na kvalitných zahraničných univerzitách.
Viacerí študenti ÚSA pokračujú v štúdiu na
najprestížnejších svetových univerzitách ako
University of Oxford, University College London, University of Edinburgh, Queen’s University Belfast.
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Študijné programy

a možnosti štúdia na fakulte
Fakulta ponúka študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia. V súčasnosti má
teda FSEV UK akreditované tieto študijné
programy:
1) na bakalárskom stupni štúdia:
• sociálna antropológia (denná forma),
• aplikovaná ekonómia (denná a externá
forma),
• európske štúdiá (denná a externá forma),
• sociálna a pracovná psychológia (denná
a externá forma),
2) na magisterskom stupni štúdia:
• sociálna antropológia (denná forma),
• európske štúdiá (denná a externá forma),
• sociálna a pracovná psychológia (denná
a externá forma),
• verejná politika (denná a externá forma),
3) na doktorandskom stupni štúdia
• sociálna antropológia (denná forma),
• európske štúdiá a politiky (denná a externá forma),
• sociálna a pracovná psychológia (denná
a externá forma).
V rámci komplexnej akreditácie MŠ SR
v roku 2009 bola fakulta zaradená do kategórie B+, pričom je potrebné uviesť, že
na fakulte je možné študovať spoločenské
vedy a ekonomické, kvantitatívne vedy. Hodnotenie v rámci akreditačného konania bolo
rozdelené, pričom spoločenské vedy dostali hodnotenie A- a kvantitatívne ekonomické
vedy hodnotenie B-, v celkovom hodnotení
vyššie uvedené B+.

Študijné programy sa v súčasnosti na fakulte realizujú prevažne v dennej forme, od
roku 2011 fakulta neotvára externú formu
štúdia v prvom a druhom stupni. K tomuto
rozhodnutiu dospelo vedenie fakulty a schválil ho akademický senát fakulty na základe
súčasnej platnej metodiky pre vysoké školy,
ktorá využíva ako hodnotiace ukazovatele pri
kvalite výučby aj aplikáciu výsledkov vedeckej

a výskumnej činnosti. Maximálne pedagogické zaťaženie, ktoré kládla na pedagógov
fakulty realizácia výučby v externej forme sa
tým zmiernilo, čo sa prejavuje aj v náraste vedeckej činnosti.
Fakulta zaznamenala najväčší záujem
o štúdium v oblasti európskych štúdií a sociálnej a pracovnej psychológie, kde počet
prihlášok každoročne niekoľkonásobne prevyšuje možnosti fakulty.
V doktorandskom stupni štúdia je záujem
pomerne vyrovnaný, výhodou fakulty je poskytovanie štúdia v anglickom jazyku, najmä
v študijnom programe európske štúdiá a politiky. Na zintenzívnenie a zvýšenie odbornosti
v rámci doktorandského študijného programu
podala fakulta v roku 2012 žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPV-2012/4.2/04-SORO, v ktorej plánuje akreditovať študijné programy 3. stupňa štúdia
v anglickom jazyku.

Stáže, diskusie,
terénne práce...
Samotné štúdium je členené do kurzov/
predmetov, ktoré sú rozdelené na prednášky
a semináre. Vzdelávacie metódy však obsahujú aj diskusné stretnutia, tutoriály a terénne
práce (najmä v študijnom programe sociálna
antropológia). Súčasťou teoretického pedagogického vzdelávania zabezpečovaného
fakultou sú aj praktické stáže, ktoré
môžu študenti fakulty
absolvovať v partnerských organizáciách,
najmä v mimovládnych organizáciách,
výskumných inštitúciách, lokálnej samospráve či v ústredných
orgánoch
štátnej správy (napr.
Ministerstve zahraničných vecí SR
v študijnom programe európske štúdiá,
Bratislavskom samosprávnom kraji, Úrade vlády SR a pod.). Študenti za ne získavajú
kredity v rozsahu jedného samostatného kurzu – 6 kreditov. Odbornú stáž študenti môžu
absolvovať aj v zahraničných inštitúciách
a organizáciách, spolu s podporou v rámci
programu LLP/Erasmus.
Do pedagogického procesu sú zapájaní
externí zamestnanci z teoretických pracovísk
(SAV) i konkrétnych inštitúcií (napr. minister-

stiev, výskumných pracovísk, mimovládnych
organizácií). Cieľom je prepojiť teoretické
vzdelávanie s praxou, aby študenti odchádzali pripravení na profesionálny život.
Veľká časť študentov absolvuje v rámci
výmenných pobytov LLP/Erasmus a iných,
jeden alebo dva semestre štúdia v zahraničí
na partnerských univerzitách, čo významne
rozširuje ich poznatky a skúsenosti. Súčasne
s tým aj výber tém záverečných a diplomových prác orientujeme na aktuálne problémy
spoločenskej praxe a komparatívnych štúdií.

Štúdium v angličtine
nielen pre
zahraničných študentov
V študijných programoch európske štúdiá, sociálna antropológia, verejná politika
sa uskutočňuje prevažná časť výučby v anglickom jazyku. Poskytovanie štúdiá v anglickom jazyku vytvára priestor na prijímanie
zahraničných študentov na celé štúdium na
základe bilaterálnych zmlúv medzi vládou SR
alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR a inými krajinami alebo na krátkodobé výmenné pobyty. To zvyšuje atraktívnosť
štúdia na fakulte, ako aj komparatívnu výhodu
pre absolventov na trhu práce. Študenti si
tak počas štúdia osvoja odbornú terminológiu v cudzom jazyku, dokážu bez problémov
komunikovať na odborné témy a veľká časť
študentov dokonca píše záverečné práce
v anglickom jazyku. Sú tak pripravení na prácu alebo ďalšie štúdium v zahraničí alebo na
prácu v zahraničných firmách a inštitúciách
na Slovensku.
Atraktívnosť štúdia potvrdzuje aj pomerne
vysoké číslo zahraničných študentov, ktorých
je v súčasnosti v riadnej forme štúdia približne
100. Najčastejšie pochádzajú z Gruzínska,
Ukrajiny, Bieloruska a Brazílie, ale aj z krajín,
ktoré sú pre nás pomerne exotické: Mexiko,
Čína, Kostarika, Palestína či Ekvádor. Multikultúrne prostredie dopĺňajú študenti z afrických krajín, ktorí sú žiadateľmi o azyl na
Slovensku.
Samozrejmosťou od vzniku fakulty je hosťovanie zahraničných profesorov. Prichádzajú
na fakultu v rámci rôznych podporných vedeckých schém z Európskej komisie – ako Marie
Curie scholarship alebo cez Fullbrightove štipendium. V začiatkoch existencie fakulty sa
uskutočňovala aj intenzívna výmena pedagógov na základe bilaterálnej spolupráce s Univerzitou v Pittsburgu, Pennsylvánia, USA. V súčasnosti na fakulte pôsobia 4 stáli zahraniční
pedagógovia v pracovnom pomere.

M E S I A C FA K U LT Y S O C I Á L N Y C H A E K O N O M I C K Ý C H V I E D U K

VEDECKÁ a VÝSKUMNÁ činnosť na fakulte
Fakulta má pomerne vysokú úspešnosť
v projektoch zameraných na inovácie a internacionalizáciu vzdelávania, ktoré sú podporené najmä z Európskeho sociálneho fondu.
V rokoch 2006 – 2008 sa na ÚEŠMV realizovali dva projekty finančne podporené z ESF,
zamerané na transformáciu bakalárskeho
a magisterského štúdia v študijnom programe
európske štúdiá do anglického jazyka.
V rokoch 2006 – 2008 ÚAP realizoval tri
projekty podporované Európskym sociálnym
fondom (ESF), zamerané na pracovnú pozíciu
manažéra, jeho rozvoj a efektívne pôsobenie
v reálnom pracovnom a sociálnom prostredí.
Medzi aktuálny významný projekt patrí projekt
VEGA s medzinárodnou účasťou „Mladý nadaný (high potentials) manažér v sociálnom
a organizačnom systéme rozvíjajúcej sa organizácie“. V rámci medzinárodnej vedeckej
spolupráce na ňom participujú zahraničné
pracoviská: Rheinischen Fachhochschule
Koln (Nemecko) – Institut für angewandte
Managementforschung (IFAM) a Rossijskaja
akademia predprinimateľstva podmoskovnoje
predstaviteľstvo (Rusko) – Asociacija zanjatosti „Profcentr“ (NOU Profcentr Noginsk).
V rámci medzinárodnej spolupráce sa na
Ústave sociálnej antropológie v období 2006
– 2011 riešil výskumný projekt The AHRC
Culture and the Mind Project, podporený United Kingdom Arts and Humanities Research
Council. Projekt spojil najlepších vedcov z celého radu disciplín – vrátane antropológie,
kognitívnej psychológie, ekonómie, histórie,
neurovedy a filozofie – s cieľom preskúmať
dôsledky vplyvu kultúry na myseľ a kognitívne
a evolučné základy kultúry v mnohých a rôznorodých kultúrach.
Fakulta realizovala aj projekty s podporou
Nórskeho finančného mechanizmu, konkrétne projekt NIL-II-007: Malé európske štáty
a vplyvy globálnej finančnej krízy. Projekt bol
zameraný najmä na výskumné aktivity reflektujúce problematiku malých štátov a všeobecné globalizačné výzvy vo forme spoločných
publikácií, vedeckých a študentských konferencií a výmenných programov študentov
doktorandského štúdia a pedagogických pracovníkov.
Ďalšou významnou súčasťou vedeckej činnosti fakulty sú projekty podporené z APVV.
EUFORPOL (Meniaci sa systém zahraničnej
politiky EÚ a malé členské štáty) je trojročný
výskumný projekt (2011 – 2014) financovaný Agentúrou pre podporu vedy a výskumu
(APVV-0484-10). Výskumný tím zahŕňa výskumných pracovníkov z Ústavu európskych
štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK,
Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK a Katedry politológie FiF UK. EUFORPOL skúma
vznikajúci systém vytvárania zahraničnej politiky EÚ a úlohu malých členských štátov v tomto
systéme z hľadiska teoretických a metodologických prístupov politológie, medzinárodných
vzťahov, organizačnej teórie, práva a sociálnej
antropológie.

Samostatnú časť výskumu tvoria projekty tzv.
rozvojovej pomoci alebo
rozvojového vzdelávania.
Fakulta pri ich realizácii
spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí
SR. Príkladom je projekt
Výskum a vzdelávanie
v oblasti medzinárodných
vzťahov a európskych záležitostí pre Bielorusko,
podporený zo zdrojov Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spolupráci. Cieľom projektu je
preukázať, ako môže vzdelávanie pomôcť rozvoju
demokratických procesov,
budovaniu inštitúcií, ľudských práv a základV nadväznosti na rozvoj nových technológií,
ných slobôd a posilniť pluralitnú demokraciu fakulta realizuje projekt e-learningového vzdeaj v krajine, akou je Bielorusko.
lávania. Ústav verejnej politiky a ekonómie
Cieľom ďalšieho projektu – Visegrad FSEV UK ako riešiteľské pracovisko projektu
group: Politics and society, ktorý sa realizuje v spolupráci so Slovenskou technickou univerv rámci kurzu „komparatívna politika – stred- zitou v Bratislave realizuje v období 2010 až
ná Európa“, je analýza rozličných politických 2012 projekt „Tvorba softvérového prototypu
koncepcií, týkajúcich sa konštrukcie regiónu pre online vzdelávanie verejnej správy, podstrednej Európy a zvýrazniť špecifiká jeho pora diseminácie výsledkov aplikovaného
vývoja v minulosti a v súčasnosti. Výsledkom výskumu“. Prípravu projektu podnietila najmä
projektu bude posilnenie spoločnej vyše- nedostatočná miera využívania moderných
hradskej/stredoeurópskej identity v prostre- technológií vo vzdelávaní verejnej správy a nedí mladej generácie budúcich slovenských vyhovujúca forma a úroveň doposiaľ použíexpertov v oblasti medzinárodných vzťahov vaných e-learningových nástrojov. Projekt je
a európskej integrácie.
finančne podporený cez schému Agentúry pre
Fakulta je však aj významným riešiteľom me- štrukturálne fondy EÚ.
dzinárodných projektov s priamou podporou
z Európskej únie alebo Európskej komisie.
V rámci svojej vedeckej činnosti tak riešila
projekt 5. rámcového
programu – CULTPAT,
6. rámcového programu – CONSENT
Fakulta spolupracuje s viacerými významnými domácimi i zahraniča v súčasnosti 7. rámnými inštitúciami v oblasti pedagogického procesu, ktoré umožňujú
cového
programu
výmenu skúseností, aplikovanie najnovších poznatkov a didaktických
Európskej
komisie,
metód, ako aj výmenu študentov v rámci uvedených pracovísk.
MEDEA – „Models
ÚAP spolupracuje s medzinárodným vydavateľstvom počítačovej
and their Effects on
psychodiagnostiky SCHUHFRIED. V rámci tejto spolupráce môžu štuDevelopment Paths:
denti a učitelia psychológie na Univerzite Komenského využívať systém
an Ethnographic and
počítačovej a prístrojovej psychodiagnostiky VTS (Vienna Test System)
Comparative Approa CPS (Cogniplus) na pedagogickú, ako aj vedecko-výskumnú činnosť.
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov spolupracuje
ach to Knowledge
v rámci doktorandského vzdelávania s Institute of Advanced Studies
Transmission and Li(IHS) vo Viedni.
velihood Strategies“,
ÚEŠMV podpísal memorandum o spolupráci s Nórskym inštitútom
ktorý koordinuje Goldmedzinárodných vzťahov a s Oslo University, Dept. of Political Science,
smith College, LonVýskumným centrom pre európske štúdiá v Oslo (ARENA).
don. Úspešnosť takej
Ústav sociálnej antropológie spolupracuje v rámci doktorandskémalej a mladej fakulty
ho vzdelávania s University of Oxford, London School of Economy
v tých najvýznama Queen´s University Belfast.
nejších výskumných
Účasť výskumných pracovníkov fakulty na projekte Centra excelentprojektoch Európskej
nosti pre spoločenské inovácie UK (CESIUK)
únie podporuje kvalitu
JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., Eva Krasková,
vedeckého potenciálu
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., FSEV UK
a záujem neustáleho
rozvíjania.

Spolupracujeme

so zahraničnými inštitúciami
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Jozef Bátora: Európska únia je ako bytovka.

Musíme sa postarať o toho, komu horí byt.

Je mladý a úspešný a na nič sa netvári.
V postojoch ho ovplyvnilo nórske prostredie, kde prežil deväť rokov. Obdivuje
politológov Kusého, Marcha či Olsena,
ktorí významným spôsobom nasmerovali jeho profesionálne pôsobenie. Doc.
M.Phil. Jozef Bátora, PhD., (36), je dnes
vedúcim Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK. Zaoberá
sa európskou integráciou, zahraničnou
politikou EÚ, ako aj úlohou inštitúcií v politickom živote. Patrí mu šéfredaktorská
stolička v medzinárodnom odbornom časopise Journal of International Relations
and Development.
Vzdelanie ste získali na Univerzite Komenského, ale aj na nórskych univerzitách v Bergene a v Osle. Ako vyzerali
vaše štúdiá v Nórsku?
Nie je to tak dávno, takže nemusím loviť
v pamäti... Politológiu som najprv študoval na
Katedre politológie Filozofickej fakulty UK,
ktorú vtedy viedol profesor Miroslav Kusý.
Študovať na katedre, ktorú viedol zakladateľ
slovenskej politológie, ktorý bol a stále je
veľmi inšpiratívny človek, bol zážitok sám o
sebe. V štúdiách, ktoré som neskôr absolvoval v Nórsku, som sa začal hlbšie venovať
akademickému charakteru toho, čo dnes robím. Na nórskom akademickom prostredí je
zaujímavá jeho nehierarchickosť, otvorenosť
a solídnosť. Hoci nórske prostredie nie je veľké, jeho vplyv na vývoj disciplíny politológia
je dlhodobo mimoriadne významný. Niektoré
z kľúčových politologických výskumov robili
práve Nóri. Napríklad Stein Rokkan, jeden
z najvýznamnejších a najcitovanejších teoretikov, skúmal vznik politických strán či formovanie štátov v Európe. Jon Elster, či mne blízki
Johan P. Olsen a Iver B. Neumann takisto
dnes patria medzi najcitovanejších politológov sveta. Nórski profesori, ktorí majú svetové mená, sú veľmi „obyčajní“ ľudia a na nič sa
netvária. Pre naše stredoeurópske prostredie
je to netypické. Tu u nás sa mnohí akademici na niečo tvária... Žil som v Nórsku 9 rokov
a ich otvorenosť mi je blízka.

Spomenuli ste Johana Olsena. Ako vyzerala vaša spolupráca s ním?
Johan Olsen bol donedávna šéfom Centra európskych štúdií ARENA na Univerzite
v Oslo. Zúčastňoval som sa na jeho výskumných seminároch počas svojho doktorandského štúdia na Inštitúte politických vied,
ktorý bol o poschodie nižšie. Takisto som mu
posielal drafty niektorých mojich prác a čo

je prekvapivé, on ich čítal! A komentoval. Pracoval som na jednej
štúdii o diplomacii ako o inštitúcii,
ktorá vychádzala z jeho teórií.
Prezentoval som to na našom
doktorandskom seminári, na ktorý prišli štyria doktorandi z nášho
inštitútu a celá kohorta top ľudí
z ARENA, pretože to mali prečítané a z diskusie vyplývalo, že to
považujú za veľmi prínosné. Ako
vtedy povedal Johan Olsen so
svojím typickým severonórskym
humorom, „nie je to až také zlé“.
Bol to môj prvý významný krok
v rámci etablovania sa v akademickom svete. Táto štúdia, ktorú
som neskôr publikoval v jednom
z najlepších politologických časopisov (Journal of European
Public Policy, pozn. red.), mi
pomohla dostať sa na Stanfordskú univerzitu v Kalifornii. Johan
Olsen totiž súčasne pôsobil aj
na Stanforde, kam ma odporučil.
V rámci doktorandského štúdia
som tam strávil jeden rok – chodil som i na doktorandské kurzy a
časť môjho doktorandského vzdelania je teda
zo Stanfordu.

Na Stanforde potom prišla spolupráca s ďalším významným politológom
Jamesom Marchom.
Áno, Jim March je pre mňa veľmi dôležitý
vzor nielen ako akademik, ale aj ako človek.
Keď som študoval na Stanforde, stretávali
sme sa na výskumnom seminári, ktorý organizoval, ale aj pri obede a debatovali. Tam som
si uvedomil úžasnú energiu tohto inšpiratívneho človeka, ktorý má dnes už 83 rokov. Je
to otec – zakladateľ nového inštitucionalizmu,
ktorému sa profesionálne venujem a rozvíjam
ho. Niekto povedal, že to, čo bol Miles Davis pre džez, je James March pre politológiu.
Z jeho mailov cítiť akýsi skeptický idealizmus,
teda niečo, čo mi je veľmi blízke.

Po absolvovaní štúdia ste sa presunuli
do Viedne, kde ste tri roky pôsobili na
Inštitúte pre výskum európskej integrácie v Rakúskej akadémii vied. Akým
výskumom ste sa tam venovali?
Inštitút sa venuje politologickému výskumu, skúma rôzne aspekty procesov európskej integrácie. Mal som tu minimálne tri
hlavné agendy. Venoval som sa výskumu
transformácie diplomacie v procese európskej integrácie. V tejto oblasti sme robili na-

Vizitka
1997 – získal titul Bc. v odbore politológia na Filozofickej fakulte UK
1999 – získal titul M.Phil. v odbore
verejná správa na Univerzite v Bergene,
Nórsko
2006 – získal titul PhD. v odbore politológia na Univerzite v Oslo, Nórsko
2009 – habilitoval sa v odbore teória
politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK
2010 – dodnes – riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK
Členstvo: Riadiaci výbor Stálej skupiny pre medzinárodné vzťahy Európskeho konzorcia pre politologický výskum
(ECPR), Vedecká rada FSEV UK, Rada
Ústavu mezinárodních vztahů v Prahe,
Redakčná rada časopisov Mezinárodní
vztahy a The Hague Journal of Diplomacy, Správna rada Slovenskej atlantickej
komisie, šéfredaktor Journal of International Relations and Development.
príklad výskumný projekt o tom, čo vlastne
robia veľvyslanectvá členských krajín EÚ,
keďže máme Európsku úniu. Treba nám na-
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príklad slovenské veľvyslanectvo vo Viedni?
Na výskume som spolupracoval s britským
kolegom Brianom Hockingom. Ďalej sme sa
venovali vzniku a fungovaniu agentúr EÚ ako
nezávislým administratívnym jednotkám. Bližšie som skúmal hlavne Európsku obrannú
agentúru – medzivládnu agentúru, ktorá má
koordinovať vznik celoeurópskeho priemyselného priestoru v oblasti zbrojnej spolupráce.
Je to miesto stretov a napätí medzi rôznymi inštitucionálnymi logikami – predstavami o tom,
ako má fungovať obrana v Európe. Tretím
výskumom bola transformácia demokracie
v EÚ, resp. výzvy demokratickému zriadeniu
EÚ, ktoré európska integrácia predstavuje.
Spolu s približne 20 európskymi inštitúciami
sme v rámci konzorcia, ktoré koordinovala
ARENA v Oslo, skúmali otázku rekonštituovania demokracie v EÚ. Výskum našej skupiny
sa zameriaval na to, ako fungujú európske
politické strany a či vzniká nejaký európsky
systém politických strán a politickej súťaže.

Jeden z týchto výskumov sa zaoberal
dynamikou zmien v diplomacii v procese integrovania v Európe. Ako sa teda
európska diplomacia menila?
Zaujímavou a kľúčovou vecou je to, že EÚ
nie je štát, a napriek tomu si vytvára diplomatické štruktúry akoby ním bola a kopíruje
štruktúry od štátov. Má napríklad kvázi ministerstvo zahraničných vecí, ktoré sa nazýva
Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Keďže diplomacia je jednou z kľúčových funkcií
štátu, môže to naznačovať, že EÚ sa vyvíja
smerom k štátnosti. Ja si to na základe doterajšieho výskumu nemyslím. Skôr si myslím,
že EÚ svojou prítomnosťou v diplomatickom
systéme transformuje tento systém. To znamená, že neštátni aktéri ako EÚ budú môcť
mať štandardné diplomatické služby ministerstva zahraničných vecí. V tejto oblasti teraz
vediem projekt „EUFORPOL – Meniaci sa
systém zahraničnej politiky EÚ a malé členské štáty“ financovaný APVV. Spolu s kolegami z nášho ústavu a z Katedry politológie
FiF UK skúmame, akým spôsobom sa malé
členské štáty po prijatí Lisabonskej zmluvy zapájajú do tohto vznikajúceho diplomatického
systému. Je fascinujúce, že tu vzniká prepájanie štátov. Otázkou je, na akých princípoch
sa prepájajú. Vzniká tu hierarchický federálny
systém? Alebo je to otvorený systém, v ktorom krajiny medzi sebou súťažia? Alebo to je
horizontálny sieťový systém? Sú teda európske inštitúcie v zahraničnej politike nad, pod
alebo medzi členskými štátmi?

a v celej Latinskej Amerike sú len dve. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) má
zastúpenie v asi 180 krajinách sveta. To znamená, že aj na miestach, kde nemáme naše
diplomatické zdroje, máme kontakty, ktoré
vieme využiť. Je to celá infraštruktúra, ktorú
máme k dispozícii a môžeme ju využívať. Ďalšou výhodou pre nás je, že prístup k diplomatickým informáciám a vplyv, ktorý ESVČ má,
je vo väčšine prípadov oveľa väčší, ako má
naša diplomatická služba. Hoci v niektorých
prípadoch má slovenská diplomacia väčší
vplyv, napríklad vo vzťahoch s krajinami západného Balkánu. Naopak je to už i v prípade
Ukrajiny. Keď požiada o stretnutie s ukrajinským prezidentom veľvyslanec EÚ, stretnutie
pravdepodobne dostane rýchlo, náš veľvyslanec pravdepodobne neskôr alebo aj vôbec.
Takisto čo sa týka toku informácií, náš minister zahraničných vecí má vo vzťahu k niektorým krajinám vo východnom susedstve
EÚ približne len polovicu informácií, ako má
generálny riaditeľ v ESVČ. Samozrejme, pre
väčšie krajiny, ako sú Veľká Británia či Francúzsko, ktorých diplomatické siete sú veľké,
prínos ESVČ nie je taký markantný ako pre
tie menšie. Pre našu krajinu je to však vysoko pozitívna vec. Otázkou je, do akej miery
dokážeme túto službu využívať. Môj doterajší
výskum naznačuje, že sa to stále ešte učíme.

