e

iv

vy

ch

september 2013

á
od

ju
n

y

Číslo 1
za

rok
u 1955

S p ra v o d a

it

ského

d

rz

men
ko

www.uniba.sk/nu

Doktorand vytvoril unikátny model na
predpovedanie vývoja ceny elektriny

Fotoreportáž: povodne 2013
Čo nové na Mlynoch?

DUK 2013 absolvovalo 243 detí
Študenti praxujú v Univerzitnej lekárni
už 20 rokov

Japonský princ na univerzite
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Ed i t o r i á l

O kríze sa dnes hovorí stále, spravidla však v kategóriách ekonomických. Aj na univerzitách sa lamentuje
najmä nad nedostatkom peňazí. Zároveň však cítime, že koreň veci tkvie
hlbšie, že problémom nie sú bankové
špekulácie či konjunkturálne „zádrhele“ toho či onoho odvetvia, ale hlboká
kríza spoločnosti, ba celej civilizácie,
ktorá podľa všetkých indícií stojí na
prahu epochálnych zmien, aké historici
zvyknú nazývať zmenami paradigmy.
Slováci aj všetci Európania sú konfrontovaní so zásadnými zmenami či skôr stratou morálnych hodnôt,
kultúrnych premís, sociálnych štruktúr a historického vedomia,
čoraz väčšmi si uvedomujú protirečenia medzi zdôrazňovaním
ľudských práv na jednej strane a chabnúcou možnosťou tieto
práva a participáciu reálne uplatniť v čoraz odtrhnutejších rozhodovacích procesoch, výzvy i ohrozenia biotechnológií, ekológie,
globalizácie, rapídne sa meniaceho zloženia obyvateľstva kontinentu, miznúcich zásob energií, ktoré nás skôr či neskôr prinútia
premyslieť doterajšie spôsoby života. Človek stráca elementárne
duchovné a materiálne istoty, jeho vieru v priamočiary pokrok a
svetlú budúcnosť, ešte nedávno považovanú za axiómu, nahradila
rastúca existenčná neistota, relativizácia, fragmentácia poznania,
strach z budúcnosti, život v krátkozrakom znamení hic et nunc.
Slovo kríza pochádza z gréckeho krinein a znamená oddeľovať, rozlišovať. Už starí Gréci teda vedeli, že kríza je prechodným
momentom, kedy sa niečo láme, kedy treba pozorne analyzovať,
a tak správne pochopiť a uchopiť. Aj slovo kritika má príznačne
ten istý jazykový koreň. Komu inému má pripadnúť táto úloha,
keď nie univerzite? Tomuto vznešenému produktu európskeho
kresťanského stredoveku, ktorého úlohou bolo byť „vysokou
vežou myslenia a poznania“? Dnešná európska univerzita je od
tohto ideálu vzdialená. Za hlasných odvolávok na temer zideologizovaný diktát kvality ju už desaťročia zvonka tlačia do reforiem,
ktorých výsledkom je zväčšujúca sa vzdialenosť od jej poslania.
Symptómom problémov je rastúca byrokratizácia, záplava čoraz detailnejších a vzájomne si protirečiacich európskych a národných predpisov, v ktorých sa už nevyznajú ani ich tvorcovia,
energie míňané na správy o činnosti a projekty o projektoch a
diktát „trhovej orientácie“, pre univerzitu scestný nielen preto,
lebo veľká časť jej vedných disciplín a základný výskum ako taký
sú na ekonomickom trhu ťažko priamo uplatniteľné, ale aj preto, lebo je to sám „trh“, ktorý je v kríze. Rovnako poblúdené je
i kvantitatívne sploštenie tvorivého myslenia, podľa ktorého nie
je kreatívnym vedcom ten, ktorého myšlienky budú hodné prečítania aj o sto rokov, ale ten, ktorý vie zohnať peniaze a umne
kľučkovať v zákrutách sformalizovaných „scientometrických“
kritérií: teda publikovať v správnom rozsahu, v správnom časopise, nie málo vyzretých textov s komplexnou argumentáciou,
ale veľa rýchlo spísaných čriepkov. Môj starý profesor, ktorý ma
pred štvrťstoročím priviedol na Viedenskú univerzitu a jej bývalý
rektor Richard G. Plaschka tento vývoj predvídal a jeho úvahy sa
aj po desaťročiach oplatí prečítať. Našťastie pre neho už nie je
na tomto svete a v akademickej súťaži, pretože by v nej stroskotal. Za svojich hviezdnych rokov nezvykol dávať do tlače viac než
jednu štúdiu do roka a na svojom poldruhatisícstranovom opus
magnum, dodnes medzinárodne považovanom za základnú referenciu, si dovolil pracovať celých dvadsať rokov...
Keď chce dnešná univerzita – a teda aj tá naša, ktorá sa právom považuje za prvý dom v štáte – plniť svoje základné poslanie a stať sa miestom kreatívneho a komplexného myslenia, ktoré stojí nad hranicami systému, a preto dokáže rozpoznať jeho
poruchy, pomenovať ich a hľadať východiská, musí sa vymaniť
z kazajky, do ktorej ju navliekli mimouniverzitné systémové tlaky
a stať sa opäť tým, na čo bola predurčená: miestom kritickej reflexie opportune importune, teda padni komu padni.
prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD.
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Špičkové vedecké
tímy UK patria

vo svojom odbore
k najlepším na svete
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
prostredníctvom Akademickej rankingovej a
ratingovej agentúry (ARRA) identifikovala ako
prvá vysoká škola v Slovenskej republike svoje
špičkové vedecké tímy. Výsledky štúdie prezentované 12. júna 2013 za prítomnosti ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana
Čaploviča potvrdzujú, že vedci UK patria k európskej a svetovej elite.
„Naším zámerom bolo získanie výpovedných
údajov pre ďalšiu cielenú podporu vedeckej činnosti v záujme dosahovania budúcich pozoruhodných a úspešných výsledkov. Vo vede totiž nie
vždy platí, že podpora priemerného prostredia
automaticky prinesie adekvátne zlepšenie. Práve vytváranie lepších podmienok pre špičkových
vedcov a vedecké pracoviská prináša očakávaný
efekt v podobe špičkových a nadpriemerných výsledkov,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Zdôraznil, že získané výsledky a dáta
potvrdzujú význam a nezastupiteľné postavenie
vedy a výskumu na najväčšej slovenskej univerzite a vyzdvihol, že niektoré jej vedecké kolektívy
dosahujú vo svojom odbore výsledky na svetovej
úrovni. „O tom svedčí aj fakt, že máme špičkové
tímy, ktoré patria v počte citácií na publikáciu medzi najlepšie 0,1 % v odbore na svete a ďalšie,
ktoré patria do najlepšieho svetového 1 %,” dodal
s uznaním rektor UK. V oblasti prírodných a lekárskych vied bolo na UK identifikovaných 14 špičkových a 12 nadpriemerných kolektívov.
Prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium prof. MUDr. Dušan
Meško, PhD., považuje za dôležité zaradenie výsledkov štúdie ARRA do súvislosti s ďalšími komparatívnymi faktormi a umiestneniami UK v hodnotiacich rebríčkoch. Zdôraznil, že napr. podiel
UK na publikačnej činnosti SR v rokoch 2006
– 2011 tvorí 26 %, podiel zahraničných karentovaných publikácií voči VŠ SR vykazoval v roku
2010 – 37 % a podľa Essential Scientific Indicators (ESI) patrí UK v počte publikácií medzi 12 %
a v počte citácií medzi 17 % najlepších spomedzi
5252 výskumných inštitúcií k 31. 12. 2012.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušan Čaplovič považuje štúdiu ARRA za podnetnú a inšpiratívnu, s významnou pridanou hodnotou pre ďalší rozvoj vedy a výskumu. V tejto
súvislosti by privítal, keby si takúto myšlienku a
príklad Univerzity Komenského osvojili aj ďalšie
slovenské vysoké školy.
redakcia

Zľava: rektor UK Karol Mičieta, minister školstva Dušan
Čaplovič, prorektor UK Dušan Meško a predseda ARRA
Juraj Barta. Foto: Vladimír Kuric

>>

14 špičkových
kolektívov z UK

13 nadpriemerných

kolektívov z UK

tvoria tímy okolo
týchto odborníkov:

• prof. Balgavý a prof. Devínsky
(FaF UK)
• prof. Hianik (FMFI UK)
• prof. V. Kováč (PriF UK)
• prof. Lux (PriF UK)
• prof. Matejčík (FMFI UK)
• prof. Moczo (FMFI UK)
• prof. Noga (PriF UK)
• prof. Plecenik (FMFI UK)
• prof. Povinec (FMFI UK)
• prof. Sitár (FMFI UK)
• prof. Tatár (JLF UK)
• doc. Tokár (FMFI UK)
• prof. Toma (PriF UK)
• prof. Urban a doc. Neogrády
(PriF UK)

tvoria tímy okolo
týchto odborníkov:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. Breza (LF UK)
doc. Celec a doc. Šebeková (LF UK)
prof. Černák (FMFI UK)
prof. Dobrota a prof. Lehotský (JLF
UK)
prof. Ďuračková (LF UK)
prof. Hutta a doc. Masár (PriF UK)
prof. M. Kováč (PriF UK)
Dr. Matúš a doc. Kubová (PriF UK)
prof. Soják a doc. Ostrovský (PriF
UK)
doc. Ševčík a doc. Marák (PriF UK)
prof. F. Šimko (LF UK)
prof. Tomáška a prof. Nosek (PriF
UK)
prof. Turňa a prof. Kádaši (PriF UK)

Na UK vytvorili
unikátny model na

predpovedanie
vývoja ceny elektriny
Na najväčšej a najstaršej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského v Bratislave (UK)
– vytvorili unikátny model, prostredníctvom ktorého je možné predpovedať dopyt a cenu elektrickej energie. Jeho autorom je študent doktorandského štúdia Fakulty managementu UK Mgr.
Ján Smoleň. Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu liberalizáciu trhu s elektrinou v Európe a zavádzanie obnoviteľných zdrojov (veterných či solárnych elektrární) začína byť táto téma čoraz
aktuálnejšia aj v tomto odvetví.
„Vďaka tomuto nástroju by mali ušetriť jednak výrobcovia a obchodníci s elektrinou, veľkí odberatelia, ale v neposlednom rade i domácnosti,“ hovorí o prínose modelu jeho autor Mgr. Ján Smoleň.
Ako dodáva: „Model môže byť, samozrejme, zaujímavý aj pre regulátora, keďže poukazuje na množstvo trendov a zákonitostí, ktoré je možné na trhu sledovať.“
Inovatívnosť prístupu spočíva nielen v tom, že model na predpovedanie cien elektriny na veľkoobchodnom trhu priamo vychádza z modelu na predpovedanie dopytu, ale taktiež i v tom, že pri
vytvorení oboch modelov sa brali do úvahy viaceré inovatívne prvky. Medzi ne patria napríklad faktor
nízkych a vysokých teplôt zvyšujúcich dopyt po elektrine či zakomponovanie odstávok jadrových
blokov, ktoré zvyšujú ceny elektriny, keďže zvyšujú nároky na výrobu z ostatných zdrojov.
„V súčasnom období, keď sa hľadajú úspory vo všetkých oblastiach, je významné vytvorenie modelu, ktorý tomu napomáha,“ vyjadruje uznanie prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Podobný model bol pôvodne uplatnený v aerolíniách, keďže výrobcovia elektriny majú s leteckými prepravcami spoločný nadmieru dôležitý faktor neuskladniteľnosti produktu. Trh s elektrickou
energiou má, samozrejme, vyššie uvedené špecifiká. Časti modelu študenta UK, predovšetkým
v oblasti predpovedania dopytu po elektrine, boli už overované aj v praxi – v spoločnosti Slovenské
elektrárne – so záverom, že tento model predpovedá dopyt lepšie ako externé riešenie, ktoré bolo
používané v minulosti.
Michal Jurina
Foto: Vladimír Kuric
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Vyberáme z programu rektora UK
3. 6.

– Rektor UK prof. Karol Mičieta prijal na pôde UK významného slovenského vedca pôsobiaceho v USA Jána Vilčeka. (Viac v Našej
univerzite č. 10/2013.)

4. 6. – 6. 6.

– Zúčastnil sa na medzinárodnej rektorskej konferencii a odovzdal
Pamätnú medailu UK českej Univerzite Palackého v Olomouci pri
príležitosti 440. výročia jej založenia.

7. 6.

– Na stretnutí so štátnym tajomníkom Ing. Chudobom a ministerkou zdravotníctva JUDr. Zvolenskou prerokoval návrh „Zmluvy
o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy“ medzi lekárskymi fakultami UK a univerzitnými nemocnicami.

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o „Správe o stave
školstva na Slovensku“.
- Zúčastnil sa na uvedení knihy „Interná medicína“ od editorov doc.
Sone Kiňovej a prof. Ivana Hulína na Lekárskej fakulte UK. (Viac
na strane 40.)

17. 6.

– Pri príležitosti zasadnutia Vedeckej rady Európskej rady pre výskum sa zúčastnil na konferencii pod názvom „European funds for
excellent researchers“.

18. 6.

– Rektor UK a primátor mesta Bratislavy doc. Milan Ftáčnik podpísali dohodu o spolupráci na projekte Letnej bratislavskej univerzity
seniorov.

10. 6.

– Predsedal zasadnutiu Vedeckej rady UK, ktorá pokračovala zasadnutím Kolégia rektora UK.
- Odovzdal Striebornú medailu UK doc. Martinovi Činovskému,
akad. mal., ArtD., ktorý pôsobí na Pedagogickej fakulte UK. Ocenenie získal za dlhodobú pedagogickú činnosť, za vynikajúce výsledky ocenené na úrovni svetových, európskych a domácich súťaží v oblasti známkovej tvorby a dôstojnú reprezentáciu UK doma
i v zahraničí.

- Rektor UK prijal pozvanie na slávnostné podujatie pri príležitosti
60. výročia založenia SAV, na ktorom bola ocenená aj Univerzita
Komenského v Bratislave. (Viac na strane 11.)
- Prijal pozvanie na slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia
podpísania Zmluvy o dobrom susedstve a spolupráci medzi Ukrajinou a SR v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

19. 6.

11. 6.

– Zúčastnil sa na zasadnutí finančnej komisie AS UK, ako aj na
zasadnutí Predsedníctva AS UK.

12. 6.

– Za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa zúčastnil na prezentácii špičkových vedeckých
tímov UK v Rektorskej sieni UK.
- Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady STU.
- Zúčastnil sa na rokovaní s ministerkou zdravotníctva JUDr. Zvolenskou, kde pripomienkoval návrh „Zmluvy o praktickej výučbe
a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy“ predložený Ministerstvom zdravotníctva SR.
- V Aule UK otvoril verejné vystúpenie predsedu Európskej rady
Hermana Van Rompuya, predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka na tému „Vízia pre Európu - ako úspešne kráčať po ceste?“. (Viac na strane 10.)

13. 6.

– Zúčastnil sa na diskusii rektorov a dekanov s ministrom školstva,

– Privítal na UK účastníčky súťaže Slovenka roka 2013 – doc.
Elišku Kubíkovú, prof. Annu Zuzanu Dubničkovú, prof. Silviu Mihálikovú a prof. Tatianu Štefanovičovú. Zablahoželal im k významnému úspechu v súťaži a poďakoval za reprezentáciu univerzity.
- Zúčastnil sa na tlačovej konferencii k 11. ročníku projektu Detská
Univerzita Komenského v Divadle Aréna.
- Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK.
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Vyberáme z programu rektora UK
20. 6.

– Spolu s dekanom LF UK prof. Labašom prerokovali na stretnutí
s ministrom školstva návrh „Zmluvy o praktickej výučbe a zriadení
špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy“.

21. 6.

– Zúčastnil sa na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom
„Čaro vedy sa začína v škole“, ktorá sa konala na PriF UK.

24. 6.

– Prijal pozvanie na stretnutie pri príležitosti 20. výročia nadviazania diplomatických vzťahov s Japonskom.

25. 6.

– Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 20. výročia
členstva Slovenskej republiky v Európskej organizácii pre jadrový
výskum – CERN.
- Prijal pozvanie na vernisáž fotografií s názvom „Po stopách sv.
Cyrila a Metoda“ v Slovenskom národnom múzeu na Bratislavskom hrade.

26. 6.

– V rámci oficiálnej návštevy Slovenska prijal na pôde UK japonského princa s princeznou Akišino a udelil mu Veľkú zlatú medailu
UK za upevňovanie priateľských vzťahov medzi Japonskom a Slovenskom, ako aj za rozvíjanie spolupráce v oblasti vedy, výskumu a
vzdelávania a podporu štúdia japonológie na najstaršej a najväčšej
slovenskej univerzite. (Viac na strane 7.)
- Pri príležitosti Dňa Univerzity Komenského privítal na divadelnom
predstavení v Divadle Aréna zástupcov akademickej obce.

5. 7.

– Zúčastnil sa na cyrilo-metodskej národnej púti v Nitre pri príležitosti jubilejného 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie.
– Zúčastnil sa na programe duchovného slova a hudby v evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom.

8. 7.

– V priestoroch Študijného a kongresového strediska v Modre-Harmónii slávnostne otvoril 23. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry. (Viac na strane 18.)

9. 7.

– Zúčastnil sa na rokovaní s ministerkou zdravotníctva SR JUDr.
Zuzanou Zvolenskou k „Zmluve o praktickej výučbe na špecializovanom výučbovom pracovisku“.

11. 7.

– Na stretnutí u primátora Bratislavy rokoval o ďalšom rozvoji a
stratégii pre Bratislavu „Mesto vedy“ a o možnosti čerpania štrukturálnych fondov v období 2014 – 2020.
- Prijal pozvanie veľvyslanca Francúzska na Slovensku Jean-Marie
Bruna na oslavy pri príležitosti výročia dobytia Bastily.

25. 7.

– Zúčastnil sa na slávnostnom ukončení 23. ročníka Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry, kde spolu s riaditeľkou Centra
ďalšieho vzdelávania UK PaedDr. Jankou Chládeckou, PhD., odovzdal absolventom osvedčenia. (Viac na strane 18.)

30. 7.

– Na Veľvyslanectve Poľska sa zúčastnil na stretnutí pri
príležitosti ukončenia diplomatickej misie pridelenca
obrany a prvej radkyne.

21. 8.

– Za účasti štátnych a politických predstaviteľov sa zúčastnil na pietnej spomienke na obete 21. augusta 1968,
pri príležitosti 45. výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. (Viac na strane 6.)
- U primátora mesta Bratislavy sa zúčastnil na pokračujúcich rokovaniach na tému bratislavskej výnimky pre čerpanie štrukturálnych fondov na nasledovné programové
obdobie.

23. 8.

27. 6.

– Zúčastnil sa na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom
„Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania“ na PriF UK.

1. 7.

– Rektor UK prijal pozvanie veľvyslanca USA na Slovensku Theodora Sedgwicka pri príležitosti 237. výročia Dňa nezávislosti Spojených štátov amerických.
- Zúčastnil sa na oslavách pri príležitosti vstupu Chorvátskej republiky do Európskej únie.

3. 7.

– V Aule UK otvoril 11. ročník Detskej Univerzity Komenského
(DUK) a zúčastnil sa na slávnostnej imatrikulácii malých študentov.
(Viac na strane 14.)

– V Aule UK slávnostne ukončil 49. ročník letnej školy
Studia Academica Slovaca. Certifikát o absolvovaní školy si prevzalo 154 priaznivcov slovenčiny z 35 krajín sveta. (Viac
v budúcom čísle.)

28. 8.

– Na stretnutí so zástupcami univerzitných nemocníc a Lekárskej
fakulty UK rokoval o príprave Zmluvy o praktickej výučbe na špecializovanom výučbovom pracovisku.
- V Aule UK sa zúčastnil na slávnostnej promócii malých študentov
11. ročníka DUK. (Viac na strane 14.)
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: OVV RUK (1, 3);
zdroj: www.bratislava.sk (2);
Vladimír Kuric (4)
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Vojská
zastavili
demokratický vývoj
nielen
v Československu
Holandský filozof Erasmus Rotterdamský sa v 16. storočí vo svojom Žalospeve
mieru (Querela Pacis) odvoláva na Cicerov
výrok o zákonoch (či múzach) mlčiacich v
čase vojny „silent leges inter arma“, ktorý znie a vyvoláva zimomriavky aj v známej
piesni Karla Kryla zo šesťdesiatych rokov
minulého storočia „Král a klaun“: „inter
arma silent musae“.
Osudná augustová noc v roku 1968
však v Československu umlčala múzy nie
v čase vojny, ale v čase mieru. Sovietske
tanky prerušili náš sen o pravde, ľudskosti
a slobode. Ten s nami snívali aj naši spoluobčania, ktorým vpád vojsk Varšavskej
zmluvy vzal to najcennejšie – život. Som
presvedčený, že aj dnes, po štyridsiatich
piatich rokoch je dôležité a nevyhnutné
pripomínať si tieto skutočnosti. Možno o to
viac, že nie všetci príslušníci mladej generácie si uvedomujú cenu, ktorú sme museli
za vytúženú slobodu zaplatiť a považujú ju
za samozrejmosť.
Nielen aktuálny vývoj v Sýrii či Egypte,
v krajinách arabskej jari, ale aj nie tak dávne
udalosti v nám blízkych štátoch bývalej Juhoslávie či ďalších častiach sveta, svedčia
o tom, že to zďaleka taká samozrejmosť nie
je. A dokazuje to aj pamätná tabuľa s menami troch nevinných obetí, ktoré zahynuli
pri historickej budove našej národnej alma
mater. Michail Gorbačov na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary v roku
2002 povedal, že demokratické tendencie
v šesťdesiatych rokoch v Československu
boli také silné, že by pravdepodobne inšpirovali aj ďalšie štáty vtedajšieho sovietskeho bloku. Vojská Varšavskej zmluvy tak
podľa neho nezastavili len demokratický vývoj v Československu, ale v celej strednej
a východnej Európe.
Univerzita Komenského nesúca vo svojom názve meno Jána Amosa Komenského
je pomyselným reprezentantom jeho posolstva, ktoré nám pripomínajú slová „je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená
silou poznania“. Aj v mene tohto posolstva
a v mene historickej pravdy neprestáva byť
aktuálnou požiadavkou získanie originálu
tzv. pozývacieho listu s podpismi členov
KSČ, na základe ktorého vojská Varšavskej
zmluvy obsadili naše územie. A aj v mene
tohto odkazu Univerzita Komenského pred
piatimi rokmi na tomto mieste iniciovala
osadenie novej – pravdivejšej – pamätnej
tabule obetiam paľby sovietskych okupantov: Danke Košanovej, Stanislavovi Sivákovi a Jánovi Holíkovi. Česť ich pamiatke!
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK

Pred Univerzitou Komenského
sa konala spomienka na okupáciu

Foto: OVV RUK

Vedenie Univerzity Komenského, Konfederácia politických väzňov Slovenska, predstavitelia NR SR,
hlavného mesta i bratislavskej mestskej časti Staré Mesto si pripomenuli 45. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Dňa 21. augusta 1968 tu zahynuli Danka Košanová, Stanislav
Sivák a kpt. Ján Holík.
Pietnou spomienkou, na ktorej položili k pamätnej tabuli vence, si prítomní uctili obete streľby spojeneckých vojsk počas okupácie.
Na pietnej spomienke sa zúčastnili aj župan Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, starostka mestskej časti Staré Mesto Tatiana Rosová, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec, ako aj ďalší významní činitelia.
redakcia

Váš príbeh
Po obsadení ruskými vojskami v roku 1968 boli okupanti vybavení informáciami, že
hlavné hniezdo kontrarevolucionárov je na Univerzite Komenského. Vojaci počas okupácie 21. augusta dôkladne prehľadali každú miestnosť v budove a dvaja vojaci prišli aj
do bytu, kde bývala moja prateta s manželom Mária a Marcel Svoradovci (pozn. red.:
v súčasnosti tam sídli Podateľňa RUK). Ten byt mal zvláštnosť v tom, že existovali dvere
z bytu priamo na vrátnicu. Boli zamknuté a celé desaťročia sa nepoužívali. Dokonca zo
strany vrátnice boli zakryté skriňou.
Vojaci, keď zbadali podozrivé dvere, chceli do nich vojsť. Keďže sa nedali otvoriť,
namierili na ne samopaly, aby ich rozstrieľali. Len s námahou sa tete podarilo vysvetliť,
že to sú tie isté dvere, ktoré sú vo vrátnici za skriňou. Jeden z vojakov šiel s ňou na vrátnicu, odtlačil skriňu a búchal do dverí s výkrikom: „Ty slúšaješ?“. Až keď druhý vojak
z opačnej strany dverí (v byte) odpovedal súhlasne, upustili od streľby.
Ľubomír Sestrienka
Foto: Ladislav Bielik
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Študenti japonológie sa stretli

s cisárskym párom

Pre študentov japonológie UK bol 26. jún 2013 výnimočný. Stretli sa s japonským princom
a princeznou Akišino v rámci ich oficiálnej návštevy Slovenska. Pri tejto príležitosti udelil rektor
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., japonskému princovi Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského – za upevňovanie priateľských vzťahov medzi Japonskom a Slovenskom, ako aj za
rozvíjanie spolupráce v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania a podporu štúdia japonológie na
najstaršej a najväčšej slovenskej univerzite.

Ruská profesorka
Vera Mityagina
navštívila UK
Začiatkom júna 2013 navštívila Fakultu
managementu UK (FM UK) Prof. Vera Mityagina, DrSc., z Volgogradskej štátnej univerzity
v rámci medzinárodnej spolupráce pri riešení
projektov na FM UK. Profesorku prijal dekan
FM UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,
a prodekan FM UK pre zahraničné styky doc.
RNDr. Michal Greguš, PhD.