Ako efektívne podľa vás využíva Slovensko možnosti, ktoré má vďaka členstvu v EÚ?
Myslím si, že Slovensko je relatívne rýchly
žiak v EÚ. Nie sme tam dlho, ale podľa mňa
už ovládame základné spôsoby, akými funguje politický systém únie a dokážeme ho relatívne efektívne využívať. Nie vždy sa nám však
darí byť presvedčivý. Keď sme v roku 2010
nepožičali Grécku, predošlá vláda Ivety Radičovej veľmi rýchlo pochopila, že to bola chyba a zmenila rétoriku a postoj. Myslím si, že aj
počas stretnutí v Rade Európy naši predstavitelia pochopili, ako funguje dynamika vzťahov
v EÚ. Európska únia by sa dala prirovnať k bytovke. Keď v nej začne horieť jeden byt, je to
síce len susedov byt, ktorý sa oň napríklad
nestará, ale nemôžeme si dovoliť to ignorovať, pretože o chvíľu zhorí celý dom. Napriek
tomu, že sme boli solídni, snažili sa o dodržiavanie maastrichtských kritérií a v našom
„byte“ sme si upratovali, musíme sa postarať
o toho, komu horí byt.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ktorú spomínate, vznikla v roku
2010 na základe Lisabonskej zmluvy.
Je táto služba, ktorá pre EÚ vykonáva
diplomatické služby, prínosom pre Slovensko?

O postavení Slovenska vo svete je aj
vaša kniha Bruselenie valašiek, ktorú
ste vydali v roku 2010 spolu s tímom
ďalších odborníkov na zahraničnú politiku. Kniha hovorí, že aj menšie krajiny
môžu urobiť dieru do sveta, ale treba
správne využiť ponúknuté možnosti.
Akou cestou by sa mala uberať zahraničná politika Slovenska v EÚ a NATO?

Slovensko je stredne veľká krajina, ktorá
má obmedzené diplomatické zdroje. V subsaharskej Afrike máme len tri veľvyslanectvá

Kniha je o tom, že aj menšie či stredne
veľké krajiny dokážu boxovať nad svoju váhu.
Ako dobrý príklad môžu poslúžiť napríklad

Nóri. V 50. rokoch to bola chudobná rybárska krajina, ktorá pochopila, že musí zmeniť
toto postavenie a začala sa orientovať na
podporu multilaterálneho systému vo svete. Pre krajiny, ako sú Nórsko, Slovensko,
Dánsko a Švédsko, nie je výhodný svet bez
pravidiel. Pre nás je výhodný „spravidelnený“
svet. Môže sa to diať buď medzinárodnými
organizáciami – ako je OSN, alebo integrovanými politickými usporiadaniami – ako je
EÚ, alebo bezpečnostnými komunitami – ako
je NATO. Kľúčový princíp zahraničnej politiky
SR je udržiavať efektívne fungovanie týchto
medzinárodných rámcov. Keď sa začne rúcať
EÚ či NATO, nám sa narúša základné usporiadanie. Pre nás nie je výhodný svet, kde
„veľkí“ a „malí“ fungujú bez pravidiel. Základným princípom našej politiky v EÚ a v NATO je
aktívne, aj ideovo prispievať do týchto organizácií, aby boli udržateľné, aby sa pozitívne
rozvíjali a posilňovali.

Ste riaditeľom Ústavu európskych
štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV
UK. Čím sa ústav zaoberá?
Náš ústav sa venuje teórii politiky a robíme
prevažne politologický výskum s medzinárodným zameraním. Spolupracujeme s rôznymi
príbuznými vednými odbormi ako sociológia,
právo či história. Kompozícia pracovníkov ústavu odráža túto multidisciplinárnosť. Skúmame
meniace sa politické usporiadanie v EÚ, resp.
meniaci sa charakter politiky v procese globalizácie. Toto sú naše dve veľmi všeobecné
výskumné ukotvenia. A je veľmi prínosné, keď
sa na takomto výskume stretnú ľudia z rôznych
zázemí v sociálnych vedách. Rozličné aspekty
politického usporiadania v Európe či inde vo
svete sa tak dajú skúmať z rôznych teoretických či odborných perspektív.

Na akej úrovni spolupracujete s Ministerstvom zahraničných vecí SR?
Táto spolupráca má rôzne úrovne. Existuje
napríklad dohoda o stážach pre našich študentov, na základe ktorej každý rok náš ústav
nominuje 5 študentov. Ďalej poskytujeme ministerstvu kurz prípravy diplomatov na prácu
v medzinárodných organizáciách zameraný
najmä na ESVČ. Spolupracujeme takisto na
správach v oblasti verejnej diplomacie, resp.
globálnej prezentácie SR. S ministerstvom
sme v tejto otázke organizovali rôzne konferencie, ktoré boli aj strategického charakteru.

Po vašich niekoľkoročných zahraničných pracovných skúsenostiach plánujete už na dlhšie zakotviť na Slovensku?
Občas rôzni zahraniční kolegovia sondujú, či by som nemal záujem o tú či onú pracovnú ponuku na niektorej zo zahraničných
univerzít či výskumných pracovísk, ale ja som
momentálne rád, že mám možnosť prispievať
k rozvoju nášho ústavu, fakulty a UK. UK je
univerzita s potenciálom hrať medzinárodnú
akademickú ligu, a to ma na nej baví.
Lenka Miller
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Európsky projekt o čítaní ELDEL
v úspešnom finále

V roku 2008 vstúpila
naša univerzita do prestížneho výskumného projektu 7. rámcového programu
EÚ Marie Curie Initial Training Networks ELDEL – čo
je akronym názvu Enhancing Literacy Development in European Languages. Projekt riadi
Dr. Markéta Caravolas z univerzity v Bangore
vo Veľkej Británii a riešiteľským pracoviskom
na UK je Katedra logopédie Pedagogickej
fakulty UK. O živote projektu priebežne informujeme čitateľov Našej univerzity (6/2008
a 11/2010) a keďže v auguste 2012 končí, je
čas podať správu o jeho finále.
Program Marie Curie je určený na podporu
pracovných pozícií mladých vedeckých pracovníkov. Tím ELDEL tvorí 25 mladých fellows
pôvodom zo štyroch kontinentov a 10 seniors,
ktorí pracujú na siedmich európskych univerzitách: v Bangore a Yorku (Veľká Británia), v Cler-

mont-Ferrand a Poitiers (Francúzsko), v Granade (Španielsko), Prahe (Univerzita Karlova) a na
UK v Bratislave.
ELDEL je zameraný na medzijazykový výskum
osvojovania gramotnosti v typologicky odlišných
európskych jazykoch: francúzštine, španielčine,
češtine, slovenčine a angličtine, ktorá je najlepšie výskumne „spracovaným“ jazykom. Zaujíma
nás normálny vývin aj patológia. Štruktúra celého projektu je rozsiahla, my sme sa podieľali
na troch zo šiestich výskumných balíčkov, a to
na výskume základov gramotnosti (WP1), na výskume rizikových faktorov dyslexie (WP2) a na
výskume osvojovania písania (WP5).
Na záverečnom stretnutí v Liverpoole v máji
2012 sa konštatovalo, že 25 fellows – z nich
traja na našej katedre – ukončilo svoju vedeckú prípravu v oblasti výskumu gramotnosti veľmi
úspešne. Naša univerzita bola najproduktívnejšia
z publikačného hľadiska: máme uverejnených
9 vedeckých článkov (z nich 5 zahraničných)
a prezentovali sme 21 príspevkov a posterov na
zahraničných a domácich podujatiach.
Najvýznamnejším výstupom je spoločná publikácia 12 autorov Caravolas, M., Lervag, A.,
Mousikou, P., Efrim, C., Litavský, M., Onochie-Quintanilla, E., Salas, N., Schöffelová, M., Defior, S., Mikulajová, M., Seidlová-Málková, G.,
Hulme, Ch.: Common Patterns of Literacy Deve-

lopment in Different Alphabetic Orthographies,
publikovaná v Psychological Science s impakt
faktorom 4,7 (published online-first 3 May 2012
DOI: 10.1177/0956797611434536).
Táto štúdia sa týka prediktorov gramotnosti
v jazykoch s rôznou mierou transparentnosti
pravopisného systému. Kým angličtina, ktorá je
výskumne v danej oblasti výborne opísaná, má
netransparentný systém vzťahov medzi písanou
a hovorenou formou slova (koeficient zhody .72
pre čítanie a .62 pre písanie), iné jazyky, ktoré
sme skúmali, sú oveľa pravidelnejšie, napríklad
slovenčina (.90, resp. .92) alebo španielčina
(.96, resp. .90). Doterajšie výskumy na modeli
angličtiny konštatovali, že základnými schopnosťami detí v predškolskom veku, predpovedajúcimi kvalitu ich čítania a písania v prvých rokoch
v škole je triáda schopností: fonematické uvedomovanie – poznanie písmen – rýchle automatické pomenovanie.
Fonematické uvedomovanie je schopnosť
dieťaťa v mysli narábať s hláskovou štruktúrou
slov, napr. určiť počet hlások v slove, vynechať
alebo pridať hlásku v slove atď. a súvisí s chápaním „fonologickej kostry“ slov, na ktorú si dieťa
môže „natiahnuť“ reťazec písmen, ktoré tvoria
slovo. Samotné poznanie písmen na čítanie/
písanie slov ešte nestačí. Rýchle automatické
pomenovanie je schopnosť ľahko a plynule vybavovať z pamäti mená známych objektov, napríklad farebných bodov, obrázkov alebo číslic
v riadkoch za sebou. Je to schopnosť, ktorá
súvisí s plynulosťou a automatickosťou čítania,
ktoré predpokladá rýchle vybavovanie slov pre
vizuálne vnímané podnety. Náš výskum potvrdil,
že táto triáda schopností má univerzálny význam
a tvorí základ mechanizmu čítania v každom
alfabetickom jazyku nezávisle od miery jeho
transparentnosti.
Vzhľadom na longitudinálny charakter projektu náš výskum nekončí a bude pokračovať
modelovaním vývinových trajektórií čítania a písania v norme, u detí s rodinným rizikom dyslexie a s narušeným vývinom reči. O výstupoch
budeme naďalej informovať čitateľov časopisu
Naša univerzita, ako aj prostredníctvom stránky
www.eldel.eu.
doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PdF UK
zodpovedná riešiteľka slovenskej časti

Workshop o práve EÚ
a ľudských právach v oblasti vzdelávania
Na pôde UK sa v dňoch 3. a 4. mája 2012
konal medzinárodný vedecko-výskumný
workshop v rámci projektu Jean Monnet na
tému: „EU Law and Human Rights in Education and the Civil Sectors of the Partnership States“. Organizátorom podujatia bol

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej
komparatistiky PraF UK. Ako nositeľ projektu sa na ňom zúčastnili zástupcovia Univerzity Palackého v Olomouci, ďalej zástupcovia University of Kiev-Mohyla Academy
a University of Heidelberg, Faculty of Law.

Cieľom podujatia bolo prispieť k rozšíreniu
vedomostí o procese európskej integrácie,
výmena know-how a formulácia odporúčaní
zo strany výskumných pracovníkov starých a
nových členských štátov, ktoré budú mať význam pre cieľovú skupinu pedagógov vyso-
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kých a stredných škôl, ako aj predstaviteľov
mimovládnych organizácií z krajín východnej
Európy.
Prvý deň workshopu sa konal v komornej
atmosfére riešiteľov projektu, ktorí si vymieňali výskumné skúsenosti. Vlasta Kunová z
ústavu medzinárodných vzťahov a právnej
komparatistiky predstavila poslanie ústavu a
jeho dôležitú úlohu vo vzdelávaní európskeho práva, podiel na výskume v oblasti európskej integrácie a aproximácie slovenského
práva. V krátkej diskusii bolo zdôraznené, že
je dôležité učiť právo EÚ aj po vstupe do EÚ.
Roman Petrov (National University of Kyjev-Mohyla akadémia) popísal aktuálne problémy právneho vzdelávania na Ukrajine: výrazné zvýšenie počtu vysokých škôl na jednej
strane a nízku úroveň autonómie univerzít.
Maksim Karliuk vysvetlil, že bieloruské vzdelanie je vysoko centralizované a bez účinnej
autonómie. Uviedol príklady prednášania
práva EÚ a prednášania o ľudských prá-

vach na štátnych vysokých školách a načrtol
problémy tohto vzdelávania v Bielorusku.
Na zasadnutí druhého dňa sa zúčastnili
študenti PraF UK a zástupcovia veľvyslanectiev Nemecka, Belgicka, Ukrajiny, Gruzínska. Workshop otvoril a účastníkov pozdravil
Ľubomír Šlahor, prorektor UK, Pavol Kubíček, dekan PraF UK a ďalší významní hostia.
Vo vystúpeniach zdôraznili význam ľudských
práv, vzdelávania v oblasti ľudských práv, a
tiež význam povinného testovania sudcov v
otázkach ľudských práv, ale zaznela aj kritika
európskej vízovej politiky.
Tieto vedecké témy boli ďalej rozpracované, prezentované a diskutované v priebehu druhej časti workshopu. Medzi zaujímavé témy patrili napríklad mechanizmus
ochrany ľudských práv na úrovni EÚ, zodpovednosť EÚ za ochranu ľudských práv
či spoločné hodnoty EÚ a jej východných
susedov. Účastníci si vypočuli aj príspevky
o právach menšín na Ukrajine či projekto-

vé skúsenosti v sektore verejných financií
v Moldavsku.
Ľudské práva boli analyzované účastníkmi
z rôznych uhlov pohľadu. Na mieste bolo
pripomenutie, ako môže dobre pripravený
finančný projekt účinne pomôcť a poskytnúť
podporu vzdelávaniu v otázkach ľudských
práv, a na druhej strane, aký je dopad finančnej krízy a škrty implicitných finančných prostriedkov na politiky susedstva.
Vzdelanie bolo vyzdvihnuté ako nevyhnutná
podmienka pre šírenie a účinné presadzovanie ľudských práv, a preto účastníci ocenili
prezentáciu skúseností s týmito projektmi
v podaní Lucie Mokrej. Ľudské práva, spravodlivosť, transparentnosť, rovnosť, sú vo
všeobecnosti považované za piliere spoločných hodnôt Európy, ale význam pre tieto
pojmy možno chápať rôznymi spôsobmi v
jednotlivých krajinách v Európe, ako na záver zdôraznil Branislav Fábry.
Mgr. Katarína Vydarená, PraF UK

FSEV UK

sa podieľala na medzinárodnej
konferencii o rozvojovej spolupráci
Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí SR a Palugyayov palác dňa 3.
mája 2012 privítali účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie zameranej
na tému „Rozvoj a demokracia: Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci“, ktorú pod záštitou MZV SR organizovala Nadácia Pontis s Fakultou sociálnych
a ekonomických vied UK ako jej akademickým partnerom.
Na slávnostnom otvorení vystúpila dekanka FSEV UK prof. PhDr. Silvia Miháliková,
PhD., ktorá vyjadrila nádej, že konferencia
pomôže odhaliť doterajšie úspechy a nedostatky rozvojovej pomoci a zároveň určí priority jej smerovania do budúcnosti. Európsku
komisiu zastúpila Nicoletta Merlo z Generálneho riaditeľstva pre rozvoj a spoluprácu a
pripomenula zámer zvýšiť vplyv rozvojovej
politiky EÚ cestou zmien navrhnutých komisiou na jeseň 2011 (tzv. „Agenda for Change“). Formou videa sa z Európskeho parlamentu prihovoril aj poslanec MUDr. Miroslav
Mikolášik a úlohy MZV SR priblížil štátny
tajomník Peter Javorčík.
Vítaným hosťom bol minister turizmu
Kenskej republiky Danson Mwazo. Predstavil výzvy stojace pred vládou v Keni a poďakoval za každú pomoc zo strany Slovenskej republiky. Najväčšie výzvy a zároveň

možnosti spolupráce vidí v oblasti vzdelania, infraštruktúry,
poľnohospodárstva a turizmu. Zdôraznil tiež
úzke prepojenie medzi rozvojom a demokraciou. Požiadavka demokratických hodnôt
a zlepšenia ochrany ľudských práv sa popri
socio-ekonomických otázkach stáva neodmysliteľnou súčasťou rozvojovej spolupráce.
Na tému podpory demokracie nadviazal
druhý panel, v ktorom vystúpili Geert Laporte (ECDPM), Íňigo Macias Aymar (CIDOB),
Zuzana Fialová (MVRO) a Ivana Raslavská
(Pontis). Pre trvalo udržateľný rozvoj je dôležité transparentné politické rozhodovanie
v cieľových krajinách, ale aj realizácia projektov šitých na miestne potreby či vypracovanie
hĺbkových hodnotiacich správ osvetľujúcich
úspechy a nedostatky projektov.
Rozvojová spolupráca je oblasť s interdisciplinárnym charakterom, čo potvrdilo aj
rôznorodé zastúpenie mimovládnych organizácií, akademikov, politikov a iných odborníkov. Rovnako pestré boli aj témy diskusných
panelov, ktoré pokryli nasledovné dimenzie
rozvojovej spolupráce: ľudské práva, zdieľanie tranzičného know-how, súčasné trendy
na úrovni Európskej únie, riešenie zdravotných problémov v Keni, téma rozvoja v kritickej teórii a otázka vzdelávania o rozvojovej
problematike.

V diskusnom paneli o kritickej teórii vystúpil doktorand FSEV UK Mgr. Ondrej Gažovič s témou „Rozvojová pomoc vo svetle
postmoderny“. Predstavil rozvojovú pomoc
ako produkt osvietenstva a zároveň ju podrobil kritike v duchu postmoderny, čím
otvoril zaujímavú diskusiu. Problematika
rozvojovej pomoci je na Slovensku „podteoretizovaná“ a Ondrej svojím výskumom
prispieva k jej obohateniu.
V prípade hlbšieho záujmu o oblasť
rozvoja, bude možné prečítať si príspevky
v zborníku. V odbornej komisii, ktorá príspevky posudzovala, mali zastúpenie aj
dekanka FSEV UK prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., a prodekanka FSEV UK JUDr.
PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Konferencia o rozvojovej spolupráci na
takejto úrovni je na Slovensku zriedkavým
javom, a preto išlo o mimoriadnu príležitosť
na diskusiu, polemiku a rozšírenie vedomostí, rovnako ako nadviazanie hodnotných kontaktov. Dialóg medzi jednotlivými
aktérmi by mal prispieť k efektívnejšej rozvojovej spolupráci a dúfajme, že aj k rozvoju akademického výskumu.
Mgr. Michaela Chládeková, FSEV UK
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Átrium

tekti do jestvujúceho
priestoru
nádvoria
vsadili novú úroveň
– plató, čím oživili pohyb v objekte a prepojili viaceré priestory
a úrovne. Benefitom
je napríklad priame
napojenie na priestor
Moyzesovej siene,
kde sa pravidelne konajú koncerty a rôzne fakultné a spoločenské akcie.
Kupolu nad nádvorím tvorí systém
nosných oceľových
oblúkov
tyčového
prierezu, ktoré sa
nad átriom vypínajú v
severo-južnom smere. Oblúky sú kotvené do oceľového
rámu, ktorého tlak na
fasádu zachytáva masívny železobetónový
prievlak umne skrytý
pod pôvodnou strechou. Oceľový rám je
sťahovaný priečnymi
tiahlami. Konštrukcia
je zavetrená tenšími
diagonálnymi prvkami, ktoré tvoria charakteristický trojuholníkový raster kupoly.
Architekti sa pohrali s farbou skla v jednotlivých trojuholníkových plochách – svetlomodré sklo strieda bezfarebné, vytvárajúc
tak pestrý raster na fasáde, ktorý sa mení
i podľa intenzity slnečných lúčov. Nosný rám
kupoly je odsadený od jestvujúcich fasád –
v átriu je tak dosiahnuté prirodzené prevetrávanie a príjemné klimatické pomery.

so sklenou kupolou
Filozofická fakulta Univerzity Komenského sa ako jeden z mála univerzitných
objektov v Bratislave môže popýšiť vydarenou ukážkou symbiózy historickej a súčasnej architektúry. Budova z 20. rokov
minulého storočia od viedenského architekta Josefa Rittnera je národnou kultúrnou pamiatkou a spoluvytvára mestský
blok na juhozápadnom nároží Šafárikovho námestia. Objekt pôvodne slúžil pre
potreby armády ako vojenské zborové
veliteľstvo. Filozofická fakulta tu sídli
od roku 1936. Blízkosť Starého mosta
a južná orientácia priamo na Fajnorovho
nábrežie podčiarkujú exkluzívnu polohu
stavby v rámci centra Bratislavy.
V roku 2007 univerzita vypísala architektonickú súťaž na revitalizáciu toho najväčšieho z piatich vnútorných átrií mestského bloku. Víťaz súťaže architekt Igor Palčo a jeho
kolektív dotiahli úspešný súťažný návrh až
po dnešnú realizáciu, čo v súčasnosti na
Slovensku môžeme pokladať skôr za svetlú
výnimku. Nosným prvkom návrhu je prestrešenie átria sklenou kupolou, súčasťou bola
aj rekonštrukcia fasády. Pôvodne bol vstup
do nádvoria na úrovni prízemia fakulty. Archi-