Foto: Vladimír Kuric

Súčasťou návštevy japonského princa Fumihita a princeznej Kiko na UK bolo aj stretnutie so
študentmi japonológie z Katedry východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK, ktorá poskytuje
toto štúdium ako jediné akademické pracovisko v Slovenskej republike.
Štvrtáci a druháci predstavili cisárskemu pár svoju katedru a tí, ktorí absolvovali študijný pobyt
v Japonsku, im priblížili svoje skúsenosti. Princ Fumihito sa napríklad zaujímal o ich názory na
mesto a prefektúru Šizouka, z ktorej pochádza jeho žena princezná Kiko. Cisársky pár sa tiež
pýtal na témy bakalárskych a diplomových prác študentov. Ako dar odovzdali študenti japonským
hosťom sprievodcu po Slovensku a slovenské rozprávky ručne viazané v koži, ktoré sami preložili.
Nechýbali medzi nimi Soľ nad zlato, Ako išlo vajce na vandrovku či Popolvár – hnusná tvár.
„Pre nás študentov japonológie bolo stretnutie životnou skúsenosťou, lebo princa a princeznú
za celý život nestretne ani väčšina Japoncov. Je to záležitosť, ktorú budem hovoriť asi aj svojim
vnúčatám,“ podelil sa o svoj zážitok študent 4. ročníka Maroš Krajkovič.
Rektor UK poukázal na spoločné črty oboch krajín a doplnil, že sa máme čím inšpirovať: „Naša
úcta a obdiv patria spolupatričnosti, odhodlaniu a statočnosti japonského ľudu pri vysporiadavaní
sa s katastrofálnymi následkami zemetrasenia a cunami pred dvoma rokmi. Inšpirovať sa však
môžeme aj zdravým spôsobom stravovania – sú to práve občania Japonska, ktorí patria k najdlhšie sa dožívajúcim obyvateľom našej planéty. A inšpiráciou sú pre nás aj podnety v oblasti vedy a
vzdelávania.“
Princ a princezná Akišino spolu s vedením UK navštívili Botanickú záhradu UK, kde symbolicky
zasadili sakuru. 							redakcia

Slovenčina, Kórea a UK
Vydavateľstvo UK spolu s ďalšími tromi slovenskými vydavateľstvami (SPN, VSSS a SFÚ) ochotne pomohlo rozšíriť slovenskú knižnicu na Kórejskej univerzite cudzích jazykov (Hankuk
University of Foreign Studies) v Kórei, a to poskytnutím odborných knižných titulov, najmä z oblasti lingvistiky. Výberovo
spomeňme aspoň: Používanie jazyka, Slovenčina a čeština,
Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk, Slovenčina pre cudzincov, Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny a iné. Venované
publikácie zamerané na slovenskú literatúru, históriu i umenie
umožnia kórejským študentom okrem jazyka lepšie spoznávať
i slovenské reálie.
Zľava: lektor Radoslav Ďurajka, vedúci
Publikácie boli univerzite odovzdané veľvyslancom SR
katedry prof. Inchon Kim, veľvyslanec
v Kórei (Dušan Bella) pri oslavách 20. výročia vzniku saSlovenska v Kórei Dušan Bella
mostatnej Slovenskej republiky i nadviazania jej diplomatických vzťahov s Kórejskou republikou a zároveň v rámci 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda
na územie dnešného Slovenska.
Slovenčina, ktorá sa na Katedre českých a slovenských štúdií vyučuje popri češtine od roku 2004,
tak získala lepšie podmienky na výučbu. Pracovníci katedry i študenti slovenského jazyka veria, že sa
vzájomná spolupráca bude prehlbovať, napríklad pri poskytovaní štipendií.
Mgr. Radoslav Ďurajka,
doktorand Katedry slovenského jazyka FiF UK a súčasný lektor v Kórei

Počas zaujímavého programu v Bratislave sa
stretla aj so študentmi z FM UK, ktorým predstavila svoju univerzitu. „Som veľmi milo prekvapená rozsahom medzinárodných aktivít
Fakulty managementu UK. Veľké množstvo
slovenských študentov absolvuje študijné
pobyty v zahraničí, čo výrazne posilňuje ich
šance uplatniť sa v medzinárodnej konkurencii v Európe,“ poznamenala profesorka Vera
Mityagina.
Štátna univerzita vo Volgograde momentálne
ponúka študijné pobyty pre zahraničných
študentov prostredníctvom rôznych výmenných
programov, ako napríklad DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst). V blízkej
budúcnosti sa plánuje zapojiť aj do európskeho
programu Erasmus Mundus, ktorý podporuje
mobilitu študentov aj v krajinách, ktoré nie
sú členskými štátmi Európskej únie, teda aj
v Rusku.
Na stretnutí sa hovorilo aj o stále narastajúcom význame znalosti ruského jazyka. Jeden
zo slovenských študentov poznamenal, že kým
jeho rodičia mali počas štúdia ruštinu ako povinný jazyk, v prípade generácie súčasných
študentov je to hlavne angličtina, a ruština sa
dostala istým spôsobom do úzadia. Na to profesorka Vera Mityagina reagovala, že o ruštinu je
každý rok čoraz väčší záujem. Jej slová potvrdila
aj vyučujúca ruského jazyka Mgr. Emília Charfaoui, CSc., z FM UK, ktorá tento školský rok
zaznamenala rekordný záujem našich študentov
o ruský jazyk.
Študenti tiež navrhli, ako by mohla v bu
dúcnosti fungovať spoluprácu medzi Fakultou
managementu UK a Univerzitou vo Volgograde.
Jednou z možností by mohol byť letný kurz
ruského jazyka, ako aj možnosť absolvovať
štúdium na tejto univerzite v meste Volgograd,
ktoré sa nachádza na najdlhšej európskej rieke
Volga.
Maroš Demovič, študent FM UK
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Na UK vzniklo Centrum výskumu
starnutia a civilizačných ochorení
Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK
(FTVŠ UK) založili Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení, ktoré bude skúmať využitie pohybu nielen ako prevencie,
ale aj potenciálnej hlavnej či doplnkovej liečby rôznych civilizačných ochorení a prejavov
starnutia. Dňa 24. júna 2013 sa konala jeho
prezentácia.
Náplňou centra bude skúmanie pohybovej aktivity vo vzťahu k prevencii, spomaleniu
starnutia, udržaniu dobrého fyzického stavu
v neskoršom veku, ale aj praktická aplikácia
pohybových programov pre rôzne cieľové kategórie ľudí – deti, seniorov, pacientov. „Význam pohybu pre zdravie je nespochybniteľný,
ale stále predstavuje výzvu pre ďalšie skúma-

Prezentácia Centra výskumu starnutia a civilizačných
ochorení za účasti pracovníkov centra Milana Sedliaka
a Janky Lipkovej

nie,“ povedala na prezentácii riaditeľka centra
doc. MUDr. Janka Lipková, PhD.
Pozitívny efekt pohybu bol potvrdený v terapii, ale aj liečbe viacerých chorôb ako kardiovaskulárne ochorenia, hypertenzia, metabolické ochorenia, diabetes, obezita, osteoporóza
či dokonca očné ochorenie glaukóm.
Centrum bude pokračovať aj v riešení projektu „Mobilita v starobe“, ktorý je zameraný
na zlepšenie kvality života seniorov nad 65
rokov. Projekt, ktorý má charakter základného i aplikovaného výskumu, rieši fakulta
od roku 2008. „Probandi – seniori absolvovali dvojmesačný intervenčný tréningový
program zameraný na zlepšenie ich svalovej
sily a koordinácie, čím sa dosiahlo uľahčenie
vykonávania denných aktivít, akými sú vstávanie zo stoličky, chôdza po schodoch, nastupovanie do dopravných prostriedkov, ale
aj zníženie rizika pádov,“ vysvetľuje vedecko-výskumná pracovníčka FTVŠ UK PaedDr.
Veronika Tirpáková, PhD. Doteraz zistené
poznatky budú v ďalšej fáze aplikované pri
onkologických ochoreniach. Skúmať sa opäť
budú nielen vonkajšie prejavy zlepšenia sily a
kondície, ale aj vnútrobunkové mechanizmy
terapie a intervencie.
Okrem riaditeľky sa na činnosti centra podieľajú vedúci sekcie biomechaniky a motoriky
človeka Mgr. Ján Cvečka, PhD., vedúci sekcie

Prístroj leg-pressového typu na meranie svalovej sily
dolných končatín je svetovým unikátom. Druhý podobný prístroj využívajú vo Viedni.

fyziológie a molekulárnej biológie Mgr. Milan
Sedliak, PhD., ale aj doktorandi a ďalší pracovníci FTVŠ UK v závislosti od momentálne riešenej problematiky.
Technické vybavenie pochádza čiastočne
z vlastného vývoja centra a sčasti ide o štandardné diagnostické prístroje. Činnosť je financovaná prevažne z prostriedkov získaných
pro
stredníctvom zahraničných a domácich
grantov. „Vznik takéhoto centra na našej univerzite je prirodzenou reakciou na aktuálny
trend vo vede a výskume orientovaný na využívanie pohybovej aktivity ako terapeutického
prostriedku pri liečbe a prevencii civilizačných
ochorení,“ konštatuje rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD.
redakcia
Foto: OVV RUK

Európske dokumentačné
stredisko na UK ocenené
Na Univerzite Komenského pôsobí od
roku 1991 Európske dokumentačné stredisko (EDS), ktoré je súčasťou Knižnice
Právnickej fakulty UK. Svojou činnosťou
podporuje a rozvíja vzdelávanie a výskum v oblasti európskej integrácie, tak
ako je to zakotvené v Dohode medzi Európskou Komisiou a Právnickou fakultou
UK. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia
Európskej komisie v SR, oznámil v máji
rektorovi UK Karolovi Mičietovi listom,
že oceňuje prínos tohto centra a najmä
prácu PhDr. Anny Bágeľovej, ktorá bola
zodpovedná za organizáciu a činnosť
EDS od jeho vzniku.

EDS sprístupňuje dokumenty,
ktoré vydáva vydavateľstvo EÚ v Luxemburgu a poskytuje výpožičné
služby, informácie a konzultácie. Používatelia majú k dispozícii technické
vybavenie Knižnice PraF UK. Vstup
do EDS je podobne ako do knižnice
možný s čitateľským preukazom.
Stredisko disponuje viac ako 15 500 dokumentmi na prezenčné štúdium, medzi ktorými čitatelia nájdu monografie, periodiká,
legislatívu či judikatúru EÚ, ako aj pracovné
dokumenty inštitúcií EÚ. „Ide o jedinečnú
zbierku dokumentov Európskej únie,“ hovorí
Dr. Anna Bágeľová. Čitatelia tu nájdu úplnú zbierku právnych predpisov EÚ od roku
1992, ako aj plné texty rozsudkov súdov
Európskej únie za roky 1992 – 2008. „V rokoch 1995 – 2001 sme vydávali špecializovaný časopis Európsky trend, ktorý mal
veľký význam v čase aproximácie národného
práva s európskou legislatívou,“ dopĺňa Dr.
Bágeľová.
Služby EDS využívajú predovšetkým študenti Právnickej fakulty UK, ktorých najviac
zaujímajú tematické skupiny európska integrácia a inštitúcie EÚ, pracovné a sociálne
právo, súťažné právo či medzinárodné vzťahy.
Okrem študentov PraF UK majú o služby EDS

záujem aj študenti iných fakúlt UK, študenti
iných univerzít, pedagógovia, ako i odborná
verejnosť.
Od roku 1991 využilo služby EDS približne
4 400 používateľov. „V posledných rokoch
pozorujeme zmenšujúci sa záujem o služby
EDS. Je to spôsobené hlavne tým, že väčšina
dokumentov je dostupná na internete,“ hodnotí Dr. Anna Bágeľová. Množstvo literatúry o
európskych otázkach dnes vychádza aj v slovenčine, kým prevažná väčšina dokumentov
EDS je stále v angličtine. Práve preto sa EDS
snaží o to, aby sa čo najviac týchto informácií
dostalo do databázy VIRTUA v podobe aktuálnych článkov a elektronických kníh.
V roku 2013 si pripomíname 50. výročie
existencie siete Európskych dokumentačných centier, ktoré Európska komisia spustila
po prvýkrát v roku 1963.
Lenka Miller
Foto: OVV RUK
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Seniori si zlepšili

mobilitu

Odborníci z Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) pod vedením
prof. MUDr. Dušana Hamara, PhD., realizovali projekt Mobilita v starobe, ktorého
cieľom bolo zistiť, ako sa zlepšuje kvalita
života seniorov nad 65 rokov pri pravidelnom cvičení. Na tréning boli použité nové
metódy – elektronicky riadený prístroj
leg-pressového typu a elektrostimulácia
dolných končatín. Projekt financovaný
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa realizoval na FTVŠ UK
a vo Viedni u hlavného partnera projektu
Ludwig Boltzmann Institut.
„Mnohí ľudia majú názor, že silové cvičenia sú zlé pre zdravie. Dnes vieme, že to nie
je pravda. V poslednom čase sa odporúča,
aby sa aeróbne cvičenia kombinovali so
silovými,“ povedal profesor Hamar na prezentácii výsledkov projektu, ktorá sa konala
na FTVŠ UK dňa 19. júla 2013.
Po 65. roku života sa nielen znižuje sila
a zhoršuje rovnováha, rovnako rastie aj riziko úrazov. Až 30 % ľudí nad 65 rokov zažije
aspoň jeden pád v roku. U ľudí nad 80 rokov je to dokonca každý druhý. 10 % týchto pádov končí zlomeninou. Práve preto je
potrebné, aby si seniori obnovovali fyzickú
kondíciu, čo im prinesie nielen zlepšenie

sily, ale pomôže aj pri každodenných činnostiach, ako je chôdza po schodoch alebo cestovanie v MHD.
Cvičenia počas 8 týždňov absolvovalo
30 probandov nad 65 rokov, ktorí cvičili trikrát do týždňa. Spolu absolvovali 660
tréningov, 10 560 opakovaní na leg-presse
a 148 500 opakovaní na elektrickom stimulátore. Zároveň sa testovalo vstávanie zo
stoličky na rýchlosť a chôdza na čas.
Klinická štúdia dokázala, že tréning na
oboch prístrojoch zvyšuje silu dolných
končatín. Oba typy tréningu taktiež zvyšujú rýchlosť vstávania zo stoličky. Tréning na
leg-presse tiež zlepšuje statickú rovnováhu.
„Zo začiatku som po cvičeniach cítila únavu. Postupne sa to ale zlepšovalo
a nakoniec som bola rada, že som sa na
to dala,“ povedala účastníčka štúdie pani
Mária z Bratislavy. „Poviem úprimne, že mi

to aj chýba. Je pravda, že človek po tréningu získa väčšiu stabilitu a istotu v chôdzi,“
hodnotí pani Mária.
Profesor Hamar hovorí, že pozitívny dopad športu na zdravie človeka je nespochybniteľný. „Ľudia zvyknú hovoriť, že nemajú čas na cvičenie. Ja im však hovorím,
že čas netreba hľadať, treba si ho vyhradiť.
Tak, ako máme čas na umytie zubov, treba
si vyhradiť čas na cvičenie tak, aby sa naň
nesiahalo,“ radí odborník na telovýchovné
lekárstvo.
Pokračovanie projektu Mobilita v starobe
bolo schválené do konca roku 2014. Tentoraz budú cieľovou skupinou onkologickí
pacienti.
Lenka Miller
Foto: OVV RUK

v s k r at k e
Študenti Fakulty managementu UK
vymysleli projekt UniValue, ktorý už druhý
rok umožňuje študentom anonymne
hodnotiť svojich učiteľov. Odpovedať môžu
napríklad na to, čo sa im na predmete
páčilo, navrhnúť, čo by mohol pedagóg
zlepšiť, alebo napísať, či vyučujúceho
odporúča aj pre iných študentov.
V obchodnom dome Central sa počas
18. júna – 7. júla 2013 konala výstava
PHÄNOMENTA, ktorú organizovala Prírodovedecká fakulta UK a Magistrát Bratislavy, a dokázala, že veda a technika nemusia
byť len svetom plným vzorcov a náročných
teórií. Vystihoval ju citát: „Čo počujem, to

zabudnem. Čo vidím, to si pamätám. Čo si
vyskúšam, tomu rozumiem!“.
V Univerzitnej nemocnici Martin 28. júna
2013 otvorili centrum detskej intenzívnej
starostlivosti, ktoré sa zaradilo medzi najlepšie vybavené pracoviská pediatrie na
Slovensku. Nahradí tak provizórnu prevádzku na Klinike detí a dorastu Jesseniovej lekárskej fakulty UK.
Pri príležitosti 1150. výročia príchodu
Cyrila a Metoda na územie Slovenska sa
na Slovensku konala aj putovná výstava zostavená z nových výtvarných diel od
dvanástich umelcov. Medzi nimi boli peda-

gógovia z Pedagogickej fakulty UK Alojz
Drahoš a Stanislav Harangozó, ako aj študentka Kristína Honzírková. 21. júla bola
otvorená výstava v evanjelickom kostole v
Modre-Kráľovej a 11. augusta v nemeckom
evanjelickom kostole v Modre.
Slovenským vedcom sa podaril unikátny objav. Zistili, že čistá voda so zníženým
deutériom, čiže ťažkým vodíkom, môže
liečiť kardiovaskulárne ochorenia a vysoký
cholesterol. Výskumom, ako budú rakovinové bunky reagovať na takúto vodu, sa
chce zaoberať Lekárska fakulta UK.
NUNU
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Predseda Európskej rady
diskutoval na UK o vízii Európy

V Aule UK sa dňa 12. júna 2013 uskutočnilo verejné vystúpenie predsedu Európskej
rady Hermana Van Rompuya, predsedu vlády
SR Roberta Fica a podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka na tému: Vízia pre
Európu - ako úspešne kráčať po ceste?
Podujatie v rámci Národného konventu o
Európskej únii zorganizovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a
Centrum pre európske záležitosti v spolupráci
s Univerzitou Komenského v Bratislave.
„Aká je vízia našej spoločnej Európy? Prospešná a zrozumiteľná pre občana. Spravodlivá pre podnikateľov. A čitateľná pre vládu,“
povedal premiér SR Robert Fico. Užitočnosť
členstva v EÚ demonštroval na príklade protipovodňového systému, ktorý bol z 85 % financovaný zo zdrojov EÚ.
Rektor UK Karol Mičieta si myslí, že univerzity by mali zohrávať väčšiu úlohu aj v politickom
a spoločenskom živote krajiny. „My, predstavitelia akademickej obce, vedci, výskumníci či pedagógovia spoločne s našimi študentmi vidíme

budúcu Európsku úniu ako učenú a múdru európsku rodinu, ktorá svojim deťom – občanom,
poskytuje špičkové vzdelanie, vytvára nové pracovné miesta, celosvetovo konkurencieschopné prostredie a stáva sa čoraz lepším miestom
pre život,“ predstavil víziu pre Európu rektor.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák vyzval akademickú
obec na diskusiu a odkázal na webovú stránku
Národného konventu UK (www.konvent.sk),
kde je možné zasielať námety a odporúčania.
„Angažovanie sa mladých ľudí, študentov, považujem za obzvlášť dôležité. Únia bude len
takou, akí sú jej občania, takou, akú si ju my
spravíme. Verím, že aj vďaka vašim príspevkom
bude aktívna,“ apeloval Lajčák.
Herman Van Rompuy poznamenal, že Slovensko zažilo za posledné štvrťstoročie veľké
zmeny, týkajúce sa jeho vzťahu k Európe. Rok
2014 bude trojnásobnou príležitosťou na oslavu. Pripomenieme si totiž 25. rok slobody, 10.
rok v Európskej únii a 5. rok od vstupu do eurozóny.
Kríza zasiahla do všetkých oblastí života Európanov. Podľa prieskumov sú Európania viac

náchylní na nezamestnanosť ako občania iných
štátov sveta. Práve čo najnižšia nezamestnanosť je prioritou Európskej únie. Rompuy uviedol, že všetky európske krajiny sa zaviazali, aby
mladí ľudia v období štyroch mesiacov po skončení školy nezostali bez práce, vyššieho vzdelania alebo školenia. „Potrebujeme dať tomuto
záväzku reálne kontúry v podobe konkrétnych
krokov,“ konštatoval.
V závere podujatia odovzdal rektor UK predsedovi Európskej rady Pamätnú medailu UK.
redakcia
Foto: Vladimír Kuric

Vedeli ste, že časopis Naša univerzita vychádza od roku 1955 a je najstarším univerzitným časopisom na
Slovensku? Prvé číslo vyšlo 23. septembra 1955. Ak máte chuť prečítať
si, o čom sa písalo v minulosti, stačí
kliknúť na www.uniba.sk/?archivNU.
Vďaka úsiliu Archívu UK, ktorý zabezpečil naskenovanie všetkých čísel
Našej univerzity, a Centru informačných technológií UK, ktoré uverejnilo
dokumenty na webe, je možné prehliadať jednotlivé čísla komfortne
v počítači. Doteraz to bolo možné
len fyzicky v Archíve UK, ktorý uchováva všetky vydania za posledných
60 rokov.
NUNU

Prieskum čítanosti
časopisu Naša univerzita
Čítate časopis Naša univerzita?
Ohodnoťte, aká je podľa vás úroveň
obsahu, grafického spracovania, ako aj
jednotlivých rubrík. Pomôžete nám tak
neustále pracovať na zlepšení. Dotazník obsahuje 4 otázky.

www.uniba.sk/nu/prieskum
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SAV ocenila

aj Univerzitu Komenského
Slovenská akadémia vied (SAV) si dňa 18. júna 2013 pripomenula 60. výročie založenia. Pri tejto príležitosti ocenila osobnosti spoločenského života,
bývalých predsedov tejto inštitúcie a viaceré univerzity. Medzi pozvanými hosťami bol aj rektor UK Karol Mičieta.
Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili prezident SR Ivan Gašparovič, predseda vlády Robert Fico, členovia vlády, funkcionári univerzít, akademici a
ďalší hostia. Predseda SAV Jaromír Pastorek sa pri tejto príležitosti okrem
iného poďakoval všetkým vedcom a kolegom z univerzít za rozvíjanie vedy a
nadšenie pre ňu, ktoré odovzdávajú svojim nasledovníkom.
Na stretnutí ocenili významné osobnosti spoločenského života a 7 slovenských univerzít, medzi nimi aj Univerzitu Komenského v Bratislave.
redakcia
Foto: Juraj Broš, zdroj: www.sav.sk

Slovenskú slavistku
ocenila Bulharská akadémia vied
Bulharská akadémia vied (BAV) udelila vedúcej Katedry slovanských filológií FiF UK doc. PhDr. Márii Dobríkovej, CSc., vyznamenanie za zásluhy o rozvoj bulharistiky. Odovzdala jej ho
riaditeľka Cyrilo-Metodského vedeckého centra BAV doc. Slavia Barlievová 15. mája 2013 na Bratislavskom hrade, kde sa
pri príležitosti 20. výročia nadviazania diplomatických vzťahov
medzi Bulharskou republikou a Slovenskou republikou a 1150.
výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu uskutočnili
dve podujatia – prednáška doc. Barlievovej „Sv. Cyril a Metod“
a otvorenie výstavy „Na počiatku bolo písmeno“ pripravenej Dr.
Majou Ivanovou a Dr. Desislavou Najdenovou, pracovníčkami
Cyrilo-Metodského centra BAV.
Na otvorení výstavy a na odovzdávaní vyznamenaní popredným
osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj bulharistiky a o šírenie bulharského jazyka, literatúry a kultúry, sa zúčastnili významní hostia – veľvyslankyňa Bulharskej republiky v SR Margarita Ganevová, podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková, predstavitelia Pravoslávnej
a Katolíckej cirkvi, zahraniční diplomati akreditovaní na Slovensku, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave Elena Arnaudová,
riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV doc. Peter Žeňuch,
vedeckí, pedagogickí a kultúrni pracovníci, študenti.
Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj bulharistiky udeľuje BAV zahraničným odborníkom v oblasti bulharistiky za výnimočnú vedeckú
a pedagogickú činnosť jazykovedcom, literátom, historikom, archeológom, paleoslavistom, odborníkom na bulharské umenie a kultúru.
Medzi ocenenými boli v minulosti aj významní vedci ako prof. Roland
Walter Marti alebo prof. Hana Gladková.
Doc. PhDr. M. Dobríková, CSc., prednáša bulharistické jazykovedné disciplíny. Venuje sa predovšetkým slovanskej porovnávacej frazeo
lógii a paremiológii. Publikovala štúdie a odborné články s frazeologickým zameraním. Vydala monografiu Vlastné meno ako komponent
slovenských a bulharských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií), v spoluautorstve s Marinelou Vlčanovou napísala
učebnicu Základy bulharčiny. Teória a prax. Bola spoluriešiteľkou
grantového projektu KEGA Frazeologická terminológia a grantového
projektu VEGA Bulharsko-slovenský slovník I (A-K), participovala na
medzinárodnom projekte Slavenska frazeologija.
Aktuálne vyznamenanie je už tretím ocením práce doc. M. Dobríkovej. V roku 1998 získala pamätnú medailu ministra kultúry Bulharskej
republiky za prínos k rozvoju a šíreniu bulharskej kultúry na Slovensku
za organizáciu historicky prvej medzinárodnej slovakisticko-bulharistickej konferencie Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy
a za editorstvo zborníka z konferencie. Druhú medailu ministra kultúry
Bulharskej republiky dostala v roku 2003 za vysokoškolskú učebnicu
Základy bulharčiny. Teória a prax.

Vyznamenanie prichádza v predvečer osláv 50. výročia otvorenia
študijného odboru bulharistika a 90. výročia lektorátu bulharského jazyka na Filozofickej fakulte UK, ktoré si pripomenieme v akademickom
roku 2015/2016.

Doc. PhDr. Márii Dobríkovej, CSc., v mene Katedry slovanských
filológií FiF UK blahoželáme k vyznamenaniu a prajeme veľa energie
pri plnení ďalších pracovných úloh.
PhDr. Jana Huťanová, CSc., FiF UK

Dňa 29. 5. sa na Bratislavskom hrade konal slávnostný koncert pri príležitosti
bulharského sviatku Dňa slovanského písomníctva a kultúry. Pri tejto príležitosti
veľvyslankyňa Bulharskej republiky v SR Margarita Ganevová vyznamenala
vynikajúcich odborníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovensko-bulharských vzťahov.
Je sympatické, že ocenila aj dve študentky bulharistiky Katarínu Ščepkovú a Romanu Rýdzu so želaním ďalších úspechov v štúdiu.
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Senát schválil výročné
správy o činnosti
a hospodárení
Akademický senát UK (AS UK) na poslednom zasadnutí v minulom akademickom roku dňa 19. júna 2013 schválil
Výročnú správu o činnosti UK za rok 2012, Výročnú správu
o hospodárení UK za rok 2012 a Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2013. Schválil aj základné vnútorné predpisy
– Dodatok k Štatútu UK a Študijný a Štipendijný poriadok.

Štvrtina doktorandov študuje na UK
Univerzita v roku 2012 ponúkala 693 študijných programov v 3 stupňoch štúdia. Počet študentov klesol o 208 na 27 592. Napriek tomu na
UK študovalo 13,41 % všetkých slovenských študentov, čo predstavuje väčší podiel ako v minulom roku. Opäť sa zvýšil počet zahraničných
študentov, a to na 2267, čo predstavuje 8,2 % všetkých študentov UK
a 22,3 % všetkých zahraničných študentov na slovenských vysokých
školách. Takmer štvrtina (24 %) všetkých doktorandov na Slovensku
študuje na UK.
UK minulý rok absolvovalo 7440 študentov na všetkých 3 stupňoch
štúdia. Podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave k septembru 2012 boli ako dlhodobo nezamestnaní (nad 9 mesiacov) vedení iba 23 absolventi.
V oblasti vedy a výskumu UK získala UK spolu 5 670 888 eur v rámci
projektov VEGA, KEGA, APVV a ostatných domácich projektov a grantov. Na podporu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov boli
udelené Granty UK v hodnote 302 300 eur.
Na UK pracovalo o 30 zamestnancov menej ako v predošlom roku
– 4367, vrátane 1921 vysokoškolských učiteľov a 444 výskumných zamestnancov. Na UK pôsobilo 284 profesorov a 434 docentov.
Priemerný plat zamestnanca UK dosiahol v minulom roku 1007,38
eur, čo je nárast o 34,11 eur. Priemerný plat vysokoškolského učiteľa
bol 1256,28 eur (nárast o 44,35 eur), pričom priemerný plat profesorov
dosiahol výšku 1 859,66 eur (nárast o 54,44 eur).

Opäť kladný hospodársky výsledok
V oblasti hospodárenia dosiahla univerzita kladný hospodársky výsledok, ktorý predstavuje 3,88 miliónov eur po zdanení. Dotácie zo
štátneho rozpočtu tvorili 90 miliónov eur, z toho bolo 1,32 miliónov eur
kapitálovej dotácie.
UK dosiahla výnosy 141,20 miliónov eur z hlavnej činnosti a 3,63 miliónov eur z podnikateľskej činnosti. Vlastné výnosy v hlavnej činnosti
tvorili 43,30 miliónov eur a vlastné výnosy v oboch činnostiach tvorili
46,93 miliónov eur.
Náklady v hlavnej činnosti boli 137,93 miliónov eur, v podnikateľskej
činnosti 2,99 miliónov eur.

UK má nový študijný
a štipendijný poriadok
Akademický senát UK schválil v intenciách novely zákona o VŠ kľúčové predpisy UK. Schválením dodatku č. 2 k Štatútu UK rozhodol, že
odborní zamestnanci nebudú viac patriť do akademickej obce. Po novom akademickú obec UK tvoria len vysokoškolskí učitelia, výskumní
pracovníci, ktorí sú s UK alebo jej súčasťou v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas, a študenti. V dodatku sa tiež ustanovuje oficiálny názov UK a jej súčastí aj v iných jazykoch ako angličtina
a latinčina. Pribudli oficiálne názvy v nemčine, francúzštine, španielčine
a ruštine.
AS UK schválil nový Študijný poriadok UK a Štipendijný poriadok UK,
v ktorých zmeny oproti pôvodným poriadkom vyplývajú z novely vysokoškolského zákona. Senát schválil tiež 15 žiadostí o prenájom nehnuteľností a vyhlásil doplňujúce voľby do AS UK, ktoré sa uskutočnia od 23.
9. 2013 do 15. 11. 2013.
Na uvoľnené miesto v Správnej rade UK navrhol rektor prof. K. Mičieta vymenovať riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. AS UK udelil rektorovi súhlas na jeho vymenovanie.
NUNU
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Výtvarná súťaž
pre študentov UK:
Novoročný grafický list
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., vypisuje pre študentov Univerzity Komenského
súťaž o najlepší novoročný grafický list, ktorý bude prílohou
pozvánky rektora UK na Vianočný koncert 2013.
Podmienky súťaže:
Téma súťaže: novoročný pozdrav
Trvanie súťaže: od 23. septembra do 25. októbra 2013
Do súťaže budú prijímané diela spracované technikou:
1. perokresba tušom (čiernobiela, prípadne kolorovaná akvarelom)
2. sieťotlač (čiernobiela, prípadne farebná)
3. lept (jednofarebný)
4. počítačová grafika
Formát obrazovej časti (tlačovej dosky) – 11 x 15 cm na výšku,
formát papiera A5
Výtvarné práce je potrebné poslať do 25. októbra 2013 na adresu:
Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta UK, Račianska
57, 813 34 Bratislava – v obálke s označením: „Súťaž – Novoročný
grafický list“
Odborná komisia KVV PdF UK, ktorá bude zasadať 30. októbra
2013, vyhodnotí 10 najlepších prác a určí prvé, druhé a tretie miesto.
Odmena za 1. miesto: 100 €
2. miesto: 70 €
3. miesto: 40 €
Odborná komisia predloží
10 najlepších prác vedeniu
Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré z nich vyberie
grafický list vhodný ako novoročný pozdrav rektora UK.
Vybraná grafika nemusí byť totožná s ocenenými prácami, v
tom prípade autorovi prislúcha
odmena 100 €. V prípade, ak
žiadny návrh neuspeje, ostávajú v platnosti len odmeny pre
študentov za prvé, druhé a tretie miesto.
Víťazné dielo z minulého roka
od Kataríny Bordánovej

UK na dvoch veľtrhoch

Univerzita Komenského sa v októbri aktívne zúčastní na dvoch slovenských veľtrhoch vzdelávania, ktoré sú určené záujemcom o štúdium
na vysokej škole. 8. – 10. októbra sa bude prezentovať na Akadémii
2013 v AEGON aréne NTC (Príkopová 6, Bratislava). Predstaví sa tu
všetkých 13 fakúlt UK. Na veľtrhu Gaudeamus v Nitre (výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón F) sa zúčastní 15. – 17. októbra Univerzita
Komenského, ktorú bude zastupovať Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK.
NUNU
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spravodajst vo

UK a povodne 2013
Pracoviská Univerzity Komenského sa tiež museli začiatkom júna popasovať s povodňami, ktoré najviac zalarmovali
Bratislavu medzi 4. – 10. júnom 2013.

Zo Švédskych domkov sa museli vysťahovať ubytovaní 6. júna, preventívne bola
vypnutá elektrická energia. V nedeľu 8. júna sa mohli študenti nasťahovať späť.

Švédske domky vrátane tenisových dvorcov zatopilo, voda sa však nedostala do
interiérov. Došlo len k minimálnym škodám na majetku UK.

Vysokoškolský internát Družba UK hlásil priesakovú vodu v celej kanalizácii areálu,
ktorú nepretržite odčerpávali záchranné zložky. Po záplavách pracovníci odstraňovali nanesené bahno.

V Botanickej záhrade UK nedošlo ku škodám na rastlinách. Zatopená bola
andezitová skalka a rozlial sa rybník.

Škody na technológii a zariadení zatopenej čerpacej stanice v Botanickej záhrade
UK, ktorá slúžila na zavlažovanie areálu, sa odhadujú na 6000 eur. Bude ju potrebné nanovo vybudovať na bezpečnom mieste.

Porovnanie hladiny vody v rokoch 2002 a 2013.

Spodná voda v Lodenici UK zaliala hangár a dielňu. Protipovodňová hrádza však
vydržala nápor vody. Z bezpečnostných dôvodov bola odpojená elektrická energia
6. – 9. júna. Pracovníci Lodenice UK po povodniach odpratávali nánosy bahna.

Priesakovú vodu z Lodenice UK odčerpávali cca 25 hadicami pracovníci záchranných zložiek.

LM

Foto: Konštantín Baláž, Matúš Kováčik, Ľubomír Lauko, Jaroslav Bella
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V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa dňa 28. augusta 2013 konala
posledná prednáška a slávnostná promócia malých študentov 11. ročníka Detskej Univerzity Komenského (DUK). Diplomy o absolvovaní si prevzalo 243 detí.

Detskú Univerzitu Komenského

absolvovalo 243 detí

Prečo a ako

?

vzniká obývateľná planéta
Najpravdepodobnejšou teóriou o
vzniku Zeme sa javí model Veľkého
tresku. „Tento model potvrdzujú aj
pozorovania: rozpínanie sa vesmíru,
žiarenie kozmického pozadia a koncentrácia vodíka a hélia v kozme,“
povedal jadrový fyzik Jozef Masarik,
dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, vo svojej prednáške dňa
14. 8.
Vznik slnečnej sústavy

Hmota sa po výbuchu nerozdelila rovnomerne. Aj vďaka gravitačným silám vznikali
zhluky – hviezdy. V nich dochádzalo k fú
ziám. Zjednodušene je to, ako keby sme
do jedného jadra vodíka vhodili druhé jadro
a prekonali pritom odpudivé sily – vznikne
jedno jadro hélia a uvoľní sa pri tom veľké
množstvo energie. Pôsobením gravitačných
síl tieto procesy pokračujú až po vznik jadier
železa. Potom sa už nemá čo spájať, keďže
v jadrách železa sú najväčšie vnútrojadrové sily. Výsledkom uvedených procesov je
zväčšovanie hviezdy. Nakoniec vybuchne
ako supernova a rozmetá svoje časti na
všetky strany.
Vo výbuchu supernovy sa uvoľnia aj
neutróny zachytené jadrami, ktoré sa potom rozpadnú – jeden neutrón sa premení
na protón a vznikne prvok, ktorý v periodickej sústave prvkov nasleduje za železom –
nikel. Jedna taká supernova vybuchla, vznikla hmlovina, kde hmota bola nerovnomerne
rozmiestnená. Táto hmota sa začala dávať
dokopy a vznikla slnečná sústava.

Ako teda vznikla Zem?

Keď protóny narazili do jadra vodíka, hnali
ich ďalej od Slnka, a tak vznikli planéty ako
Jupiter, Saturn a ďalšie, ktoré sú v plynnom
stave.
Planéty s pevným povrchom (napr. Zem)
sú bližšie k Slnku. Príčinou je, že častice zo
slnečného vetra narazili do železa, s ktorým
nepohli. Úlomky a plyny po výbuchu supernovy sa zrážali a z menších vznikali väčšie,
navzájom sa priťahovali, až nakoniec vznikli
planéty.

Čo je dôležité, aby vznikla
obývateľná planéta – Zem?

Optimálna vzdialenosť medzi Slnkom
a Zemou zabezpečuje dostatok energie,
a vďaka tomu máme vodu v tekutom stave.
Teplota je udržiavaná tým, že sa všetka energia nepohltí, ale odráža sa od zemského povrchu a je zachytená vďaka skleníkovému
efektu. Kyslík vznikol z vody rozloženej vo
vrchných vrstvách atmosféry. S rozmerom
Zeme súvisí rýchlosť otáčania sa okolo vlastnej osi vplývajúca na to, že niektoré prvky
odchádzajú zo Zeme (napríklad vodík). Dôležité je však, že Zem zachytila dôležité prvky, resp. zlúčeniny pre život – príkladom je
kyslík (je 16 x ťažší ako vodík).
Nevyhnutnou podmienkou života je voda,
ktorá sa na povrch planéty dostala prostredníctvom vulkanickej činnosti, ako aj z komét,
ktoré sú, zjednodušene povedané, ľad znečistený inými prísadami.
Michal Jurina

„Verím, že si z našej Detskej Univerzity
Komenského odnášate nielen množstvo
odpovedí na vaše zvedavé otázky, ale
aj radosť z dobrodružnej a vzrušujúcej
cesty poznávania a bádania. Prajem
vám, aby ste si aj v dospelosti zachovali niečo z príslovečnej detskej radosti,
fantázie, zvedavosti a hravosti,“ povedal
rektor UK profesor Karol Mičieta pri odovzdávaní diplomov.
Na podujatí sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva školstva SR Ing.
Štefan Chudoba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo,
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl
ministerstva školstva SR Peter Plavčan a
riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura.
Tento rok sa projekt uskutočnil od 3.
júla do 28. augusta. Imatrikulačný sľub
na začiatku a prvá prednáška, ako aj promócia na konci školy a posledná prednáška sa konali v Aule UK. Zvyšných sedem prednášok sa konalo vždy v stredu
v Divadle Aréna.
Okrem prednášok na deti čakali zaujímavé workshopy (architektonický, IT,
workshop v Slovenskej národnej galérii),
výlety a sprievodné aktivity. Malí študenti
navštívili aj elektráreň Mochovce či výrobný závod Volkswagen Slovakia.
Univerzita Komenského darovala absolventom populárno-náučné knihy Živá
symetria alebo Krajiny Zeme.
Lenka Miller
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Prečo musíme cvičiť
Vetou: „Život je pohyb – to je základná
životná premisa.“ začala svoju prednášku
pre deti v druhý júlový týždeň vedúca Katedry gymnastiky Fakulty telesnej výchovy
a športu UK Elena Strešková. Ako uviedla,
otázka „prečo musíme cvičiť?“ je stará
viac ako 5000 rokov.
Cvičenie je dôležité v každom veku, avšak
osobitne u detí, keďže obdobie 6 – 12 rokov
sa označuje ako zlatý vek motoriky. Začať
so športom možno s rodičmi, v škole alebo
v kluboch. A prečo teda musíme cvičiť?
• Aby sme boli zdraví – keď beháme, krv
sa okysličuje.
• Aby sme boli pekní – vďaka dobrému
držaniu tela. Dôležitým prvkom je chrbtica, ktorá má byť držaná svalmi. Celkovo

máme 639 svalov a 206 kostí.
• Aby sme boli silní – aby sme vedeli zvládnuť to, čo prináša bežný život.
• Aby sme boli veselí – pri športovaní sa
tvoria hormóny dobrej nálady a vznikajú
celoživotné priateľstvá.
• Aby sme sa niečo nové naučili a pripravili na život – šport nás naučí vyhrávať
a aj prehrávať, sebavedomiu i vytrvalosti
v práci.
Súčasťou zdravého životného štýlu je aj
zdravé stravovanie a vyhýbanie sa sladeným
nápojom, uviedla prednášajúca.
Praktickú ukážku estetiky zacvičila športová gymnastka Anna Bočková, diplomantka
prof. Streškovej. Nasledovala ukážka statickej gymnastiky, kde spolu s partnerom predviedla, ako dokáže ovládať svoje telo.

Mladí študenti a študentky sa pýtali na
rôzne športy. O tanci profesorka uviedla, že
je emotívny a krásny, ale má aj nedostatok,
a to, že rozvíja najmä dolné končatiny, a preto treba posilňovať aj horné končatiny. Plávanie je podľa profesorky Streškovej šport,
ktorý najviac okysličuje telo a navyše krásne
ho formuje.
Prednášajúca je tiež zástankyňou interakčného známkovania, čiže – tvoja dvojka
z telesnej nie je jej dvojka. Učiteľ má podľa
nej hodnotiť, čo sa žiak naučil a či sa chcel
niečo naučiť z telesnej výchovy. Hlavný zámer je, aby mali deti pozitívny vzťah k telesnej výchove.
Michal Jurina

Prečo mali piráti čiernu pásku cez oko
Témou o určovaní polohy zaujal deti
dňa 17. 7. Zbyněk Kubáček z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK.
Na určovanie polohy objektu na zemi sa
používajú GPS súradnice. Táto možnosť
určenia lokality je vhodná najmä vtedy, keď
nemáme možnosť určiť adresu (na mori, na
púšti), alebo ide o miesto, ktoré nepoznáme
a nemôžeme použiť opis okolia.
Napríklad súradnice Divadla Aréna sú
48,135696 a 17,114645. Určujú stupne
merané od stredu zemegule po rovnobežku
a poludník, ktoré prechádzajú bodom, na
ktorom leží divadlo. Prvý údaj určuje stupne
severnej zemepisnej šírky a druhý stupne východnej zemepisnej dĺžky.
Keďže obvod Zeme je približne 40 000 km
a kruh má 360°, vieme vyrátať, že ak sú dve
miesta od seba vzdialené o 1°, predstavuje to
vzdialenosť asi 100 km (presnejšie 111 km).
V minulých časoch bola pomocníkom ná-

morníkov (i pirátov) Polárka. Táto hviezda totiž
leží skoro presne nad severným pólom (teda
na predĺženej zemskej osi). Preto jej svetlo
dopadá na zemský povrch rovnobežne so
zemskou osou. Hviezda sa nachádza v súhvezdí Malého voza. Na zistenie zemepisnej
šírky na severnej pologuli stačí zmerať uhol,
pod ktorým vidíme Polárku. Na južnej pologuli
slúži na podobný účel tzv. Južný Kríž.
Toto meranie je však možné uskutočniť
len v noci, cez deň môže pomôcť pri meraní
Slnko. Na pravé poludnie treba zmerať uhol,
pod ktorým dopadajú slnečné lúče. Výpočet
zemepisnej šírky je komplikovanejší ako pri
využití Polárky. Počas roka sa totiž mení aj
uhol tzv. slnečnej deklinácie a treba použiť
tabuľku, z ktorej sa podľa aktuálneho dátumu dozvieme tento údaj.
Docent Kubáček deťom predstavil aj rôzne historické prístroje, ktoré sa používali na
meranie polohy, ako námorný či Davisov
kvadrant alebo Jakubova palica.

?

Prečo mali piráti čiernu pásku cez oko
sme sa nedozvedeli, ale už vieme, ako určovali polohu na šírom mori, kde sa v dávnych
časoch bez prístrojov mohli spoliehať len na
Polárku alebo Slnko. Aj to len za predpokladu, že nebolo oblačno...
Lenka Miller

O čom sa učili študenti
DUK v roku 2013?
Prečo je Bratislava hlavné mesto Slovenskej republiky? – doc. RNDr. Milan
Ftáčnik, CSc.
Prečo musíme cvičiť? – prof. PhDr.
Elena Strešková, PhD.
Prečo mali piráti čiernu pásku cez oko
a ako to súvisí s určovaním polohy na
mori?
– doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
Prečo auto nie sú len štyri kolesá? –
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
Prečo je možné sklo neustále recyklovať? – doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.
Prečo môže byť každý elektráreň? –
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Prečo a ako vzniká obývateľná planéta? – prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Prečo nemôžeme žiť bez chémie? –
prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.
Prečo sa bojíme vírusov? – prof. RNDr.
Jela Mistríková, DrSc.
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Prečo
nemôžeme

žiť
bez chémie?
Odpoveď na túto otázku hľadali študenti spolu s chemikom Štefanom Tomom z Prírodovedeckej fakulty UK dňa
21. augusta.
Deťom, z ktorých mnohé zatiaľ chémiu
v škole nemali, profesor Toma vysvetlil,
že chémia je všetko okolo nás. Každá hmota sa skladá z atómov. Niektoré
atómy majú väčšiu tendenciu spájať sa
s inými atómami, a tá súvisí s iným počtom elektrónov na valenčnej sfére. Spojením atómov vzniká molekula.
Príkladom chemických zlúčenín, s kto
rými sa denne stretávame, sú voda (H2O),
metán vo výfukových plynoch áut (CH4),
etén, potrebný napríklad na dozrievanie
ovocia (C2H4), alebo polyetylén, čiže
plast (CH2-CH2)n. Chemické zlúčeniny
sú potrebné napríklad aj na také bežné
veci, akou je farba populárnych džínsov.
Na ich farbenie sa pôvodne používal extrakt z rastlín alebo morských slimákov,
ale potreba farbiva v súčasnosti dosahuje až 20-tisíc ton ročne, a preto ju treba chemicky vyrobiť. Nazýva sa indigo.
Ďalšou chemickou zlúčeninou, ktorou sa
odievame, je vlákno spendex, používané
na výrobu legín či oblečenia cyklistov.
Jeho výhodou je, že sa dokáže natiahnuť
až o 600 % a vrátiť sa do pôvodnej dĺžky.
„Chémia skúma štruktúru látok i reakcie chemických zlúčenín. V súčasnosti
existuje približne 70 miliónov popísaných chemických zlúčenín,“ uviedol profesor Toma.
Vek človeka sa za posledných 100
rokov výrazne predĺžil. Oproti vtedy priemernému veku života 45 rokov sa dnes
človek dožije približne 70 rokov. Za tento fakt je tiež zodpovedná chémia, keďže
vďaka liekom vieme úspešne liečiť choroby, na ktoré sa kedysi zomieralo.
Lenka Miller

Prečo je Bratislava

?

hlavné mesto Slovenska

Tému o Bratislave a dôvodoch, prečo je práve toto mesto hlavným mestom Slovenska, nepredniesol nik iný ako primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý vystúpil v tomto
ročníku DUK ako prvý 3. 7.
Keď sa povie Bratislava, deťom ako prvé napadne Bratislavský hrad, Dunaj či sídlo
prezidenta. „Presne s hradom a riekou Dunaj sa spája aj dôvod, prečo bola spomedzi
slovenských miest ako hlavné mesto zvolená Bratislava,“ uviedol primátor. Pôvodne sa
uvažovalo aj s inými mestami ako Nitra či Turčiansky sv. Martin. Kľúčovou historickou
udalosťou bola bitka v roku 907 medzi Bavormi a Maďarmi, ktorú vyhrali Maďari, a Bratislava sa tak stala hraničným mestom uhorského kráľovstva.
Veľmi dobrý vzťah k mestu mal Žigmund Luxemburský, ktorý chcel z Bratislavského
hradu vybudovať najväčší hrad v strednej Európe a urobiť z neho cisársku rezidenciu.
Hoci sa mu to nepodarilo, zostala po ňom Žigmundova brána na hrade a erb mesta z roku
1436, ktorý Bratislava používa dodnes. Prešporok bol za hlavné mesto Uhorska vyhlásený uhorským snemom v roku 1536. Na trón zasadli Habsburgovci, ktorí tu panovali až
do roku 1918.
V novodobej histórii sa Bratislava stala hlavným mestom neoficiálne 4. februára 1919,
keď do mesta prišla československá vláda a Bratislava sa stala sídlom vlády. Oficiálne
ju za hlavné mesto vyhlásili v júni 1919 Versaillskou zmluvou. Medzitým sa mesto krátko
volalo Wilsonovo mesto.
„Nemohli by nezamestnaní upratovať ulice?“ Aj to bola jedna z otázok, ktoré zazneli
z publika po prednáške. Okrem toho chceli deti vedieť, či v Bratislave bude niekedy
fungovať metro, kedy bude dokončená električková trať na hlavnú stanicu alebo odkiaľ
pochádza názov Bratislavy.
Lenka Miller
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Prečo sa bojíme vírusov?

„... Lebo sú malé, bežným okom neviditeľné a sú všade okolo nás. Najviac ich je
v moriach a oceánoch,“ začala poslednú
prednášku DUK Jela Mistríková z Prírodovedeckej fakulty UK.

Názov vírus znamená jed, vychádzajúci
zo schopnosti vyvolať infekciu, keďže niektoré sa preslávili ako pôvodcovia veľkých
epidémií, napr. kiahne. Ich veľkosť je medzi
20 – 70 nanometrami (1 nm = 1 milióntina
milimetra). Majú rad vlastností, ktoré ich robia úplne bezbrannými. Predovšetkým je to
fakt, že sú odkázané na živú bunku, aby sa
mohli rozmnožovať. Patria medzi najjednoduchšie formy živej hmoty, ide o genetickú
informáciu chránenú bielkovinovým obalom
s receptormi (neobalené), iný druh má obal
a tretí druh sa nazýva bakteriofág.
V genetickej informácii je návod, ako sa
majú vytvárať kópie samého seba. Niektoré
vírusy môžu svoju genetickú informáciu do
bunky vložiť. Vírus naprogramuje bunku, aby
prestala robiť svoje bežné funkcie a začala
vytvárať jeho identické kópie.
To, ako dopadne vírusová infekcia, závisí
od imunitného systému. Organizmus si pre
istotu vytvorí protilátky, ktoré nás chránia do
konca života.
Šťastie praje len pripraveným
Všetky epidémie vznikli, pretože ľudstvo
nevedelo veľa o vírusoch a ako sa im brániť.

Celkovo poznáme približne 5450 vírusov,
z ktorých asi 500 vyvoláva ochorenia človeka. Pre prevenciu je dôležité poznať cesty
ich šírenia:
• Kvapôčková infekcia – šírenie prostredníctvom kašľa, kýchania, hlasného hovorenia. Prevencia: jednorazové
vreckovky, vyhýbať sa malým priestorom
s veľkým počtom ľudí.
• Fekálno-orálne – príkladom je hepatitída
A, čiže choroba špinavých rúk. Prevencia: hygiena.