V pôvodnom architektonickom návrhu
bola štruktúra kupoly výrazne odlišná – vytvárali ju kruhové otvory rôznych veľkostí
radiálne usporiadané okolo centrálneho
bodu. Škoda, že toto nápadité a originálne
riešenie bolo pre realizáciu príliš náročné
z hľadiska statiky. (ARCH 01-02/2010).
Vložené plató je konštrukčne riešené ako
železobetónový kazetový strop. Odvážna,
no zároveň sympatická povrchová úprava
– liata polyuretánová podlaha fialovoružovej farby – dodáva priestoru átria sviežosť
a „mladistvosť“.
Tri kruhové otvory v strope slúžia na presvetlenie úrovne pod ním. Tá však z hľadiska
využiteľnosti môže byť problematická – atmosférou pripomína skôr technický priestor
ako miesto na stretávanie mladých ľudí. Aj
jestvujúce vstupné dvere do fakultného bufetu, ktorý je sem orientovaný, pôsobia skôr
ako garážové vráta. Architektonickú kvalitu
tohto priestoru preverí čas – presvetlené átrium s príjemnou priestorovou mierkou mu
bude silnou konkurenciou.
Dielo charakterizujú perfektne zvládnuté detaily – sklené zábradlia, nerezové
madlá, schodiská z pohľadového betónu,
komunikačné mostíky s nosnou oceľovou
konštrukciou a sklenými pochôdznymi plochami. Poctivé technické prevedenie architektonického detailu, také dôležité pre
kvalitu priestoru a v našich zemepisných
šírkach často podceňované, dodáva celému átriu punc nadčasovosti a elegancie.
Architektom sa zámer jednoznačne podaril na výbornú – na akademickú pôdu
vniesli nový život a dodali mu druhý dych.
Nech sa teda študentom FiF UK pod novou
kupolou dobre filozofuje!
Andrea Mikulajová,
ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová,
www.mikulaj.com
článok bol uverejnený v časopise ARCH
05/2012
Foto: Soňa Sadloňová
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Katarína Révayová
učí
zamestnancov,

ako si
uľahčiť prácu
Mal som možnosť zúčastniť sa na jednom školení, ktoré viedla
Katka Révayová, a bola to radosť počúvať. Zrozumiteľne vysvetľovala
dobre pripravené informácie, veľmi ochotne a trpezlivo odpovedala
na otázky, presne odhadla tempo poslucháčov, teda aspoň to moje.
Nadšená športovkyňa, rada fotí a potom s tými fotkami robí digitálnu
mágiu. Z jej počítača vtedy vychádzajú oku lahodiace obrázky – podobné ako ona sama. Ale nerada sa fotí, takže si ju musíte prísť pozrieť naživo na niektoré zo školení, ktoré za Centrum informačných
technológií UK pripravuje pre zamestnancov našej univerzity.
V čom môžu školenia IT zručností pomôcť zamestnancom UK?
V prvom rade zefektívniť prácu, ale najmä uľahčiť ju tak pri vytváraní,
ako aj upravovaní dokumentov či už vo Worde, Exceli, Powerpointe alebo Outlooku. Podľa mojich skúseností ľudia dlhé hodiny špekulujú pri
úpravách dokumentov, pritom na školení zistia, že úprava dokumentu
trvá v skutočnosti len zlomok toho času. Nebránime sa ani iným školeniam z oblasti IT. Veľkú radosť mi urobili kolegyne z Vydavateľstva UK,
ktoré samy požiadali o špecializované školenie. Takisto veľmi zaujímavou bola téma spracovania údajov zo systému AiS, o ktoré prejavili záujem referentky študijného oddelenia.
O koľko sa podľa teba zvýši produktivita priemerného zamestnanca UK, keď sa naučí dobre ovládať počítač?
Nedá sa to celkom presne určiť, pretože sú užívatelia, ktorí chcú pracovať s počítačom, sú takí, ktorí si myslia, že to vedia a tí, ktorí nemajú o to absolútne žiadny záujem. Prvá skupina na školenia chodí a ťaží
z nich naozaj maximum a teda ich produktivita stúpa, druhá skupina je
presvedčená, že školenia nepotrebuje, teda ich produktivita je na rovnakej úrovni, no a tretia nemá o nič záujem, tu je už samotná produktivita
ich práce diskutabilná. Vo všeobecnosti ale väčšina zamestnancov patrí
k tým, ktorí sa učiť chcú.
Využijú zamestnanci získané vedomosti aj mimo UK?
Samozrejme. Ani jedno školenie, ktoré robíme, sa nedá presne pripraviť iba pre prostredie UK. Napokon, dokumenty, s ktorými sa stretávajú naši zamestnanci, nie sú svojím „tvarom“ rozdielne od ostatných
z iných inštitúcií či súkromných firiem. Každé školenie IT, ktoré na UK
robíme, sa snažíme koncipovať tak, aby zamestnanci dostali všeobecné informácie, teda s vyhliadkou toho, že UK nemusí byť ich konečnou
stanicou.
Zvládnem školenie, aj ak som úplný počítačový analfabet? Čo
musím vedieť, aby som sa mohol na školení zúčastniť?
Školenia sú rozdelené na štartovacie, pokročilé a s označením expert. Takže áno, sú aj pre počítačových analfabetov, aj keď si nemyslím,
že takí ešte sú, pretože už každý zamestnanec prišiel do styku s počítačom. Pokiaľ sa zamestnanec prihlási na štartovacie školenie, nemusí
mať žiadne vedomosti. Dôležitou devízou je odvaha a odbúranie strachu
z pokazenia počítača, ktorý mnohých účastníkov trápi. Navyše každý
zamestnanec môže absolvovať rovnaký kurz aj niekoľkokrát.
Ako tieto školenia používatelia zvládajú?
Opäť sa na túto otázku nedá odpovedať jednoznačne. Sú používatelia, ktorí sú otvorení a majú záujem učiť sa, a tým si uľahčiť a urýchliť

prácu. Pre tých to nebýva ťažké, na školeniach opakujeme a skúšame
na praktických príkladoch dovtedy, kým to nie je všetkým jasné. Sú ale
aj používatelia, ktorých na školenie niekto poslal, a tí väčšinu času presedia alebo presurfujú na internete. S takými je práca horšia, pretože
od nich nemám žiadnu odozvu. Naši zamestnanci sú však väčšinou v tej
prvej skupine. Zopár jednotlivcom to ide naozaj ťažšie, ale ku cti im slúži
snaha.
Ako školenia hodnotia samotní používatelia?
Podľa mojich informácií chodia ľudia na školenia radi. Možno o tom
svedčí aj fakt, že nové termíny školení boli do 48 hodín na 95 % obsadené. Dobrou správou je, že od leta budú školiť aj naši noví kolegovia.
Ktoré IT vedomosti by podľa teba mal mať každý zamestnanec
UK? Ktoré školenia by si ty osobne zamestnancom najviac odporučila?
Z každého rožku trošku, každému začiatočníkovi by som odporučila všetky školenia úrovne Štart. Ďalšie úrovne si musia užívatelia zvážiť
sami. Osobne sa teším každej príležitosti, kedy sa môžem niečo nové
naučiť. Okrem IT školení by som rada našich zamestnancov videla aj
na iných typoch školení, napr. týkajúcich sa komunikácie, time managementu atď.
Ako sa ti pracuje so zamestnancami univerzity?
Mne sa s nimi pracuje veľmi dobre. Verím, že radosť zo školení je
vzájomná.
Koľkých ľudí si už na UK vyškolila?
Odhadujem, že ich bolo viac ako 1000. Niektorí chodili na viaceré
školenia.
Čo ťa najviac baví na tejto práci?
Kontakt s ľuďmi, hľadanie odpovedí na konkrétne otázky. Baví ma
neustále vymýšľať spôsoby, ako danú tému čo najlepšie vysvetliť. Stalo
sa mi už, že som účastníkov poprosila, aby zabudli na môj 10-minútový monológ a začala som odznova. Veľmi ma povzbudí, keď sa aj ľudia snažia pracovať so mnou, keď sa veľa pýtajú a majú veľa príkladov
z vlastnej praxe. Takisto ma veľmi teší, ak sa mi podarí presvedčiť niekoho o správnosti a hlavne efektívnosti používania nástrojov v nejakom
programe. No a v neposlednom rade je to zábava, ktorú na školeniach
zažívam. Väčšinou sa zíde veľmi príjemná skupina ľudí, s ktorými sa zasmejeme a hneď ide všetko ľahšie.
Okrem školení pomáhaš študentom aj s odovzdávaním ich záverečných prác. Na prvý pohľad by som povedal, že tu nie je čo
riešiť, no vyzerá to tak, že ti to zaberá veľa času. Aké problémy tu
najčastejšie riešiš?
Mojou každodennou činnosťou je exportovanie prác na kontrolu originality do systémov CRZP a Theses. Má to svoju postupnosť, kde jednotlivé kroky nemôžem preskočiť. Okrem toho riešim incidenty s prácami,
ktoré sa nedostali do CRZP, čiže hľadám chybu, pre ktorú sa tam práca
nedostala. Bolo obdobie, kedy som sama nahrávala študentom práce
do systému, pretože bol systém preťažený. Veľmi užitočné je, že s väčšinou problémov poradí študentom Centrum podpory informačných technológií UK, takže tieto sa vyriešia skôr, ako sa ku mne dostanú.
Matúš Kováčik, CIT UK
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EuroEnviro prvýkrát na Slovensku
Projekt EuroEnviro je názov pre Európske študentské sympózium o životnom prostredí, ktorý vznikol v roku
1995 v nemeckom meste Born. Jeho
cieľom je vzájomná výmena názorov,
skúseností a informácií medzi študentmi európskeho kontinentu na vybrané
environmentálne témy. EuroEnviro sa
koná každý rok, zakaždým v inej európskej krajine a vždy sa nesie v duchu konkrétnej environmentálnej témy,
ktorú študenti považujú za naliehavú
riešiť. Tento rok sa náročnej úlohy organizácie EuroEnviro zhostili slovenskí
študenti a podujali sa zrealizovať 18.
ročník tohto podujatia na Slovensku.
Ide o študentov doktorandského štúdia Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty UK (Mgr. Peter Baus,
Mgr. Ivana Kohutková, Mgr. Rastislav
Krivosudský, Mgr. Eva Streberová, Ing.
Ľuboš Molitoris a Mgr. Zuzana Michalcová) a Katedry plánovania a tvorby
krajiny Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (Mgr. Michaela Mackovová), ktorí
sú zároveň členmi novovzniknutého
občianskeho združenia TerraVoice.
EuroEnviro 2012 s podtitulom „Conservation Is Not Isolation“ sa konalo
v termíne 19. – 26. mája 2012 a bolo
venované problematike ochrany prírody a krajiny v slovenskom a európskom
kontexte. Program prebiehal na dvoch
miestach – v Bratislave a v Hornom Smokovci.
Podujatie, ktoré sa začalo na pôde
PriF UK, oficiálne otvorila vedúca katedry krajinnej ekológie doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. V rámci programu
v hlavnom meste mali európski študenti
možnosť zúčastniť sa na podnetných
prednáškach Aloisa Langa (Národný
park Neusiedlersee-Seewinkel, Rakúsko), prof. RNDr. Mikuláša Hubu,
CSc. (Geografický ústav SAV, člen NR
SR a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie), Mgr.
Tatiany Kluvákovej-Oravskej, PhD., Mgr.
Veroniky Chobotovej, PhD. (Centrum
transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík, Prognostický ústav SAV),
prof. RNDr. Vladimíra Iru, CSc. (Geografický ústav SAV), Ing. Dagmary Štefunkovej, PhD., a RNDr. Róberta Kanka, PhD.
(Ústav krajinnej ekológie SAV), ktorí sa

Účastníci EuroEnviro 2012 vo Vysokých Tatrách

problematike ochrany prírody a krajiny
venovali z rôznych perspektív.
Účastníci tiež absolvovali odbornú exkurziu po vybranom úseku povodia Dunaja pod vedením Mgr. Michala Deraja,
ktorý im predstavil manažment CHKO
Dunajské luhy, negatívne a pozitívne
efekty výstavby Vodného diela Gabčíkovo na ekosystémy lužných lesov. Následne čakala študentov cesta do Horného
Smokovca, počas ktorej sa zúčastnili
na krátkej prednáške a exkurzii venovanej problematike územného systému
ekologickej stability v obci Suchá nad
Parnou pod vedením RNDr. Mileny Moyzeovej, PhD. (Ústav krajinnej ekológie
SAV). Navštívili tiež Vlkolínec, živú obec
pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. V Hornom Smokovci bol program
obohatený o praktické skúsenosti Ing.
Dušana Bevilaquau, PhD. (bývalý riaditeľ
NP Slovenský raj), Ing. Erika Baláža (Lesoochranárske zoskupenie VLK) a Ing.
Juraja Švajdu, PhD., MSc. (Katedra
biológie a ekológie Fakulty prírodných
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici). Účastníci mali tiež možnosť zažiť ochranu prírody a krajiny na vlastnej
koži, a to počas odbornej exkurzie do
Tatranského národného parku pod vedením doktorandov Katedry krajinnej ekológie PriF UK, a taktiež počas odbornej
exkurzie v Národnom parku Slovenský
raj. Táto exkurzia bola spojená s účasťou

na manažmente chráneného územia pod
dohľadom Ing. Tomáša Dražila, PhD., vedúceho odboru chránených častí prírody
v NP Slovenský raj.
Sme veľmi radi, že sme mali možnosť
na Slovensku privítať 40 študentov zo
17 krajín Európy, ktorých rôznorodé
študijné zameranie obohatilo program
o množstvo zaujímavých diskusií. Spokojnosť účastníkov je svedectvom o naplnení požiadaviek, ktoré sme si na
začiatku vytýčili a máme veľkú radosť,
že študenti odchádzali bohatší o nové
skúsenosti, informácie a zážitky, ktoré
môžu predostrieť a uplatniť vo svojej
krajine.
V neposlednom rade naša vďaka patrí
partnerom (PriF UK, Technická univerzita vo Zvolene, Prognostický ústav SAV,
Geografický ústav SAV, Ústav krajinnej
ekológie SAV, Environmentálny inštitút,
o. z.) a sponzorom (Slovak Pub, Anton
Novotný, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Websupport a kreatívci zo
sashe.sk), bez podpory ktorých by sa
sympózium nedalo zorganizovať v takej
kvalite a rozsahu. Na záver by som chcela slovenským študentom odporučiť, aby
využili príležitosť a zúčastnili sa na budúcoročnom EuroEnvire, ktoré sa bude konať v Nemecku.
Mgr. Ivana Kohutková,
doktorandka na PriF UK
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Jarná Blatnica
so vzácnymi druhmi rastlín
Jarné mesiace sú
pre botanikov obdobím, kedy začínajú
prácu v teréne. Treba nazbierať rastliny do herbára, na
karyologický alebo
palynologický
výskum, skontrolovať
trvalé plochy, na
ktorých sa sleduje
druhová
diverzita
rastlín a ekológia,
začínajú sa robiť fyTučnica obyčajná. Foto: P. Kučera
tocenologické zápisy a podobne. Popri vedeckej práci sa v teréne venujeme aj
pedagogickej práci. Pre študentov je to vítané obdobie, kedy
si vedomosti získané počas semestra na prednáškach, cvičeniach alebo seminároch môžu overiť a doplniť v teréne.
Rastliny, ktoré študenti môžu vidieť na jedinečných lokalitách
a v rastlinných spoločenstvách, ktoré sú pre ne typické, sa
nedajú nahradiť žiadnou teoretickou prednáškou.
Katedra botaniky PriF UK má vo svojom programe pre 1.
ročník magisterského štúdia predmet „terénne cvičenia z botaniky“. Obsahom predmetu je práve poznávanie rastlín v ich
prirodzených prostrediach, na charakteristických lokalitách,
kde sa dajú sledovať aj zmeny druhovej diverzity rastlín v závislosti od rôznych vonkajších vplyvov, vrátane činnosti človeka.
Aj tento školský rok sme ukončili „terénmi“, ktoré sme absolvovali v dňoch 21. 5. – 25. 5. 2012 vo Veľkej Fatre. Náš
základný tábor bol v malebnej obci Blatnica na začiatku Národného parku Veľká Fatra pri vstupe do Gaderskej doliny. Pri výbere lokalít, ako aj terénu nám výdatne, a nie prvýkrát, pomáhali
pracovníci pobočky Botanickej záhrady UK v Blatnici. Vybrali tie
najkrajšie lokality v blízkom okolí obce Blatnica, zabezpečili odborný výklad a transport na vzdialenejšie lokality.
Pomáhali všetci pod vedením RNDr. Danky Bernátovej,
CSc., vedúcej tohto vysunutého pracoviska, ktorá nám
ukázala NPR Rakša – rašelinisko so vzácnymi druhmi: prvosienka pomúčená, rosička anglická, páperník úzkolistý
a širokolistý a mnohé druhy ostríc. V blízkom kameňolome sme videli na človekom ovplyvnených stanovištiach
vzácne prasličky a ich krížence. Na vápencových vŕškoch neďaleko obcí Rakša a Turčiansky Michal sme mali
možnosť vidieť lúčne porasty s poniklecom slovenským,
guľôčkou srdcovitolistou, hadí mor purpurový a mnohé
iné teplomilné druhy rastlín.
Rôzne druhy lesných spoločenstiev od listnatých po ihličnaté a ich flóru sme poznávali na Martinských holiach.
Zvlášť cenné sú na tomto území slatiniská, prameniská
a tiež vrchoviská na chrbte pohoria, ktoré najnovšie študoval najmladší pracovník z Blatnice Mgr. Peter Kučera,
PhD. Zo vzácnych druhov cievnatých rastlín sa tu vyskyto-

vali ostrica barinná, kľukva močiarna, šucha čierna, chvostník
jedľovitý a iné.
Veľké šťastie sme mali aj na Tlstej, asi na jednom z najkrajších vrcholov tejto časti Veľkej Fatry, na ktorú nás viedol RNDr.
Ján Kliment, CSc., autor publikácie o flóre a rastlinných spoločenstvách Veľkej Fatry. Na tejto trase ťažko vybrať druhy, ktoré
sme videli po ceste na vrchol, ale aj na vrchole Tlstej, aspoň
na ukážku kortúza Matthioliho, soldanelka karpatská, plamienok
alpínsky.
Z druhov na vrchole Tlstej medzi najkrajšie patrí horec Clusiov, prvosienka holá, guľôčka srdcovitolistá a skromná, ale
nádherná a jedinečná na území Slovenska a v celých Západných Karpatoch je rastlina na vápencových skalách – pochybok
huňatý.
Posledný deň sa nám venoval Ing. Ján Topercer, CSc. Videli sme lúky v okolí obce Folkušová s množstvom vápnomilných
rastlín ako guľôčka srdcovitolistá, ľan žltý, viaceré druhy vstavačovitých rastlín. Mali sme možnosť vidieť sukcesiu v hospodársky využívanej krajine, ale aj pestované lesy, kde bola viditeľne
menšia druhová diverzita. Videli sme aj časť územia vrcholu „Pekárová“, s plytkými pôdami na výslnných, južných vápencových
svahoch s chráneným klinčekom skorým a osobitným druhom
jarabiny.
Veľmi nám bol nápomocný aj technický pracovník a šofér pán
Ivan Malina, ktorý nás rozvážal na lokality alebo unavených zvážal z terénu. Pomohla nám aj administratívna pracovníčka pani
Renáta Sobkuliaková, keď väčšina z nás posledný deň zaspala
a roztratení sme pobiehali po Blatnici.
Terénne cvičenia sú síce fyzicky náročnou časťou semestra,
keď v priebehu niekoľkých dní musia študenti spolu s pedagógmi absolvovať niekoľko vyčerpávajúcich výstupov, ale odmenou
nám bolo krásne počasie, neopakovateľný pohľady z hrebeňa
Veľkej a Malej Fatry a veľký počet úžasných rastlinných druhov
jarnej flóry Slovenska.
Danica Černušáková a Dana Bernátová, PriF UK

Rašelinisko Rakša. Foto: D. Černušáková
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Gever Tulley:
Stačí vytvoriť
zmysluplný zážitok

a učenie sa dostaví...
V piatok 25. mája 2012 sa na Pedagogickej fakulte UK uskutočnilo stretnutie
s edukátorom Geverom Tulleym. Aj keď
nemá žiadne formálne pedagogické vzdelanie, svojím prístupom zaujal pedagogickú komunitu po celom svete. Je autorom
viacerých technických patentov, riadi
vlastnú alternatívnu školu Brightworks,
jeho kniha „Päťdesiat nebezpečných vecí
(ktoré by ste mali dovoliť svojim deťom)“
sa stala bestsellerom, a záznam jeho prezentácie na konferenciách TED videli milióny divákov. Pred vystúpením na TEDx
Bratislava si našiel čas aj na pracovnú
dielňu určenú budúcim učiteľkám a učiteľom, ktorú v spolupráci s Veľvyslanectvom
USA v Bratislave usporiadala Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej
fakulty UK.
Gever na úvod uviedol, že impulzom
k snahe učiť deti netradične bolo pozorovanie, že aj inak pomerne dobrodružní
rodičia sa svoje deti snažia až obsedantne
chrániť pred nebezpečnými aktivitami. Deti
tak môžu stratiť túžbu objavovať svet okolo
seba – alebo ešte horšie, nenaučia sa pohybovať v reálnom svete a „porežú sa na
prvom noži, ktorý chytia do ruky“. Vo svojej
knihe vyzýva rodičov, aby sa deťom nesnažili
vytvoriť ideálny a bezpečný svet, ale aby ich
viedli k túžbe pohrávať sa so svojím okolím,
zažívať zážitky a skúšať veci na vlastnej koži,
a budovať svet okolo seba vlastnými rukami.
Skvele to vystihuje anglický názov jeho prístupu – Tinkering School. Takéto „pohrávanie sa“ či „majstrovanie“ vedie deti k tomu,
že si budujú kompetenciu a schopnosť riešiť
reálne problémy.
Jeden z jeho prvých projektov, ktoré
s deťmi vo svojej škole realizoval, bola napríklad stavba 20-metrovej húsenkovej dráhy.
Radosť detí, ktoré sa aj so svojimi rodičmi
odviezli na vlastnoručne postavenej atrakcii,

bola obrovská – a popritom sa naučili základy fyziky, keďže museli vyriešiť napríklad
problém odstredivej sily v zákrutách. K ďalším aktivitám, ktoré popisuje v knihe, patrí
napríklad naoko bláznivé testovanie správania rôznych predmetov v mikrovlnke, pokusy s varením v umývačke riadu, či možnosť
nechať aj malé deti riadiť auto – aspoň otcovi
na kolenách. Všetko toto je možné pedagogicky využiť ako platformu pre „vedecké“ objavovanie zákonov okolitého sveta.
Klasický školský systém so 45-minútovými hodinami a fixným kurikulom predmetov
je podľa Gevera Tulleyho v dnešnej dobe
prežitý – aj keď ho považujeme za taký samozrejmý, že ho len málokto spochybňuje.
Reálny život je málokedy štruktúrovaný tak,
že sa 45 minút venujeme niečomu, následne prepneme na úplne odlišnú tému bez
súvisu s predchádzajúcou, a to všetko päť
až sedemkrát za deň. Jeho kalifornská škola je spojenou základnou a strednou školou, kde sa deti učia spoločne, nedelia sa
do tried, nemajú žiadne hodiny. Namiesto
predmetov postupujú podľa tematických
celkov, takzvaných „oblúkov“. Každý oblúk
pozostáva z troch fáz, pričom prvé dve trvajú každá zhruba štyri týždne, a tretia trvá
týždeň.
Keď žiaci preberali napríklad tému „vietor“, v prvej exploračnej fáze si tému zakotvili do rôznych súvisiacich oblastí. Vietor
napríklad súvisí s počasím; do školy tak
prišiel meteorológ, ktorý deťom vysvetľoval
prúdenie vzduchu; ďalej preberali fungovanie veterných elektrární, stavbu tela vtákov,
či princíp stavby plachetníc. Táto fáza postupne prechádzala do druhej expresívnej
fázy, kde každé dieťa pracovalo na svojom
vlastnom projekte súvisiacom s vetrom: napríklad sa učili hrať na píšťalovom organe,
skúmali hypotézu o vzťahu medzi pohybmi vetra a výskytom rôznych druhov žiab v
rybníkoch, či stavali vlastnú plachetnicu.

V tejto fáze sa škola mení na pomyselný
„úľ“, ktorý bzučí aktivitou a kde sa neustále niečo deje. Namiesto učiteľa v tradičnej
úlohe prednášajúceho a hodnotiteľa pracujú s deťmi v pozícii tzv. spolupracovníkov,
ktorí ich sprevádzajú počas projektov. Na
jedného spolupracovníka pripadá približne 6 žiakov. Keď dieťa skončí s prácou
na svojom projekte, pomáha ďalším skupinám. Vyvrcholením procesu je tretia fáza,
expozícia výsledkov – napríklad koncert,
prezentácia záverov vlastného výskumu či
predvedenie plavidla. Podobných projektov
absolvuje dieťa v takejto škole tak 60 – 80;
výsledky, fotografie a videá z práce si žiaci
ukladajú do portfólia, ktoré je ich finálnym
produktom.
Na otázku jednej z účastníčok, ako sa
deti učia čítať, popísal Gever Tulley model
komunikačných kompetencií, ktorý – stručne povedané – považuje schopnosť čítať za
podobnú kompetenciu ako schopnosť počúvať. To je spôsobilosť, ktorú si osvojujeme
automaticky, nikto nás ju neučí. Namiesto
štruktúrovaného nadobúdania čitateľských
spôsobností stačí deti vystaviť „agresívne
gramotnému prostrediu“ – čo ich k čítaniu
privedie nenásilne, no spoľahlivo. Deti sa tak
učia čítať vlastným tempom, niektoré už v 6
rokoch, iným to trvá, kým dosiahnu 11 rokov.
Prístup Gevera Tulleyho niektorých inšpiruje, iní ho kritizujú. Jeho knihu odmietlo
vydať 16 vydavateľov, báli sa žalôb od rodičov. Niektorí detskí psychológovia sa ju
snažili oficiálne zakázať. V každom prípade
je skvelé, že si študenti mohli urobiť vlastný
názor. Stretnutie s Geverom Tulleym bolo
podnetným impulzom k úvahám, ako by sme
mohli do tradičného vzdelávacieho systému
vniesť viac kreativity, zážitku a energie.
Ďalšie informácie sú na stránkach Gevera Tulleyho: www.tinkeringschool.com a
www.sfbrightworks.org.
Radomír Masaryk, PdF UK
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Európske večery

sú v nich gramotnejší. Filmový jazyk je veľmi dobrá cesta na to, ako ľudí
priviesť k tomu, aby rozmýšľali o určitých veciach,“ zamýšľa sa PhDr.
Andrej Findor.