• Krvou prenášané vírusy – k prevencii
patrí napríklad používanie rukavíc, opatrenia pri práci s krvou.
• Vírusy prenášané hmyzom – napr.
v 1954 sa v Rožňave vyskytla epidémia
kliešťovej encefalitídy z infekčného mlieka. Prevenciou pre takéto prípady je prevarenie mlieka a aj očkovanie ľudí.
Michal Jurina
Foto: Vladimír Kuric (1, 4, 5), Roman
Skyba (2, 3)

Povedali o Detskej Univerzite Komenského...
Docent Milan Ftáčnik:

Prednášalo sa mi veľmi dobre, lebo téma
Bratislavy a jej histórie je mi veľmi blízka,
napriek tomu, že mojím odborom je informatika. Prednášku som sa snažil robiť interaktívne a čo najviac zapájať študentov.
Veľmi ma prekvapilo, koľko z nich bolo
aktívnych, ale ešte viac ma prekvapili, čo
všetko o Bratislave vedeli. Bol to pre mňa
veľký zážitok a ďakujem veľmi pekne za
túto jedinečnú príležitosť.

Profesor Štefan Toma:

Prednášať na DUK bola pre mňa nová
a zvláštna skúsenosť. Na začiatku som musel dosť rozmýšľať, ako prednášať o chémii
deťom, ktoré pravdepodobne ešte o chémii nič (dobrého) nepočuli. Nakoniec som
sa rozhodol iba naznačiť, čo je to tá chémia
a zvyšok prednášky venovať tomu, aby som
im ukázal, kde všade sa (v dobrom) s chémiou, resp. produktmi chémie v živote stretávajú. Zo samotnej prednášky som mal
dobrý dojem a zdá sa, že sa deťom moja
prednáška aj páčila.

Profesorka Elena Strešková:

Mám veľmi dobrý dojem, lebo deti boli
zvedavé – toľko otázok dostanem málokedy. Bola som príjemne prekvapená, lebo
z otázok o konkrétnych športoch je vidieť,
že veľa detí športuje, čo je veľmi dobré.
Deti sú vo veku, keď môžu začať cvičiť
a športovať, a preto je dôležité, že dostali
túto informáciu. Veľmi nebezpečné je, keď
necvičia a ešte sa aj nezdravo stravujú.

Docent Zbyněk Kubáček:

Prednášalo sa mi veľmi dobre, horšie to
už bolo s odpoveďami na otázky, ktoré boli
niekedy nečakane ťažké. Môj dojem bol
rovnako dobrý ako z našich vysokoškolských študentov (čo treba chápať ako poklonu vysokoškolákom J). Človek sa rád
presvedčí, že všeobecne vyjadrenia typu
„dnešnú mládež už nič nezaujíma“ nie sú
až také všeobecne platné.

Profesor Jozef Masarik:

Malým študentom sa mi prednášalo
dobre. U väčšiny som videl záujem o moju
tému a potvrdila to aj diskusia. Študenti sa
pýtali otázky, ktoré sú aktuálne, o ktorých
sa hovorí medzi ľuďmi a ktorým je venovaná
pozornosť aj v serióznych médiách, ktoré
sa venujú popularizácii vedy a techniky.
Niektorí z tých, čo nestihli položiť svoju
otázku v rámci diskusie, sa pýtali narýchlo,
keď som im podpisoval indexy, čo tiež
vypovedá o ich zvedavosti a úprimnom
záujme. Aj keď mladší, myslím si, že boli
skupinou, ktorá vykazovala podobné
vlastnosti ako štandardné skupiny našich
vysokoškolských študentov.

Profesorka Jela Mistríková:

Otázky detí boli veľmi zaujímavé. Už pri
prvej prednáške na tohtoročnej DUK ma
udivili, ako všetko vedia a aké sú múdre
a zvedavé.
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Letná univerzita slovenského
jazyka a kultúry si našla
priaznivcov až v Japonsku
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského (CĎV UK) privítalo aj toto leto
80 priaznivcov slovenčiny z rôznych kútov
sveta. V poradí 23. ročník Letnej univerzity
slovenského jazyka a kultúry si našiel svoje
miesto v srdciach nadšencov, ktorí k nám
zavítali z ďalekého Japonska, Vietnamu, Kanady, Spojených štátov amerických, Brazílie,
Kazachstanu či Filipín. Na letnej univerzite
nechýbali ani Slováci z Chorvátska, Poľska,
Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Rumunska.
Na slávnostnom otvorení letnej univerzity,
ktoré sa konalo 8. júla 2013 sa prítomným
prihovoril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka
Chládecká, PhD. Po úvodných slovách zasadli
všetci študenti do školských lavíc a odštartoval
sa trojtýždňový maratón v znamení slovenčiny.
Náročná výučba bola doplnená spoznávaním najvýznamnejších historických, kultúrnych a prírodných krás Slovenska. Študenti
absolvovali trojdňovú exkurziu naprieč našou
krajinou. Na svojich potulkách navštívili Rajeckú Lesnú, Oravský Podzámok, Martin,
Banskú Štiavnicu, Harmaneckú jaskyňu, Terchovú. Účastníci mali možnosť spoznať blízke

okolie Modry-Harmónie,
kde boli počas celého
kurzu ubytovaní.
Účastníkov neminuli ani
tvorivé dielne, umelecké
zážitky a športové aktivity.
Pre aktívne slečny a dámy
bola pripravená ZUMBA –
obľúbený tanec v rytmoch
latino, pre dobrodružné Najmladším študentom letnej univerzity bol štrnásťročný Alexander z USA
povahy súťaž Hľadanie pokladu. Pre záujemcov o športové aktivity teni- Hupková z Ministerstva školstva, vedy, výskusový kurt, fitnescentrum, biliard, stolný tenis, mu a športu SR a Mgr. Oľga Nachtmanová,
volejbalové a petangové ihrisko či relaxovanie PhD., poslankyňa Národnej rady SR.
Absolventi letnej univerzity si prevzali
v saune.
Náročné vzdelávanie prinieslo ovocie v po- osvedčenia z rúk rektora UK a riaditeľky
dobe záverečného programu „Letná univerzi- CĎV UK. Naši študenti vymenili sladké leta má talent“, ktorý pre vzácnych hostí a pe- ňošenie za zdokonaľovanie sa v slovenčine.
dagógov pripravili samotní účastníci. Paródia Vzdelávanie počas letnej univerzity neznaznámej rozprávky Popoluška v podaní študen- menalo len získavanie nových poznatkov
tov z rôznych kútov sveta či detektívka Márie o Slovensku, ale aj množstvo zážitkov a
zo Srbska nenechali bez úsmevu ani jednu di- nadväzovanie nových priateľstiev. Aj učenie
vácku tvár. V závere kultúrneho programu bolo však môže byť zábavné, čoho dôkazom bol
pre divákov pripravené prekvapenie v podobe záverečný program pripravený účastníkmi
krstu básnickej zbierky „Ja“ umelca Ľubomíra letnej univerzity.
Rapoša. Krstnými rodičmi umelcovej literárnej prvotiny sa stali rektor UK, JUDr. Dagmar

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Slovenčina na každý
deň a slovenské
reálie už po tretíkrát
Kultúrne a prírodné dedičstvo celosvetového významu, historické pamiatky, spoznávanie nových miest, výučba slovenčiny,
vedomostné kvízy, získavanie nových priateľov. To všetko a ešte omnoho viac pripravili
lektori Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) pre 39 potomkov
Slovákov žijúcich v zahraničí.
CĎV UK, Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, pripravilo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
v posledný júnový týždeň v poradí už tretí ročník
vzdelávacieho programu Slovenčina na každý
deň a slovenské reálie. Takmer štyridsať krajanov žijúcich v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a
Rakúsku sa na jeden týždeň zišlo v Študijnom a
kongresovom stredisku CĎV UK Modra-Harmónia, aby si v prirodzenom slovenskom prostredí
obohatili svoju lexiku a zdokonalili sa v slovenčine, s ktorou sú naši krajania nútení hľadať neustále priamy kontakt.
Inováciou tohtoročného kurzu bolo zblíženie sa
so slovenským prostredím spoznaním osobitostí
kultúrnych a prírodných pamiatok zapísaných v
Zozname svetového dedičstva UNESCO. Prednáška o svetovom dedičstve UNESCO, interaktív-

ne jazykové cvičenia, krížovky a testy na overenie
teoretických vedomostí o Slovensku, premietanie
kultového slovenského filmu s následnou diskusiou – to všetko čakalo na študentov už v prvý
deň. Ťažiskom programu kurzu pre deti krajanov
bola už tradične trojdňová exkurzia po Slovensku, ktorej trasa tematicky viedla po kultúrnych
a prírodných lokalitách celosvetového významu.
Účastníci kurzu si tak mohli vychutnať atmosféru
najstaršieho baníckeho mesta na Slovensku, v
Hronseku navštíviť jediný drevený kostol svojho
druhu na Horehroní, na Spiši spoznať najrozsiahlejšiu hradnú zrúcaninu v strednej Európe, poprechádzať sa obcou Vlkolínec, ktorá predstavuje
najzachovalejší a najucelenejší urbanistický celok
pôvodných ľudových stavieb v strednej Európe.
V posledný deň mali účastníci možnosť dokázať, že Slovensko je krajina, ktorá im je skutoč-

ne veľmi blízka a ktorú poznajú možno aj lepšie
ako niektorí ich rovesníci, ktorí sa tu narodili.
Prvenstvo vo vedomostnom kvíze o Slovensku si
víťazný tím odniesol až po náročnom vyraďovacom kole. V ten deň si ho však za svoju jazykovú
zdatnosť zaslúžili všetci, keď sa v uliciach Modry
predbiehali v hľadaní odpovedí na zadané otázky a niektorých miestnych obyvateľov svojimi
pohotovými otázkami aj zaskočili. Po týždni pobytu na Slovensku si krajanskí študenti prevzali
osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho programu a opojení malebnosťou našej krajiny, ktorú
spoznali prostredníctvom exkurzie a výletov do
okolia, sa vrátili domov – vybavení lepšími jazykovými zručnosťami v slovenčine a veríme, že aj
s väčšou motiváciou propagovať náš jazyk a kultúru našej krajiny v ich domovských krajinách.
Mgr. Klaudia Báčkaiová, CĎV UK
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430 usmiatych tvárí alebo
			
prázdniny s CĎV UK
Leto si mnohí spájajú s predstavou rozpálených
pláží, mora a chladených nápojov... Niekto sa venuje sladkému ničnerobeniu, iný zdoláva vrcholy
kopcov a hôr. Tak či onak, každý z nás má iný
pohľad na ideálnu dovolenku. Naši študenti sa
rozhodli stráviť leto získavaním nových vedomostí
a spoznávaním najkrajších kútov Slovenska. Aj vy
ste si pomysleli: „Učiť sa a v lete...?!“ Prečo nie.
CĎV UK pripravilo zaujímavú ponuku vzdelávacích
programov pre rôzne vekové kategórie.
Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme zrealizovali vzdelávacie
programy pre mladých ľudí vo veku 15 až 18
rokov: Slovenčina na každý deň a slovenské reálie, Letná škola odevného dizajnu, Letná škola
tvorby krátkeho animovaného filmu, Bilingválna
škola slovenských reálií a anglického jazyka, Letná škola mladých informatikov. Samotné názvy
programov vypovedajú o kreativite, inovácii a aktuálnosti ponuky. Tieto programy boli určené pre
potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí. Účastníkmi boli študenti - krajania z Poľska, Ukrajiny,
Chorvátska, Rumunska, Srbska a Maďarska.
Študenti mali v mesiacoch jún až august možnosť výberu z ponuky tematicky orientovaných
programov, ktoré môžu napomôcť pri rozhodovaní výberu budúceho povolania. Všetky programy
však mali niečo spoločné: príjemnú atmosféru,
exkurzie po vybraných mestách Slovenska, nad-

väzovanie nových priateľstiev a v neposlednom
rade neopakovateľné zážitky. Pre záujemcov nad
18 rokov bol pripravený v poradí IV. ročník Školy
choreografie ľudového tanca. Program so sebou
priniesol spoznávanie mikroregiónu Podpoľania,
prípravu choreografie ľudových tancov a vystúpenie na folklórnych slávnostiach v Detve. Najväčšie
po
dujatie pod názvom Letný kurz slovenského
jazyka a kultúry absolvovalo takmer 80 študentov
z rôznych kútov sveta.
Popri ponuke pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme nezabudli ani na seniorov. V spolupráci
s Hlavným mestom SR Bratislavou pripravilo CĎV
UK III. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch sme
participovali aj na programe Detskej Univerzity
Komenského. Absolventi Jazykovej a odbornej
prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK pripravili
pre deti zaujímavé prednášky a workshopy. Naši
absolventi z Indonézie, Uzbekistanu, Japonska,
Kene a Beninu porozprávali študentom detskej
univerzity o tom, aká bola ich cesta na Slovensko,
o kultúrnych a spoločenských rozdieloch medzi
našou krajinou a krajinami, z ktorých pochádzajú.
Letná ponuka CĎV UK bola svojou pestrosťou
a prístupom tímu zamestnancov príjemným osviežením horúcich slnečných dní.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Bratislavskí seniori sa v lete venovali
nielen vnúčatám, ale aj vzdelávaniu
Aj vy ste si položili otázku, prečo sa vlastne
seniori vzdelávajú? Pretože majú záujem aj vo
vyššom veku získavať nové poznatky, nadväzovať priateľstvá, a tak prekonávať pocit osamelosti a oddialiť starnutie. Účasť na vzdelávacích
programoch a podujatiach im umožňuje zapájať sa do aktívneho diania v spoločnosti a byť jej
prirodzenou súčasťou. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského malo opäť česť
spolupracovať s Hlavným mestom SR Bratislavou na realizácii Letnej bratislavskej univerzity
seniorov.

Tretí ročník letnej univerzity sa niesol v znamení
zaujímavých historických a zároveň netradičných
tém. Seniori sú nároční poslucháči, preto CĎV UK
kládlo veľký dôraz na výber lektorov a odborných
tém. Na otvorení letnej univerzity, ktoré sa konalo
6. augusta 2013, sa prítomným prihovorili primátor
Bratislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., a riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.
Pre účastníkov letnej univerzity pripravili organizátori seniorom štyri odborné prednášky. Miestom
konania bola už tradične Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca. Záujem seniorov vyvolala prvá pred-

Letné vzdelávanie
v číslach
33 430 – študentov sa v lete vzdelávalo v CĎV UK
33 14 – toľko rokov mal najmladší
študent, ktorým bol Alexander
z USA
33 89 – rokov mala najstaršia študentka; bola ňou Lola z Bratislavy

Študenti Letnej univerzity
slovenského jazyka a kultúry

náška husľového virtuóza Petra Michalicu, ktorý
účastníkom porozprával o svojom vzťahu k hudbe,
o tom, čo hudba v živote človeka znamená, ako
i o liečivých účinkoch hudby. V závere prednášky
poctil majster Peter Michalica svojich priaznivcov
hrou na husliach. O dynamických procesoch prebiehajúcich na Slnku oboznámil seniorov známy
slovenský astronóm Vojtech Rušin. O Pomoháčskej Bratislave a prvých Habsburských panovníkoch sa účastníci dozvedeli viac z úst profesora
Jozefa Baďuríka, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Kontroverzná téma
bratislavské čarodejnice a bosorky v podaní doktorky Kataríny Nádaskej rovnako vzbudila pozornosť prítomných.
Narastajúci význam a dôležitosť letnej univerzity podčiarkuje skutočnosť, že počet ponúknutých
miest bol obsadený v priebehu niekoľkých dní
od okamihu uverejnenia informácie o organizácii
tretieho ročníka. Niektorí priaznivci dokonca zrušili termíny dovoleniek a presunuli starostlivosť
o vnúčatá. Samotní seniori sú myšlienkou letnej
univerzity nadšení najmä preto, že im umožňuje
aktívne tráviť čas. Možnosť stretnúť sa s významnými osobnosťami a zároveň sa dozvedieť niečo
nové je pre každého seniora príjemným letným
spestrením.
Veríme, že hlavné mesto SR Bratislava nezabudne na svojich seniorov ani v budúcom roku
a nadviaže na úspešné predchádzajúce ročníky
letnej univerzity pre seniorov. Rovnako dúfame,
že CĎV UK bude mať možnosť participovať na
realizácii projektu a ponúkne tak seniorom možnosť získavať vedomosti na vysokej úrovni z hľadiska posudzovania kvality vzdelávania.

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK
Foto: Vladimír Kuric
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Martinská letná detská
univerzita 2013

Čierna farba – „kráľovná“
tohtoročných promócií
Farbou tohtoročných promócií sa stala čierna. Takmer 40 %
absolventiek Univerzity Komenského v Bratislave (UK) si počas
tohtoročných promócií zvolilo spoločenské šaty čiernej farby. Vyplynulo to z prieskumu UK, ktorý bol zrealizovaný na vzorke 382
promujúcich absolventiek v Aule UK – v období od 1. do 22. júla
2013.

Centrum voľného času KAMARÁT a Jesseniova lekárska fakulta UK
v Martine otvorili v pondelok 8. júla 2013 pre deti Martinskú letnú detskú univerzitu (MLDU), päťdňové podujatie plné zaujímavých prednášok a kreatívnych workshopov.
Na 1. ročníku MLDU 2013 sa zúčastnilo 59 detí od 7 do 15 rokov,
ktoré boli rozdelené podľa veku na rytierov (najmladšie deti), drakov,
orlov a kráľov (deti, ktoré už absolvovali nultý ročník MLDU).
V prvý deň sa MLDU otvorila slávnostnou imatrikuláciou, počas ktorej deti zložili sľub, ktorým boli prijaté za študentov. Po imatrikulácii
s nezabudnuteľnou atmosférou nasledovala prednáška o meste Martin a tvorbe projektu transparentné mesto s Mgr. Jozefom Petrášom.
Prvý deň sa skončil dynamickým tanečným workshopom s lektorkami
z TK SHARKS.
Na druhý deň sa deťom predstavila prof. MUDr. Andrea Čalkovská,
PhD., s prednáškou „Ako vnímame svet zmyslami“ a doc. MUDr.
Ingrid Tonhajzerová, PhD., s rovnako zaujímavou témou „Tajomstvo
mozgu“.
Streda sa začala prednáškou o urbanizme, kde Mgr. art. Róbert
Dúbravec, hlavný architekt mesta Martin, vysvetlil systém rozvoja
mestskej architektúry, následne sa deti presunuli do Múzea slovenskej dediny, kde ich už čakali veľmi zaujímavé tvorivé dielne (tkanie,
výroba vlny, liečivé bylinky, ako sa kedysi učilo v škole, fotenie v ľudových krojoch). Záchranárske a policajné zložky im predviedli svoju
techniku.
Tanečná súťaž, workshopy i prednášky pokračovali aj vo štvrtok.
Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., otvoril prednáškou „Signály srdca“
a Ing. Mária Kubišová, riaditeľka združenia K.A.B.A. Slovensko, prezradila malým študentom viac o motivácii a úspechu.
Deti absolvovali vzdelávacie workshopy v priestoroch Gymnázia V.
Paulínyho-Tótha v Martine, robili pokusy v chemickom a biologickom
laboratóriu, skladali matematické origami, zaoberali sa zdravým stravovaním (ovocné špízy s čokoládovou fontánou, zeleninové šaláty).
Malí študenti navštívili tiež antikvariát Mädokýš, ktorým ich previedol
Ing. Ján Cíger, ktorý im pripravil inšpiratívne aktivity.
V piatok čakala deti návšteva Slovenskej národnej knižnice spojená
so zaujímavými tvorivými dielňami a následne navštívili Národný cintorín, kde prostredníctvom súťaže spoznali miesta posledného odpočinku známych národných osobností.
O pohodlie a bezpečnosť detí sa počas celého týždňa starali stážisti
z Anglicka, ktorí prišli na Slovensko prostredníctvom projektu Leonardo Da Vinci.
Prvý ročník MLDU zakončila slávnostná promócia spojená s odovzdávaním diplomov (s titulmi Bakalárček a Magisterček), ktorá bola
skutočne dojímavá nielen pre malých študentov, ale aj ich rodičov.
Katka Smolárová, CVČ KAMARÁT

Šaty čiernej farby si oblieklo 150 absolventiek UK. Druhou najobľúbenejšou farbou tohtoročných promócií bola zelená, ktorú si zvolilo
takmer 10 % dám (38 respondentiek). Treťou farbou tohtoročných
promócií bola červená. V červených šatách si svoj diplom prevzalo
32 absolventiek (cca 8 % sledovanej vzorky).
V palete farieb promočných šiat nechýbali ani biela (cca 8 % absolventiek), pestrofarebná kombinácia (cca 8 %), modrá (7 %), ružová (5
%) či tyrkysová (3 %). Pribudli jemné farby – telová (v rôznych odtieňoch) a marhuľová (cca 6 % absolventiek). Ojedinelými boli naopak
farby, ktoré sa v minulosti tešili veľkej obľube – zlatá a strieborná.
Z 382 absolventiek žiarila v zlatej farbe iba jediná dáma.
Viac ako 60 % promujúcich dám si vybralo kratšiu dĺžku šiat (po
kolená). „Čierna farba je decentná na slávnostné príležitosti. A elegantné šaty v dĺžke po kolená možno potom využiť aj pri ďalších spoločenských udalostiach,“ hovorí o dôvodoch voľby čiernej farby šiat
absolventka bakalárskeho štúdia na Fakulte managementu UK Lenka
Kupčuliaková.
Spoločenské oblečenie účastníkov promócií – tzv. dress code
upravuje aj Príkaz rektora UK č. 2/2012. „Slávnostné promócie sú
výrazom úcty k tradíciám a hodnotám, ktoré naša univerzita vyznáva.
Samozrejme, je aj znakom bontónu, že oblečenie treba prispôsobiť
udalosti,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Promócie neodmysliteľne patria k letným mesiacom na UK, okrem
Auly UK sa konajú v Moyzesovej sieni, v Badíne, v Nitre a v Martine.
Tohtoročný maratón trval od 12. júna do 24. júla.
Oddelenie študijných vecí Rektorátu UK (OŠV RUK) usporiadalo
spolu 114 promócií pre absolventov bakalárskeho, magisterského
a doktorského štúdia. Diplomy si počas slávnosti vyzdvihlo 1 191 bakalárov, 2 304 magistrov a 554 doktorov v Aule UK. Tí, ktorí sa na
svojich promóciách nezúčastnili, si vyzdvihli diplomy v inom termíne.
„Toto leto si na študijnom oddelení vyzdvihlo diplomy 612 absolventov všetkých stupňov štúdia,“ hovorí vedúca OŠV RUK PhDr. Emília
Hrušovská.
Promócie ešte v jeseni čakajú na bakalárov z viacerých fakúlt, ako
aj tých, ktorí zložili štátne skúšky v náhradných či opravných termínoch v auguste.
Andrea Földváryová
Ilustračné foto: UK
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Študenti praxujú v Univerzitnej lekárni

už 20 rokov

Čas je neúprosný a máme 20 rokov.
V živote inštitúcie to nie je veľa, zdá sa,
akoby to bolo včera. Získať toto pracovisko
pre prípravu študentov Farmaceutickej
fakulty UK bolo mimoriadne náročné, ale
potrebné. V čase bezbrehej privatizácie,
ktorá neobišla ani toto pracovisko, a bolo
treba vyvinúť mimoriadne úsilie skupiny
profesorov FaF UK a RUK, ktorí dokázali
toto pracovisko získať pre potreby výučby
študentov FaF UK.
Univerzitná lekáreň (UL) dostala v 20. roku
existencie do vienka i špecializačnú prípravu
z lekárenstva pre farmaceutov z praxe. V júni
získala fakulta akreditáciu pre špecializačné
štúdium z lekárenstva, ktorého garantkou sa
stala prednostka UL. Praktická časť výučby
bude prebiehať v Univerzitnej lekárni.
Myšlienka vybudovať pracovisko, ktoré by
plnilo úlohy teoretickej i praktickej prípravy
študentov Farmaceutickej fakulty UK, vznikla
v šesťdesiatych rokoch. Tento návrh našiel porozumenie na MZ a MŠ. Výstavba lekárne bola
dokončená v roku 1973. Až do roku 1976 plnila funkciu verejnej lekárne a za Fakultnú lekáreň (FL) FaF UK bola vymenovaná rozhodnutím
ministerstva zdravotníctva dňa 15. 12. 1976.
Výučba sa začala v roku 1980 pod vedením
prof. V. Špringera až do roku 1995. Po zložitých rokovaniach bola lekáreň vyňatá z privatizácie a bezodplatným prevodom (s výnimkou
zásob) prevedená do pôsobnosti Univerzity
Komenského dňa 1. 7. 1993, a tak sa stala
Univerzitnou lekárňou.
UL je vedecké a pedagogické pracovisko
začlenené do výučbovej základne FaF UK a je
zároveň verejným a zdravotníckym zariadením.

Plní tieto tri
základné funkcie:
•
•
•

je vedeckovýskumným pracoviskom
v oblasti lekárenstva,
zabezpečuje výučbu študentov FaF UK
(lekárenské praxe pre našich i zahraničných študentov),
poskytuje lekárenské služby obyvateľstvu a zdravotníckym zariadeniam.

Pedagogická činnosť v UL tvorí významnú
zložku výchovno-vzdelávacieho procesu na
FaF UK. Lekárenská prax umožňuje syntetizovať teoretické a praktické vedomosti získané
„in vitro“ a realizovať ich „in vivo“. Pre potreby
výučby bola zriadená nová officína výdaja bez
lekárskeho predpisu (1995) ako konzultačný
priestor k OTC (pozn. red.: over the counter –
pultový predaj) prípravkom. Ďalšou úlohou bolo
zrekonštruovať výdaj na lekársky predpis dodržaním zásad SLP, čo sa nám podarilo v roku
2003.