Už od roku 2004 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK
(FSEV UK) každý utorok premietajú filmy, ktoré nejakým spôsobom
súvisia s Európou a Európanmi a tiež s jej súčasnými problémami.
Vďaka pani profesorke Silvii Mihálikovej, ktorá začala pracovať na projekte Jean Monnet European Centre of Excellence, ktorý je skôr ako
na výskum zameraný na aktivity spojené s európskou integráciou, sa
tak tieto stretnutia začali v roku 2006 nazývať euroCINE.

Na otázku, ako to so študentskými aktivitami na Fakulte sociálnych
a európskych vied UK je, nám odpovedala študentka Kristína Koháriová,
ktorá študuje európske štúdiá, a taktiež Matúš Konečný, ktorý je študentom aplikovanej psychológie.
Hovorí Kristína: „Máme tu zaujímavý predmet demokracia a občianska angažovanosť, kam študenti chodia a zapájajú sa do rôznych aktivít. Minulý semester sa napríklad zaviedli koše na separovanie. Máme
aj verejnú galériu, ktorá sa ešte len rozbieha. Diela študentov VŠVU sú
vystavené na našich chodbách. Organizujú sa tiež večery pre (mimoeurópskych) študentov, nielen pre „erasmákov“, ale aj pre tých, ktorí sú tu
najdlhšie, napríklad študenti z Gruzínska.“

na Fakulte sociálnych
a európskych vied UK

„Primárnym cieľom je diskutovať o veciach, ktoré sa nás netykajú len
ako Európanov, ale hlavne ako ľudských bytostí,“ hovorí PhDr. Andrej
Findor, PhD., ktorý je spoluorganizátorom týchto filmových, zvyčajne
utorkových večerov. „Vždy sa po pozretí filmu na danú tému diskutuje a
tiež sa ku konkrétnemu filmu pozývajú hostia, či už jeden alebo viacerí,“
hovorí.
Premietané filmy sú rôzne – dokumenty alebo hrané. Organizačne
existuje euroCINE tím, ktorý jednotlivé sedenia pripravuje. Momentálne
ho vedie doktorand Ondrej Gažovič, no do veľkej miery sa o dramaturgiu
stará samosprávne združenie študentov, študentiek a ľudí, ktorí pôsobia
na fakulte a majú záujem o to, aby sa európske témy a problémy šírili medzi
ostatných. Na druhej strane je euroCINE otvorený projekt, ktorý ponúka
šancu hovoriť o problémoch každému študentovi FSEV UK.
Celý nápad vznikol tiež u študentov a z ich potreby komunikovať
o dôležitých témach. „Raz alebo dvakrát sa nám stalo práve to, že prišiel takýto „podnet“. Išlo o diskusiu na tému homofóbie, ktorú vyvolali
samotní študenti tým, že začali hovoriť o niektorých antidiskriminačných zákonoch a debatách, ktoré prebiehali v parlamente. Nabralo to
taký rozmer, až to začalo otravovať príliš veľký počet ľudí, že sa rozhodli zorganizovať debatu, na ktorej sa mohli rozprávať o tom, čo je
homofóbia a či sa proti nej môže inštitucionálne zasahovať,“ vysvetľuje
PhDr. Andrej Findor. A tak sa rozhodli premietnuť diel Simpsonovcov
s názvom Homerova fóbia, kde prizvali rôznych aktivistov a spoločne na
danú tému diskutovali.
Na stretnutia sú pozvaní rôzni ľudia, vrátane zahraničných hostí. Organizátori sa to snažia nerobiť ako klasické prednášky, ktoré by boli zväzované akademickým formátom, ale ide im o zrozumiteľnosť pre široké
vrstvy ľudí. A prečo práve cez filmy? „Mali sme pocit, že mladí ľudia pozerajú viac filmov a seriálov ako čítajú kníh. Že ovládajú a sú schopní
čítať lepšie vo filmoch ako v knihách, lebo sú naučení na vizuálny jazyk a

Ďalšie aktivity študentov

Matúš dopĺňa informácie o populárnom fakultnom festivale: „Vyznačujeme sa vysokou občianskou angažovanosťou študentov, čo sa prejavuje
v organizácii rôznych akcií, ako FSEV Fest, ktorý má už štvrté pokračovanie. Je plný zaujímavých podujatí, ktoré sa zaoberajú rôznymi sociálnymi
problémami, spoločensky závažnými otázkami, a takisto adresujú rôzne
otázky, ktoré veľmi zaujímajú našich študentov. Samozrejme, je to plné
rôznych športových aktivít a študenti sa môžu dozvedieť o rôznych kultúrach, čiže je to veľmi obohacujúce. Majú tam možnosť spoznať nové
prostredie, takisto svojich pedagógov, stretnúť sa s nimi pri pive. Práve
diskusie sú kľúčovou cestou FSEV Festu, práve tam dochádza k demokratickej výmene názorov.“ Matúš si myslí, že z dlhodobého hľadiska to
napomáha promu, aby sa fakulta uberala smerom moderných univerzít,
a tiež atmosfére na fakulte.
Kristína Krupčíková, Renáta Pospíšilová, študentky FiF UK

Nie veľmi pekná predstava, o to viac, ak je
úzko spätá so vzhľadom celej fakulty.

Študenti farmácie
upratali záhradu
Farmaceutická fakulta UK, záhrada. Takzvaný park na Kalinčiakovej ulici, ktorý sa už ale
dosť dlhý čas na park ani záhradu nepodobal.
Po jej uzavretí a zneprístupnení verejnosti sa
pomaly zaniesla a zarástla, stala sa útočiskom
pre špinu, plastové poháre a bezdomovcov.

Už nechceme takúto záhradu – povedalo si
pár ľudí pred istým časom a zorganizovali sa pod
vedením Mariána Michalidesa. Dúfam, že mi
vedenie fakulty a naša prezidentka odpustia, že
menujem len jeho, ale vedia, čo sa v poradí už
druhýkrát dialo. 25. apríla ľudia od rána pracovali, strihali a orezávali stromy, hrabali a čistili. Zo
zarastených kútov sa zbierali použité striekačky,
vyhrabával sa odpad, kosilo sa. Niekto stál pri
fúrikoch, iný ich plnil a potom šiel zase hrabať,
medzitým dvaja plne naložené fúriky vysypávali
do pristaveného kontajnera.
Predstavte si farmaceutku, ako tlačí do svahu
plne naložený fúrik. Smeje sa pritom, pretože jej
to nejde, príde jej na pomoc ďalšia a zase sa
smejú, pretože ani spolu im to nejde. Tak teda,
za pomoci tretieho, fúrik dotlačia ku chodníku.
Banalita, ale vidíte to nasadenie? Ani to, že sme
študenti, neznamená, že budeme bočiť od ne-

povinnej práce, pretože keď máte dobrý nápad,
ruky sú vždy „poruke“. Stačí sa len pozrieť do
plechového hrnčeka s pozbieranými striekačkami, ktoré sa v záhrade našli a rýchlo si uvedomíte, že radšej toto, než nechať záhradu spustnúť.
Záhrada vedľa Farmaceutickej fakulty UK je
už v lepšom stave. Bola zanedbaná, špinavá, ale
vďaka študentom už taká nie je. Práve preto by sa
nemala nechať len tak a malo by sa s ňou ďalej
pracovať. Je pekná, skutočne pekná, miesto, pre
ktoré si poviete: A prečo by som mal ostať sedieť
na chodbe? Koncom apríla študenti ukázali, že
majú záujem, aby sa obnovila jej funkčnosť a že si
vedia vážiť, ak sa ich nápady berú vážne.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na upratovaní záhrady zúčastnili: študentom a členom
Slovenského spolku študentov farmácie, Záhrade liečivých rastlín, obzvlášť doc. PharmDr.
Jánovi Klimasovi, PhD., Mgr. Júliusovi Belanovi
a Mariánovi Michalidesovi. Ďakujeme.
Peter Šišovský
Foto: Matej Pirháč
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20 rokov výučby
		 medicínskej etiky a bioetiky
						na Lekárskej fakulte UK
Akademická obec i laická verejnosť dnes
celkom prirodzene prijímajú fakt, že integrálnou súčasťou profesijnej prípravy lekárov
je profesijná (lekárska, medicínska) etika.
V nasledujúcom akademickom roku uplynie
dvadsať rokov od začlenenia medicínskej
etiky ako povinného výučbového predmetu
do študijných osnov budúcich lekárov. Pripomíname niektoré významné míľniky na
ceste k jeho definitívnemu etablovaniu na
Lekárskej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave (LF UK).
Filozofické a etické aspekty lekárstva sa
popri klinických a neklinických predmetoch
v Bratislave poslucháčom prednášali od prvopočiatkov existencie lekárskeho štúdia od
roku 1927 prostredníctvom Ústavu pre lekársku históriu, filozofiu a hodegetiku LF UK. Po
druhej svetovej vojne a nástupe totalitného
politického systému sa výučbový predmet
lekárska hodegetika „vytratil“ a vyše štyridsať
rokov absentoval.
V ďalšom období mali budúcich lekárov v
duchu marxistickej filozofie a leninskej ideológie formovať predmety ako dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia a KSČ, politická ekonómia a vedecký komunizmus.
Až rok 1989 priniesol nové, dovtedy nepredstaviteľné zmeny. Porevolučné obdobie
umožnilo opätovne verejne deklarovať názorovú odlišnosť, prinieslo slobodu prejavu,
možnosť aktívne praktizovať náboženský život, zbavilo sa ideologického nánosu. Nové
podmienky rodiacej sa demokracie odhalili
problémy modernej medicíny. Prudký technický pokrok a nástup nových technológií
umožnil ovplyvňovať život ľudského jedinca
od momentu počatia až po biologickú smrť a
priniesol vo výraznej miere i stagnáciu, ba až
narušenie morálneho (s)vedomia jednotlivcov
a spoločnosti. V medicíne nastalo obdobie
intenzívneho hľadania odpovedí na nezodpovedané otázky etického charakteru. Koncentrovala ich pomerne mladá, vo svete už
napredujúca veda, bioetika.

Od 2 hodín za semester
po 17 hodín vo všetkých
študijných programoch
Bioetiku na Slovensku možno považovať za
jedno z detí „Nežnej revolúcie“. Podstatným
spôsobom k jej rozvoju u nás prispeli J. Gla-

sa, A. Rakús, L. Šoltés, J. Ďačok a M. Babál a ďalší. V septembri 1991 v Bratislave na
Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov
v zdravotníctve (IVZ) vznikla Katedra medicínskej etiky, ktorá začala postgraduálnu výučbu
medicínskej etiky a bioetiky. 13. marca 1992
bol vytvorený Ústav lekárskej etiky, spoločné
pracovisko IVZ a LF UK. V roku 1993 bolo
pracovisko premenované na Ústav medicínskej etiky a bioetiky IVZ a LF UK (ÚMEB
IVZ a LF UK). Vzniklo na základe bilaterálnej
dohody vtedajšieho riaditeľa IVZ a dekana LF
UK. Pôvodný ÚMEB IVZ a LF UK patril od
svojho vzniku k vedúcim pracoviskám na Slovensku v odboroch medicínska etika, bioetika, etika v ošetrovateľstve a etika vo verejnom
zdravotníctve. Podieľal sa na vzniku prvých
výučbových programov, textov, výskumných
projektov a etických komisií. Umožnil užitočné prepojenie existujúcich personálnych
i finančných kapacít do zmysluplného pracovného celku. Znamenal zásadný prínos pre
ďalší rozvoj odboru.
Na LF UK začal realizovať výučbu povinného predmetu medicínska etika ÚMEB IVZ
a LF UK v akademickom roku 1992/1993.
Rozsah bol pomerne skromný: 2 hodiny za
semester pre študijný program všeobecné
lekárstvo v slovenskom/anglickom jazyku.
Postupne bola výučba medicínskej etiky zavedená aj do študijného programu stomatológia v slovenskej/anglickej verzii. V akademickom roku 1996/1997 sa realizovala výučba
už v rozsahu 5 hodín prednášok a 12 hodín
seminárov počas jedného semestra tak pre
študentov študijného programu všeobecné
lekárstvo, ako aj pre študentov študijného
programu stomatológia. Semináre s malým
počtom študentov (10 – 20 študentov) sa postupne ukázali ako optimálna forma výučby.

Medicínska etika je v prvom
rade prínos pre pacienta
V akademickom roku 1997/1998 bolo na
LF UK akreditované medziodborové štúdium
– špecializácia biomedicínska fyzika študijného programu fyzika (kooperácia FMFI UK
a LF UK) a špecializácia regenerácia študijného programu telesná výchova a šport (kooperácia FTVŠ UK a LF UK). Pre študentov
oboch špecializácií zabezpečoval predmet
medicínska etika a psychológia ÚMEB IVZ
(neskôr SPAM, t. j. Slovenská postgraduálna

akadémia medicíny) a LF UK. V rámci transformácie SPAM-u na Slovenskú zdravotnícku univerzitu (SZU) bol ÚMEB ako spoločné
pracovisko SPAM a LF UK k 1. septembru
2002 zrušený. Kompetenciu pregraduálnej
výučby medicínskej etiky na LF UK prevzal
Ústav sociálneho lekárstva, ktorý nesie od
septembra 2002 názov Ústav sociálneho
lekárstva a lekárskej etiky LF UK (ÚSLaLE
LF UK).
Od akademického roku 2002/2003
ÚSLaLE LF UK zodpovedá za kompletnú
výučbu predmetu medicínska etika v plnom rozsahu. Od akademického roku
2004/2005 počas existencie nemedicínskych študijných programov realizoval
ÚSLaLE výučbu povinného predmetu základy filozofie a etiky pre študijný program
fyziatria a liečebná rehabilitácia (neskôr
fyziatria) v dennej/externej forme štúdia
a povinného výučbového predmetu filozofia
a etika pre študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej
forme štúdia. V čase akreditovaného študijného programu ošetrovateľstvo participovali
pedagógovia aj na výučbe predmetu etika
v ošetrovateľstve a etika v pôrodnej asistencii. Rozhodnutím vedenia LF UK došlo
v akademickom roku 2005/2006 k presunu
výučbového predmetu medicínska etika do
4. ročníka v študijnom programe všeobecné
lekárstvo, ako aj k zvýšeniu hodinovej dotácie predmetu. K zvýšeniu výučbových hodín
došlo aj v 2. ročníku v študijnom programe
stomatológia, transformovaného na študijný program zubné lekárstvo. Uskutočnené
zmeny organizačného, technického, personálneho, obsahového charakteru, implementácia moderných didaktických metód,
ako aj obohatenie výučby pravidelným prizývaním špecialistov zo špičkových intra/extra
fakultných pracovísk výrazne posilnili a skvalitnili výučbu.
Ars medicinae má od počiatku nezanedbateľný altruistický a sociálny rozmer. Úlohou
lekára je postupovať vždy v najlepšom záujme
pacienta s prihliadnutím na oprávnené limity
spoločnosti. Úprimne veríme, že aktuálne
smerovanie výučby medicínskej etiky bude
nielen v prospech formujúcich sa budúcich
lekárov, ale bude predovšetkým prínosom pre
ich pacientov.
MUDr. Jana Trizuljaková, PhD., MUDr.
Mária Mojzešová, PhD., LF UK
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Psychologicko-náboženské
aspekty

PhDr. Miloš Klátik, PhD.,

medziľudskej
komunikácie
V zimnom semestri akademického roka 2011/2012 prebiehal
na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK seminár, ktorý vznikol
na základe spolupráce Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK,
zastúpeného ThDr. Monikou Zaviš, PhD., a Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, zastúpeného PhDr. Renátou Knezović, PhD.
Jednou zo základných zručností študenta teológie, ktorý sa pripravuje na kňazskú službu, je relevantná komunikácia. Z toho dôvodu sme
sa rozhodli osloviť PhDr. Renátu Knezović, PhD., odborníčku na oblasť
komunikácie, aby navrhla koncept seminára, na ktorom by študentov
edukovala v tejto oblasti. Seminár sa uskutočnil v pravidelnom termíne,
každý týždeň formou dvojhodinovky, a to pro bono. Témy boli prednášajúcou spracované formou zaujímavých prednášok, bohatých na
informácie z najnovších výskumov, ako aj praktických cvičení, v rámci
ktorých sa uskutočnila nielen skúsenosť poznania druhého, ale predovšetkým samého seba tak, ako to skôr študenti nemali možnosť
zakúsiť. Seminár ponúkal nasledovné témy: sebapoznanie, sebaprezentácia, neverbálna a verbálna komunikácia, počúvanie, asertívne
techniky, komunikácia s nevidiacim a telesne postihnutým klientom.
Okrem uvedených hosťovských prednášok kolegyne z LF UK nás svojou prítomnosťou poctili aj hostia, ktorí prijali naše pozvanie a podelili sa o osobnú skúsenosť komunikácie s autistickým dieťaťom (Mgr.
Vladimír Mokráň) a komunikácie s ľuďmi závislými od alkoholu (Dušan
Živický). Všetkým uvedeným vyjadrujeme poďakovanie.
Na otázky, čo študentom seminár o komunikácii dal a ako vnímali
prednášky a prístup doktorky Knezović, sme dostali nasledovné odpovede:
Vladimíra Hyžová: Seminár o komunikácii mi priniesol nový a predovšetkým hlbší pohľad do zákutí ľudskej duše. Veľakrát si človek
neuvedomuje svoje správanie a automatické pohyby či pohľady dokážu veľa prezradiť o našom vzťahu s ľuďmi, s ktorými prichádzame
do kontaktu a komunikujeme s nimi. Mali sme tiež možnosť vcítiť sa
do prostredia ľudí, ktorí sú rôznym postihnutím znevýhodnení. Prístup
pani doktorky Knezović bol profesionálne priateľský, z čoho bolo cítiť vždy veselú a pozitívnu náladu. Z prednášok som odchádzala povzbudená a premýšľajúca o tom, ako ma vnímajú druhí, ako vnímam
ja svoje okolie, ľudí, s ktorými komunikujem.
Ivica Grujić Litavský: Seminár mi osobne dal veľmi veľa. V prvom
rade ma presvedčil, že sa toľko toho dá naučiť bez papiera a písania,
jednoducho – spoločným rozprávaním sa a akceptovaním rád, ktoré
nám šikovná odborníčka (Dr. Knezović) podávala. Veľký dojem na
mňa urobili i osobné svedectvá ľudí, ktorí prišli medzi nás a podelili sa
s nami o svoje vlastné skúsenosti. Na našich spoločných hodinách
vládla rodinná atmosféra (vždy sme sedeli v polkruhu), ktorá semináru
ešte viac pridávala na hodnote. Žiaľ, seminár trval len jeden semester, avšak chvályhodné je to, že sa naša pedagogička (Dr. Zaviš) rozhodla po prvýkrát na pôde našej fakulty otvoriť seminár tohto typu.
Michal Tekely: Seminár bol určite obohacujúci možno tým, že
bol vedený pedagógmi viac neformálnym spôsobom. Bola to lepšia
atmosféra na sebaprezentovanie sa a otázky. Vedeli sme sa asi viac
otvoriť a to dalo aj podnet na lepšie diskusie. Prístup Dr. Knezović bol
profesionálny, ale aj veľmi milý a dalo by sa povedať taký pohodlný.
Cítil som sa tam veľmi dobre a tešil som sa na každú nasledujúcu
hodinu.
PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.,
Inštitút kontextuálnej teológie EBF UK

Katedra systematickej teológie
a dejín EBF UK,
generálny biskup Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku
Miesto narodenia:
Komárno
Vek: 48
Čím ste chceli byť ako
dieťa?
Ako dieťa som túžil stať sa
farárom alebo lekárom.
Môj otec bol evanjelickým a. v. farárom a mama
evanjelickou kantorkou.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Študoval som na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, pretože som sa
chcel stať evanjelickým
farárom. Vnímal som
a vnímam to ako Božie povolanie pre môj život.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Aktívne: nemecký, anglický a ruský. Pasívne: latinský, hebrejský,
grécky (koiné).
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Služba, radosť, kreativita, povinnosti, stretnutia, riešenie problémov, príprava, prednášky...
Ako rád trávite voľný čas?
Voľný čas rád trávim s rodinou v prírode.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy? Prečo?
Hodnotné knihy, lebo v nich sa ukrýva múdrosť. V televízii si pozriem najmä správy.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Manželka Oľga je evanjelická farárka a máme štyri deti: Ján študuje
na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Mária študuje sinológiu vo
Viedni, Miloš je študent Evanjelického lýcea, Martinko je žiakom
Evanjelickej základnej školy.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Ľudská zlomyseľnosť, bezohľadnosť a namyslenosť.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Moje deti a priatelia.
Máte obľúbenú osobnosť?
Medzi osobnosti, ktoré ma inšpirujú, patria Dr. Martin Luther, Samuel Štefan Osuský, Lionel Messi, Michal Handzuš, Jozef Króner.
Máte nejaký skrytý talent?
Motivovať iných ľudí.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?

Viera, láska, nádej.
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O fungovaní Európskeho súdu

pre ľudské práva

JUDr. Ján Šikuta, PhD., (52) študoval právo na Univerzite Komenského, Univerzite Karlovej i na britskom
Oxforde. Pracoval ako právny poradca v Úrade Vysokého komisára OSN
pre utečencov (UNHCR). Sudcom
Európskeho súdu pre ľudské práva
je od 1. novembra 2004. Na Univerzite Komenského mal prednášku
dňa 25. apríla 2012. Ako funguje
Európsky súd pre ľudské práva, priblížil viac aj v rozhovore pre Našu
univerzitu.

k riešeniu situácie bolo prijatie Protokolu
č. 11 k dohovoru, ktorý systém reformoval
od novembra 1998 tak, že zlúčením komisie so súdom vznikol jednotný stály súd.
Sudcovia, ktorých počet sa rovná počtu
členských štátov RE, svoje povolanie začali vykonávať ako stále povolanie, teda
sa museli za tým účelom aj presťahovať
do Štrasburgu. Počet vybavených vecí sa
týmto opatrením nepomerne zvýšil. Dnes
sme svedkami ďalšej reformy, predstavenej prijatím Protokolu č. 14 k dohovoru.
Jej cieľom je ďalšie zvýšenie efektivity konania, zrýchlenia konania.

V roku 2009 oslávil Európsky súd pre
ľudské práva (ESĽP) 50. výročie svojej
činnosti a v roku 2010 uplynulo už 60
rokov od prijatia Európskeho dohovoru o ľudských právach, významného
dokumentu na ochranu ľudských práv
na európskom kontinente. Ako vidíte
zo svojho pohľadu úlohu dohovoru
a jeho kontrolných orgánov v celom
tomto čase a ako vyzerá rola štrasburského súdu v súčasnosti?
Súd bol pôvodne vytvorený ako jedna
z troch súčastí regionálneho systému medzinárodnej ochrany ľudských práv Rady
Európy (RE) na zabezpečenie dohľadu
nad dodržiavaním práv uvedených v Dohovore o základných ľudských právach a
slobodách. Tento systém prešiel za 50 rokov svojej existencie podstatnými zmenami, keďže na samom začiatku súd nebol
stály v tom zmysle, že sudcovia sa v Štrasburgu trvale nezdržiavali, ale do Štrasburgu dochádzali na zasadania niekoľkokrát
do roka, aby prerokovali sťažnosti, ktorých počet sa postupne začal zvyšovať.
Bola zriadená komisia, t. j. Európska
komisia pre ľudské práva, ktorá sťažnosti prijímala a prejednávala predtým, ako
sa tieto dostali na súd. Treťou súčasťou
systému ochrany bol a stále je Výbor
ministrov RE, zodpovedný za vykonanie
rozsudkov súdu. Postupom času sa veľa
zmenilo. Počet sťažností, ktoré spočiatku prichádzali v počte niekoľko desiatok,
narastali na stovky, tisíce až k dnešnému
stavu, keď máme pred súdom nevybavených vyše 130 000 sťažností. Samozrejme, tento problém bolo potrebné
priebežne riešiť. Prvým takým krokom

V súvislosti s prijatím Lisabonskej
zmluvy sa do istej miery upierajú nádeje RE na pristúpenie EÚ ako zmluvnej
strany k Európskemu dohovoru o ľudských právach, síce to nebude v priebehu niekoľkých mesiacov ale pravdepodobne rokov. Toto pristúpenie by
mohlo viesť k zintenzívneniu činnosti
v oblasti vzdelávania, a teda k zlepšeniu informovanosti, či už právnickej
verejnosti alebo aj širokej verejnosti
o Európskom dohovore o ľudských
právach. Ako je známe, Európska únia
má k dispozícii väčšie finančné prostriedky a aj v súčasnosti v značnej miere podporuje vzdelávanie sudcov nielen vo svojich členských krajinách, ale
aj v susedných krajinách, členských
krajinách RE. Takže, keď sa hodnotí
stav implementácie alebo výkonu rozsudkov a aj odstraňovanie systémových chýb, ktoré vedú k opakovaným
sťažnostiam, je vidieť či má táto snaha
o lepšie povedomie podiel na riešení
problémov v oblasti ľudských práv?
Stretávate sa pri rozhodovaní o veciach, v ktorých už existujú precedensy Európskeho súdu pre ľudské práva
s pokrokom členských krajín v riešení
týchto systémových problémov?
Určite áno. Rozhodnutie Európskeho
súdu v konkrétnej veci je záväzné pre
účastníkov sporu, ale v praxi sa všeobecne uplatňuje širšia akceptácia rozsudkov
nášho súdu, a to nielen štátom, ktorý bol
účastníkom konkrétneho sporu. Členské
štáty RE pozorne sledujú judikatúru a rozhodovanie súdu. Ak určité rozhodnutie
súdu v konaní proti inému členskému štá-

tu RE zistilo systémovú chybu, napríklad
v legislatíve, ktorá túto systémovú chybu
vyvoláva, a zistili, že takáto obdobná právna úprava je aj v ich členskej krajine RE,
snaží sa takýto obdobný legislatívny problém odstrániť, a tak predísť prípadnej ďalšej sťažnosti v obdobnej veci. V zásade
môžem z mojich poznatkov a skúseností
vo všeobecnosti skonštatovať, že je tu záujem a snaha všetkých členských štátov
RE odstraňovať potenciálne systémové
chyby, ktoré by mohli priniesť konkrétne
sťažnosti proti danej krajine.
Jedna vec je právnická verejnosť
a zlepšovanie jej informovanosti, ale
veľa sťažností je neprijateľných, pretože sú často emotívne, prichádzajú
od ľudí, ktorí si neuvedomia, že existujú základné podmienky prijateľnosti. Ako je široká verejnosť informovaná o podmienkach prijateľnosti. Ak
by bola lepšie informovaná, že určitá
sťažnosť nemá takú relevanciu, ako sa
sťažovatelia domnievajú, ESĽP nemôže preskúmať jej podstatu a v Štrasburgu prejde bez toho, že by si niekto
„vysoko v Európe“ všimol, čo sa deje
v členskej krajine, dala by sa vlastne
značná časť týchto sťažností odbúrať.
Môže ESĽP niečo v tomto smere podniknúť?
Súd má, podľa môjho názoru, v tomto
smere dosť obmedzené možnosti, pretože Európsky súd je súd. Súdna inštitúcia,
na ktorú sa obracajú subjekty práva, jednotlivci, organizácie, alebo štát, si musí
zachovať potrebnú mieru nezávislosti,
nestrannosti. To znamená, že informovať
o judikatúre súdu áno, a to robíme tak
sudcovia súdu, ako aj právnici súdu, zúčastňujeme sa na rôznych seminároch,
konferenciách, odborných pracovných
stretnutiach, vzdelávacích podujatiach.
O judikatúre súdu informujeme aj publikačnou činnosťou. Čo sa týka iných aktivít
alebo systematického informovania o konaní pred súdom, domnievam sa, že to je
skôr parketa pre rôzne vzdelávacie subjekty, ktoré majú kapacitu v tomto smere.
Rovnako sú to advokáti alebo právnici, na
ktorých sa obracajú sťažovatelia s úmyslom podať sťažnosť, ktorí by mali dať
klientom relevantnú informáciu, do akej
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miery sa dá očakávať úspešnosť prípadu,
alebo či prípadná sťažnosť je zjavne neopodstatnená, a tak nemajúca ani nádej
na úspech.
Ak by sme sa vrátili k sťažnostiam,
zaujímalo by ma poradie ich riešenia.
Ide sa od najstaršej k najnovšej? Riešia sa niektoré sťažnosti aj prioritne?
Platí zásada, že sťažnosti sa vybavujú
podľa poradia. Sťažnosťou sa bude najskôr zaoberať Výbor (3-členný senát),
pokiaľ ide o druh sťažnosti, ktorá sa proti
danému členskému štátu opakuje. Ak
o takú vec nejde, sťažnosťou sa bude zaoberať Komora (7-členný senát). V takom
prípade tento rozhoduje o prijateľnosti
a po kladnom posúdení sťažnosť komunikuje (oznámi) vláde členského štátu, voči
ktorému sťažnosť smeruje. Túto zároveň
vyzve, aby v určitej lehote podala k veci
svoje stanovisko, vyjadrenie. Potom sa
znovu vec dostane pred Komoru a táto
o sťažnosti rozhodne väčšinou hlasov. V
takom prípade konanie nevyhnutne trvá
dlhšie. Strana sporu môže po vydaní rozsudku Komory požiadať súd, aby bola
vec predložená Veľkej komore, pozostávajúcej zo 17 sudcov. O tomto návrhu
rozhoduje na prijatie takého rozhodnutia
špeciálne zostavený 5-členný senát súdu,
ktorého zloženie sa v určitých lehotách
obmieňa. Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku súdu, tento sa ďalej posúva
Výboru ministrov RE, ktorý dohliada nad
jeho výkonom. Ak existujú dôležité skutočnosti, sťažovateľ môže požiadať o udelenie prednosti, v takom prípade sa sťažnosť vybavuje zrýchlene.
Rozbor jednotlivého prípadu robia
právnici súdu, alebo sa tu zúčastňuje
aj samotný sudca? Je to sudca, kto
dáva pokyn, že treba preštudovať príslušné vnútroštátne právo? Viem, že
v tých veciach, ktoré sa týkajú krajín,
je vždy v konaní sudca zvolený za danú
krajinu. V skratke, dáva sudca tieto pokyny, alebo sú to právnici, ktorí tiež pochádzajú z tej krajiny a dobre poznajú
vnútroštátne právo?
Sudca, respektíve senát sudcov, koná
a rozhoduje vo veci. Sudca však na súde
nie je osamotený, má okolo seba odborný
a administratívny aparát, vrátane právnikov z každého členského štátu RE. Právnici veľmi úzko spolupracujú so sudcom
na každom prípade, konzultujú veci, pripravujú podklady. Ide o tímovú prácu, pričom, samozrejme, konečné rozhodnutie
prijímajú sudcovia, či už ako samosudcovia, alebo vo výbore, komore alebo veľkej
komore.

Čo musí spĺňať človek, ktorý sa chce
stať sudcom štrasburského súdu?
Výber
kvalitného
a nezávislého sudcu
pre štrasburský súd je
predpísaný a časovo
náročný proces. Výberové konanie sa začína
už 12 mesiacov pred
nástupom do funkcie,
resp. pred ukončením
mandátu sudcu zasadajúceho za daný štát,
zmluvnú stranu dohovoru. Procedúra má
dve fázy: výberové konanie na národnej úrovni a výberové konanie
na úrovni Rady Európy.
Na národnej úrovni sa
čo najširším spôsobom
zverejní informácia v
médiách, v denníkoch,
v právnických časopisoch o tom, že sa bude končiť mandát
sediacemu sudcovi a lehota, v ktorej je
potrebné ohlásiť kandidatúru na tento
post. Následne kompetentný orgán určený zákonom uskutoční výberové konanie
tak, že po verejnom vypočutí všetkých
uchádzačov vyberie troch, ktorých potom
vláda navrhne Parlamentnému zhromaždeniu RE. Samotné výberové konanie
na národnej úrovni je v každej členskej
krajine upravené rôzne, neexistuje na to
paušálny model. Sú tu však odporúčania
RE, ktoré hovoria o tom, aké zásady má
toto konanie dodržať. Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, vnútroštátne výberové
konanie dodržiava a spĺňa kritériá zásad,
ktoré sú uvedené vo viacerých odporúčaniach Rady Európy. Pokiaľ ide o osobné
a odborné kvality kandidáta či kandidátky
na post štrasburského sudcu, táto osoba
musí mať ukončené právnické vzdelanie,
musí byť známa právnickej verejnosti,
mala by mať právnickú prax aspoň 15 rokov, či už v oblasti justície, advokácie či
akademickej sféry. Sudca súdu by mal
mať širší nielen právny, ale aj životný a skúsenostný rozhľad a nadhľad, ako vedieť
právne predpisy správne interpretovať.
V súčasnosti sú zasadajúcimi sudcami
štrasburského súdu sudcovia a sudkyne
vo všeobecnosti s 20 až 40-ročnou praxou. Ja sám mám 25-ročnú prax v oblasti
justície, občianskeho a pracovného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodného práva, humanitárneho práva,
práva ľudských práv, azylového práva,
a to patrím k vekovo mladším kolegom.

Dôležitou požiadavkou je tiež nestrannosť
a politická nezávislosť. Samozrejmou požiadavkou je výborné ovládanie anglického
alebo francúzskeho jazyka, lebo výlučne
v týchto úradných jazykoch sa pracuje,
diskutuje, vyjadruje, prebiehajú pracovné
porady a vyhotovujú sa písomné rozhodnutia. Z troch kandidátov, navrhnutých vládou
zmluvnej strany dohovoru, Parlamentné
zhromaždenie RE následne zvolí väčšinou
hlasov po vypočutí vo svojom špeciálnom
podvýbore jedného, ktorý vykonáva svoj
mandát sudcu počas 9 rokov. Ja som
bol zvolený Parlamentným zhromaždením
Rady Európy na funkčné obdobie 6 rokov od 1. novembra 2004 do 31. októbra
2010 a tento mandát mi bol predĺžený do
konca roku 2013. Podľa platných pravidiel
sa po uplynutí tohto obdobia už nemôžem opakovane uchádzať o funkciu sudcu ESĽP a bude potrebné za Slovenskú
republiku zvoliť sudcu nového. Vzhľadom
na túto skutočnosť by som rád dal aj touto cestou do pozornosti širokej právnickej
verejnosti, že výberové konanie na moje
miesto sa začne už koncom kalendárneho
roka 2012. Na výberovom konaní by sa na
túto prestížnu a rešpektovanú pozíciu malo
zúčastniť čo najviac uchádzačov tak, aby
sa zabezpečil výber toho najkvalitnejšieho
a najvhodnejšieho kandidáta, ktorý bude
zvolený za Slovenskú republiku.
Viliam Figusch, UNESCO Centrum pre
výchovu k ľudským právam na UK
Foto: OVV RUK
Rozhovor v plnom znení nájdete na:
www.fses.uniba.sk/index.php?id=5610
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Ako je to s politikou
v USA
Hodina kurzu „krajinoveda USA“ v bakalárskom stupni štúdia na Pedagogickej fakulte
UK bola dňa 28. 3. 2012 obohatená o prítomnosť vzácneho hosťa. Pán Matthew Miller,
press attaché na americkej ambasáde v Bratislave, prijal pozvanie nášho vyučujúceho Ing.
Mgr. Mateja Kubeša a prišiel nám študentom
– budúcim učiteľom angličtiny – porozprávať
o politickom systéme a prezidentských voľbách v USA.

Výzvy

v novodobej
obrane
Občianske združenie Ad Hoc v spolupráci
s Katedrou politológie Filozofickej fakulty UK
usporiadalo dňa 3. mája 2012 diskusiu so
vzácnym hosťom z USA. Leo G. Michel, výskumný pracovník Institute of National Strategic Studies na National Defense University
vo Washingtone, sa v rámci svojho výskumu
zameriava predovšetkým na transatlantické
bezpečnostné otázky.
Pred nástupom na univerzitu bol riaditeľom
pre politiku NATO v rámci úradu tajomníka
obrany (OSD – Office of the Secretary of Defense). Jeho kancelária bola zodpovedná za
tvorbu politiky a poradenstva pre tajomníka a
ďalších vysokých úradníkov na poli obrany, napríklad v oblasti obranného plánovania NATO,
úloh NATO vo vojne s terorizmom a operácií
pod vedením NATO v Bosne (SFOR) a Kosove
(KFOR), ďalej v oblasti rozširovania NATO, či
vzťahov NATO s Európskou úniou, Ruskom a
Ukrajinou. Za viac ako 17 rokov v OSD Michel
pracoval tiež na rade jadrových a nejadrových
otázok a rokovaní s Ruskom a bývalým Sovietskym zväzom. Diskusiu moderoval analytik Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku a člen Katedry politológie
FiF UK – Vladimír Bilčík.

Objasnil nám udalosti týkajúce sa volebného
procesu prezidenta USA, ako aj parlamentné
voľby, s ktorými je táto voľba spojená. Vysvetlil
študentom volebné programy kandidátov a pridal aj osobné poznatky a príklady z minulých
volieb, napríklad, ako sa vyvíjali preferencie kandidátov v jednotlivých štátoch. Taktiež vysvetlil
rozdiel medzi priamou a nepriamou voľbou prezidenta, ktorú majú v USA.
Študenti využili možnosť zapojiť sa do diskusie
a mali veľa otázok spojených s voľbami a volebným
procesom v USA. Pán Miller ochotne zodpovedal
všetky otázky, žiadna ho
nezaskočila. Veľmi jasné
a dôležité boli príklady porovnania slovenského a
amerického volebného systému, pretože to umožnilo
študentom názorne si predstaviť konkrétnu situáciu.
Život pána Millera je tiež
zaujímavý. Už ako dieťa
sa niekoľkokrát sťahoval s

Leo G. Michel prišiel na Slovensko diskutovať predovšetkým o nadchádzajúcom summite
NATO v Chicagu, ktorý sa uskutočnil 20. – 21.
mája a vysvetlil, prečo sa summit nebude venovať primárne vzťahom NATO a EÚ. Uviedol,
prečo Spojené štáty odvracajú pozornosť
stále viac od EÚ a sústreďujú sa na Áziu. Ako
uviedol, Spojené štáty sa snažia už po viac
ako 8 rokoch ukončiť vojnu v Afganistane, čo
však ovplyvňujú ďalšie hrozby z Blízkeho východu, akými sú neštátni, ako aj štátni aktéri.
Medzi tými neštátnymi figurujú predovšetkým
obavy z teroristov v Pakistane, zatiaľ čo štátnymi sú najmä krajiny ako Severná Kórea,
Irán, či zmena situácie v Číne, ktorej vojenský
potenciál stále rastie. Ukončenie vojny v Afganistane totiž nesúvisí iba s prenechaním moci
zodpovednej afganskej vláde, ale aj s hrozbou
teroristických skupín sústreďujúcich sa v Pakistane.
Prvoradým problémom sú neudržateľné výdavky na obranu, ktoré súvisia aj s aktivitami
a misiami v rámci NATO. Práve v rámci NATO by
bola podľa Michela potrebná lepšia, užšia spolupráca medzi členskými krajinami. Ušetrenie
peňazí z dlhodobého hľadiska vyžaduje veľké
vstupné náklady. Pre takéto konanie sa však
v Európe nenachádza dostatočná politická vôľa,
nakoľko existujú iné, prioritnejšie investície.
Otázky, ako aj odpovede v diskusii sa potom
naďalej dotýkali úsporných opatrení vo financovaní obrany, ako aj možnosti rozširovania NATO
v budúcnosti. Dozvedeli sme sa, že podľa Michela rozširovanie NATO nie je v blízkej budúcnosti pravdepodobné. Príkladom krajiny, ktorá
sa zaujímala o členstvo v NATO bola Ukrajina,
avšak vyhlásením non-bloc statusu sa jej záu-

rodinou zo štátu do štátu. Z juhovýchodu Spojených štátov do stredných a južných štátov a
odtiaľ naspäť na východ USA. Ako sám povedal, najviac doma sa cíti v štáte Virginia, kde
býva aj väčšina jeho príbuzných. Na Slovensku
je už osem mesiacov, spolu s manželkou a dvomi deťmi žijú v Bratislave. Pred príchodom na
Slovensko pracoval dva roky ako press attaché
a úradník pre styk s verejnosťou pre americkú
ambasádu v Kamerune v Afrike. Odtiaľ odletel
naspäť do Virginie, kde sa učil po slovensky.
Nestáva sa každý deň, aby sme mali na vyučovaní takého vzácneho hosťa, a preto študentov zaujímali aj osobné postrehy pána Millera o
Slovensku. Poznamenal, že sa mu u nás páči a
ochutnal už aj halušky, ktoré mu chutili. Podarilo
sa mu navštíviť Banskú Bystricu a v budúcnosti
plánuje navštíviť aj Košice. Taktiež prisľúbil, že
ak mu to pracovné povinnosti dovolia, tak na jeseň by študentom angličtiny prišiel porozprávať
o americkej kultúre.
Tešíme sa na ďalšie prednášky pracovníkov
americkej ambasády, nakoľko nám pomáhajú
lepšie spoznávať reálie, kultúru a mentalitu najľudnatejšej a najvplyvnejšej anglicky hovoriacej
krajiny. Ako budúci učitelia anglického jazyka už
totiž vieme, že jazyk sa dá len veľmi ťažko oddeliť
od kultúry.
Veronika Boškovičová,
študentka PdF UK

jem stal dočasne nepodstatný. Do úvahy neprichádza ani prijatie Gruzínska či Macedónska
do NATO. Ďalej Leo G. Michel vyjadril názor,

Leo G. Michel: „If we’re going to have a smaller
footprint, we should have a smarter footprint.“

že Francúzi a Briti by mali podľa jeho názoru
užšie spolupracovať aj na základe ich spoločných globálnych záujmov. Vyjadril sa aj k vzťahom NATO a Ruska, ktoré nie je vnímané ako
dôveryhodný partner v oblasti obrany, hoci napríklad v oblasti protidrogového boja úzko spolupracuje na medzinárodnej úrovni.
Na záver Leo G. Michel vyzval účastníkov
diskusie, predovšetkým študentov, aby záujem
o stratégiu obrany neupadal, aby sme sa vyvarovali chýb z minulosti, najmä čo sa týka strategického hľadiska. Transatlantická obrana je
stále aktuálnou témou a slová Lea G. Michela
boli určite poučné nielen pre tých, čo sa zaujímajú bližšie o NATO a transatlantické vzťahy.
Veronika Víghová, študentka FiFUK
Foto: Patrik Kováč
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Talents
of Tomorrow
o možnostiach
uplatnenia

Konferencia Talents of Tomorrow, jeden
z dlhodobo úspešných projektov medzinárodnej organizácie AIESEC, sa uskutočnila na
Slovensku tento rok už po piaty raz. V dňoch
11. – 12. mája 2012 sa v Pálffyho paláci na
Zámockej ulici v Bratislave stretli talentovaní
študenti vysokých škôl ekonomického, technického a manažérskeho zamerania s poprednými slovenskými spoločnosťami.
Hlavným cieľom konferencie bolo pomôcť
študentom a čerstvým absolventom univerzít
zorientovať sa na trhu práce, zistiť možnosti
ich uplatnenia na základe vedomostí, skúseností a zručností a v úzkom kruhu profesionálov
konzultovať ich konkrétne možnosti uplatnenia. Účastníci mali unikátnu možnosť stretnúť
sa s predstaviteľmi významných slovenských
spoločností, ako Západoslovenská energetika,
AT&T, Alcatel-Lucent a P&G.

Počas dvoch dní bol program konferencie
naozaj pestrý, na návštevníkov čakali interaktívne workshopy, odborné prezentácie a inšpiratívne prednášky vedené rečníkmi priamo
z odboru. Účastníkov inšpiroval Rasťo Kulich,
country manager slovenského Google, Martin Bajaník, spolumajiteľ kaviarní Shtoor, motivační rečníci z Powertraining a konzultantka
Snežana Ďuricová za Maxman Consultants.
Spoločnosť Manpower zaujala tipmi a trikmi,
ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor či
assessment centrum. Konferenciu uzavreli
inšpiratívnymi príbehmi bývalí členovia orga-

nizácie AIESEC Lukáš Dzuroška, Marek Lutz
a Tomáš Dzurenda.
Účastníci počas konferencie mali možnosť
spoznať svoje silné stránky, získať motiváciu,
načerpať inšpiráciu, ujasniť si svoje vlastné
plány, zistiť, ako so svojimi skúsenosťami ďalej
pracovať a ako ich využívať vo svoj prospech.
Mnohí si odnášali cenné rady, kontakty, ako
aj tipy a triky, ako sa v dnešnej dobe presadiť
a ako naštartovať svoju kariéru tým správnym
smerom.
Kristína Králiková, študentka FM UK

Práca advokátov
a advokátskych koncipientov

Občianske združenie APrafUK bolo založené v roku 2011 s hlavnou
myšlienkou realizátorov, mimochodom bývalých absolventov PraF UK,
povzniesť aktivity akademického i neakademického charakteru, ktoré
pomôžu zvýšiť súdržnosť a spolupatričnosť študentov a absolventov
rôznych foriem štúdia so svojou alma mater – Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.
Akademická činnosť združenia spočíva najmä v organizovaní vedeckých
konferencií, seminárov a prednášok, ktoré umožnia študentom oboznámiť
sa s poznatkami z praxe, a tiež osvojiť si súčasnú problematiku právnických profesií. Atraktívnu časť tejto činnosti budú v budúcnosti tvoriť tiež
jednorazové a korešpondenčné viackolové súťaže, v rámci ktorých budú
môcť súčasní študenti preukázať svoje individuálne schopnosti a partneri
združenia získajú príležitosť obohatiť svoje právne tímy o kreatívnych mladých právnikov.
Neakademická činnosť združenia je zameraná najmä na organizáciu
spoločenských podujatí bývalých absolventov v spojitosti s fakultou a univerzitou, v rámci ktorých bude v najbližšom období realizovaný Ples budúcich absolventov a Veľký ples absolventov, ako aj ďalšie spoločenské
akcie zamerané na zbližovanie absolventov, budovanie hlbšieho vzťahu
k fakulte a rozvíjanie vzájomných vzťahov v rámci absolventskej obce PraF
UK. Uvedené formy aktivít sú bežnou súčasťou života na zahraničných
právnických fakultách.
Samozrejme, hlavná činnosť OZ je združovanie absolventov kvôli udržiavaniu kontaktu medzi jednotlivými absolventmi a školou, budovanie vzťahu
k alma mater a, samozrejme, získavanie príspevkov pre fakultu a združenie
na zlepšenie štúdia a podporu vedeckých pracovníkov.
Diskusia na tému práce advokátov a advokátskych koncipientov, ktorá
sa konala 2. mája 2012 v Auditóriu Maximum na PraF UK, bolo prvým
podujatím z dielne občianskeho združenia. Cieľom bolo študentom práva prostredníctvom voľnej diskusie s advokátmi advokátskych kancelárií