Výdaj na lekársky predpis získal štyri diskrétne zóny pre výdaj liekov a zdravotníckych
pomôcok a oddelený priestor pre komunikáciu
s pacientom, čím sa skvalitnila aj prax študentov FaF UK. Konzultačná miestnosť lekárne,
ktorá začala svoju prácu v roku 2001, je plne
využívaná v prospech pacientov. Študenti tak
majú možnosť vidieť priamo, ako viesť komunikáciu s pacientom v oblasti používania liekov,
správnej životosprávy či rizikových faktorov
chorôb. Našou permanentnou snahou je vzbudiť u pacientov dôveru v liek, aby zodpovedne
a podľa odporúčaní lekára a lekárnika liek užívali. Ako jedna z mála bratislavských lekární
poskytujeme v nepretržitej prevádzke pacientom nadštandardné služby; okrem informačnej
a konzultačnej služby, prípravu liekov na individuálny predpis, ktorá sa stáva pomaly raritou
v lekárenskej starostlivosti. K rozšíreniu pedagogického procesu pre prípravu bakalárskeho
štúdia slúži aj oddelenie špecializovaných zdravotníckych pomôcok.
V rámci vedeckovýskumnej činnosti riešili
pracovníci lekárne problematiku stability IPL,
individuálnu prípravu, požiadavky na informácie,
realizované a nerealizované predpisy voľnopredajných liekov, atď. Publikačné aktivity pracovníkov v rokoch 1993 – 2013 dosiahli 204
záznamov.
V rámci pracoviska vzniklo 55 diplomových,
5 doktorandských prác, dve habilitácie a jedna
profesúra z lekárenstva. Farmaceuti, ako aj farmaceutickí laboranti absolvovali špecializačnú
prípravu z lekárenstva. Dvaja farmaceuti sú zaradení v špecializačnej príprave, ktorá trvá 3 roky.
Univerzitná lekáreň naštartovala správny
smer s požiadavkami EÚ, ktorá ukladá študentom FaF UK šesťmesačnú prax v lekárenských
zariadeniach. Farmaceutická fakulta, ktorej
súčasťou je i UL spolu s FL, má dôležitú úlohu
v procese pregraduálnej prípravy študentov.
Univerzitná lekáreň je súčasťou projektu pre

postgraduálne vzdelávanie farmaceutov v špecializovanej príprave z lekárenstva v jeho praktických cvičeniach.
UL má právo byť hrdá na uplynulých 20
rokov. Podarilo sa jej priblížiť sa európskym
kritériám a jej poslanie pripravovať študentov
pre prax sa stalo realitou v súlade so správnou
lekárenskou praxou ovládať všetky činnosti,
ktoré korešpondujú s cestou lieku od výrobcu
a distributéra k pacientovi, ovládať problematiku individuálnej prípravy a problematiku liekového manažmentu. Schopnosť viesť s pacientom v oddelenom priestore dialóg, ktorý má
veľa špecifík a prispieva k spokojnosti pacienta
a prehlbuje jeho dôveru v liekovú terapiu.
V súčasnosti rezonujú požiadavky farmaceu
tickej praxe na také zameranie sa farmaceutického štúdia, aby sa absolventi vedeli viac
priblížiť k pacientovi v rámci farmaceutickej
(lekárenskej) starostlivosti, a prispeli tak k zlepšeniu kvality jeho života. V neposlednom rade
dôležitou úlohou je udržať zdravotnícky charakter lekárne pri silnejúcom komerčnom tlaku.
Každý odbor prechádza vývojom v kontexte
rozvoja vedeckých poznatkov. Pre farmáciu
bolo, je a bude dôležitým objavovať nové lieky, ktoré budú pomáhať ľuďom, podať správny
liek v správnom čase a správnemu pacientovi.
Jednoznačne pripravovať odborníkov v oblasti
liekov, dať najavo profesionálny prístup a nezastupiteľnosť v našej spoločnosti. Lekárnik
zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní kompliancie, adherencie a perzistencie pacienta.
Tradície, kultúra, vysoká vzdelanosť, to sú
faktory, ktoré nás oprávňujú k tomu, aby sme
vychovávali farmaceutov hrdých na svoju profesiu, a k príprave vyžadujú i také pracovisko,
akým je Univerzitná lekáreň.
doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.,
prednostka UL FaF UK
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Ak niekto žije športom,
		

zamestnanie telovýchovného učiteľa

					je to najkrajšie povolanie
Jednou z ocenených športových osobností Komisiou fair play Slovenského olympijského výboru (SOV)
bola dňa 21. mája 2013 v Bojniciach aj liptovská rodáčka, členka olympijského klubu Liptova, doc.
PaedDr. Anna Blahutová-Droppová, PhD., ktorá pôsobí na Katedre športov v prírode a plávania FTVŠ
UK. Počas slávnostného ocenenia v Bojniciach jej zástupca Klubu olympionikov Milan Fronko položil
niekoľko otázok.
Vie sa o vás na Liptove, že ste boli všestrannou športovkyňou, ktorá ako 5-ročná začínala gymnastiku s manželmi Hanusovcami. Ocenený kolega Suynogh
si na vás spomína ako na všestrannú
atlétku, no a Liptáci vás registrujú najmä
ako úspešnú československú lyžiarku,
ktorá pod vedením Ladislava Zacharidesa získavala veľké úspechy v zjazdovom
lyžovaní.
Gény pre šport som zdedila pravdepodobne po otcovi, ktorý bol všestranný bežec, zjazdár, výborný hokejista, horolezec a
turista. Moje detstvo bolo spojené s prírodou, športovým kolektívom, mládežníckymi
športovými súťažami (za školu som hrávala
volejbal a basketbal), ale aj vytrvalosťou
a zaťatosťou, ktorú si výkonnostný a vrcholový šport vyžaduje. S lyžovaním som začínala pod vedením prof. Igora Benku v Liptovskom Mikuláši a upísala som sa tomuto
nádhernému športu aj profesionálne. Po
ukončení FTVŠ UK som zostala pôsobiť na
fakulte, takže so športom žijem stále.
Napriek viacerým zraneniam si stále
udržujete vynikajúcu techniku a kondíciu. V súčasnosti ste jedinou slovenskou
reprezentantkou v zjazdovom lyžovaní
veteránov, domov nosíte medaily zo
Svetového pohára a Majstrovstiev sveta
veteránov, ste víťazkou Slovenského pohára veteránov.
Endorfíny fungujú aj v športe, keď si od
malička zvyknete na šport, ktorý sa stal súčasťou vášho života, vašej filozofie, zvykov,
potrieb i relaxu. Rokmi nazbierané skúsenosti spolu s kumulatívnym efektom náročných tréningov vám zabezpečí udržanie si
potrebných zručností a techniky. A kondíciu
si udržiavam na viacerých zimných a letných
kurzoch FTVŠ UK.
Ako si financujete súťaženie vo veteránskom lyžovaní?
Zo zväzu ako reprezentantka mám dlhodobo poistenie, čo je v našom športe dô-

ležité. Ako reprezentanti občas
dostaneme „korytnačku“ (ochrana chrbtice) alebo tričko, ostatné si hradíme sami: cestovné,
štartovné, vleky, ubytovanie stojí
v cudzine nemalé peniaze – a tak
vlastne chodíme len na najbližšie
súťaže Svetového pohára v Rakúsku, Taliansku či v Peci pod
Snežkou. Keby sme chodili častejšie, určite by sme získali nejaké glóbusy vo Svetovom pohári.
Keďže sa stále venujete výkonnostnému športu, existuje
aj u vás výkonová motivácia k
súťaženiu?
Samozrejme. Má ju každý
vrcholový športovec, ktorý dosahoval špičkové výkony a súťaženie je jeho životnou súčasťou.
V prehnanej miere sa nebezpečnou stáva v staršom veku. Ladislav Zacharides, bývalý tréner
reprezentácie žien v zjazdovom
lyžovaní, ktorý medzi priateľmi
bol známy ako „Čviro“, nás učil
pretekať za každých okolností
a ja to aplikujem doposiaľ, prekonávajúc aj zdravotné problémy.
Nevyhla som sa im ani v tejto sezóne, keď som po piatich lyžiarskych kurzoch týždeň skúšala
a zapisovala kredity, prišli preteky Slovenského pohára, seklo ma v krížoch.
S pretekmi došlo k preťaženiu a potom prišiel zápal sedacieho svalu. Rakúski kolegovia sa mi smiali, že síce nemôžem sedieť, vystrieť sa a ani poriadne chodiť, ale na lyžiach
to vôbec nie je vidieť.
Vie sa o vás, že ste odborníčka, ktorá si
udržiava čulé kontakty so svojimi súčasnými i bývalými študentmi a študentkami,
trénermi. Českí kolegovia vás stretávajú
na Európskom pohári vysokoškolákov,
pôsobíte vo viacerých komisiách.
Áno, zúčastňujem sa na majstrovstvách

Vizitka
• narodila sa 13. 3. 1954
v Ružomberku
• 1973 – 1978 – študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu UK
• 1978 – 1989 – pôsobila v
Stredisku vrcholového športu
FTVŠ UK
• 1989 – získala titul CSc.
• 1989 – odborná asistentka na
Katedre turistiky, lyžovania a športov v prírode FTVŠ UK
• 2010 – získala titul docentka
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Slovenska, chodím na Európsky pohár
v Tatrách. Koncom marca som sa v Jasnej
počas majstrovstiev stretla s Evou Kurfürstovou, ktorá so mnou potrebovala prekonzultovať štruktúru diplomovej práce.
Zároveň som chcela ako učiteľ špecializácie porovnať techniku jazdy Zuzulovej
a Žampovcov s ostatnými pretekármi. A tak
namiesto cesty za manželom do Terstu
som dala prednosť semináru. Len tak mimochodom, cestovné a náklady spojené
s odborným seminárom som si musela hradiť sama a dokonca som si musela vypísať
aj dovolenku! Povedala som si: „Nevadí, tí
moji tréneri – absolventi diaľkového štúdia
mi stoja za to!“ Ich odborné názory sú pre
mňa ako učiteľku zjazdového lyžovania vždy
cenným zdrojom informácií a impulzom pre
sledovanie zložitej štruktúry športového
výkonu v zjazdovom lyžovaní. V snahe udržať kontakt s praxou, chodím často aj za
učiteľmi lyžovania a informácie získané od
nich zúročujem vo výučbe aj vo vzdelávacej
komisii.
Aký je váš názor na prepojenie vedy
a praxe?
Kedysi boli na FTVŠ UK garanti predmetov, ktorí boli naslovovzatí odborníci vo svojej športovej špecializácii a vedecko-pedagogickú úroveň si v staršom veku dopĺňali
titulom docent či profesor. Spomínam si
napríklad na kolegov: Goliana, Staršieho,
Hermana, Kačániho, Zaťkovú, Slovíka, Hatiara, Gajdoša a ďalších. Dnes rozhoduje
viacej získanie titulu, ktorý nie je adekvátne
„krytý“ odbornosťou získanou aj na základe
skúsenosti. „Bez skúseností sa ťažko tvorí
teória,“ tvrdil aj vedec roka prof. Fedor Šimko. A teória začína prevládať nad praxou,
resp. je od nej odtrhnutá! Veľa tém sa napríklad opakuje, mnohé nevystihujú a neodzrkadľujú problémy praxe, niektoré sú samoúčelné a nepoužiteľné v praxi. To všetko má
negatívny dopad aj na kvalitu pedagogického procesu. Samostatnou kapitolou je financovanie vedecko-odbornej činnosti učiteľov.
Aj tie nevyhnutné a potrebné financie sa
dnes hradia z pridelených vedeckých projektov (napr. VEGA). Jednoducho povedané: pokiaľ nemáš grant, resp. nie si členom
výskumného tímu nejakého projektu, platíš
si sám cestovné, konferenčné poplatky a
ubytovanie na konferenciách. To isté platí aj
pre edičnú a redakčnú prácu v prípade vydávania odborných publikácií, ktoré sú ale
základnou podmienkou vedecko-pedagogického rastu.
Aká je úroveň športu na telovýchovných
fakultách a na školách?
Ako dlhoročná učiteľka musím, žiaľ, konštatovať, že sa vytráca motivácia, všestrannosť a odbornosť, nielen u študentov, ale aj
u niektorých pedagógov. Možno to súvisí aj
s tým, že študenti trávia na fakulte dva – tri
dni a ostatné dni zarábajú v rôznych inštitú-

ciách. Mnohí – aj tí veľmi kvalitní, ktorí by
mohli byť prínosom pre fakultu a pomohli
udržať, resp. zvyšovať úroveň, odchádzajú a pôsobia v detských kempoch alebo
v športových kluboch. Rodičia sú ochotní
platiť, aby udržali telesnú kondíciu svojich
detí, znížili riziko obezity či obmedzili vysedávaniu pri počítačoch. Za trénovanie majú
absolventi fakúlt často dvojnásobný plat
ako docenti na fakulte. Dostala som ponuku od svojej študentky ísť trénovať deti. Je
to náročná práca, skôr pre mladých ľudí,
lebo takáto trénerka musí byť často mimo
domova, nosiť tyče, vŕtačky, atď. Ale rovnako zložité je aj udržať motiváciu učiteľov
telesnej výchovy na základných školách
za taký malý plat. Chcem tým povedať, že
úroveň a kvalita samotného pedagogického procesu úzko súvisí s platovým ohodnotením. Napriek všetkému tvrdím, že ak je
niekto „závislý od športu“ a žije športom, je
zamestnanie telovýchovného pedagóga to
najkrajšie, čo si viem predstaviť. Nikdy by
som nemenila, aj keď som v minulosti mala
viacej lukratívnych ponúk.
Športy v prírode sú atraktívnou formou
trávenia voľného času, príťažlivé sú
adrenalínové športy, predpokladám, že
máte veľkú podporu zo strany fakulty.
Ťažko sa mi k tomu vyjadruje... Faktom
je, že ako učitelia aktívnych činností v prírode máme mimoriadnu fyzickú záťaž. Nemáme doktorandov, ktorí by nám vypomáhali,
a tak za inštruktorov chodia bývalí študenti
– špecialisti s príslušnou kvalifikáciou, ktorí ako odmenu dostanú stravu, ubytovanie
a hradené vleky. Kupujem si vlastný lyžiarsky
a cyklistický výstroj a aj počítač mám zabezpečený z vlastných prostriedkov. Mrzí ma,
že učitelia našej katedry ako zástupcovia
úspešných športových disciplín ako sú: biatlon, kanoistika, lyžovanie, triatlon, cyklistika
– majú len jedinú hodinu špecializácie v magisterskom štúdiu na rozdiel od ostatných
katedier hier, atletiky či gymnastiky, ktoré
majú dve hodiny. Mrzí ma, že nemáme vedúceho katedry a sme pridružení k plávaniu.
Konečne sa dekanovi podarilo trochu skultivovať a opraviť našu fakultu. Ešte aj to nám
iné fakulty závidia.
Od vášho zástupcu olympijského klubu
sme sa dozvedeli, že na Liptove máte
v októbri celosvetové stretnutie outdoorových športov.
Celosvetový meeting na Liptove chceme
využiť na spoločný seminár katedier športov
v prírode našej a pražskej fakulty. Pre zahraničné delegácie chystáme prezentáciu našej
učiteľskej práce na turistických, vodáckych,
cyklistických či lyžiarskych kurzoch. Doteraz
sa nám od kolegov zo zahraničia dostalo
obdivu. Najintenzívnejšie sme spolupracovali s univerzitou v Brémach, viackrát sa ich
pedagógovia a študenti zúčastnili na našich
lyžiarskych kurzoch.

O podpore vrcholového športu sa v poslednom období veľa diskutuje aj na ministerstve školstva.
Áno, aj naša fakulta má komisie, ktoré majú vypracovať koncepciu vrcholovej
prípravy. Ale jedna takáto koncepcia tu
fungovala od roku 1974 až do roku 2000!
Ja sama som ako metodička pracovala 12
rokov v Stredisku vrcholového športu ministerstva školstva. Pripomínam, že existovali
prípravky, športové triedy, školské športové
strediská, tréningové a vrcholové strediská
mládeže i dospelých troch rezortov – kontrolovali ich komisie vrcholového športu,
športové zväzy, všetko fungovalo na vysokej úrovni. Dôležité je ale to, že existovala
postupnosť, systematickosť, nadväznosť,
odbornosť. Dnes sme šťastní, že máme
Zuzulovú, chytajú sa Žampovci, Vlhová.
Prešli sme na systém individuálnej prípravy
reprezentantov, ktorý Českej republike priniesol výrazné úspechy vo Svetovom pohári a na Majstrovstvách sveta, pričom 90 %
prípravy je financovaných zo sponzorských
peňazí!
Niečo veselšie na záver. Spomínali ste
českú reprezentantku Evu Kurfürstovú, ktorá už 20 rokov pôsobí v českej
reprezentácii. Ako je možné, že si tak
dlhodobo udržiava športovú výkonnosť
a prečo študuje na FTVŠ UK? Dokedy
je možné udržať si v lyžovaní vrcholovú
formu?
Eva obsadila v slalome minulý rok na Majstrovstvách Slovenska druhé miesto. Žiaľ,
v tomto roku chytila „špicára“ a bola diskvalifikovaná. Má 36 rokov, to je vek, kedy pretekári Maier, Amodt, Eberharter a mnohí ďalší
dosahovali svetové umiestnenie za skvelé
výkony. Športový vek sa teda predlžuje, vidíme to aj u veteránov. Dozrievanie je dlhodobý proces. My sme končili v 22 rokoch
a to sme vraj boli už staré! A prečo študuje
Eva v Bratislave? Asi zohral úlohu individuálny študijný plán. Učitelia sú ústretoví, a keď
vidia záujem a zodpovednosť, dokážu vyjsť
v ústrety.
Vydali ste knižku o lyžiaroch – veteránoch. Čo je to za publikáciu?
Písala som síce monografiu o špecifických faktoroch štruktúry športového výkonu veteránov v zjazdovom lyžovaní, táto
knižočka „Naše veteránske lyžovanie“ je
o zážitkoch, spomienkach, oslavách pri príležitosti narodenín kolegov veteránov. Jej
cieľom je skôr zaznamenať momentky zo
spoločných stretnutí a pretekov veteránov,
podeliť sa o vtipné a výstižné výroky a vo
vybraných fotografiách zachytiť radosť, že
nám zjazdárom a zjazdárkam to ešte takto
spolu ide.
Milan Fronko
Foto: Ľubomír Souček
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Projekt o dištančnej forme štúdia
Sme svedkami toho, že vysoké školstvo
na Slovensku prebieha mnohými významnými legislatívnymi zmenami, čelí dopadom
finančnej krízy, ako aj vplyvom technologických prístupov. Tieto externé faktory
globálneho prostredia môžu byť pre oblasť
vzdelávania príležitosťou, ale zároveň aj
ohrozením. Celosvetový trend vzdelávania v záujme vyššej kvantity môže výrazne
ovplyvniť kvalitu vzdelávania. Zároveň na
mnohých vysokých školách stále pretrvávajú zaužívané stereotypy vzdelávania, ktoré
už nemusia byť časové a funkčné.
Legislatívne zmeny v oblasti dĺžky štúdia
pre externé formy, ktoré sa snažia o jeho
skvalitnenie, definujú dlhšiu dobu štúdia.
Externým študentom sa tak umožňuje, aby
pri vysokom stupni osobnej disciplíny, ktorá
neraz môže absentovať u denných študentov, dosiahli podobnú úroveň vzdelania ako
pri dennej forme.
Popri dvoch známych formách vzdelávania sa aj u nás dostáva do popredia tzv.
dištančná forma štúdia. Dištančná forma
štúdia je podľa platného zákona o vysokých
školách možná tak pre externú, ako aj dennú formu štúdia.
Dištančné štúdium vzniklo pred mnohými
rokmi ako potreba doplniť vzdelanie ľuďom,
ktorí ho nemohli získať počas 2. svetovej
vojny (Veľká Británia) alebo hospodárskej
krízy či pre neprekonateľné vzdialenosti
(Austrália). Na rozdiel od externej formy štúdia alebo obyčajného korešpondenčného

kurzu je dištančné vzdelávanie komplexnou
formou, ktorá okrem textových materiálov
a pracovných zošitov zahŕňa aj audio a video
materiály, písomné práce, on-line štúdium
a diskusné skupiny. Kvalitné dištančné vzdelávanie zahŕňa v sebe aj prvok „face-to-face“
štúdia, keď sa môže študent priamo stretávať s vyučujúcim, čo je omnoho viac ako len
napríklad video konverzácie.
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK (RKCMBF UK) pripravila projekt KEGA s názvom Skvalitnenie
výučby dištančnou formou štúdia, ktorý má
za cieľ spracovať kvantitatívny a kvalitatívny
prieskum možností dištančnej formy štúdia
na Slovensku. V rámci pilotného projektu
budú vypracované učebné materiály troch
základných predmetov študijného programu Riadenie cirkevných a neziskových
organizácií. Tento program vznikol ako požiadavka vychovať kvalitných riadiacich pracovníkov pre cirkevné a neziskové organizácie. Cirkevné organizácie narážajú neraz
na problém efektívnosti riadenia a potreby
riadenia organizácie v zmysle požiadaviek
cirkvi. Pritom Katolícka cirkev je zodpovedná za správne spravovanie majetku a riadenie ľudí. To by mali robiť nielen morálne, ale
aj erudované osobnosti.
Projekt sa chce zamerať na prieskum
používaných komponentov dištančného vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. To mu následne umožní kvalitatívny
prieskum efektivity výučbových komponen-

Studia Biblica Slovaca
Studia Biblica Slovaca je názov periodika,
ktoré sa zameriava na
skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým
zo stránky filologickej, historickej, exegetickej
a teologickej. Svoju krátku históriu začal v roku
2005 pod vydavateľstvom Katolíckeho biblického diela (ďalej KBD) i vďaka ústretovosti vtedajšieho riaditeľa KBD prof. Antona Tyrola. Periodikum vychádzalo každoročne ako ročenka
až do roku 2008 a postupom času sa pomaly
vzmáhalo. Aj keď rast v jeho kvalite musia pre-

hodnotiť nezávislí odborníci, predsa len kvantita
v ňom publikovaných príspevkov dovolila, aby
od roku 2009 začalo periodikum vychádzať ako
časopis dvakrát ročne (ISSN 1338-0141). Jeho
vydávanie zastrešovalo KBD až do roku 2012,
kedy sa jeho vydavateľom stala RKCMBF UK
v Bratislave.
Periodikum je od svojho počiatku zamerané
na akademické publikum predovšetkým teologických fakúlt na Slovensku a v Čechách, no je
určené i tým zahraničným biblistom, ktorí dokážu študovať texty v slovenskom a českom jazyku.
Adresátmi periodika sú však aj poslucháči a ab-

tov dištančného vzdelávania a kvantitatívny
prieskum záujmu o tento druh vzdelávania.
V rámci kvalitatívneho výskumu efektívnosti
metód dištančného vzdelávania bude spracovaná spätná väzba vhodne zvolených
merateľných výstupov na dokumentovanie
efektívnosti jednotlivých metód a ich následné použitie v komplexných dištančných
materiáloch.
Fakulta má dnes 10 študentov programu
Riadenie cirkevných a neziskových organizácií, ktorí skončili bakalársky program a budú
pokračovať v magisterskom programe. Už
v rámci bakalárskych prác spracovali témy
z oblastí sociálnych a zdravotníckych služieb, charity, práce s mládežou, problematiky tímovej spolupráce, riadenia a financovania neziskových a cirkevných organizácií.
Výstupmi projektu okrem výskumných
prác a učebných textov dištančného štúdia
budú DVD nahrávky s príkladmi, aktivitami
a úlohami. Konečným výstupom by mala byť
aj knižná publikácia – vysokoškolské skriptum. Autori projektu sa nádejajú, že materiály sa budú dať použiť aj pre celoživotné
vzdelávanie pedagógov, ale aj ako televízne
a rozhlasové relácie. Výsledkom dopracovania pilotného projektu bude komplexný
dištančný program, ktorý bude možné študovať dennou alebo externou formou a ktorý zároveň umožní, aby sa absolventi ľahšie
uplatnili na trhu práce.
Magdaléna Veselská, Marian Šuráb
Ilustračná fotografia. Foto: Vladimír Kuric

solventi vyššie spomínaných fakúlt, záujemcovia
o biblické vedy a všetci tí, ktorí chcú spoznávať
Bibliu náročnejším spôsobom.
Cieľom periodika StBiSl je predovšetkým
ponúknuť priestor pre zverejňovanie výsledkov
vedeckého bádania Biblie, ktoré sú reakciou
na neustále prebiehajúci pokrok v biblistike,
umožniť, aby sa na jeho stránkach písalo aj
o špecifických biblických otázkach, ktoré presahujú rámec akademických skrípt, monografií či
komentárov. Periodikum si kladie za cieľ i napomáhať najmä biblickému akademickému dialógu
v snahe o efektívnejšie skúmanie a odhaľovanie
Božieho slova v Biblii, a tak fakticky podporovať
teologickú vedu, najmä biblickú teológiu.
Obsah jednotlivých čísel periodika je rozdelený na štyri sekcie – štúdie, poznámky a refle-
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Diplomacia, komunikácia, charita:

Katolíci v stalinskom Sovietskom zväze
									 a Svätá stolica
V medzivojnovom období prežívalo komunistické Rusko, resp. Sovietsky zväz
hlboké premeny. Ich súčasťou boli nielen
s veľkými obeťami spojené procesy kolektivizácie a industrializácie, ale aj tvrdý zápas proti cirkvám a náboženstvu, ktorému
komunistický režim po prvýkrát v dejinách
nepriznal ani sociálnu užitočnosť, ale usiloval sa ho úplne vytlačiť nielen z verejného
priestoru, lež aj z myslenia a konania sovietskeho človeka. Najtvrdšiu podobu nadobudol tento zápas v tridsiatych rokoch,
kedy sa stal súčasťou stalinského masového teroru.
V rokoch 1922 – 1927 sa však paradoxne Sovietsky zväz zároveň pokúsil
nadviazať diplomatické kontakty so Svätou
stolicou, a tak prekonať svoju zahraničnopolitickú izoláciu. Svätá stolica využila príležitosť, aby uľahčila dramatickú situáciu
katolíkov za sovietskou hranicou. Keď rokovania stroskotali, odhodlala sa k nezvyčajnému kroku – vyslala do Sovietskeho
zväzu jezuitu Michela d’Herbignyho, aby
sa po prvý raz v moderných cirkevných dejinách pokúsil o etablovanie podzemných
cirkevných štruktúr, schopných vzdorovať
perzekúcii totalitného režimu. D’Herbigny
vysvätil piatich tajných biskupov, ktorých
však sovietske orgány odhalili, zatkli a
fyzicky zlikvidovali, resp. vykázali, takže
po roku 1937 už nezostal na obrovskom
priestore medzi západnou hranicou Sovietskeho zväzu a Vladivostokom ani jediný katolícky biskup. Aj po stroskotaní
d’Herbignyho misie sa Vatikán a katolícke
organizácie v Európe usilovali katolíkom
v Sovietskom zväze pomáhať, a to nielen
duchovne, ale aj zásielkami liekov, potravín, literatúry a náboženských predmetov

xie, abstrakty a recenzie, oznamy. Za doterajšiu
existenciu periodika v ňom bolo uverejnených
v hlavnej sekcii celkom 58 štúdií a 10 poznámok
a reflexií exegeticko-teologického a lingvistického charakteru, abstrahovaných v zahraničných
periodikách Old Testament Abstract a New
Testament Abstract. Periodikum tiež prinieslo
abstrakty štúdií zo šiestich renomovaných biblických periodík (Bibel und Liturgie, Biblica,
Biblische Zeitschrift, Journal of Biblical Literature, Liber annuus, Revue biblique) a uverejnilo recenzie na 17 domácich i zahraničných
monografií. Spomedzi nich treba spomenúť najmä recenziu z pera Sergia Feliciho na významné
dielo Jozefa Heribana – Dizionario terminologico-concettuale di scienze bibliche e ausiliarie alebo recenziu vypracovanú prof. Pavlom

a udržiavať vzájomnú komunikáciu aj pre
vnútrocirkevné potreby (mimoriadne právomoci pre tamojší klérus, dišpenzy a pod.).
Hoci stalinský režim je už po desaťročia
predmetom čulého vedeckého záujmu,
jeho vzťahu ku Katolíckej cirkvi a jej najvyššej cirkevnej autorite sa dosiaľ venovala
skôr okrajová pozornosť.
Tieto biele miesta a bohatý a dosiaľ
nevyužitý pramenný materiál k téme vatikánsko-ruských vzťahov, ktorý skrývajú
vatikánske archívy, sprístupnené pre toto
obdobie v roku 2006, motivovali dvojicu
historičiek Katrin Boeckh z Ústavu východoeurópskych dejín v Regensburgu a Emíliu Hrabovec z RKCMBF UK, aby v roku
2011 iniciovali medzinárodný výskumný
projekt, venovaný role ruských Nemcov vo
vatikánsko-sovietskych vzťahoch medzivojnového obdobia. Po úspešnom publikovaní výsledkov projektu, ktoré vyvolali čulý
ohlas v odbornej verejnosti, zostavili obe
historičky širší medzinárodný bádateľský
tím a získali následný projekt, ktorý bude
bežať do konca roku 2015. Jeho cieľom
je začleniť otázku rusko-nemeckých katolíkov do medzinárodného diplomaticko-,
sociálno- a cirkevnohistorického kontextu.
Prvou úlohou projektu je osvetliť postoje Svätej stolice voči Sovietskemu zväzu
(prio
rita „ruskej politiky“ Pia XI., diplomatické rokovania versus budovanie tajnej cirkvi, unionistické snahy, založenie
rímskeho kolégia Russica ako inštitúcie,
určenej na výchovu budúcich ruských misionárov, medzi ktorými boli aj početní Slováci, vzostup a pád prezidenta komisie Pro
Russia biskupa Michela d’Herbignyho),
ale tiež preskúmať rôzne komunikačné
kanály, pomocou ktorých udržiavali kato-

Farkašom na Teológiu Starej Zmluvy od Juraja
Bándyho.
Autormi jednotlivých príspevkov v periodiku
StBiSl boli tak domáci, ako aj zahraniční odborníci na Sväté Písmo z katolíckej i protestantskej
(napr. František Ábel, Sidonia Horňanová) cirkevnej obce. Odbornú kvalitu StBiSl dosvedčuje
i skutočnosť, že svoje príspevky periodiku ponúkli
i niektorí z radu renomovaných svetových exegétov, ako napr. Gianni Barbiero SDB, Claudio
Giovanni Bottini OFM, Georg Braulik OSB, Jean
Loius Ska SJ a iní. Periodiku StBiSl sa za ostaných 9 rokov podarilo na odbornom biblickom
poli patrične etablovať. Niektoré z jeho cieľov sa
už priebežne podarilo dosiahnuť (napr. prechod
od ročenky k časopisu, získanie si stálych odberateľov nielen zo Slovenska, zriadenie webovej

líci v Sovietskom zväze kontakty so Svätou stolicou a s katolíckymi organizáciami
v Európe, využívajúc sprostredkovanie cudzími diplomatmi (najmä poľský, nemecký,
taliansky a do polovice tridsiatych rokov aj
francúzsky kanál), obchodnými zastupiteľstvami, zahraničnými technikmi, pracujúcimi v ZSSR či charitatívnymi organizáciami.
Druhou úlohou projektu je preskúmať
spôsoby budovania vnútorných komunikačných a sociálnych sietí v radoch katolíckeho obyvateľstva ZSSR mobilizáciu síl
na získanie finančných prostriedkov, z ktorých bolo možné aspoň na čas uhradiť vysoké dane za prenájom kostolov, neskôr
z väčšej časti zbúraných alebo premenených na sýpky či kiná, rôzne aspekty interetnických a interkonfesionálnych vzťahov,
ale aj každodenný život, či už na slobode
alebo v stalinských gulagoch, napríklad
v tábore nútených prác na Soloveckých
ostrovoch v Bielom mori.
Práca s dosiaľ neznámymi dokumentmi
zväčša vatikánskej, ruskej a nemeckej proveniencie, ktoré sa výskumný tím chystá
vo výbere vydať aj tlačou, je nielen vedecky plodná, ale často aj ľudsky dojímavá,
pretože odhaľuje dokumenty chytajúce
za srdce. Napríklad správy o matke, ktorej
Komsomol odňal dieťa, lebo ho priviedla
do kostola, o osude katolíckeho kňaza,
ktorému ponúkli cestu na slobodu cez diplomatickú výmenu zajatcov, ale odmietol,
aby mohol zostať so svojimi veriacimi a zakrátko nato zahynul v trestaneckom tábore, ale aj o odvážnych ženách, ktoré sa nebáli vzdorovať domnelo všemohúcej moci
a s veľkým rizikom organizovali vo svojich
príbytkoch tajné modlitbové stretnutia.
Emília Hrabovec

stránky periodika www.biblica.sk, atď.), no ďalšie méty ešte len pred ním stoja. Jednou z nich
– povedzme nie jednoduchou, ale nie nerealizovateľnou – je i úsilie o povýšenie periodika na
takú úroveň, ktorá by sa vyrovnala karentovaným
zahraničným periodikám rovnakého zamerania.
Časovo najbližším cieľom pre StBiSl je vypracovať a následne odbornému publiku ponúknuť
prehľad celkovej odbornej slovenskej i českej
biblickej bibliografie vydanej po roku 1989 až
po súčasnosť. Dosiahnutie obdobných čiastkových cieľov spolu s úsilím o neustále kvalitnejšiu
prácu na poli vedeckého bádania Svätého Písma
považuje periodikum StBiSl za jemu adekvátny
spôsob, ako osláviť blížiace sa 10. výročie jeho
existencie v nastávajúcom roku 2014.
Blažej Štrba
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pred hrozbami z internetu
Do čiernej obrazovky ťuká zložité príkazy, stopuje hackerov,
zastavuje útoky z internetu, spravuje univerzitný firewall. Stará sa
o niekoľko kľúčových zariadení, cez ktoré prechádza všetka sieťová komunikácia na univerzite. Pri tejto, pre ženy netradičnej profesii, neprekvapí, že má rada športovú streľbu. Dnešný rozhovor
bude s Valériou Harvanovou, správkyňou univerzitných firewallov,
z Centra informačných technológií UK (CIT UK).
Čo sú to firewally a na čo nám na univerzite
slúžia?
Firewally sú špeciálne počítače umiestnené v hlavných uzloch našej počítačovej siete.
Ich zmyslom je skúmať komunikáciu, ktorá
nimi prechádza a na základe istých pravidiel
túto komunikáciu buď prepustiť alebo zastaviť.
Chránia našu sieť a počítače pred útočníkmi zo
sveta. Tiež zastavujú nepotrebnú komunikáciu,
čím zefektívňujú využívanie komunikačných
liniek. Zároveň nám poskytujú informácie o
tom, čo a kam „tečie“ alebo „netečie“. Firewally filtrujú všetku komunikáciu, ktorá vstupuje
do siete UK alebo z nej odchádza, a taktiež
komunikáciu medzi súčasťami UK. Monitoring
toku dát nám poskytuje informácie o štandardnej dátovej prevádzke. Detegované anomálie
môžu pomôcť odhaliť útok alebo inú nežiaducu aktivitu v sieti. Pre istotu upozorňujem, že
samotný obsah komunikácie nečítame. Okrem
toho, že by to bolo technologicky náročné a v
niektorých prípadoch nemožné, tak z hľadiska
bezpečnosti tieto údaje nepotrebujeme.
Existujú v súčasnosti internetové hrozby,
ktorých by sme sa mali obávať?
Samozrejme. Existujú rôzne typy hrozieb,
napr. automatizované útoky z internetu, infikovanie vírusmi, phishingové maily (to sú napríklad tie, ktoré nám najprv oznámia niečo v
zmysle, že nám dochádza diskový priestor vyčlenený pre naše e-mailové konto, a následne
si od nás vyžiadajú naše meno a heslo), cielené útoky a podobne. Riziko takýchto hrozieb
znižujeme rôznymi opatreniami, ako napríklad
použitie firewallu, antivírusového programu či
antispamového riešenia. No najväčším rizikom
je pre nás práve ľudský faktor, a to nevzdelaný
používateľ. Vieme síce ochrániť sieť pred útokmi zvonku, ale chrániť sa pred útokmi (aj ne
úmyselnými) znútra je o dosť ťažšie. Je známe,
že je prakticky nemožné zabezpečiť akúkoľvek
sieť tak, aby bola absolútne bezpečná. Ani
univerzitná sieť nebude nikdy zabezpečená natoľko, aby odolala dostatočne sofistikovanému
cielenému útoku. Každopádne toto si uvedomujeme a snažíme sa byť pripravení reagovať
na potenciálne problémy.
Ak sa pri používaní svojho počítača správame zodpovedne, tak si myslím, že sa nemusíme obávať, ale určite si musíme uvedomovať,
čo sa nám môže stať a čo robiť, ak sa to stane.

Čo by sme teda mali spraviť, keď si myslíme,
že náš počítač bol napadnutý?

Hlavne to čím skôr oznámiť príslušnému
správcovi IT. Odporučila by som pre istotu aj
odpojiť počítač zo siete (vytiahnuť kábel alebo
vypnúť wifi), kým počítač nepreskúma technik
– a to preto, aby sme predišli riziku odcudzenia
dát alebo šírenia malware-u v našej sieti (ak sa
tak už neudialo). Netreba hneď panikáriť, väčšina incidentov nie je závažná, ale pre väčšinu
používateľov je veľmi ťažké rozoznať závažný
incident od bezvýznamného. Preto je potrebná
konzultácia s technickým správcom. Ak správca zistí, že ide o problém s väčším dopadom,
obracia sa na nás.
Ako vyzerá typický bezpečnostný incident,
ktorý riešiš?
Existuje vôbec „typický bezpečnostný incident“? Myslím si, že charakteristikou incidentov
v oblasti bezpečnosti IT je to, že by sa nemali
stávať. Teda, keď sa niečo vyskytne, snažíme
sa rôznymi opatreniami zabezpečiť, aby sa to
nezopakovalo. Samozrejme, niektoré typy incidentov sa vyskytujú aj opakovane. Napríklad sa
stáva, že zamestnancovi univerzity unikne heslo ku kontu elektronickej pošty (dôvodom býva
napríklad slabé heslo alebo činnosť používateľa, ktorá viedla k infikovaniu počítača škodlivým
kódom, napr. vírusom) a jeho e-mailová adresa
je zneužitá na rozosielanie SPAMu. Vtedy spoločne s kolegami zastavujeme šírenie SPAMu z
danej mailovej adresy, dočasne deaktivujeme
konto jej používateľa, v prípade potreby zabezpečíme odstránenie škodlivého kódu z počítača a zabezpečíme zmenu hesla. Iným príkladom je, že nám príde hlásenie od správcov
inej siete o tom, že zaznamenali útok smerujúci
z Univerzity Komenského na ich sieť. V tomto
prípade pomocou našich záznamov (tzv. logov)
nájdeme počítač, z ktorého bol údajný útok
vedený a vykonáme nápravu. Ešte iným príkladom je, že sa zistí, že na niektorý server v univerzitnej sieti bol vedený útok (napríklad nejaký
automat v Číne alebo inde sa snažil prihlásiť do
systému tohto servera pomocou súboru často
používaných hesiel). V takomto prípade môžeme operatívne zakázať príslušnú komunikáciu a
následne zrevidovať pravidlá, ktoré to povolili.
Akú prísnu bezpečnostnú politiku presadzujete?

Takú, ktorá umožňuje udržiavať dostatočnú
úroveň bezpečnosti dát aj sieťových prvkov a
pri tom nebráni zamestnancom ani študentom
v ich práci alebo štúdiu.
Kto na univerzite najviac komunikuje a čo
prenáša?
Na univerzite sú najaktívnejší študenti na
internátoch – sťahujú priemerne 725 kB dát
za sekundu. Pre porovnanie, zamestnanci
a študenti na fakultách sťahujú priemerne 109
kB/s, čo je takmer 6,6-krát menej. Uvedené
štatistiky sú priemerom za posledný rok. A čo
sa prenáša? V prípade študentov ide najmä
o sťahovanie súborov a surfovanie na internete. V rámci našej vnútornej siete sú nezanedbateľné objemy dát prenesené taktiež počas
synchronizácie a prístupu k niektorým vnútorným systémom. Každopádne, univerzitná sieť
je rôznorodá a aj dáta prenášané v rôznych jej
podsieťach sa líšia.
Aký rýchly je univerzitný internet v porovnaní s bežným domácim internetom na Slovensku?
Rýchlosť pripojenia UK do internetu je jedna z najvyšších na Slovensku. Rýchlosť bežne
prekročí aj 70 Mbit/s.
Aké bezpečné sú počítačové siete našej
univerzity?
Rozumne bezpečné. Ako som spomenula už
predtým, nie je možné mať absolútne bezpečný počítačový systém. Počítačové siete na UK
sú chránené na viacerých úrovniach: 1. uvedomelým správaním používateľov, 2. spravovaním
počítačov a sieťových prvkov v týchto sieťach
ich správcami, 3. centrálnymi systémami, ako
je napríklad náš firewall.
Aké zmeny chystáte do budúcnosti?
Veľká zmena sa udiala počas letných prázdnin. Je ňou prerobenie pravidiel na centrálnom
firewalli tak, že smerom do internetu bude všetko povolené takmer bez obmedzenia a smerom
dnu budú povolené len špecifikované výnimky
(napríklad prístup k službám ako AIS a podobne). Taktiež sa chystáme na experimentálne
spustenie smerovania IPv6 – časový horizont
ešte nie je jasný.
Matúš Kováčik, CIT UK
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Scitlivovanie
v rodových otázkach
by sa malo začať už
na základných školách

Centrum rodových štúdií funguje na FiF UK v Bratislave už dvanásť rokov. V zahraničí sa teší dobrej povesti, o čom svedčia spoločné projekty, výmenné pobyty a stáže.

Bola to prvá inštitúcia na akademickej
pôde v rámci Slovenskej republiky zameraná
na vzdelávacie a výskumné aktivity v odbore
rodové štúdiá. Činnosť centra nadväzuje na
desaťročnú tradíciu podobne orientovaných
pedagogických a výskumných aktivít, ktoré sa
realizovali na Katedre filozofie a dejín filozofie
FiF UK v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi iných disciplín.
Centrum sa chce priblížiť krajinám, kde sú
rodové štúdiá (gender studies) bežnou súčasťou spoločensko-vedných disciplín, prípadne
aj samostatným študijným programom. Viac
o tomto odbornom pracovisku nám povedali
jeho riaditeľka doc. PhDr. Zuzana Kiczková,
PhD., a odborná koordinátorka doc. PhDr.
Mariana Szapuová, PhD.
Ako sa Centrum rodových štúdií snaží
o scitlivovanie študentov a študentiek
v genderových otázkach?
Szapuová: Vyučovaním kurzov. Výchova
a vzdelávanie sú dobrou cestou k scitlivovaniu. My sme ešte pred založením centra začali s realizáciou takýchto prednášok. Najprv
to boli výberovky pre študentov a študentky
odboru filozofia, a teraz už 15 rokov celofakultné kurzy z rodových štúdií, kde preberáme
základné témy – rodová identita, rodové stereotypy, feministické zmýšľanie, ale aj veľmi
aktuálne témy, ako je postavenie žien na trhu
práce, násilie páchané na ženách...
Máte teda bohatú prax v prednášaní daných
tém. Myslíte si, že je rodová problematika
v dostatočnej miere prezentovaná na základných, stredných a vysokých školách?
Szapuová: V učivách nie je vôbec spracovaná. Nie je zastúpená ani vo vzdelávaní a výchove na základných a stredných školách.
Akademický predmet sa rozvíja u nás a možno
ešte na niektorých fakultách na Slovensku.
Rodové problémy by mali byť zahrnuté do
učiva od začiatku vzdelávania, a to cez rôzne
predmety ako literatúra, náuka o spoločnosti
a podobne. Zatiaľ tomu ale situácia v školstve
nie je naklonená.
Centrum rodových štúdií každoročne ponúka niekoľko celofakultných predmetov.
Ako ich môžu študentky a študenti nájsť?

Docentka Zuzana Kiczková (vľavo) a docentka Mariana Szapuová sa usilujú

Szapuová: Ponúkame o dialóg na tému rodová identita, rodové stereotypy, postavenie žien na trhu
celofakultnú výberovku pod práce či násilie páchané na ženách. Foto: M. Jurina
názvom „Rodové štúdiá“.
Jeden semester sa sústreKiczková: Okrem toho učíme v Prahe na
ďujeme na problém tela a mýtu krásy a druhý
semester na tému moci a násilia páchaného katedre genderových štúdií. Kolegyňa učila
na ženách. Okrem toho vyučujeme kurzy pre v Brne, kde je samostatný odbor. Netreba ale
študijný odbor filozofia, kolegyňa Kiczková učí zabudnúť na spoluprácu s Viedňou. Na začiatfeministickú etiku a ja feministickú epistemoló- ku sme dostali pomoc práve odtiaľ, odporúčagiu. Tiež vyučujeme predmet feministická filo- li nám knihy. Pred pár rokmi sme tam mali aj
zofia, v ktorom sa venujeme aktuálnym problé- prednáškový pobyt s kolegyňou Farkašovou.
mom, ako je rodová rovnosť v rôznych sférach Ich pomoc bola z hlbokého presvedčenia, že
spoločnosti, dejiny feministického myslenia, má zmysel rozšíriť tieto myšlienky aj u nás. Ďarealizovali sme tiež kurzy zamerané na prob- lej sme mali stážistky z Novosibirska i z USA.
lémy feministickej estetiky, respektíve rodu
v umení alebo vo vede. Tematickú orientáciu
kurzov často inovujeme, neopakujeme každý
rok či semester tie isté témy. Snažíme sa do
kurzov zahrnúť najaktuálnejšie a najakútnejšie
otázky týkajúce sa rodovej problematiky.
Aký je pomer študentiek a študentov na
kurzoch?
Szapuová: Mení sa to od semestra k semestru, teší nás, že si ich zapisujú dievčatá
aj chlapci.
V informačných listoch kurzov je pomerne
veľa veľmi zaujímavo vyzerajúcej literatúry.
Nemyslíte si ale, že práve množstvo literatúry môže študentky a študentov odstrašiť?
Szapuová: Odkedy sa nám podarilo vydať
učebnicu, je to základná literatúra (pozn. red.:
Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy
a perspektívy). Sú tam štúdie na rôznorodé
témy, ktoré tvoria samostatné kapitoly. Situácia je teda v porovnaní s minulosťou lepšia
a nikto sa nemôže vyhovoriť na nedostatok
literatúry.
Na webovej stránke centra je spomínaná
aj spolupráca so zahraničím: Praha, Brno,
Viedeň, Brémy. V čom spočíva?
Szapuová: Spolupráca je niekedy viac,
niekedy menej systematická. Hlavne šlo
o projekty. Teraz spolupracujeme s odborom
Gender v Brne, kde mapujeme postavenie
vysokoškolsky vzdelaných žien na trhu práce
v niektorých oblastiach trhu práce. Zapojené
sú aj univerzity v Temešvári, Debrecíne, Burgenlande či Brémach.

Sú v zahraničí lepšie podmienky na akademickej pôde pre rodové štúdiá?
Szapuová: Na mnohých univerzitách sú
etablované pracoviská, fakulty, katedry, inštitúty. Naše centrum je etablované inštitucionálne, no nepodporované finančne. Minimálne
v tomto majú v zahraničí výhodu. V zahraničí
je to možné študovať ako samostatný odbor
štúdia, u nás takýto odbor či študijný program
akreditovaný nie je. Naše kurzy z rodových
štúdií a feministickej filozofie sú koncipované
tak, aby rozširovali obzor v rámci existujúcich
študijných odborov.
Aké máte s centrom plány a vízie do budúcnosti?
Szapuová: Niekedy dovidíme do ďalšieho
dňa, mesiaca, akademického roka. Vždy je
to aj otázka personálna. Súčasné podmienky
neprajú tomu, aby sme získali novú a mladšiu
pracovnú silu. Nejde o nedostatok vízie z našej strany, no vidíme realisticky podmienky
také, aké sú.
Kiczková: Mám ambície, aby sa rodové
štúdiá dostali do ponuky povinných predmetov. Ale to je na dohode s vedúcimi katedier.
Teraz to skúšame s programom etnológia.
Chceme, aby sa na kurzoch vytvorila diskusia,
aby prišli 2 – 3 učitelia a diskutovali o danom
probléme. Ale aby to nebola „jednorázovka“.
Práve naopak. Nejde o to, že by sme chceli
šíriť nejakú propagandu, lebo tak je teraz feminizmus prezentovaný.
Zuzana Lobotková, študentka FiF UK
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Čaro vedy sa začína v škole
Na pôde Univerzity Komenského sa
dňa 21. júna 2013 konala medzinárodná
konferencia „Čaro vedy sa začína v škole“, zameraná na súčasnosť a budúcnosť
prírodovedného vzdelávania v slovenskom
školstve. Konferenciu pod záštitou ministra školstva vedy, výskumu a mládeže
Dušana Čaploviča a rektora UK Karola Mičietu organizovalo vydavateľstvo Dr. Josef
Raabe Slovensko a realizovala sa na Prírodovedeckej fakulte UK.
Cieľom konferencie bolo prezentovať projekty zamerané na popularizáciu prírodných
vied, využívanie netradičných spôsobov
vzdelávania a analýzu príčin nezáujmu žiakov
o prírodovedné predmety. Zároveň to bol
priestor na konštruktívnu diskusiu medzi učiteľmi prírodovedných predmetov ZŠ a SŠ,
vysokoškolskými pedagógmi, študentmi, odborníkmi z ministerstva školstva a hosťami zo
zahraničia.
Stav prírodovedného vzdelávania na našich
základných a stredných školách prezentovali
Národný ústav certifikovaných meraní (riaditeľka R. Kánovská) a Štátna školská inšpekcia (riaditeľ J. Javorek). Štátny pedagogický
ústav (riaditeľ V. Kratochvíl) referoval o reformách, ktoré sa realizovali v prírodovednom
vzdelávaní za ostatných 20 rokov.
Trendy sú neuspokojivé, lebo neustále
klesá záujem o prírodovedné vzdelávanie
hlavne o fyziku, matematiku a chémiu a klesajú aj ukazovatele kvality vzdelávania. Neuspokojivé je aj umiestnenie našich žiakov
v medzinárodných testovaniach. Uvedené
výsledky sú dôsledkom nesystémových a
nekoncepčných reformných zmien, ktoré
negatívne ovplyvnili nielen samotné zníženie počtu hodín výučby prírodovedných
predmetov, ale hlavne rapídne zníženie, ak
nie zánik, experimentálneho charakteru vo
vzdelávaní prírodovedných predmetov. Práve experiment v prírodných vedách vytvára
„čaro vedy“ a prebúdza záujem a zvedavosť
žiaka.
Ďalšie prednášky a príspevky inšpirujú
a motivujú k zmene formou už zrealizovaných
úspešných prístupov a projektov. Profesor

Konferenciu slávnostne otvoril minister Dušan Čaplovič, rektor UK Karol Mičieta, prítomných privítal aj prodekan
PriF UK Peter Fedor a výkonná riaditeľka nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko Jana Chomistová.

Dušan Meško prezentoval významné zmeny
v poznávacom procese detí v digitálnom svete – „Škola hrou, hra školou v digitálnej ére“.
Profesor Christopher Eichhorn zo Švajčiarska sa venoval tomu, aké nové kompetencie potrebuje učiteľ pri žiakoch, ktorí dnes
majú aj iné zdroje informácií ako len učiteľa.
RNDr. Miroslav Randa prezentoval „radosti a
starosti učiteľa fyziky“.
Veľmi cenné boli konkrétne príklady popularizácie prírodných vied, ako na školách,
tak aj cez Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky pri CVTI. Sprievodnými aktivitami boli aj prezentácie vystavovateľov zamerané na digitálne technológie podporujúce
prírodovedné experimenty, nové učebnice a
pomôcky, digitálny prírodovedný obsah, ako
aj živé experimenty. Veľký úspech zožal cez
hlavnú prestávku Cirkus Mirage (chemické
predstavenie), ktoré pripravili študenti, budúci
učitelia na Prírodovedeckej fakulte UK.
Najdôležitejším podnetom z konferencie
je potreba posilnenia experimentálnej zložky výučby prírodovedných predmetov na
základných a stredných školách, podpora
multidisciplinárneho vzdelávania, ako aj digitalizácia obsahu a využívanie moderných
technológií.