Zástupcovia advokátskych kancelárií, ktorí študentom predstavili prácu
advokátov, a predsedníctvo združenia APrafUK

priblížiť túto prácu. Vzhľadom na to, že práca v advokátskej kancelárii je
rôznorodá aj v závislosti od zázemia kancelárií, rozhodli sme sa pozvať štyri
advokátske kancelárie z úplne odlišných prostredí. Pozvanie prijala advokátska kancelária Krivák & Co ako lokálna slovenská kancelária, Havel,
Holásek & Partners ako veľká československá kancelária, Schönherr, ktorá je regionálnou medzinárodnou advokátskou kanceláriou, a Salans ako
multikontinentálna advokátska kancelária.
Témy diskusie boli ušité na mieru študentom. Rozoberali sa napríklad
kariérne možnosti, platové možnosti, vzdelávanie, či profil uchádzača o zamestnanie. Myslíme si, že diskusia bola zaujímavá, bohatá na informácie,
ale aj tzv. pikošky z prostredia advokácie a pre študentov práva predstavovala prínos, ktorý im môže pomôcť v ich profilácii. Práca v advokátskej
kancelárii je momentálne možno vzácnejšia ako inokedy. Kvôli kríze, či
množstvu absolventov práva, trh neponúka toľko pracovných možností, čo
zvyšuje konkurenciu medzi absolventmi. A práve táto diskusia slúžila na
to, aby sa študenti dozvedeli, ako sa majú pripravovať, aby potom na trhu
práce mali dostatočnú pridanú hodnotu.
JUDr. Radovan Blažek, PhD., PraF UK
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Na FTVŠ UK bola

celoštátna konferencia študentov
Dňa 2. 5. 2012 sa na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK) uskutočnila
celoštátna konferencia študentskej vedecko-umeleckej činnosti, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia FTVŠ UK, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici (FHV UMB), Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove (FŠ PU), Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozo-

fa v Nitre (PF UKF) a Pedagogická fakulta
Univerzity J. Selyeho v Komárne (PF UJS).
Napriek dátumu konania, ktorý bol po štátnom sviatku, môžeme skonštatovať, že sa
to vôbec neodzrkadlilo na účasti prezentujúcich, ba práve naopak. Na FTVŠ UK prišli
študenti a zástupcovia všetkých športových
a pedagogických fakúlt a katedier z celej Slovenskej republiky v celkovom počte 185 súťažiacich a členov jednotlivých komisií. Prezentujúci
boli zaradení na základe ich
príspevkov do jednotlivých
sekcií: sekcia športovej
humanistiky, kde prezentovalo 5 študentov, sekcia
športovej edukológie, kde
sa zúčastnilo 9 študentov,
sekcia športová kinantropológia s 9 účastníkmi
a sekcia doktorandov, kde
sa zúčastnilo 9 prezentujúcich, ktorí prezentovali
svoje práce v anglickom
jazyku.
Najpočetnejšie a divácky najviac populárne boli
pohybové skladby, ktoré
sa delili na sekciu pohybových tanečných skladieb
a sekciu športových pohybových skladieb. Spolu sa
v pohybových skladbách
zúčastnilo 83 súťažiacich.
Zaradené boli na koniec
podujatia v športovej hale

druhej päťdesiatky
fakultných konferencií
Vkročili sme do

Dňa 19. apríla 2012 sa na Lekárskej fakulte UK v Bratislave konala 51. fakultná
konferencia (FK) študentskej vedeckej
a odbornej činnosti (ŠVOČ) a 7. vedecká
konferencia doktorandov LF UK v Bratislave. Druhú päťdesiatku fakultných konferencií ŠVOČ slávnostne otvoril rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
Súčasťou slávnostného otvorenia boli
prednášky prof. MUDr. Viery Štvrtinovej „J.
A. Komenský a J. Ch. Doppler a ich odkaz
pre súčasnosť“ a MUDr. Františka Žernovického „Od Christiana Dopplera k radiofrekvenčnej ablácii“.

Študentská časť konferencie bola rozdelená do 3 sekcií – teoreticko-predklinickej,
anatomickej a klinickej. Celkovo sa prezentovalo 21 študentských prác, pričom vyše
polovicu tvorili zahraniční študenti. V teoreticko-predklinickej sekcii sa na prvom mieste
umiestnila práca „Experimentálna zraňujúca
balistika: analýza zraňujúceho potenciálu
odrazených projektilov“ Viktora Rekeňa
z Ústavu súdneho lekárstva LF UK. Hodnotiaca komisia určila za víťazov anatomickej
sekcie Konstantinosa Savvasa a Christosa Vazaiosa za prácu „The Macroscopical
Relations of the Main Pathways“. Štefan
Lukáč sa s prácou „Úloha oxidačného a nit-

prof. Stráňaia na FTVŠ UK ako vyvrcholenie
celého podujatia a zožali najväčší potlesk od
početného publika. Celkovo bolo prezentovaných 14 pohybových skladieb, z toho
5 skladieb FTVŠ UK, 3 skladby FŠ PU, 3
skladby FHV UMB, 2 skladby PF UJS a 1
skladba PF UKF.
Môžeme potvrdiť, že úroveň príspevkov
v teoretických sekciách bola veľmi vysoká, rovnako ako pri pohybových skladbách.
Z každej sekcie boli po vyhodnotení jednotlivými komisiami vybraní traja najlepší jednotlivci a z pohybových sekcií boli vybrané tri najlepšie kolektívy a autori jednotlivých skladieb.
Uverejňujeme prvé miesta v jednotlivých sekciách:
• sekcia športová edukológia – Csaba
Gábriš (FTVŠ UK) s témou „Adaptácia
a jej odozva na rýchlostno-vytrvalostné zaťaženie futbalistu v prípravnom a súťažnom
období“,
• sekcia športová kinantropológia – Jana
Šarišská (FŠ PU) s témou „Variabilita aeróbnej a anaeróbnej trénovanosti v plávaní“,
• sekcia športová humanistika – Naďa Bradáčová (PF UKF) s témou „Vzťah pohybovej aktivity a subjektívnej pohody u adolescentov“,
• sekcia doktorandi – Zuzana Kováčiková
(FTVŠ UK) s témou „Changes in Reaction-Speed Abilities after Various Forms of Agility Training“,
• sekcia športové pohybové skladby –
Silvia Ruščišinová, Ivana Khandlová
(FTVŠ UK) za „Cheerleading“,
• sekcia tanečné pohybové skladby – Viktor Dzvoník, Filip Kočiš (FTVŠ UK) za
„Dancing Kokteil“.
Mgr. Stanislav Kraček, PhD., FTVŠ UK
Foto: Mgr. Lukáš Chovanec

račného stresu v patogenéze sclerosis multiplex“ stal víťazom klinickej sekcie.
Na 7. konferencii doktorandov bolo
v dvoch sekciách 27 prác (čo je o 11 viac
ako v minulom roku). V predklinicko-onkologickej sekcii sa na prvom mieste umiestnila RNDr. Miroslava Vallová, doktorandka
z Onkologického ústavu sv. Alžbety, s prácou „Analýza DNA ploidie laserovou skenovacou cytometriou a expresia HER2 a hormonálnych receptorov v karcinóme prsníka“
a v klinickej sekcii Mgr. Radana Kollárová,
doktorandka z Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK, s prácou „Jednoduché antropometrické indexy potenciálne využiteľné pri
diagnostike celkovej a abdominálnej obezity
u mladistvých“.
Prvá študentská fakultná konferencia sa
na LF UK v Bratislave konala už v roku 1950.
V akademickom roku 1954/1955 boli na
fakulte vytvorené študentské vedecké krúž-
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Na vedeckej
konferencii
s prírodovednými
témami ocenili

trinásť študentov
V poslednú aprílovú stredu 25. 4. 2012 študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia z PriF UK a fakúlt ďalších univerzít a vysokých škôl zo Slovenskej,
ale i Českej republiky sa stretli, aby prezentovali výsledky svojej výskumnej práce. Celkovo
bolo prezentovaných 278 príspevkov, z čoho
50 predniesli mimofakultní účastníci.
Po úvodných slovách predsedu ŠVK PriF UK
RNDr. Michala Galamboša, PhD., a prodekana
pre doktorandské štúdium a pre sociálne záležitosti študentov doc. RNDr. Petra Fedora, PhD.,
nasledovala plenárna prednáška prof. Ing. Bohdana Jurániho, CSc., s názvom „Niekoľko poznámok z mojej cesty vedou a pedagogikou“.
Po kategorizácii ľudí z hľadiska prístupu k poznaniu nášho hmotného sveta a riešení vedeckých problémov z hľadiska vedeckého bádania
profesorom Juránim, dostali priestor prezentácie jednotlivých príspevkov v biologickej, didaktickej, geografickej, geologickej, chemickej
a environmentálnej sekcii.
V polovici prezentácie príspevkov sa uskutočnila posterová sekcia, v ktorej študenti prezentovali svoje výsledky formou pútavých posterov.
ŠVK PriF UK 2012 tradične uzatvoril spoločenský večer spojený s odovzdávaním ocenení
a diplomov 13 najlepším študentom. Počas spoločenského večera náladu spríjemnili študenti
VŠMU M. Čanecká, M. Kollár, B. Mosný, L. Petrušová, L. Pohronská, P. Tilajčík s predstavením
„Cigánske rozprávky“.
Cenu Sigma-Aldrich za najlepší príspevok získali Adrián Krajňák v oblasti chémie a Milan
Soukup v oblasti biológie.

ky – vtedy združovali viac ako 120 študentov
v 23 krúžkoch. V roku 1956 bola založená
študentská vedecká spoločnosť, na jej čele
bola Rada Študentskej vedeckej činnosti. Po
novembri 1989 sa tradícia študentských FK

Ocenenie prezidenta
Slovenského jadrového
fóra za najlepší príspevok
z oblasti palivového cyklu
jadrovo-energetických
zariadení a mierového
využívania jadrového žiarenia v prírodných, farmaceutických a lekárskych
vedách získali Eva Viglašová, Katarína Peťková
a Erik Mingyár.
Diplom dekana PriF
UK doc. RNDr. Milana
Triznu, CSc., za najlepší príspevok a prednášku
dostali Svetlana Školeková a Ivana Trnková
v biologickej sekcii, Jana Oláhová v didaktickej
sekcii, Katarína Boriová v environmentálnej
sekcii, Marek Chovanec v geografickej sekcii,
Petra Rusinová v geologickej sekcii, Katarína
Vorčáková v chemickej sekcii a Ľuboš Cehlárik za najlepší poster.
Študentské vedecké konferencie PriF UK si
držia prvenstvo medzi vedeckými podujatiami
podobného typu na Slovensku. Ich cieľom je
zvýšiť úroveň prezentácie vedeckých výsledkov
a zvýrazniť a oceniť nadpriemerných študentov.
Prezentujúci aj neprezentujúci účastníci nadobúdajú významné praktické skúsenosti pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní výsledkov
výskumných prác, učia sa prezentovať dosiahnuté výsledky a tiež seba ako osobnosť. Získavajú prehľad o stave výskumu na rôznych vedeckých pracoviskách. Podujatie má mimoriadny
význam aj pre študentov a pedagógov stredných
škôl a gymnázií, ktorí začínajú ŠVK navštevovať
v čoraz väčšom počte.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne,
Nadácie SPP a Nafty a. s., Slovenských elektrární, a. s., P. A. Energo Consulting, Slovenského jadrového fóra, Sigma Aldrich, spol.
s r. o., a Eppendorf Czech & Slovakia, s. r.
o. ŠVK PriF UK 2012 ďalej podporili Nadácia
Curie, Malé centrum, PC Revue, Readers Digest, Quark, Gastro Line, IDC Holding, mc2
televízia, Geoinformatika.sk, Promosprávy a
GIS portal.cz.

na niekoľko rokov
prerušila a obnovila sa až v r. 1994
najmä zásluhou
prof. MUDr. Petra Mráza, DrSc.,
a doc. MUDr.
Mariána Bernadiča, CSc. Od
roku 1997, kedy
sa stal predsedom Rady ŠVOČ
prof. MUDr. Ján
Breza, DrSc., sa
fakultné konferencie konajú každoročne. Od akademického
roku 2005/2006 sa okrem fakultných konferencií ŠVOČ začali organizovať na LF UK
v Bratislave aj konferencie vedeckých prác
doktorandov.

Najbližšia ŠVK PriF UK sa bude konať o rok
24. apríla 2013, kde srdečne pozývame stúpencov prírodovedných disciplín i budúcich kolegov
zo stredných škôl.
RNDr. Michal Galamboš, PhD.,
predseda ŠVK Pri F UK

Dovoľte mi na záver popriať do druhej päťdesiatky fakultným konferenciám ŠVOČ na
LF UK v Bratislave veľa tvorivých myšlienok
a najmä „správnu investíciu času“. Pretože
žijeme v hektickej dobe, stále sa niekam
ponáhľame, nemáme čas ani na prítomnosť
a už vôbec nie na minulosť. Ovplyvnení rýchlou dobou, v ktorej žijeme, svoj čas často
investujeme bez hlbšieho rozmýšľania. Avšak prítomnosť, to, ako ju žijeme, bude tvoriť
našu budúcnosť a naša súčasná prítomnosť
je do veľkej miery ovplyvnená minulosťou.
Učme sa, skúmajme, hľadajme pravdu, lebo
ako napísal J. A. Komenský – „Sila pravdy je
nepremožiteľná, keď je vyzbrojená svetlom
poznania“.
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,
prodekanka LF UK
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ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ

Študentská
vedecká
konferencia ku

Dňu Európy
Robert Schuman patrí k osobnostiam,
ktoré sa zaslúžili o zjednotenie európskeho kontinentu. Dnes už s odstupom času
vnímame začiatky európskej integrácie,
avšak mladej generácii Fakulty managementu UK v Bratislave myšlienky a odkazy
R. Schumana nie sú ľahostajné. Poslucháči medzinárodného manažmentu FM UK si
práve 9. mája pripomenuli Deň Európy na
vedeckej konferencii. Konferenciu v mene
dekana FM UK otvoril prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. L. Šlahor, PhD.

Uvedené podujatie bolo aj o to významnejšie, že sa konalo v spolupráci s Veľvyslanectvom Rakúskej republiky na Slovensku, ktoré
prebralo záštitu nad podujatím. Táto akademická aktivita má svoju tradíciu, pretože sa
konala už po piatykrát a rokovacím jazykom
bola nemčina.
Študentská vedecká konferencia je
priestorom, kde študenti prezentujú na odbornej úrovni v nemeckom jazyku svoje názory a diskutujú o aktuálnych problémoch.
Medzi prezentujúcimi boli M. Demovič, N.
Horváthová, M. Melis, M. Prikkelová, D. Štefunková a G. Urbanová, ktorí sa predstavili
s témami o zavedení a fungovaní spoločnej
európskej meny v Nemecku, Rakúsku a na
Slovensku, referovali o inštitúcii Európskej
centrálnej banky a jej spolupráci s Národnou
bankou Slovenska a priniesli pohľad mladého človeka na euro.
Na konferencii sa zúčastnil čestný zahraničný hosť z Rakúskeho veľvyslanectva
v Bratislave vyslankyňa Mag. Christine Freilinger, ktorá sa pozastavila nad pozoruhodnou úrovňou znalostí nemeckého jazyka
všetkých prezentujúcich študentiek a študentov. Pozvanie prijala aj nemecká lektorka
Heike Kuban, ktorá pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ch. Freilinger
a H. Kuban vyjadrili uznanie odborných a jazykových znalostí prezentujúcich a zaželali
im veľa úspechov v profesionálnom živote.
Mgr. Petra Milošovičová, PhD.,
Katedra ekonómie a financií FM UK

Študentská vedecká, odborná
a umelecká činnosť na Pedagogickej
fakulte UK
Tretí ročník Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) na Pedagogickej fakulte UK sa konal dňa 11. 4. 2012. Fakultné kolo sa zo súťažnej roviny upravilo na rovinu
prezentačnú, čo znamená, že sa predstavili štyria najúspešnejší z každej sekcie (dvaja v bakalárskom a dvaja v magisterskom stupni štúdia). ŠVOUČ sa na fakultnej úrovni uskutočnila
formou študentskej konferencie v spolupráci so študentskou komorou AS PdF UK.
Stúpajúci trend záujmu o súťaž v tomto akademickom roku potvrdzuje aj počet prihlásených
do súťaže – zapojilo sa viac ako 60 študentov a študentiek fakulty. Tí najlepší prezentovali svoje
práce na fakultnej konferencii, na ktorej sa zúčastnila aj dekanka PdF UK prof. PaedDr. Alica
Vančová, CSc.
Svoju činnosť predstavili títo študenti:
A. vedecká činnosť:
• sekcia vied o človeku: A. Pyšná, L. Vitkovská, M. Kerekeš, M. Faithová, B. Hricová,
• sekcia pedagogických vied: J. Kaplánová, G. Sabolová, E. Kušpálová, A. Pátková,
• sekcia pre jazykovedu a moderné filológie: I. Čeriová, L. Biznárová, M. Lukyová,
• sekcia pre vedy o spoločnosti a prírodné vedy: R. Blažek, L. Čulenová.
B. umelecká činnosť:
• sekcia pre hudobné umenie: M. Janegová, V. Kulová, L. Drahošová, skupina UK JAZZ
(V. Nikulin, M. Nikulin, T. Feledi, M. Svorada a M. Roman),
• sekcia pre výtvarné umenie: M. Širáňová, B. Tichá.
V celoštátnom kole v odbore sociálna práca, ktoré sa konalo v tomto akademickom
roku na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej
školy v Sládkovičove, získala 2. miesto študentka bakalárskeho stupňa Danka Junasová
(Katedra sociálnej práce) a v tej istej kategórii
úspech Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
potvrdili ziskom 3. miesta dvojica súťažiacich
Lucia Vitkovská a Martin Kerekeš (Katedra
sociálnej práce).
Po tohtoročnej fakultnej konferencii bola konštatovaná veľmi dobrá úroveň prezentovaných
prác a aj skutočnosť, že rozmanitosť tém, ktorá súvisí s rozmanitosťou študijných programov na
našej fakulte obohacuje všetkých zúčastnených. Študenti, ale aj pedagógovia majú jednu z mála
možností vidieť a počuť, na čom pracujú ich spolužiaci a kolegovia z iných študijných programov.
Skutočnosť, že na fakulte máme aj umelecké katedry, umožňuje na fakultných kolách striedať
umelecké aktivity s vedeckými, čo prispieva aj k veľmi dobrej atmosfére, ktorá aj tento rok na
fakultnej konferencii vládla.
Veríme, že ŠVOUČ sa nám podarilo na našej fakulte etablovať a že každý nový ročník bude
cestou k zapojeniu väčšieho počtu študentov a k stále sa zlepšujúcej úrovni prác.
PhDr. Ladislav Vaska, PhD., PdF UK

Mladé talenty vede 2012
Pod týmto názvom, ako sa stalo dobrým zvykom, Fakulta managementu UK aj tento rok
vyhlásila aktuálne kolo súťaže v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti.
Pod odbornou garanciou prodekanky pre vedu a výskum prof. Ing. Ľubice Bajzíkovej, PhD.,
a taktovkou predsedníčky hodnotiacej komisie doc. PhDr. Magdalény Samuhelovej, PhD., sa na
súťaži dňa 16. mája zúčastnilo 9 študentov so svojimi prácami. Práce mali vysokú úroveň, tak
v teoretickej, ako aj v metodickej a rovnako v aplikačnej časti. Po posúdení splnenia náležitostí
práce recenzentmi príslušných katedier, prezentovali účastníci svoje práce s prvkami originality
v jednotlivých smeroch manažmentu pred prítomnou komisiou, účastníkmi a hosťami podujatia.
Diplomy, vecné ceny, ako aj finančné ohodnotenie si odniesli Martin Marek, Martina Pálfyová,
Mária Hlásna, Lukáš Kabina a Rastislav Molnár.
Výhercom gratulujeme, prajeme im ešte veľa inovatívnych myšlienok a priestor pre ich realizáciu.
PhDr. Daniela Majerčáková, vedúca Oddelenia vedy a výskumu FM UK
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Spolok J. M. Hurbana
vydáva časopis a organizuje
aktivity pre študentov

Daniela Stuchlá je poslucháčka 4. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) a podpredsedníčkou Spolku
Jozefa Miloslava Hurbana (SJMH). Prvotný vznik SJMH nachádzame v roku
1919, fungoval do roku 1950. Jeho činnosť bola obnovená v roku 1990, kedy
spolok nadviazal na tradíciu teológov. Bolo zrejmé, že je potrebné, aby sa študenti združovali niekde, kde by boli podporovaní aj mimoškolskými aktivitami.
Išlo o snahu nejakým spôsobom organizovať študentom voľný čas, rozvíjať
ich, skvalitniť vzťah študentov s pracovníkmi fakulty. Úzka spolupráca spolku
a vedenia fakulty sa na mnoho rokov vytratila a znovu ju nadviazali až terajší
členovia. Posledné znovuzrodenie spolok začal zažívať v roku 2010. Vtedy
prirástol k srdcu predsedovi Spolku J. M. Hurbana Radimovi Pačmárovi a jeho
rovnocennej pomocníčke Daniele Stuchlej.
Keďže sú členmi SJMH študenti aj
pedagógovia, znamená to, že vzťah
medzi nimi už nie je len na oficiálnej
úrovni a že si svoju úlohu plní aj ľudská stránka?
Nie je to ešte celkom doriešené, my
by sme veľmi chceli, aby vyučujúci, vedenie fakulty, ktoré nás veľmi podporuje, a aj spirituáli – duchovní správcovia,
boli oficiálnymi členmi spolku. Dlho sa
nevedelo, čo vlastne SJMH je. Dlhé
roky bola jedinou aktivitou spolku vianočná kapustnica. Teraz sme v štádiu,
kedy dávame spolok a naše ciele dokopy. Stanovy, ktoré máme, sú z roku
1997. Vtedy sa študenti tiež snažili obnoviť spolok...
Kedy ste začali s obnovou SJMH?
Obnova Spolku J. M. Hurbana sa začala približne pred dvoma rokmi. Náš spolužiak Radim Pačmár bol zvolený za nového predsedu. Minulý rok boli na EBF UK
voľby, máme nového pána dekana, ktorý
nás motivoval, aby sme niečo so spolkom
robili a v našej práci nás veľmi podporuje.
Nemá na nás len požiadavky, ale takmer
všetky naše povinnosti nesie s nami.
Taktiež nám poskytol financie, ktoré nás
posunuli vpred. Rovnako nás podporujú
aj spirituáli, najmä pri vydávaní časopisu
Evanjelický teológ, ktorý je jednou z našich hlavných činností. Evanjelický teológ
vychádza štyrikrát za akademický rok.
Pracujú na ňom piati – šiesti študenti, čo
je dosť málo, hoci je to rozsahovo malý
časopis.

Do časopisu Evanjelický teológ má
možnosť prispieť ktokoľvek z fakulty?
Určite. My študentov oslovujeme
a potom už väčšinou nenamietajú a sú
pripravení spolupracovať.
Majú študenti záujem o členstvo
v SJMH?
Momentálne máme oficiálne do dvadsať členov, tým sme už dali aj členské
preukazy, aby cítili spolupatričnosť. Platia si členské 5 eur na akademický rok.
Na aktivity, ktoré organizujeme, nie je
veľký nával študentov, ktorí by sa chceli
zúčastniť. Študenti málo využívajú možnosti, ktoré majú, ale veríme, že im budeme i v budúcich rokoch môcť poskytnúť zaujímavé aktivity.
Majú členovia SJMH výhody oproti
ostatným študentom EBF UK?
Členovia spolku majú výhody, môžu
využívať tlačiareň, ktorú spolku darovala
jedna doktorandka, môžu využívať klavír
a taktiež učebňu, kde sa môžu učiť alebo písať práce. Na podujatiach, ktoré
v rámci spolku usporadúvame, členovia
platia menšie vstupné ako nečlenovia.
Teraz nás čaká filmový večer, ktorý bude
pre členov pravdepodobne zdarma. Mávame aj večer spoločenských hier, ktorý
je ale pre všetkých, aby študenti videli,
že spolok je tu pre všetkých, ale zvlášť
podporuje svojich členov. Musíme vytvárať také aktivity, aby členovia videli, že
malo zmysel zaplatiť členské.

Štúdium teológie bolo odmalička
váš sen alebo jeden z variantov pri
výbere vysokej školy?
Asi jeden z variantov, aj keď, nemala
som ich veľa. Od svojich šiestich rokov
som sa hrávala na dve povolania, na učiteľku a farárku. Keď som mala asi trinásť
rokov, začala som učiť na detskej besiedke v cirkevnom zbore v Starej Turej,
odkiaľ pochádzam. Tak začala byť nielen
práca s deťmi, ale aj práca v zbore mojou veľkou záľubou. Neskôr som začala
učiť aj dorast a mládež, takže som bola
zapojená do cirkevného zboru a videla
som takmer každú súčasť práce v zbore.
Formovala ma aj stredná škola – Evanjelické lýceum v Bratislave, či už v duchovnom živote alebo v osobnom rozvoji. Po
skončení školy, na ktorej teraz študujem,
môžem učiť náboženskú výchovu a aj
pracovať v cirkevnom zbore.
Čo by ste odkázali mladým ľuďom –
budúcim generáciám, žijúcim v tejto
zvrátenej dobe, ako sa popasovať so
zlom, ktoré vládne, ako nájsť správne
životné priority?
Ja sa vo svete plného zla riadim tým,
aby som ja, ako Božie stvorenie, vytvorila ostrovček lásky, ktorého základom
je Pán Boh a Jeho láska, a aby na ňom
mohli zakotviť ľudia, ktorí sú okolo mňa.
Mojím mottom je, aby ja sama som bola
takým ostrovčekom, kde sa ľudia budú
môcť stretnúť s Božou láskou a s otvorenou náručou.
Sarah Žiaková, študentka FiF UK
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Humánny parazitológ a biológ

profesor
			 Gustáv Čatár

				oslávi 85 rokov
Jubilant prof. MUDr. Gustáv Čatár, DrSc., celý svoj aktívny, plodný odborný, vedeckovýskumný, pedagogicko-výchovný a organizačný život venoval
a stále sa venuje rozvoju humánnej parazitológie. Zaslúžil sa o plný rozvoj
tohto významného vedného odboru nielen na Slovensku. Je prvý vedecko-pedagogicky kvalifikovaný slovenský lekár z vedného odboru lekárska
parazitológia.
Po vzore svojho školiteľa Otta Jírovca
a vedúceho pracoviska Vladimíra Vršanského od samého začiatku svojej činnosti
uplatňoval a realizoval zásadu, že parazitológ nemá len vyšetrovať biologický materiál. Musí mať úzky kontakt s pacientom
a s klinickým pracovníkom, ktorý laboratórne vyšetrenie požaduje. Tento postup učil
aj svojich žiakov a spolupracovníkov a prísne ho kontroloval.
Mal rozsiahlu spoluprácu s klinickými
pracovníkmi – pediatrami, ženskými lekármi, neonatológmi, urológmi, oftalmológmi,
neurológmi a inými odborníkmi. Úzko spolupracoval s odborníkmi z UK a iných vedeckých inštitúcií.
Svoje odborné a bohaté vedecké poznatky a skúsenosti získal prof. Čatár na svojich
študijných pobytoch v cudzine. Osobitne
v Indonézii, kde pôsobil jeden rok. Navštívil
vedecké ústavy tropickej medicíny v Kambodži, Mumbaji, Káhire, Senegale, Dakare
a inde. Tam si osvojil tropickú parazitológiu
v celej šírke teoreticky aj prakticky. Prof.
Čatár bol veľmi aktívny na medzinárodných
kongresoch v Rio de Janeiro, Ríme, Teheráne, Santiago de Chile, Moskve, Petersburgu, Vilniuse, Sheffielte a inde.
Jubilant veľmi aktívne organizoval a vystupoval na dňoch Československej a Slovenskej parazitologickej spoločnosti. Podieľal sa na organizovaní medzinárodných
sympózií. Vďaka výbornému ovládaniu svetových jazykov udržiaval kontakty s významnými odborníkmi celého sveta. Preto bol aj
pozývaný na významné svetové a medzinárodné podujatia, ako vyžiadaný prednášateľ. Bol medzinárodne známy a uznávaný
humánny parazitológ a biológ.
Prof. Čatár svojou angažovanosťou v lekárskej a klinickej parazitológii dosiahol preukazné a významné úspechy. Začiatkom
päťdesiatych rokoch vzniklo Výskumné
laboratórium parazitológie LF UK, ktoré

od začiatku viedol a rozvíjal jeho činnosť.
Svojou aktivitou podnietil záujem o parazitárne ochorenia u klinických pracovníkov.
Jeho aktivity a dosiahnuté úspechy v roku
1968 vyústili do založenia Parazitologického ústavu LF UK, jediného na lekárskych
fakultách v ČSR. Bol jeho zakladateľom,
prvým riaditeľom a budovateľom. V roku
1975 vzniklo Oddelenie klinickej parazitológie LF UK a DNsP ÚNZ v Bratislave, ktoré
viedol.
Prof. Čatár založil vedeckú školu v oblasti lekárskej parazitológie a ním vedené pracovisko sa stalo metodickým centrom. Vychoval dvoch profesorov, šiestich docentov
a vyše dve desiatky kandidátov vied. Veľmi
aktívna bola jeho prednášková a publikačná činnosť. Je autor viac ako dvoch desiatok monografií a pedagogických textov.
Ako pedagóg získal vážnosť a obľubu
pre svoj citlivý prístup k poslucháčom,
s ktorými bol v trvalom kontakte od skončenia vlastnej pregraduálnej prípravy. Pôsobil
a pôsobí na LF UK, SZU, VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave a na FZSP TU v Trnave.
Vystriedal viaceré vysoké akademické
funkcie, bol predsedom a členom rôznych
komisií v rámci vysokých škôl, zdravotníctva, SAV, ČSAV, vedeckých rád, predsedom a členom vedeckých organizácií,
redakčných rád vedeckých a populárnych
časopisov. Prof. Čatár za svoju rozsiahlu
úspešnú činnosť zaslúžene získal mnohé
uznania, ocenenia, vyznamenania, medaily.
Vždy som si vážil a obdivoval pracovitosť, vzdelanosť, dôslednosť, všestranne
rozvinutú osobnosť svojho predstaveného,
vzácneho priateľa. Bol nielen vzdelaný lekár, vysoko kvalifikovaný odborník, hudobne nadaný, športovec, milovník prírody,
poľovník a ochranár v jednom. Je nám
svojím spôsobom smutno, že naše plány
a činnosť, o ktorú sme sa celý život usilo-

4. 7. 1927 – narodil sa v Gaboltove
1952 – ukončil štúdiá na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity
1952 – 1960 – odborný asistent Ústavu biológie LF UK
1960 – získal titul kandidát biologických vied
1961 –1968 – vedecký pracovník
1962 – docent lekárskej parazitológie
1965 – 1969 – prodekan LF UK
1968 – 1980 – riaditeľ Parazitologického ústavu LF UK
1969 – riadny univerzitný profesor
1969 – 1986 – dekan LF UK
1974 – získal Národnú cenu SSR
1980 – 1992 – vedúci Katedry lekárskej biológie a parazitológie LF UK
1986 – 1989 – prorektor UK
1992 – 1996 – profesor na Ústave lekárskej biológie a genetiky LF UK
2005 – dodnes – emeritný profesor
LF UK
vali, sa úplne rozplynula. V roku 1994 zaniklo Oddelenie klinickej parazitológie LF
UK a DNsP v Bratislave. V roku 2008 bol
definitívne zrušený Parazitologický ústav LF
UK. Máme obavy, či sa takéto prepotrebné pracovisko niekedy v budúcnosti ešte
zriadi.
Drahý jubilant, vzácny predstavený, spolupracovník, priateľ, prajem Ti dobrý krok
ku každému Tvojmu počinu. Prajem Ti
pevné zdravie, hojné Božské požehnanie.
Prajem Ti dobré zdravie, aby si dlho mohol
vychutnávať slastný pocit transcendencie
rodu do vnúčat a pravnúčat. Prajem Ti splnenie všetkých Tvojich túžob.
Michal Valent, LF UK
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Logik, filozof a informatik

docent Šefránek
má sedemdesiat rokov

Doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc., z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK sa dňa
25. apríla dožil okrúhlych sedemdesiatych narodenín. Blahoželáme!
Ján Šefránek sa narodil v roku 1942 v Martine. V roku 1964 ukončil štúdium filozofie na
Univerzite Komenského, kde následne pracoval
na Katedre filozofie na Prírodovedeckej fakulte
UK. Svoj filozofický záujem zrejme od začiatku
podroboval prísnym nárokom na zrozumiteľnosť a korektnosť. Táto poctivosť vo filozofii ho
čoskoro priviedla k matematickej logike, ktorá
dokázala aspoň čiastočne zachytiť uvažovanie
nespochybniteľným spôsobom a neskôr k informatike a umelej inteligencii, ktoré matematickej
logike dokázali vdýchnuť život na vtedy ešte nie
všadeprítomných počítačoch.
K tomuto prerodu, po ktorom z časti vnútorne túžil, mu násilne pomohli aj pohnuté udalosti
z čias tzv. normalizácie, keď sa v roku 1970,

Nie je dezert
ako désert
V cudzích jazykoch existuje mnoho slov, ktoré sa podobajú tým slovenským a na základe
ich znalosti môžeme niečo porozumieť i v jazyku, ktorý dôkladne nepoznáme. Francúzske
slovo papier významovo zodpovedá slovenskému slovu papier, nakoľko je z francúzštiny
prebrané ako formálno-významový celok. Podobne francúzskym slovám signal, politique,
appartement či anglickým slovám map, melody
bez problémov rozumieme.
Aj pri formálne podobných slovách však
musíme byť obozretní, lebo významová zhoda
neplatí vždy a nie je absolútna. V cudzích jazykoch sa stretneme i so „zradnými“ slovami,
ktoré sa po formálnej stránke podobajú tým
slovenským, avšak významovo vôbec nesúvisia, prípadne majú protikladný význam. Takéto dvojice slov v jazykovede nazývame falošní
priatelia (angl. false friends, fr. faux-amis).
K tým známejším patria česko-slovenskí falošní
priatelia ako napr. české slovo pokoj („izba“) vs.
slovenské pokoj („odpočívanie, stav bez pohy-

krátko po tom, čo predložil svoju dizertačnú
prácu na tému „Logika, jazyk, poznanie“, pred
ním z politických dôvodov natrvalo zavreli brány
filozofických pracovísk. Dôvodom tu bola opäť
jeho poctivosť, tentoraz nie v postojoch vedeckých, ale politických. Mimochodom, táto vlastnosť mu obdivuhodne vydržala až dodnes: hoci
bol ako občan vždy aktívny, nikdy sa nedal zlákať
ani červenými, ani modrými a vždy stál na strane pravdy, nech by bola akokoľvek nepríjemná.
Podporoval aktivistov chrániacich prírodu, či
obnovujúcich kultúrne pamiatky, ba bol jedným
z nich.
Od roku 1970 pôsobil na univerzite ako pomocný úradník. Akademické prostredie a prácu,
ktorá zrejme nevyťažovala jeho mozgové závity, využil na štúdium matematiky a pri oteplení
politickej situácie na konci sedemdesiatych rokov sa mu podarilo získať miesto výskumníka
– programátora na Ústave informácií a riadenia
v kultúre. Od roku 1982 pracoval na novozaloženom Výskumnom ústave lekárskej bioniky. Zaoberal sa reprezentáciou znalostí, ich technickou
implementáciou v podobe databáz a expertných
systémov.
V podvečer – vtedy ešte nikým netušenej –
revolúcie sa vrátil na pôdu UK, a to do Ústavu informatiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK,
ktorý bol neskôr transformovaný na katedru aplikovanej informatiky. Revolúcia mu síce priniesla
už dávno zaslúžený titul kandidáta vied, ale rozhodne nepriniesla koniec všetkej nevraživosti.

Trvalo napríklad dlhé roky, kým získal oprávnenie viesť doktorandov, pritom je dnešný jubilant
jedným z mála školiteľov na našej fakulte, ktorí
založili vlastnú školu, ktorá ich prežije.
Výskumná téma tejto školy vzišla z toho, že
ako každý poctivý výskumník v oblasti, ktorú
dnes pejoratívne nazývajú GOFAI, sa musel i Ján
Šefránek nejako vysporiadať s obmedzeniami
klasickej logiky pri jej reálnom použití. Jeho riešením boli nemonotónne logiky, opierajúce sa
predovšetkým o Kripkeho sémantiku. Tu jeho
práca dosiahla vrchol a priniesla nielen originálne objavy, ale odhalila nové výskumné pole, na
ktorom dnes bádajú jeho žiaci. Na tomto mieste
by bolo príliš zdĺhavé menovať publikácie, z ktorých vychádzajú. Spomeňme, snáď, len monografiu „Inteligencia ako výpočet“ z roku 2000,
vydanú približne v čase habilitácie.
Hoci dnešnému oslávencovi už neslúži zdravie tak, ako kedysi, som presvedčený, že v jeho
srdci panuje spokojnosť. Stopa, ktorú v našej
vede i v našich životoch vytvoril je výrazná a právom je na ňu hrdý. Nemenší obdiv si zaslúži fakt,
že napriek tomu, že je nepochybne autoritou pre
svoje okolie, o jeho skromnosti presvedčivo vypovedá, že ho všetci – vrátane tých, ktorí by mu
mohli byť vnukmi – volajú Janko.
Janko, všetko najlepšie!

bu“), podobne české topit („kúriť“) vs. slovenské topiť („usmrcovať pod vodou“).
Obzvlášť plodná na falošných priateľov je
konfrontácia slovenčiny a polštiny. V poľštine
nájdeme mnoho slov, ktoré nám pripomínajú
tie slovenské, pri komunikácii však musíme byť
opatrní, pretože mnohé nesú sémanticky ne-

v slovenčine „svieži“, v poľštine nesie czerstwy
význam „starý“. Poľské uroda nemá význam
zhodný so slovenským slovom úroda, ale so
slovenským krása.
Falošných priateľov má slovenčina aj v geneticky vzdialenejších jazykoch. V slovenčine
existuje mnoho internacionalizmov (často s latinskými či gréckymi základmi) existujúcich vo
formálnej obmene i v angličtine, francúzštine
a iných jazykoch, napr. animácia, promócia,
raketa, dezert a mnoho ďalších slov. Sémanticky však môžu byť tieto slová prekvapivo
vzdialené. Porovnajme: v slovenčine poznáme
slovo animácia zo sféry umenia vo význame
„kreslenie“, resp. „zdanlivé oživovanie kreslených obrázkov pohybom“, naproti tomu vo
francúzštine poznáme toto slovo aj vo význame „moderovanie (diskusie, zábavnej aktivity)“. Francúzskej forme modérer potom zodpovedá odlišný význam, ako by sme čakali,
a to „mierniť, krotiť, tlmiť“. Práve pod vplyvom
internacionalizácie dochádza vo sfére cestovného ruchu novšie i k tomu, že forma animácia
nadobúda v slovenčine podľa predlohy v iných
jazykoch nový význam, a to „organizovanie
voľného času rekreantov, zabávanie“ zachytený aj v najnovšom výkladovom Slovníku súčasného slovenského jazyka.

súvislé alebo protichodné významy. Porovnajme napríklad: poľské slovo majak neodkazuje
na „orientačnú vežu na mori“, ale sa významovo zhoduje so slovenským slovom prízrak či
halucinácia. Poľské slovo laska znamená v preklade do slovenčiny palica. Čerstvý znamená

z podkladov RNDr. Andreja Lúčneho, PhD.,
FMFI UK
spracovala Lenka Miller
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Slovo promócia poznáme v slovenčine vo
význame „aktu udelenia vysokoškolského
diplomu“, v angličtine sa forma promotion
vzťahuje na aktivitu spojenú s propagáciou
tovaru a služieb alebo na povýšenie, pracovný postup. Raketa môže byť v slovenčine
športové náčinie (tenisová raketa), ale i konštrukcia na lietanie, vo francúzštine označuje
formálne príbuzné slovo raquette len športové náčinie, pre lietajúce zariadenie existuje
úplné odlišná forma (fusée). Ani francúzske
slovo désert nemôžeme prekladať priamočiaro ako slovenský zákusok, dezert, lebo
sa ako podstatné meno vzťahuje na prázdne,
pusté miesto, púšť. Význam zákusok nesie
vo francúzštine formálne veľmi podobné slovo dessert.
Na záver si overme: ak dostaneme od
poľských kolegov pozvánku na konferenciu
v mesiaci kwiecien, ktorý mesiac si zaznačíme v slovenskom diári?

Odišiel profesor

Vladimír Novotný
Nie je to tak dávno, čo sme písali prof. MUDr. Vladimírovi Novotnému, CSc., blahoprianie k šiestim desaťročiam obsažného, hodnotami nabitého života. Bez varovania a zbytočnou tragickou náhodou sa jeho život 17. apríla 2012 skončil.

Mgr. Alena Bohunická, PhD.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK

NOVÉ KNIHY

Súdnolekárska
toxikológia
V máji vydalo
v y d a v a te ľs t v o
Osveta v Martine
novú publikáciu
–
vysokoškolskú
učebnicu
s názvom Kompendium súdnolekárskej toxikológie. Učebnicu
napísal a zostavil medzinárodný
autorský kolektív
zložený pracovníkov Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK
v Martine a Ústavu soudního lékařství Masarykovi Univerzity v Brně pod vedením
Ľubomíra Straku, Miroslava Hirta a Františka Novomeského.
Učebnica je určená nielen pre študentov medicíny, ale aj pre mladých lekárov,
pripravujúcich sa na prácu v špecializačnom odbore patológia a súdne lekárstvo.
Zameraná je predovšetkým na patofyziologické princípy účinku jednotlivých chemických nox na ľudský organizmus a na
popis jednotlivých morfologických nálezov na orgánoch a tkanivách ľudského
organizmu v rámci analýzy príčin intoxikácie, resp. smrti.
MUDr. František Štuller, PhD.,
JLF UK

Vladimír Novotný sa narodil 23. októbra
1946 v Bratislave. V roku l970 sa stal doktorom všeobecnej medicíny na Univerzite Komenského. Na Psychiatrickej klinike LF UK
začínal „od piky“ ako študentská pomocná
vedecká sila a neskôr ako demonštrátor.
Podobne už ako lekár pracoval postupne
v každej pozícii na klinike. Do roku 1984
atestáciami z psychiatrie a alkohológie získal úplnú odbornú kvalifikáciu.
Jeho cesta do akademického sveta Lekárskej fakulty UK nebola jednoduchá ani
rýchla. Možnosť začať vedeckú kvalifikáciu
si musel najprv ako sekundárny a ambulantný lekár kliniky „zaslúžiť“ a vytrvať vo svojej
snahe. Vďaka svojej „energeticky“ nabitej
povahe a vzornej podpore školiteľa a kamaráta Eda Kolibáša bol najrýchlejším doktorandom na klinike.
Asistentská kariéra Vladimíra Novotného
trvala len krátko, prerušili ju známe novembrové udalosti a habilitoval v roku 1997 už
zase ako primár kliniky. Až v roku 2001 sa
pedagogická aktivita a akademická kariéra
Vladimíra Novotného zladili. Stal sa prednostom našej kliniky a v roku 2004 profesorom. Zastupoval kliniku na akademickom
senáte a na vedeckej rade fakulty. Bol rešpektovaným pedagógom v pregraduálnom
vyučovaní. Okrem toho prednášal na postgraduálnych školiacich akciách, v kurzoch
psychofarmakológie, súdnej psychiatrie a
náuky o drogových závislostiach na rôznych
fakultách.
Bol publikačne veľmi aktívny. Svedčí
o tom viac ako 380 vedeckých a odborných
prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisov, 8 monografií (drogové závislosti, epidemiológia depresie, úzkostných
porúch, závislostí na Slovensku) a kapitoly
vo vysokoškolských textoch a učebniciach.
Väčšina jeho prác zaznamenala ohlasy

doma aj v zahraničí (viac ako
450 citácií). Za publikačnú
činnosť bol viackrát ocenený
– Cenou Slovenského literárneho fondu (2004) a cenami
Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (2003, 2004, 2005).
Od počiatku práce na klinike sa podieľal na výskume
ako člen a vedúci výskumných
tímov. Okruh jeho odborných
a vedeckých záujmov bol veľmi široký: zaujímal sa o psychofarmakológiu, biologickú psychiatriu,
adiktológiu, súdnu psychiatriu aj psychiatrickú epidemiológiu. Predpokladom jeho
vedeckej úspešnosti bola nielen klinická
skúsenosť, tvorivosť a kritický úsudok, ale aj
poctivá, až úzkostlivá pracovitosť. Mal zmysel pre kontinuitu poznania, nedal sa ovplyvniť módnymi výstrelkami.
Bol nespornou vedeckou autoritou. Zaslúžil sa o psychiatriu ako o vedecky podloženú disciplínu. Ako reprezentant odboru
mal svoju školu, a to nielen podľa úradníckych kritérií, ale fakticky. Učila sa od neho
generácia mladých, ale aj jeho rovesníkov.
Profesora Novotného ako lekára charakterizovala zodpovednosť. Pacient pre neho
nebol nosič choroby, ale trpiaci človek.
Obdivuhodný bol profesor Novotný aj ako
organizátor. Nemáme na mysli len klasické
odborné podujatia. Ako prednosta poznal
„svoju“ kliniku a rozvážne ju riadil. Jeho
poctivý a vecný pohľad na každodennú realitu nás často ochránil v zmätených a nepokojných časoch. Pomáhal mu iste aj jeho
príslovečný zmysel pre humor. Smial sa rád.
Aj keď sa ako šéf štylizoval do pozície zástancu tvrdej školy tzv. „kanadskej“ psychoterapie, v realite vedel byť empatický, žičlivý
a pritom zásadový. Bol to šéf, pri ktorom
sme nemuseli rýchlo meniť tému rozhovoru,
keď prišiel do lekárskej „inšpekčky“.
Bol neuveriteľne vzdelaný, vyznal sa „vo
všetkom“ – v literatúre a v iných umeniach,
v dejinách, v politike, v ekonómii.
Sme vďační, že sme ho mohli poznať
a kráčať s ním časť jeho cesty životom.
Odišiel človek veľkého formátu. Česť jeho
pamiatke.
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.,
poverená vedením Psychiatrickej kliniky
LF UK a pracovníci kliniky
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Zomrel známy
slovenský archeológ

docent Hoššo
Dňa 25. mája 2012 sme sa rozlúčili s naším kolegom, priateľom, archeológom, pedagógom a vedeckým pracovníkom
doc. PhDr. Jozefom Hoššom, CSc. Odišiel od nás, od svojej
rodiny, priateľov a kolegov krátko po dovŕšení svojich 66. narodenín.
Jozef Hoššo bol celý svoj profesionálny život úzko spätý s Filozofickou fakultou UK. Po absolvovaní Školy umeleckého priemyslu
v Bratislave odbor keramika pokračoval v štúdiu odboru archeológia
na Filozofickej fakulte UK a po jeho absolvovaní v roku 1969 nastúpil na miesto asistenta na Katedru archeológie FiF UK, kde pôsobil
vyše 40 rokov. Postupne sa tam stal odborným asistentom, docentom a od roku 2002 až do odchodu do dôchodku v roku 2011 bol
vedúcim katedry archeológie.
Bola to práve keramika, ktorá poznačila jeho celoživotné vedecké
úsilie. Patril k popredným špecialistom na problematiku keramickej
produkcie obdobia stredoveku na Slovensku. Z tejto oblasti publikoval desiatky odborných štúdií a článkov. Obzvlášť hodnotné sú jeho
štúdie týkajúce sa technologických postupov výroby stredovekej
keramiky a kachlíc. Významne nimi prispel k poznaniu života stredovekého človeka na Slovensku.
Docent Hoššo sa pravidelne zúčastňoval na domácich i zahraničných konferenciách. A nielen zúčastňoval, ale na organizácii
viacerých sa aj aktívne podieľal. V tejto súvislosti možno spomenúť
poslednú 43. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku,
ktorej ústrednou témou bolo „Mesto v stredoveku a jeho zázemie“.
Konala sa v Modre-Harmónii v septembri minulého roku a mala veľmi
pozitívny ohlas v domácich i zahraničných odborných kruhoch.
Osobitne treba spomenúť terénny výskum, ktorému sa docent
Hoššo intenzívne venoval dlhé roky. Boli to rozsiahlejšie systematické výskumy, ako napr. výskum na Liptovskej Mare, v Liptovskej
Sielnici, Bzinciach pod Javorinou, Kremnici, Bratislave-Starom meste, na hradoch Likava a Šášov. A tiež realizoval desiatky záchranných výskumov po celom území Slovenska. Z tých, ktoré uskutočnil
v posledných rokoch, možno spomenúť výskum v Senici, Leviciach,
Trnave a vo Zvolene. Často išlo o výskumy, ktoré musel realizovať
v daždi, blate, ba i v snehu. Napriek tomu neustával a s plným nasadením sa púšťal do realizácie ďalších výskumov. Početný materiál získaný z uvedených výskumov sa vďaka jeho veľkorysosti stal
základom pre viaceré diplomové a doktorandské práce študentov
a doktorandov.
V pedagogickej činnosti na katedre archeológie viedol prednášky
a semináre zo stredoveku a postmedieválnej archeológie, ako aj
prednášky a cvičenia o metódach terénneho archeologického výskumu. Výsledky terénnych a teoretických výskumov prezentoval
i počas zahraničných študijných pobytov, ktoré absolvoval na viacerých európskych univerzitách v Rakúsku, Poľsku, Nemecku, Maďarsku či v Česku.
Činorodosť a angažovanosť docenta Hošša sa výrazne prejavila
i v postupnom budovaní katedry archeológie, na ktorej jeho zásluhou dnes pôsobia prevažne mladí, ambiciózni kolegovia. A tiež vďaka nemu patrí táto katedra k významným vedeckým i ekonomickým
prínosom FiF UK.
Vyzdvihnúť možno pôsobenie a funkcie docenta Hošša v predsedníctve Slovenskej archeologickej spoločnosti, ako aj v ďalších
odborných komisiách. Osobitne treba spomenúť, že tri volebné