Minister školstva vyjadril jasnú podporu
potrebe skvalitnenia prírodovedného vzdelávania, čo realizuje vo vláde už návrhom
na navýšenie počtu hodín na prírodovedné
predmety so zameraním na rozvíjanie experimentálnej zložky výučby a aj finančnými
dotáciami na vybudovanie nových moderných experimentálnych laboratórií na ZŠ a
SŠ.
Univerzita Komenského patrí k lídrom v
modernizácii vzdelávania v prírodovedných
predmetoch a zároveň už od roku 2000 sa
systematicky venuje inováciám v príprave
budúcich učiteľov, ako aj kariérnemu rastu
učiteľov z praxe. Úspešnými príkladmi sú
národné projekty INFOVEK a Modernizácia
vzdelávania na ZŠ a SŠ, ako aj medzinárodné projekty intTT. Na Prírodovedeckej fakulte UK práve pripravujeme projekt „Centra
excelentnosti vzdelávania na UK“, v ktorom
by sme chceli zapojiť všetky fakulty pripravujúce budúcich učiteľov do procesu novej prípravy budúcich učiteľov, ako i vybudovanie
systému trvalej spolupráce a celoživotného
vzdelávania s učiteľmi v školách.
Beáta Brestenská,
Prírodovedecká fakulta UK

Na Biologickej olympiáde študenti bodovali
Každý učiteľ chce mať talentovaných študentov. Jedným zo spôsobov, ako ich získať, je Biologická olympiáda (BiO), ktorá je
dlhodobo spätá s Prírodovedeckou fakultou
UK. Už 47 rokov BiO organizuje rôzne typy
súťaží a najlepších študentov pripravuje na
medzinárodné súťaže. International Biology
Olympiad IBO, ktorú BiO pomáhala pred 24
rokmi zakladať, je náročná súťaž, na ktorej
sa každoročne zúčastňuje vyše 60 štátov
zo všetkých kontinentov.

Laboratórne aj teoretické úlohy si vyžadujú úroveň vedomostí, ktoré často nemá
skončený bakalár biológie. Ďalšia súťaž
je projektová. Študentom umožní využiť
vlastnú tvorivosť, naučí ich cieľavedomému plánovaniu pozorovaní a experimentov,
spracovaniu a interpretácii výsledkov. Celoštátne kolo sa koná formou konferencie
a najlepšie projekty vyberie komisia na dve
medzinárodné súťaže International Environmental Project Olympiad (INEPO) v Istanbu-

le a International Young Inventors Project
Olympiad (IYIPO) v Tbilisi. V dnešnej dobe
je nutné v rámci vedeckého výskum spolupracovať s odborníkmi z rôznych špecializácií, preto BiO s Chemickou a Fyzikálnou
olympiádou pripravuje naše mladé talenty
aj na európsku súťaž družstiev European
Union Science Olympiad (EUSO).
Za organizáciou BiO stoja hlavne učitelia
z PriF UK, podporovaní aj vedením fakulty.
Podarilo sa nám zostaviť výborný kolektív
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Reprezentácia SR v Berne na IBO: (zľava) Filip Nemčko, prof. Peter Fedor, Ondrej Beláň, Ján Karaffa, Lukáš
Janošík, doc. Andrea Ševčovičová, prof. Pavol Eliáš

učiteľov z rôznych katedier, ktorým patrí
vďaka za čas, každoročne venovaný študentom na sústredeniach pred medzinárodnou biologickou olympiádou IBO najmä
Dr. Pavlovičovi z Katedry fyziológie rastlín,
prof. Fedorovi z Katedry environmentálnej
ekológie, Dr. Neboháčovej z Katedry biochémie, doc. Krškovej a Dr. Dzirbíkovej z
Katedry živočíšnej fyziológie a etológie.
Vďaka patrí aj vedúcemu Katedry genetiky prof. Tomáškovi, ktorý veľmi podporuje
prácu v BiO, mojim kolegom doc. Ševčovičovej, Dr. Džugasovej a našim študentom,

bývalým úspešným olympionikom Mgr.
Katke Juríkovej a Jarovi Ferencovi, ktorí
každoročne tvoria množstvo teoretických
a praktických úloh na krajské a celoštátne
kolá. Niektorí z kolegov (doc. Ševčovičová
a prof. Fedor) sú zároveň členmi reprezentačných tímov a aj na medzinárodnej súťaži
svojou prácou na prekladoch úloh prispievajú k úspechom slovenských študentov.
Samozrejme, nesmiem zabudnúť na prípravu na medzinárodné projektové súťaže, kde
veľkou mierou k našim úspechom prispieva
Dr. Lehotská z Katedry krajinnej ekológie,

Ošetrovateľská starostlivosť
o chronické rany
V termíne od 28. januára do 21. mája 2013 prebiehala na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine vzdelávacia aktivita s názvom
Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany ako program sústavného vzdelávania pre kategóriu zdravotníckych pracovníkov
(sestra). V uvedenom semestri ju ukončilo 20 uchádzačov, ktorým boli odovzdané potvrdenia o realizácii (s pridelením 8 kreditov podľa vyhlášky o hodnotení vzdelávania zdravotníkov).
Program tvorilo 67 hodín, z toho 42 kontaktných a 25 nekontaktných. Kontaktná výučba prebiehala 28. 1. – 1. 2. 2013 s jej rozdelením na teoretickú časť a praktickú časť.
Cieľom programu bolo nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi s nehojacou sa ranou. Teoretické vedomosti sa týkali
definície nehojacej sa rany (chronickej rany), incidencie výskytu rôznych typov nehojacich sa rán a príčin ich vzniku, identifikácii a popisu faktorov ovplyvňujúcich proces hojenia rany a špecifík ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s nehojacou sa ranou s aplikáciou na
konkrétny typ rany. Praktické zručnosti zahŕňajú techniky ošetrenia
rany (s komplexným posúdením rany s využitím meracích nástrojov),
aplikácie a výmeny krytia z radu vlhkej terapie a posúdenia benefitov
použitia už konkrétneho produktu určeného na lokálne ošetrenie nehojacich sa rán. Uchádzači sa zúčastnili priamo na ošetrení rôznych
typov nehojacich sa rán na ošetrovacích jednotkách vybraných klinických pracovísk v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) pod vedením lektorov pre praktickú časť programu.

ktorá je dlhoročnou členkou medzinárodnej komisie INEPO. V našom kolektíve sú
aj učitelia z SPU v Nitre (prof. Pavol Eliáš,
Dr. Ľuba Ďurišová a Dr. Pavol Eliáš). Všetci
títo učitelia nadšene pracujú s našimi olympionikmi a tí naši z PriF UK sa ich snažia
motivovať k štúdiu na našej fakulte.
Získať študenta, ktorý úspešne absolvuje medzinárodnú biologickú olympiádu, do
laboratória je skôr odmena ako práca. A že
sú naozaj úspešní, dokazuje príklad z aktuálneho roku, keď naši štyria študenti získali
na IBO 4 medaily, striebornú získal Lukáš
Janošík a 3 bronzové vybojovali Filip Nemčko, Ján Karaffa a Ondrej Beláň. Toto však
nebol jediný úspech v tomto roku. V roku
2013 získali študenti BiO rekordných 10
medailí (2 zlaté, 4 strieborné a 4 bronzové). Je to úžasný úspech, pretože každý
študent, ktorého sme vybrali na medzinárodnú súťaž, získal medailu. Zlaté medaily
získali Marek Andreánsky a Matej Pribiš na
projektovej olympiáde IYIPO, striebornú
získal Matúš Ján Dominka na súťaži EUSO
a bronzovú získal Martin Sarker na projektovej olympiáde INEPO. Najúspešnejším
študentom bol Lukáš Janošík, ktorý napriek
tomu, že patril medzi najmladších získal 3
strieborné medaily (EUSO, INEPO a IBO).

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.,
PriF UK,
predsedníčka Slovenskej komisie
Biologickej olympiády

Súčasťou predmetovej skladby programu boli aj nekontaktné hodiny určené na samoštúdium s cieľom prehĺbiť teoretické vedomosti a
vypracovanie ošetrovateľskej dokumentácie u pacienta s nehojacou
sa ranou využitím metódy ošetrovateľského procesu.
V závere programu sa každý uchádzač zúčastnil na záverečnom
ústnom hodnotení.
Touto cestou vyjadrujem poďakovanie lektorom teoretickej a praktickej časti a Mgr. Daniele Karasovej, PhD., konzultantke pre hojenie
rán v UNM a všetkým uchádzačom, ktorý si zvolili našu vzdelávaciu
inštitúciu.
Mgr. Michaela Miertová, PhD., JLF UK
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Virtuálna
realita

a skutočnosť
Všetko bolo pripravené na TÚ júnovú
sobotu. Všetko bolo jasné, veď už sme to
robili po štvrtý raz. Viac než sto príspevkov
na vedecké témy vyhodnotených, vyše sto
detí z celého Slovenska prihlásených na minikonferenciu „Virtuálna realita bez hraníc“,
program a ceny presne nachystané, zoznamy detí na workshopy plné, miestnosti na
FMFI UK naplnené materiálom a ľudia v pohotovosti, dychtiví pracovať s deťmi.
Týždeň pred akciou prišiel na FMFI UK
mail o nevyhnutnom odstavení elektriny na
celej fakulte po celú sobotu. Práve v ten
deň, ktorý sme plánovali a dohadovali na
sociálnych sieťach už pol roka, deň, na ktorom sa chceli deti zúčastniť tak, že písali poniektorí aj dve eseje, básničky či dva príbehy
na témy, ako „Prečo je geometria pekná?“
alebo „Keby som žila v 2D...“, „Prečo je
v meste vidno menej hviezd než v prírode?“,
prípadne variácie na tému „Ako vzniká...?“.
Či už mali šesť alebo šestnásť rokov.
Deti totiž radi vymýšľajú. Ak dostanú možnosť, radi rozprávajú o témach, ktoré najmä
dospelí považujú za dôležité. Veda k takýmto oblastiam rozhodne patrí. Na FMFI UK
sme sa pokúsili tento rok už po štvrtý raz dať
deťom možnosť vyjadriť sa k témam, ktoré
vedú priamo či nepriamo k premýšľaniu,
práci s informáciami, k snahe o presné formulácie a, v neposlednom rade, aj k rozvíjaniu fantázie.
Na internete sa rozšírili informácie o súťaži, v ktorej deti dostali fajn ceny za najlepšie
dielko spolu s možnosťou zúčastniť sa na vyhodnotení a programe. Nakoniec, kto by sa
nechcel zúčastniť, keď program tvoria prednášky takých kapacít, ako napríklad pán
dekan FMFI UK profesor Masarik, docenti
Ferko, Kubáček či Kundracík – záznamy a

texty prednášok si deti našli na internete a
túžby boli jasné.
Workshopy, ponúkané po prednáškach
a plánovanom obede v novom bufete na fakulte, boli čerešničkou na torte – kaligrafia,
matematika v hudbe, antropológia, počítačové animácie, počítačová grafika, digitálne
simulácie, stavba robotov a ešte mnohé ďalšie. Deti sa – aj podľa vyjadrení na sociálnych sieťach – naozaj tešili.
Po ozname o odstávke elektriny celá partia organizátorov (doktorandky z počítačovej
grafiky, pár pedagógov z matfyzu a niekoľko študentov z matfyzu i iných fakúlt UK)
upadla do stresového stavu. Nielenže práve
vrcholilo skúškové obdobie a u niektorých
doktorandov aj dizertačné skúšky či priamo
obhajoby, ale navyše bolo prakticky nemožné podniknúť čokoľvek z našej strany. Účasť
detí prichádzajúcich do Bratislavy z Bánoviec, Trenčína ba i zo Žiliny, pozvaní prednášajúci, vedúci workshopov, všetci si vyhradili
práve tú jednu sobotu 15. júna.
Hlavnej organizátorke VRBH Ivanke Varhaníkovej sa podarilo spojiť sa s pánom
dekanom Masarikom, ktorý zachránil celú
akciu vytvorením akčnej spolupráce s Prírodovedeckou fakultou UK a premiestnením
akcie práve tam. Mali sme k dispozícii pred-

náškové siene, miestnosti na workshopy, počítačové miestnosti – skrátka všetko, čo sme
potrebovali.
Množstvo detí, ktoré boli naozaj spokojné,
prekročilo naše očakávania. Viac než sto detí
otváralo pusu pri hľadaní mimozemšťanov vo
vesmíre či oči pri pokusoch s mikrovlnkou.
Vzrušené pobiehanie a koncentrovaná práca
počas workshopov boli naozaj dobrým zadosťučinením v rámci celej akcie.
Ukázalo sa, že dobrovoľnícke aktivity majú
význam aj vo vysokoškolskom prostredí. Že
v ohrození sa dá na naše vedenie spoľahnúť
a náhradné riešenie môže v skutočnosti prospieť aj budúcnosti – okrem „matfyzu“ deti
spoznali aj „prifuk“ – a kto vie, koľké z nich
budú v budúcnosti pripravovať ďalšie ročníky
tejto alebo možno mnohých iných podobných
súťaží.
Pre tentokrát je však veľmi dôležité povedať, že mať záštitu nad podujatím znamená
aj zodpovednosť a pán dekan prof. Masarik
ju naozaj prijal – nielenže mal úvodnú prednášku celého podujatia, ale najmä – bez
neho by vlastne tento rok žiadne podujatie
nebolo. Ďakujeme ešte raz a tešíme sa na
budúci rok.
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., FMFI UK

31

Ak t i v i t y n a š i ch p r a c o v í s k

Ako sa komunikovalo
na prelome stredoveku a novoveku
O význame komunikácie a šírení
informácií v dnešných časoch nemožno vôbec nijako polemizovať. O tom,
že komunikácia mala svoj veľký a nesporný význam aj v časoch minulých
– na prelome stredoveku a novoveku
nás mala presvedčiť aj vedecká konferencia s názvom Slovo, písmo, obraz
a znak – komunikácia na Slovensku
na prelome stredoveku a novoveku,
ktorú zorganizovala Katedra archívnictva a pomocných vied historických na
Filozofickej fakulte UK. Podujatie, nad
ktorým prevzal záštitu dekan FiF UK
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., sa konalo dňa 12. júna 2013.
Spoluorganizátormi konferencie boli Historický ústav Slovenskej akadémie vied a
Slovenská historická spoločnosť pri SAV –
sekcia archívnictva a PVH. O otvorenie ako
aj o úvodné slovo sa postaral vedúci katedry
archívnictva a PVH doc. PhDr. Juraj Roháč,
CSc. Po jeho vystúpení nasledovalo dovedna trinásť príspevkov z úst pracovníkov
a doktorandov nielen pozývajúcej katedry,
ale i susedných pracovísk – Katedry všeobecných dejín a Katedry slovenských dejín
FiF UK či Slovenského národného archívu,
komárňanskej pobočky Štátneho archívu
v Nitre, Vojenského historického ústavu a
nakoniec aj z už spomenutého Historického
ústavu SAV.
Aj napriek tomu, že konferencia bola prvou svojho druhu v ére samostatnej katedry
archívnictva, stretla sa so slušným záujmom
zo strany verejnosti. Podujatie bolo rozdelené do štyroch prednáškových blokov.
Ako prvá vystúpila Diana Duchoňová so

zaujímavým
príspevkom
o komunikácii v rodinnom
a dvorskom prostredí aristokratickej spoločnosti. Na
ňu priamo nadviazala jej
kolegyňa Anna Fundráková
z Historického ústavu SAV,
ktorá sa zase zamerala na
politické prostredie aristokracie. Frederik Federma
yer, náš kolega z Katedry
archívnictva a PVH, v pútavej a bohatým obrazovým materiálom doplnenej
prednáške, predstavil Lukáša Eckera – kráľovského
poštového úradníka a jeho
zaujímavý kariérny postup,
dokumentovaný pečaťami,
ktoré používal. Prvý blok
rokovania uzavrela Daniela
Hrnčiarová, odborná asistentka z Katedry všeobecných dejín, ktorá
prítomných oboznámila s komunikáciou zainteresovaných strán v cirkevnom azylovom
konaní, ale aj so samotným typickým priebehom takéhoto konania.
Druhý blok otvoril príspevok Petra Keresteša zo Štátneho archívu v Nitre o slobodníckych listinách a inštitúte slobodníctva na
majetkoch Nitrianskeho biskupstva. Ján Lukačka, vedúci Katedry slovenských dejín FiF
UK, vo svojom príspevku ozrejmil spôsoby a
časté problémy pri komunikácii panovníckeho dvora a dvorských funkcionárov s uhorskou špecialitou hodnovernými miestami,
kde občas šlo hodnostárom dvora aj o život.
Blok uzatvoril ďalší náš kolega z katedry archívnictva – Robert Maretta. Ten prítomným
predstavil diplomatickú produkciu dnes už
reálne nejestvujúcich cirkevných správnych

zložiek – archidiakonátov na Slovensku na
konci stredoveku.
Doktorandka Anna Masliková otvorila tretí konferenčný blok príspevkom, ktorého
názov znel Komunikácia na prelome 16.
a 17. storočia na príklade úradnej agendy
Trenčianskej stolice. O tom, že aj štatúty
predstavujú spôsob komunikácie medzi
správou mesta a obyvateľstvom, presvedčila Zuzana Nemcová z Katedry archívnictva a
PVH. Radoslav Ragač, riaditeľ Slovenského
národného archívu, sa venoval kultúrnemu
mecenátu ako spôsobu sociálnej komunikácie medzi viacerými generáciami ľudskej
spoločnosti.
Záverečný blok konferencie začal Juraj
Roháč, a to príspevkom o listoch adresovaným mestu Trnava a Trnavčanom na začiatku novoveku. Pracovník Vojenského historického ústavu Vladimír Segeš nás svojou
prednáškou zaviedol do sveta stredovekých
viedenských kariet. Príspevkovú časť konferencie uzavrel Leon Sokolovský, prvý vedúci
Katedry archívnictva a PVH, ktorý zúčastnených oboznámil s vonkajšou a vnútornou
komunikáciou stolíc a jej formami. V rámci
záverečnej diskusie o slovo požiadal Jozef
Novák, emeritný profesor katedry archívnictva, ktorý vyslovil veľké potešenie, ako aj
spokojnosť nad odhodlaním katedry usporiadať toto podujatie.
Konferencia splnila ciele, ktoré boli stanovené, a snáď sa v blízkej dobe dočkáme
aj zborníka príspevkov. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa na príprave a organizácii konferencie akýmkoľvek spôsobom
podieľali.
Mgr. Ján Valo, študent FiF UK
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Stretli sa katedry

		

obchodného práva zo Slovenska a Česka

V dňoch 19. až 20. júna 2013 sa na Právnickej fakulte UK (PraF
UK) uskutočnilo spoločné stretnutie katedier obchodného práva
právnických fakúlt slovenských a českých univerzít. Počas tohtoročného stretnutia sme privítali hostí z právnických fakúlt Karlovej
univerzity v Prahe, Masarykovej univerzity v Brne, Západočeskej univerzity v Plzni, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, Trnavskej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Vysokej školy v Sládkovičove a z Ústavu štátu
a práva ČAV.

Odbornou garantkou podujatia bola prof. Mária Patakyová. Program
podujatia bol rozdelený do štyroch sekcií – aktuálne otázky vysokoškolského právnického vzdelávania, aktuálne otázky korporátneho práva, aktuálne otázky zmluvného práva a prienik konkurzného práva a obchodného práva. Po absolvovaní prvého rokovacieho dňa diskusia pokračovala
aj počas slávnostného spoločenského večera.
Počas rokovania prvej sekcie jednotliví prednášajúci predstavili viacero projektov, napr. prípravu cudzojazyčného magisterského študijného programu „Law of European Integration and Globalization“ na
Právnickej fakulte UK v Bratislave. Podnetné informácie odzneli napr.
k špecializovanej štátnici z obchodného práva, viacsemestrovej výučbe
obchodného práva či ďalšie inovatívne myšlienky a praktické skúsenosti z oblasti moderného vzdelávania.
V sekcii „Aktuálne otázky korporátneho práva“ vystúpili s príspevkami prof. Mamojka, Dr. Zahradníčková, doc. Husár a ďalší prednášajúci
z jednotlivých katedier, vrátane doktorandov. Vo vystúpeniach v tejto
časti prednášajúci prezentovali svoje názory na rekodifikáciu súkromného práva, výhody a nevýhody zachovania Obchodného zákonníka
ako samostatného kódexu v právnom systéme, význam obchodného
práva pre HDP jednotlivých štátov, ale bolo možné vypočuť si aj zau
jímavú analýzu nemeckých obchodných spoločností v podmienkach
Veľkej Británie.
Druhý deň pracovného rokovania sa začal záväzkovo-právnou sekciou zaoberajúcou sa aktuálnymi otázkami zmluvného práva v oblasti
obchodného práva, pričom v tejto sekcii okrem iných vystúpili aj doc.
Špirko, Dr. Ondrejová, Dr. Vít Horáček, Dr. Tomáš Horáček, Dr. Liška,
Dr. Patěk, Dr. Šilhán. Medzi zaujímavé otázky, ktoré boli prezentované v tejto sekcii patrili okrem iných medzinárodné a európske aspekty
obchodného práva, problematika výpočtu odstupného v praxi, zmena a zánik záväzkov, vybrané otázky z verejného obstarávania, mož-

nosť vzdania sa nárokov z vád ex ante, ale aj príspevky zaoberajúce
sa zmenkovým právom a vplyvom internetu na dnešné podnikateľské
prostredie.
Záverečnou sekciou s intenzívnou diskusiou bola aj sekcia analyzujúca vzťah obchodného práva s konkurzným právom, v ktorej účastníkov podujatia s jednotlivými problematikami oboznámili okrem iných Dr.
Škrinár, prof. Mamojka, Dr. Reken. Medzi zaujímavé témy patrila reglementácia statusu súdneho exekútora ako podnikateľa v nadväznosti
na rekodifikáciu civilného práva, zodpovednosť štatutárneho orgánu
v nadväznosti na konkurzné konanie, vplyv systému elektronického prideľovania na konkurencieschopnosť jednotlivých súdnych exekútorov
a množstvo ďalších vybraných otázok z oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
Podujatie prinieslo nielen mimoriadne zaujímavé odborné príspevky,
ale aj príležitosť na výmenu názorov v rôznych oblastiach obchodného
práva. Organizátori ďakujú za podporu Nadačnému fondu Slovenskej
sporiteľne v Nadácii Pontis, s ktorou PraF UK spolupracuje vo viacerých oblastiach podpory vysokoškolského vzdelávania a výskumu.
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,
Mgr. Daniela Čičkánová, PraF UK

Storočnica Jozefa Felixa – sviatok romanistov
V máji si pripomíname nedožité jubileum Jozefa Felixa (1913 –
1977). Na pôde Filozofickej fakulty UK sa 17. mája 2013 pri príležitosti 100. výročia narodenia významného literárneho historika,
kritika, prekladateľa a vysokoškolského pedagóga uskutočnila
konferencia s názvom Jozef Felix a cesta k modernej slovenskej
romanistike. Organizačnú záštitu nad podujatím prevzala Katedra
romanistiky FiF UK v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV a
Slovenskou spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry.
Pri slávnostnom otvorení konferencie docentka Jana Truhlářová privítala medzi hosťami veľvyslanca Španielskeho kráľovstva Félixa Valdésa
y Valentín-Gamazo, francúzskeho atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Hervé Guillermeta, dekana FiF UK Jaroslava Šušola a vedúcu
Katedry romanistiky FiF UK Janu Páleníkovú. Vzácni hostia krátkym
príhovorom poukázali na širší európsky význam prekladateľskej a literárnokritickej práce Jozefa Felixa. Pozvanie prijal aj mimoriadne vzácny
hosť – básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány, ktorý podľa
doslovného prekladu Jozefa Felixa a jeho bohatého poznámkového
aparátu prebásnil Danteho veľdielo Božská komédia.
Nasledoval blok prednášok, medzi nimi napríklad Jozef Felix – staviteľ kultúrnych mostov, Felixove cesty k Cervantesovi či Jozef Felix
a jeho koncepcia dejín prekladu. Prekvapením či bonusom konferen-
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cie bol list od Júliusa Pašteku, autora monografie Jozef Felix ako literárna osobnosť,
ktorý organizátori dostali v predvečer konferencie a venoval sa osobnej spomienke na
život a dielo Jozefa Felixa. Všetkých účastníkov potešila aj účasť dvoch vnukov Jozefa
Felixa, Martina a Jozefa Špačkovcov.
V príspevkoch prednášajúcich viackrát
zaznelo, že Jozef Felix patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej romanistiky.
Rôznorodosť prezentovaných a napokon aj
bohato diskutovaných tém a príspevkov zdôraznili hlavnú črtu konferencie, a síce snahu
dotknúť sa ťažiska Felixovho diela, poukázať na tvorivého génia, na majstra pera a na
jeho mimoriadnu pracovitosť. Dodajme, že
tieto snahy sa v rámci konferencie podarilo
naplniť: vnímali sme komplexnosť jeho osobnosti – ako prekladateľa (pripomeňme, že
preložil viac ako päťdesiat diel z francúzskej,
španielskej i talianskej literatúry), ako literárneho kritika, editora a v nemalej miere aj
ako pedagóga. Pedagogická činnosť Jozefa
Felixa bola leitmotívom celého dňa, veď na
pôde FiF UK sme sa stretli nie náhodou. Aj
ona bola načas jeho domácim prostredím, tu
pôsobil ako vedúci katedry romanistiky a ako
vysokoškolský pedagóg odchoval množstvo
romanistov, z ktorých niektorí si naňho ako
na svojho učiteľa zaspomínali osobne. Spomenulo sa aj politické prostredie Felixovej
doby, ktoré mu nevytváralo najpriaznivejšie
pracovné podmienky. Spýtajme sa však, či
sa mu dostáva dosť pozornosti a uznania
aspoň dnes zo strany súčasnej spoločnosti?