11. mája 1946 – narodil sa v Bratislave
1964 – Škola umeleckého priemyslu v Bratislave (keramika,
kachle, kachliarstvo)
1964 – 1969 – Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
1970 – získal akademický titul PhDr.
1986 – získal vedeckú hodnosť CSc.
1991 – 1997 – člen predsedníctva Slovenskej archeologickej spoločnosti
1996 – získal vedecko-pedagogický titul docent
2003 – člen výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti
2003 – člen archeologickej rady a Komisie pre overovanie
spôsobilosti pre vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeológia pri Ministerstve kultúry SR, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UK, člen
Kolégia rektora UK
2002 – 2011 – vedúci Katedry archeológie FiF UK
19. mája 2012 – zomrel v Bratislave
obdobia pôsobil v Akademickom senáte FiF UK, dlhé roky zastával funkciu predsedu Univerzitnej odborovej rady UK a bol členom
najvyššieho orgánu – Rady odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku. Prostredníctvom týchto a ďalších funkcií pozitívne vplýval na život celej Univerzity Komenského.
V roku 2009 sa stal držiteľom Veľkej medaily sv. Gorazda, ktorú
mu pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov udelil podpredseda
vlády a minister školstva.
Docent Hoššo mal ešte veľa odborných i osobných plánov. V jednom z našich rozhovorov spomínal, že keď bude na dôchodku, pri
svojej chalupe na Záhorí si postaví pec na vypaľovanie keramiky.
Hovoril o tom s veľkým nadšením a je nám veľmi ľúto, že sa mu tento sen už nepodarí naplniť. Študentom často hovorieval, že „v stredoveku remeselník nezložil majstrovské skúšky, kým neabsolvoval
vandrovku“. No, žiaľ, sám sa na ňu od nás príliš skoro odobral...
V docentovi Hoššovi stráca Filozofická fakulta UK, Univerzita
Komenského a najmä archeológia vynikajúceho a obetavého výskumníka, pedagóga a priameho bezprostredného človeka.
Česť jeho pamiatke.
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.,
Katedra archeológie FiF UK
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Promócia absolventov farmácie
		
po 40 rokoch
Alma mater Univerzita Komenského privítala svojich jubilujúcich absolventov štúdia
farmácie z roku 1972 a pripravila im výnimočnú udalosť – slávnostnú promóciu. Je to
významný moment v čase, kedy Farmaceutická fakulta UK oslavuje 60. výročie svojho
založenia. Dekan fakulty prof. PharmDr. Ján
Kyselovič, CSc., s úctou odovzdal jubilantom
symbolický pamätný list, ktorý predstavoval
poďakovanie za ich dlhoročnú prácu na poli
farmácie i za šírenie dobrého mena fakulty.
Poďakovanie patrilo aj učiteľom absolventov, ktorí sa na promócii zúčastnili a ktorí si
týmto spôsobom tiež pripomínali významné
životné obdobia svojho aktívneho pôsobenia
na fakulte. Boli medzi nimi aj významné osobnosti, ako bývalý dekan FaF UK doc. RNDr.
PhMr. Rudolf Medvecký, CSc., či bývalý dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlo-

V súvislosti s jednou z reorganizácií
vojenského školstva v Československu
bola v roku 1953 Vojenská škola Jana
Žižku presťahovaná zo Spišskej Novej
Vsi do Bratislavy, konkrétne do budovy
Lafranconi, kde v súčasnosti sídli Fakulta
telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK).
Uvedená vojenská škola sídlila na Lafranconi do roku 1968 a od roku 1969 je
budova v správe Univerzity Komenského
a slúži nielen pre potreby výučby budúcich telovýchovných pedagógov, ale aj
ako Študentský domov Lafranconi.

V sobotu 26. mája 2012 sa na pôde FTVŠ UK
stretli absolventi Vojenskej školy Jana Žižku, ktorí si pamätajú začiatky svojho stredoškolského
štúdia v Spišskej Novej Vsi a do Bratislavy prišli
v spomínanom roku 1953. Maturovali v terajšej
zasadačke dekana FTVŠ UK v roku 1955 a podľa ich tvrdení za tými istými stolmi, za ktorými
dnes naši študenti absolvujú štátne skúšky.
Ich vojenský stredoškolský život sa niesol
síce v znamení päťdesiatych rokov 20. storočia, ale mladí ľudia sa okrem vojenských povinností venovali aj iným činnostiam, najmä
športu. Napokon, budova Lafranconi bola
postavená ako vysokoškolský internát v období prvej Československej republiky a študenti
tu mali k dispozícii aj nevyhnutné športoviská.
Naši hostia, dnes už všetci v dôchodkovom
veku, si zaspomínali na svoje stredoškolské
časy, prešli sa po budove fakulty a spomínali,
kde čo bolo a aký to malo vzťah k ich životu na
Lafranconi. Navštívili aj vonkajšie športoviská
FTVŠ UK a neskrývajúc údiv sa vyjadrovali, že

vej v Hradci Králové prof. RNDr.
Luděk Jahodář, CSc.
Desať rokov od roku 1962 bola
FaF UK jedinou pre celé Československo, a tak sa tu mladí ľudia
od Ašu po Čiernu nad Tisou zoznamovali s tajomným a čarovným
svetom lieku.
Písal sa rok 1972; po promócii všetci plní nadšenia, predsavzatí a ideálov
rozpŕchli sa po celej Českej a Slovenskej republike. Vstúpili do života, medzi lieky a zaslúžili sa o vysokú reputáciu povolania a dôveru
pacientov, ktorí až v 80 % odchádzajú z lekární spokojní. Tento stav je výsledkom práce
celých generácií absolventov farmácie, ich
každodennej krásnej, ale zároveň i veľmi zodpovednej práce. S liekom je nutné pracovať
s rešpektom, presnosťou, citom a nemožnosťou omylu, pretože porušenie čo len jednej

z týchto požiadaviek môže priamo ohroziť ľudské zdravie a život.
Alma mater svojim absolventom určuje čiaru života. Potom dlhú dobu stojí v pozadí ako
istota. Bola tu a aj bude. Preto ju prišli dnešní
jubilanti pozdraviť, trochu sa jej pokloniť, trochu
zaspomínať.
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT UNIVERSITAS
COMENIANA, VIVAT FACULTAS PHARMACEUTICA!
RNDr. Mária Mušková, CSc.,
absolventka FaF UK

Žiaci vojenskej školy počas jedného z nácvikov pri
západnom krídle budovy Lafranconi v roku 1956
(Archív Jiřího Zuba)

Časť účastníkov stretnutia pred vchodom FTVŠ
UK. S fotoaparátom pán Bohumil Hofr, organizátor
stretnutia (Archív FTVŠ UK)

terajšia podoba Lafranconi je po každej stránke
krajšia ako v čase ich štúdia.
Bývalý veliteľ čaty pán Michal Moravčík spomínal, že spolu s manželkou bývali v suterénnom
byte, kde máme v súčasnosti dielne. Pri vchode
do budovy, vpravo pod schodmi, bola miestnosť
pre hlavného dozorného školy a oproti nemu
telefónna ústredňa. Na stenách nad vstupnými
schodmi boli namaľované monumentálne výjavy
z husitských vojen. Vo vstupnej chodbe nechýbala – vtedy všadeprítomná – Tabuľa cti.
V priestoroch súčasných katedier boli tak
učebne, ako aj ubytovacie priestory, pričom
každá chodba mala vlastného dozorného. Telocvičňa bola v priestoroch súčasnej gymnastickej
telocvične, ale v uvedenej dobe nebola prispôsobená na gymnastické športy – bola univerzálna. Na atletickom štadióne sa hral futbal a na
trati okolo štadióna (v polovici 50. rokov 20. storočia už bola trať antuková) sa často nacvičovalo
pochodovanie. Priestory, kde je v súčasnosti
športová hala a všetky otvorené športoviská,
boli v podstate „divočinou“, kde sa mladí adepti
vojenského remesla učili jazdiť na motocykloch,
čím získali kvalifikáciu motospojky.
A čo horúce hlavy alebo „nespratníci“? Aj na
tých vedenie vojenskej školy pamätalo. Tam, kde

máme v súčasnosti jednu z posilňovní (študenti
ju nazývajú „dreváreň“), bola jednoducho povedané basa alebo spisovnejšie väzenie. Zamrežované okná boli (a stále sú) vysoko a stráviť tam
nejaký ten deň asi nebolo príjemné. Zo spomienok účastníkov stretnutia vyplýva, že išlo o akési
„pololegálne väzenie“, pretože žiaci vojenskej
školy ešte nemali 18 rokov a neabsolvovali vojenskú prísahu. Naši študenti v súčasnosti túto
miestnosť navštevujú vcelku radi a dobrovoľne...
Z ďalších spomienok vyplýva, že vojenská
škola sa starala aj o športoviská. Žiaci vojenskej
školy vybudovali doskočisko na atletickom štadióne a začali pomáhať aj s výkopovými prácami
pri stavbe plavárne. Mnohí z nich boli dobrými
futbalistami a hrávali v rozličných výberoch, dokonca aj vo výbere Slovenska.
Stretnutie na pôde FTVŠ UK všetci účastníci, ktorých bolo necelých dvadsať, ocenili
a s poďakovaním vedeniu fakulty za umožnenie
návštevy budovy vyjadrili presvedčenie, že sa
v priestoroch Lafranconi ešte zídu. Stretnutie
zorganizoval pán Bohumil Hofr z Brna.
Mgr. František Seman, PhD.,
FTVŠ UK

43

KOMIKS

ENGLISH SUMMARY
Comenius University has 3 Slovak Women of
the Year!
Eight extraordinary Slovak women won the title
“Slovak Woman of the Year” in eight categories on
30 May 2012 in the Slovak National Theatre. Three
of them were from Comenius University (CU). Pg 3
CU Gold Medal for Professor Straka
Professor Štefan Straka received the Comenius
University Gold Medal for his contribution in epidemiology and a long-term representation of the Slovak Republic on 16 May. Pg 3
Gynaecology in Martin Received a Significant
Certificate
The Clinic of Gynaecology and Obstetrics of the
Jessenius Faculty of Medicine of CU in Martin is
the only holder of a significant certificate of accreditation for 5 years. Pg 3
From the Rector’s Program
The Rector of CU, Professor Karol Mičieta, met with
the ambassador of Georgia, Alexander Nalbandov,
on 17 May; with the ambassador of Greece, Nicolaos Kanellos, and the ambassador of USA, Theodore Sedgwick, on 30 May; and with the ambassador of Slovenia, Stanislav Vidovič, on 4 June. Pg 4
Parasite Trichinella Spiralis Might Heal
Professor Pavel Babál from the Faculty of Medicine
of CU held a lecture on “Apoptosis as an Adapted
Process” in the Assembly Hall on 23 May. The parasite, Trichinella Spiralis, is able to survive in the muscle and stop cell mortification. Pg 6
Uniting Knowledge, Invention and Science
The conference of PhD students from all the faculties which took place in the Assembly Hall of CU on
16 May presented the most interesting research.
Pg 7
Simulators for Future Doctors
The Jessenius Faculty of Medicine of CU in Martin
has two new simulators named Meti and Harvey.
Students – future doctors – can now train on simulators instead of patients. Pg 8
Award from the Finish President
Dr. Zuzana Drábeková from the Faculty of Philosophy of CU received a state award from the Finish
President, Sauli Niinistö, for developing Slovak-Finish dialogue represented by the ambassador, Jukka
Leina. Pg 10
Medical Student Won Conference of Young Scientists
Štefan Lukáč, a student of the Faculty of Medicine
of CU, won in a national conference for young scientists in fields of chemistry and natural sciences
among 220 scientists and students throughout Slovakia. Pg 10
Exhibitions
A student, Ivana Benková, from the Department
of Art Education of CU, exhibited her work in a
Bratislava Gallery during April and May. Dominika
Horáková from the same department is displaying

her photos in the Town Library in Bratislava until 29
June. Pg 10
Award for Professor Remko
American Chemical Society (ACS) awarded Professor
Milan Remko for his contribution to the field and longterm work for ACS. Pg 11
CU in Rankings
CU is the only Slovak university which is monitored by
the Shanghai Ranking in a lower level. A full version
of a comparison of Slovak higher-education schools
in the world rankings is available at www.uniba.
sk/?rankingy_11-12. Pg 12
Successful Students Awarded
Students from the Faculty of Philosophy of CU who
won in a student science conference received the
Prize of Daniel Tupý on 14 May. Pg 13
Seychelles Students to Study in Slovakia
A delegation from Seychelles came to Slovakia to
meet with representatives of the Faculty of Social and
Economic Sciences of CU to discuss possibilities of
Seychelles students studying in this faculty. The cooperation will be refreshing a tradition from the Czechoslovakia era. Pg 13
European Project on Reading
A project called “Enhancing Literacy Development in
European Languages” is finishing in August. Professionals from Bangor University and Comenius University researched gaining literacy of children in different
European languages: French, Spanish, Czech, Slovak and English. Pg 20
Workshop on Law and Human Rights in Education
“EU Law and Human Rights in Education and the Civil
Sectors of the Partnership States” was the name of
the workshop organized by the Department of International Relations and Law Comparison of CU on 3
and 4 May. Pg 20
Conference on Development Cooperation
A conference on human rights, sharing transit knowhow, trends in EU, health problems in Kenya and education in development problematic was organized by
the Foundation Pontis and the Faculty of Social and
Economic Sciences of CU on 3 May. Pg 21
Atrium in the Faculty of Philosophy Was Covered
The Faculty of Philosophy of CU is one of the few
buildings that comprises traditional and modern architecture. A team of architects created a unique glass
roof over an open atrium in the middle of the building.
Pg 22
EuroEnviro First Time in Slovakia
PhD students from the Department of Natural Ecology
of CU organized a popular symposium on environment
“EuroEnviro” which takes place in a different country
each year. It is a forum for European students to swap
opinions on different environmental topics. Pg 24
Blatnica with Rare Plants
Students of the Department of Botany of CU attended
a terrain exercise from botany in Blatnica in May. Participants could see rare flowers and plants. Pg 25

Learning should be an Experience
Gever Tulley from USA is an original educator who
thinks that parents who protect their children too
much are actually harming their development. Students of psychology from CU had a chance to meet
and talk to him on 25 May. Pg 26
European Evenings
The Faculty of Social and Economic Sciences of
CU has been organizing movie nights about Europe
and Europeans for students since 2004. Afterwards
they discuss important European matters. Pg 27
20 Years of Medicine Ethics and Bioethics
The Faculty of Medicine of CU has been educating its students in a subject “Medical Ethics” for 20
years. The article reflects the history of the subject.
Pg 28
Psychology-Religious Aspects of Interpersonal
Communication
Students of the Faculty of Evangelical Theology of
CU studied a subject that connected psychological and religious aspects of communication thanks
to the cooperation with the Faculty of Medicine of
CU. Pg 29
Students Discussed USA Politics
Future English teachers hosted a press attaché,
Matthew Miller, from the USA Embassy on 28 March
who presented the political system of USA and presidential elections. Pg 32
Challenges in Defence
Leo G. Michel from National Defense University in
Washington visited Comenius University on 3 May
and discussed new challenges in defence of USA.
Pg 32
Advocates’ and Advocate Clerks’ Work
The alumni club of the Faculty of Law of CU organized an event for students where they met advocates
and advocate clerks who talked about their work.
Pg 33
Talents of Tomorrow for Future Work
Slovak students from different universities attended
a conference on 11 and 12 May where various companies presented students’ possibilities for their future jobs. Pg 33
Student Science and Scholarly Activities
The Faculty of Physical Education and Sports, the
Faculty of Natural Sciences, the Faculty of Medicine, the Faculty of Management and the Faculty of
Education of CU organized traditional student science and scholarly activities events during April and
May. Pg 34 – 36
Wall Paintings Dedicated to Students
The Faculty of Evangelical Theology of CU presented work of art on the walls to the public on 17 May.
The paintings are a gift to students, graduates and
an evangelical priest Eugen Lukáč. Pg 44
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SPRAVODAJST VO

Slávnostná inaugurácia

		

nástenných malieb na EBF UK

Vo vstupných priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
(EBF UK) boli 17. mája 2012 za účasti rektora UK prof. K. Mičietu,
vedenia a ďalších zástupcov univerzity, fakúlt UK, umelcov, predstaviteľov spoločenského života slávnostne odhalené nástenné
maľby umelcov Petra a Pavla Mesterovcov. Myšlienka umeleckej
fresky v reprezentatívnom priestore pred aulou vznikla v spolupráci
medzi EBF UK a Umeleckým združením Pegas z Komárna. Maľby
sú darom umelcov fakulte.
Umelecké dielo akademického maliara Petra Mestera, ktoré vytvoril spolu so svojím synom Pavlom v priebehu 4 týždňov je venované
absolventom a študentom fakulty, predstaviteľom umenia a spoločenského života pochádzajúcich z evanjelického prostredia a evanjelickému farárovi Eugenovi Lukáčovi.

Cyklus nástenných malieb nesie názov podľa poradia jednotlivých
výjavov Zákon – Dobrý Pastier – Evanjelium – Hu, hu, hu koktavá freska – Homage na Slávičie údolie. Centrálnym priestorom diela je stĺp
s vyobrazeným Kristom ako Dobrým Pastierom. Jedinečným spracovaním tejto témy je iste to, že Ježiša môže človek vnímať ako ukrižovaného Krista s rukami rozpätými na kríži, no zároveň ako Dobrého
pastiera, ktorý na pleciach nesie stratenú ovečku. Kristus takto spája
dve časti maľby, ktoré predstavujú Zákon s výjavmi zo Starej zmluvy
a slovami 23. žalmu „Hospodin je môj pastier“ na jednej strane a Evanjeliom s výjavmi z Novej zmluvy a slovami z Jánovho evanjelia „Ja som
dobrý pastier“ na druhej strane. Ďalšia časť maľby s názvom Hu, hu,
hu je oddelená a v jej pomenovaní sa skrýva skratka pre hudbu, humor
a humanitu. To, že medzi náboženským a sekulárnym sa nachádza
takáto medzera, symbolicky poukazuje na dve sféry, v ktorých človek
žije. No zároveň je tu vyjadrené aj to, že aj keď iným spôsobom a akoby oddelene, predsa len aj hudba či humor a humanita, resp. umenie
v tom najširšom zmysle slova, zdieľajú podobné poslanie a zodpovednosť za to, aký bude svet okolo nás. Ostatná časť umeleckého diela
prepája obrazy s prostredím, kde sú vystavené, teda Slávičím údolím,
ktoré v týchto miestach začína.
Venovanie malieb absolventom a študentom EBF UK, predstaviteľom umenia a spoločenského života z evanjelického prostredia a ev.
farárovi Eugenovi Lukáčovi, sa pretavilo do slávnostného programu

odhalenia a inaugurácie malieb. Podujatím prítomných slovom sprevádzala doc. Anna Zúriková-Predmerská. Za fakultu hostí privítal dekan
Dr. Ľubomír Batka. Za Umelecké združenie Pegas sa prihovoril jeho
riaditeľ JUDr. Peter Vámosi, ktorý je zároveň vnukom evanjelického
farára Eugena Lukáča. Vo svojej reči upozornil, že umelecké dielo
v komplexnosti nemožno pochopiť bez hlbšieho štúdia, zamyslenia a
pristavenia sa pri množstve malých i veľkých detailov. V tomto sa dá
objavovať paralela so životom človeka, ale aj duchovnou službou. Pozdravom za umelcov prítomných poctil významný spisovateľ a mysliteľ
Ivan Kadlečík. V jeho slovách zaznelo varovanie pred zvrátenými sklonmi dnešnej doby uspávať a otupovať naše vedomie a svedomie a snahami redukovať literatúru, hudbu a umenie len na jednofarebnú výrobu
a predaj „pohodových“ emócií. Umenie tým stráca to najdôležitejšie:
pravdu o existencii a cestu k nej. Popri vede a náboženstve je teda
podľa I. Kadlečíka aj umenie jedným zo spôsobov a smerov pátrania
po nekonečnom Bohu. Keďže sa tento mysliteľ a literát nemohol na
slávnosti zúčastniť osobne, jeho príhovor prečítal majster slova Juraj
Sarvaš. Za absolventov prítomných oslovil dlhoročný pedagóg a bývalý dekan profesor Igor Kišš. Profesor Kišš okrem iného spomenul,
že teológia a teológovia sa nesmú ukrývať pred svetom, ale „tri veľké
Hu – hudba, humor, humanita“, ktoré znázorňuje jedna časť umeleckého diela, majú svoje nezameniteľné miesto pre cirkev, teológiu a ich
pôsobenie vo svete.
Hudba – popri hovorenom slove a maľbe nezastupiteľná súčasť
slávnostnej chvíle – sa prítomným prihovorila v podobe skladieb Sarabanda od J. S. Bacha a Capriccio od G. Bacewiczovej v podaní husľového virtuóza Ewalda Danela. Celým podujatím účastníkov sprevádzal
aj Akademický spevácky zbor Ichthys z EBF UK pod vedením zbormajsterky K. Juríkovej, ktorý spoločenský program na začiatku uviedol
oslavnou piesňou Cantate Domino omnis terra od A. Grečaninova,
uprostred rozvinul hlavnú tému výtvarného diela zhudobnenou formou
23. žalmu Hospodin jest můj Pastýř od A. Dvořáka a záver oficiálnej
časti dotvoril skladbou od A. L. Pageovej inšpirovanej víziou ríše pokoja u proroka Izaiáša (Iz 11,6 – 9) Creation will be at peace.
Tieto maľby sa slávnostným odhalením stali súčasťou priestorov
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a sú otvorenou pozvánkou na
návštevu pre všetkých milovníkov moderného umenia.
Dávid Benka, prodekan EBF UK
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