Po prednáškovom bloku sa účastníci konferencie presunuli na vnútorné nádvorie fakulty, kde pracovnú časť vystriedala hudobná
a literárna bodka. Tešiť sa môžeme na publikáciu, ktorá vyjde v nadväznosti na konferenciu. V začatých oslavách a spomienkach na
Jozefa Felixa pokračovalo ďalšie podujatie
„Polemiky a spory v slovenskej literatúre po
roku 1945 (100. výročie narodenia Jozefa Felixa)“, ktoré sa uskutočnilo 17. 6. v SAV.
Tatiana Paholíková, doktorandka FiF UK
Poznámka: Konferencia je jedným z výstupov riešiteľských
projektov: Vega č.1/0480/12 Jozef Felix (1913-1977) a cesta
k vedeckému konštituovaniu slovenskej romanistiky, hlavný riešiteľ: doc. Jana Truhlářová a Vega č. 2/0169/11 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru, hlavný riešiteľ: prof. Mária Kusá.

Ostrov Jasmund (Baltské more). Foto: Martin Labuda

Aké sú dopady turizmu
na pobrežné ekosystémy
Nemecka?
V dňoch 28. 6. – 5. 7. 2013 sa uskutočnila
v poradí už piata študijná cesta s environmentálnym zameraním, ktorú organizovala Katedra
krajinnej ekológie PriF UK (odborný a organizačný garant Martin Labuda), v úzkej spolupráci
s Universität Rostock (Prof. Behm), Ernst Moritz
Arndt Universität Greifswald (Prof. Manthey),
Hochschule Neubrandenburg (Prof. Grünwald),
Riaditeľstvami národných parkov Niedersächsisches Wattenmeer, Vorpommersche Boddenlandschaft a Jasmund.
Výnimočnou črtou tejto študijnej cesty bola finančná podpora zo strany Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer
Austausch Dienst – DAAD) z prostriedkov Spolkového úradu zahraničných vecí (Auswärtiges
Amt), vďaka ktorej sa na danej ceste mohli zúčastniť i študenti. Študijná cesta sa uskutočnila
pod záštitou Veľvyslanca SRN na Slovensku Dr.
Axela Hartmanna.
Odborné zameranie cesty sa týkalo dopadov
turizmu v ekologicky senzibilných typoch biotopov (rôzne typy morského pobrežia a ostrovov
Severného a Baltského mora, ako aj brakických
vôd) na biodiverzitu, ďalej stretov záujmov v oblasti ochrany prírody, manažmentu chránených
území, ale aj inovatívnych spôsobov v oblasti
environmentálneho vzdelávania v Spolkovej republike Nemecko.
Vplyvom turizmu na ŽP a špeciálne na biodiverzitu je v SRN venovaná veľká pozornosť. Dôkazom sú i mnohé striktné obmedzenia pre návštevníkov NP, vyplývajúce zo špecifík – veľkej
zraniteľnosti pobrežných a ostrovných ekosystémov Severného a Baltského mora. Dôležitou
súčasťou manažmentu jednotlivých chránených
území je i manažment a usmerňovanie návštevníkov priamo v teréne, ako aj komplexný systém
ich monitoringu a environmentálnej výchovy.
Šancu zúčastniť sa na tejto zaujímavej
študijnej ceste dostalo 52 účastníkov, ktorí
počas ôsmich dní absolvovali náročný, ale veľmi

pestrý program zahŕňajúci nielen prírodovedné
lokality, ako národne parky, biosferické
rezervácie, ale i kultúrno-historické dominanty,
napr. mestá Hanzy – Lübeck, Hamburg,
Rostock, Bremen a i.
Medzi najzaujímavejšie patrila plavba a následná návšteva ostrova Helgoland, ktorý je
považovaný za jediný nemecký ostrov ležiaci na
otvorenom mori (viac ako 50 km od pevniny),
ostrov Darß so svojimi pohyblivými pieskovými
dunami a špecifickými vegetačnými podmienkami, najväčší ostrov Nemecka – Rügen s unikátnymi kriedovými útesmi a starými bukovými
lesmi, ktoré sú spolu s karpatskými bukovými
pralesmi zapísané na Svetovom zozname prírodného dedičstva UNESCO či terénna exkurzia po morskom dne vo wattovom mori. Rovnako zaujímavá bola prednáška a diskusia s Prof.
Grünwaldom, prorektorom Hochschule Neu
brandenburg pre medzinárodnú spoluprácu,
o možnostiach štúdia. Prednáška a prehliadka
školy spôsobili, že viacerí študenti PriF UK sa
začali vážne zaoberať myšlienkou absolvovať tu
zahraničný pobyt.
Tak ako štyri predchádzajúce, aj táto študijná
cesta bola nielen z pohľadu organizátorov, ale
predovšetkým z pohľadu samotných účastníkov
veľkým úspechom. Nemecko s jeho – pre Slovákov neznámymi pobrežiami a ostrovmi – bolo
veľkým prekvapením pre každého účastníka.
Rovnako prekvapivým bola pre mnohých otvorená mentalita a ochota pomôcť zo strany miestneho obyvateľstva.
Najbližšia študijná cesta (september 2013) je
zameraná na detailné spoznávanie prírodných
daností a špecifík pobaltských krajín – Litva, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko.
Bližšie informácie k zahraničným študijným
cestám na: www.krajinnaekologia.sk/sk/Zahranicne_exkurzie_0/.
RNDr. Martin Labuda, PhD., PriF UK

Ostrov Helgoland (Severné more). Foto: Miroslava Šárová
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Skúmala som potočníky v Nemecku
Oddelenie akvatickej ekológie na Univerzite
Duisburg-Essen v Essene patrí k špičkovým
hydrobiologickým pracoviskám nielen v Európe, ale i vo svete. Uznávaným odborníkom
na tomto oddelení je prof. Daniel Hering. Vedie mnohé medzinárodné projekty skúmajúce
rôzne environmentálne vplyvy na spoločenstvá
bezstavovcov žijúcich na dne vôd, ktoré predstavujú významné indikátory kvality vody.
Odborníci z Katedry ekológie PriF UK sa
s ním spoznali pri riešení 5. rámcového projektu STAR (Standardisation of river classification).
Počas návštevy mojej školiteľky doc. RNDr.
Evy Bulánkovej, CSc., na univerzite v Essene
v marci 2006 prof. Hering ocenil publikáciu
slovenských hydrobiológov „Súpis vodných
bezstavovcov“ v tom, že taká malá krajina urobila takú komplexnú prácu. Akceptoval a podpísal zmluvu s PriF UK o spolupráci so strednými školami v rámci riešenia projektu: Voda,
prameň života a poznania (AquaWis), ktorý
podporila nemecká organizácia Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU). Prof. Hering
rozvinul priateľské vzťahy medzi Slovenskom
a Nemeckom aj súhlasom s pobytom prvej slovenskej doktorandky Jarmily Leškovej na ich
pracovisku. V súčasnosti sa tam školí už tretia
naša doktorandka Lucia Krištofovičová.
U mňa sa myšlienky na zahraničnú stáž začali v lete 2011 napísaním projektu, ktorý mal
obohatiť moju dizertačnú prácu práve skúsenosťami z Essenu. Po tom, čo ho DBU v septembri schválilo, som mala obrovskú motiváciu
naučiť sa nemčinu na požadovaný B1 certifikát. Vďaka kurzu, ktorý z veľkej časti táto organizácia hradila, a seminárom, kde sme naše
výsledky prezentovali v tomto jazyku, sa moja
nemčina značne zlepšila. Avšak na univerzite
v Essene som si zdokonaľovala predovšetkým
angličtinu.

Môj pobyt v Nemecku sa začal v januári
2012 úvodným seminárom v starobylom meste Osnabrück v Dolnom Sasku – sídle DBU.
Slovenskí štipendisti sa tu stretli s ostatnými
tohoročnými štipendistami z Česka a pobaltských krajín. Po oboznámení sa s rôznymi
užitočnými vecami ohľadom pobytu v Nemecku a prehliadke pamiatok Osnabrücku
som po necelom týždni odcestovala do Essenu v susednej spolkovej krajine Severné
Porýnie-Vestfálsko. V tomto vyspelom centre
Porúria s viac ako polmiliónovou populáciou
ma prof. Hering srdečne privítal. Krátko nato
sme sa dohodli na pláne práce, ktorý sa
mierne odlišoval od môjho pôvodného projektu. Jeho cieľom bolo zistiť a odôvodniť distribučné vzory západopalearktických druhov
potočníkov (rad hmyzu patriaci k najvýznamnejším bioindikátorom kvality vody). Prvý polrok v Essene pre mňa okrem spoznávania
pekných miest porúrskej oblasti znamenal
hlavne zhromažďovanie údajov z databáz
a iných dostupných zdrojov, štúdium literatúry o rozšírení druhov, skúšanie rôznych
kategorizácií a klasifikácií údajov a prvotné
štatistické analýzy. Takto ubehla zväčša zamračená a daždivá jar. Leto sa začalo majstrovstvami Európy vo futbale, ktorými žilo
celé Nemecko. Na uliciach skoro z každého
auta viala nemecká vlajka, z mnohých okien
viseli nemecké zástavy. V júni sa v Berlíne
konala DBU organizáciou podporovaná akcia Woche der Umwelt alebo Týždeň prírody,
kde som sa opäť stretla s našou starou skupinou štipendistov. Vypočuli sme si zaujímavé
príspevky od ľudí z environmentálnej praxe,
ako i študentov, doktorandov či profesorov
z univerzít z rôznych kútov sveta. Dokonca aj
stredoškoláci predstavovali projekty bežiace
na ich školách napr. o klimatických zmenách.

S výsledkami mojej dovtedajšej práce v Nemecku som spolu so štipendistami z Bulharska, Rumunska, Slovinska, Srbska a Maďarska
oboznámila predstaviteľov DBU na polročnom
seminári na malebnom neobývanom ostrove
Vilm v Baltskom mori. Počas príjemného týždňa sme navštívili aj jedno z najväčších oceanárií
v Európe v meste Stralsund, kde sme sa nechali
uchvátiť krásou približne 7000 druhov rastlín
a živočíchov zo Severného a Baltského mora.
Uplynulý čas strávený v Nemecku stačil málokomu, a tak väčšina z nás s radosťou využila možnosť predĺženia pobytu o ďalších šesť mesiacov.
Po návrate do Essenu som začala pracovať
podľa plánu načrtnutého na polročnej prezentácii, a to zistiť súvislosť medzi distribučnými
vzormi druhov potočníkov Západného Palearktu a klimatickou históriou danej oblasti, obzvlášť
poslednou dobou ľadovou. Pokračujúce analýzy viedli k zaujímavým výsledkom, z ktorých
som s pomocou prof. Heringa napísala článok
tvoriaci úvodnú časť mojej dizertačnej práce.
Týmto príspevkom sa chcem poďakovať
DBU za umožnenie získania skúseností z jednej z najvyspelejších európskych krajín z hľadiska ekologického myslenia. Moja vďaka však
patrí predovšetkým prof. Danielovi Heringovi,
ktorý si svoju prácu vďaka povestne skvelému
nemeckému zmyslu pre plánovanie a organizáciu vie zariadiť tak, že si napriek maximálnemu
vyťaženiu v mnohých medzinárodných projektoch vždy dokáže nájsť čas aj na konzultácie
so zahraničnými štipendistami. Jeho láskavosť,
ústretovosť, priateľský prístup a mnohé cenné
odborné rady pre mňa znamenali veľa, a preto
dúfam, že spoluprácu s Danielom Heringom
budem môcť aj naďalej rozvíjať po obhájení dizertačnej práce.
RNDr. Daniela Kalaninová,
doktorandka na PriF UK

Vianočná párty Oddelenia akvatickej ekológie v Essene
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Ekumenický dialóg
študentov v Štrasburgu
Onedlho uplynie 500 rokov od reformácie, ktorá v praktickej rovine znamenala
odčlenenie sa evanjelikov od rímskokatolíckej cirkvi. Táto skutočnosť, ako aj okolnosti ich nepokojného spolužitia v histórii
vo svete i doma spôsobili, že zatiaľ čo
evanjelici vnímajú reformáciu ako znovuobjavenie pravej viery a evanjelia, mnohí
katolíci ju dodnes vnímajú ako oddelenie
sa od pravej cirkvi. Nájsť spoločnú reč
medzi cirkvami je preto náročné, no nevyhnutné. Snaha po spoločnom dialógu,
objasnenie si vlastných teologických východísk, dôrazov v jednotlivých tézach,
ako aj možnosti spolupráce, boli témy,
ktorými sa zaoberali študenti postgraduálneho štúdia v centre ekumenických
snáh – v Štrasburgu.
Doktorandi Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK, menovite Mgr. Anna-Maria Benkova, Mgr. Adriána Biela, Mgr. Štefan Panuška, Mgr. Michaela Poschová, študent
Martin Kováč, ako i doktorand z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Mgr. Marek
Heczei a doktorand z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Mgr.

Martin Mihálik pod vedením dekana EBF UK
Mgr. Ľubomíra Batku, PhD., prijali pozvanie
Prof. Dr. Teodora Dietera na týždňový pobyt
priamo v Inštitúte pre ekumenický výskum
v Štrasburgu, ktorý sa uskutočnil v dňoch
23. – 30. 6. 2013. Táto zmiešaná skupina,
pozostávajúca z evanjelikov augsburského vyznania, rímskokatolíkov a príslušníka
starokatolíckej cirkvi, sa venovala pochopeniu dvoch dokumentov: Spoločnému
vyhláseniu k učeniu o ospravedlnení medzi
Svetovým luteránskym zväzom a Katolíckou
cirkvou a dielu „From Conflict to Communion“ („Od konfliktu k spoločenstvu“). Toto
dielo rozoberá súčasný stav diskusie medzi
Evanjelickou cirkvou a Rímskokatolíckou
cirkvou v učení o ospravedlnení, Večeri Pánovej, kňazskom úrade a o Písme a tradícii. Profesor Dr. Teodor Dieter poukázal na
možnosti a úskalia spoločného dialógu medzi týmito konfesiami, predostrel myšlienku
možnosti spolupráce i vízie spoločného slávenia reformácie oboma cirkvami.
Vďaka Prof. Dr. Sarah Hinlicky Wilson sa
študenti zase oboznámili s činnosťou a poslaním Inštitútu pre ekumenický výskum,
spolu s Prof. Dr. André Birmelém navštívi-

li Univerzitu v Štrasburgu a tiež i plenárne
zasadnutie Rady Európy. Študenti mali tiež
možnosť obdivovať pamiatky centra mesta,
ako napríklad katedrálu Notre Dame v Štrasburgu či kostoly St. Thomas a St. Pierre.
Posledný deň patril poznávaniu Alsaska,
ktoré spája nemeckú a francúzsku kultúru.
Študenti mohli obdivovať krásnu humanistickú knižnicu v Sélestat, Múzeum Unterlinden v Colmare, ktoré je známe najmä vďaka
Isen
heimskému oltáru, či Oberlinovo múzeum vo Waldersbachu, ktoré je venované
Jeanovi Frédéricovi Oberlinovi, farárovi, ktorý zasvätil svoj život duchovnému a materiálnemu rozvoju svojho zboru.
Tento študijný pobyt priniesol všetkým
účastníkom veľa nových podnetov, informácií, ale najmä zmenu prístupu v oblasti
ekumény a otvorenosti k spoločnému dialógu medzi jednotlivými konfesiami. V tejto
súvislosti patrí veľká vďaka Profesorovi Dr.
Teodorovi Dieterovi za jeho erudovaný výklad, znalosti, ale i ľudský prístup, pokoru,
ochotu, no taktiež aj za ekonomické zabezpečenie, bez ktorého by nebol tento študijný
pobyt možný.
Mgr. Michaela Poschová,
doktorandka na EBF UK

Budúci jadroví
fyzici praxovali v Rusku
Uplynulé prázdniny priniesli pre niekoľkých budúcich jadrových fyzikov cennú
skúsenosť. Ako 9-členná výprava študentov FMFI UK, FEI STU a PriF UPJŠ v
Košiciach sme sa zúčastnili na 3-týždňovej letnej študentskej praxi v Spojenom
ústave jadrového výskumu v ruskej Dubne. Každý tu pracoval sám alebo
v tíme na svojom projekte, ktorý na konci praxe prezentoval. Spolu s kolegami
z ČR, Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a USA sme sa venovali témam
z teoretickej, neutrónovej a biomedicínskej fyziky či nukleárnym problémom.
Pobyt sme, samozrejme, využili aj na výlety do Moskvy, Tvernu či na
športové a spoločenské aktivity pri Volge — najdlhšej rieke Európy.
Týmto by som rád poďakoval Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK
v mene študentov za možnosť zúčastniť sa na praxi, zlepšiť sa vo fyzike,
anglickom jazyku a v neposlednom rade spoznať ruskú kultúru.
Milan Jurčo, študent FMFI UK
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Študentský etnologický výskum
						 v Kľakovskej doline
V rámci kurzu „Terénna prax“ sa poslucháči prvého ročníka bakalárskeho a niekoľkí z magisterského štúdia Katedry etnológie
a muzeológie FiF UK ocitli v zaujímavom teréne Kľakovskej doliny na severozápad od okresného mesta Žarnovica, na strednom Pohroní. V najvyšších teplotách tohoročného skorého leta od 17. do 27. júna 2013 sa oboznamovali pod vedením svojich pedagógov s
radosťami, ale aj s problémami terénneho výskumu, ktorý spočíva najmä v rozhovoroch s informátormi a v zúčastnenom pozorovaní
ich spôsobu života vo všedných aj sviatočných chvíľach.

Výskum, ktorý je záväznou súčasťou študijného programu, sa každoročne organizuje v inej časti Slovenska. Tentoraz nám
vyšlo v ústrety Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, ktoré bude môcť v budúcnosti využiť materiál zhromaždený v teréne
pre svoju zbierkotvornú, výstavnícku aj ďalšiu výskumnú prácu. Žarnovica a okolie boli
vybrané ako významná lesnícka a drevárska lokalita. K naplneniu cieľov výskumu,
ktorými sú nielen vlastná „prax“, ale aj etnologický výskum, nám tak veľmi pomohlo aj

vedenie a pracovníci Odštepného závodu
Žarnovica – Lesy Slovenskej republiky, ako
aj starostovia jednotlivých obcí, kde sa naši
študenti pohybovali už „ako doma“. Boli to
Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Horné Hámre, Župkov, Hrubišov, Ostrý Grúň a
Kľak. Výborné ubytovanie so stravou a bazénom poskytol internát Strednej odbornej
školy v Žarnovici, ktorá ešte v istom zmysle
nesie tradíciu donedávna významnej drevárskej výroby v tomto regióne.

Každý z účastníkov výskumu sa venoval
svojej téme, pričom škála tém bola vskutku rôznorodá. Väčšina tém sa sústredila
na lesníctvo, drevárstvo, poľovníctvo a iné
aktivity súvisiace so životom v lese či pod
lesom. Tak sme zbierali spomienky mužov
na prácu v lese a s drevom (na píle alebo
v drevárskom závode), spomienky na život
v jednotlivých obciach, tunajšie miestne
názvy a príbehy s nimi spojené. Rodovo
špecificky bola zameraná téma týkajúca
sa života žien – lesných robotníčok i širšie
poňaté otázky emancipácie žien v prvej polovici 20. storočia. Etnografické či folkloristické témy sa venovali výskumu vianočných
zvykov, miestnym folklórnym skupinám a
prejavom novodobého folklorizmu, ako
aj iným formám ritualizácie v lesníckych,
poľovníckych, rybárskych, drevárskych
spoločenstvách. Zaujímali nás aj otázky
týkajúce sa poverových predstáv, liečiteľstva, spomienkových rozprávaní, aj prvky
ľudovej religiozity. Témy ako domácka výroba, tradičná strava, chov hospodárskych
zvierat či pestovateľské práce, ťažba a
spracovanie dreva patria tiež k základným
záujmom etnologického výskumu, podobne ako rôzne typy vlastníckych vzťahov a
s nimi súvisiacich spoločenstiev. Už zlo-

– príbeh jedného časopisu
Slovenský spolok študentov farmácie
(SSŠF) má od minulého roka sprievodcu pre
prvákov a vlastný časopis. Na tomto mieste
si vám dovolím rozpovedať ich príbeh.
Začalo sa to myšlienkou, ktorá by pomohla novoprijatým študentom našej fakulty
orientovať sa v novom prostredí. Základom
bola moja vlastná skúsenosť, keď som si až
neskôr uvedomil a objavil, aké možnosti mi
ponúka vysokoškolský život. Ako prvé bolo
potrebné vymyslieť názov, a tak prichádzali
noci plné nápadov, prebúdzania sa, zapisovania nápadu na papier a ranné zhodno-

tenie. Výsledkom bol názov Farmakoviny.
Nasledovalo štúdium internátneho a študijného poriadku, podkladov pre kapitoly ako
ubytovanie, cestovanie, štúdium, stravovanie a využitie voľného času. Náročné bolo
nájsť formu, akou sa to bude písať, zachovať
jednoduchosť a prehľadnosť, to bol môj základný cieľ. Veľmi milým prekvapením bolo,
keď mi moja milovaná priateľka z ničoho nič
poslala titulku Farmakovín – sprievodcu
prváka. Ona vdýchla publikácii tú dizajnovú
stránku, vytvorila „super farmáčika“, ktorý sa
stal symbolom nielen sprievodcu, ale aj pr-

vých dvoch čísel časopisu Farmakoviny.
Osobou,
ktorá
stojí za prípravou
časopisu Farma
koviny, je Peter
Šišovský (predseda pre publikačné aktivity
v SSŠF). Vytvoril redakčnú radu v skladbe:
Miška Barkociová, Janka Uhliariková. Vďaka
nim, členom SSŠF, ďalším študentom FaF
UK a ostatným autorom, ktorí do časopisu
prispievajú, sa stal časopis Farmakoviny neoddeliteľnou súčasťou študentského života

Č o n o v é n a M l y n o ch ?
žitejšie a abstraktnejšie sa skúmala
lokálna identita drevárskej lokality či
status lesných robotníkov v lokálnom
spoločenstve. Vcelku príjemná bola
aktuálna téma spôsobu relaxu, využívania voľného času i dovoleniek, ktorá
preniesla viac-menej historickú perspektívu našich výskumov do reality
„tu a teraz“.
Zaujímavé boli vystúpenia miestnych
osobností, viacerí hovorili k dejinám
mesta a závodu Preglejka. Oživením
bola prezentácia poľskej kolegyne,
študentky magisterského štúdia etnológie na univerzite v Poznani Agáty A.
Konczal, ktorá spracúva tému lesa vo
svojej pripravovanej diplomovej práci a
prišla s nami hľadať paralely k svojim
výskumom.
Terénna prax predstavuje akýsi iniciačný obrad pre budúcich etnológov.
Na večerných seminároch sme sa
vzájomne podporovali aj tým, že sme
hovorili o svojich úspechoch i neúspechoch. Vyberáme niekoľko postrehov:
„zo začiatku boli odmeraní, ale postupne sa menili, až boli otvorení a milí; už
nemusím pozerať stále do dotazníka;
postupne sme mali väčšiu istotu v komunikácii; počúvanie dá zabrať...“
Byť empatický, počúvať príbehy, porozumieť človeku v jeho každodennom
bytí – žití, to je nevyhnutná zručnosť
profesie etnológa. My sme si v Kľakovskej doline základy týchto zručností
osvojili.

Zmeny

na internátoch
potešia študentov

na našej fakulte. Chceli sme sa však posunúť
ďalej. Asi pred mesiacom sa nám podarilo
získať grant z Nadačného fondu Slovenskej
sporiteľne v Nadácii Pontis. Myšlienka prišla
od pána prodekana Klimasa, ktorý vypracoval projekt. Nasledovalo napínavé hlasovanie,
v ktorom sme s počtom 1961 hlasov získali
druhé miesto. Vďaka grantu môžeme vybudovať redakciu Farmakovín, čím zdokonalíme
publikáciu ešte viac. Taká je cesta dvoch projektov z našich mnohých: Farmakovín – sprievodcu pre prváka a časopisu Farmakoviny,
projektov, ktoré sú založené na kreativite, pomoci a najmä zapálení pre vec. Ešte raz patrí
ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú, osobitne Slovenskej sporiteľni a Nadácii Pontis za to,
že si uvedomujú dôležitosť podpory mladých.
Farmakoviny – sprievodcu aj časopis – nájdete na www.sssf.sk v podsekcii „Publikácie“.

„Naspäť cesta nemožná, napred ísť sa musí.“ Tento známy citát Ľudovíta Štúra motivuje
k progresívnym krokom i Vysokoškolské mesto v Mlynskej doline, ktoré nesie jeho meno.
To počas letných mesiacov poskytovalo ubytovanie penziónového typu pre širokú verejnosť,
ako súčasť vlastnej podnikateľskej činnosti, vďaka ktorej získava financie. Tie následne investuje do postupnej rekonštrukcie ubytovacích kapacít na moderný študentský kampus
európskeho formátu. S blížiacim sa koncom dovolenkovej sezóny a začiatkom školského
roku sa však opätovne aktívne pripravujú a transformujú na klasické internáty. Študentov, pre
ktorých sa na desať mesiacov internáty stanú druhým domovom, čaká viacero zmien, ktoré
v rámci stratégie „Sme tu pre Vás“ prispejú k zvýšeniu ich komfortu a bezpečnosti.
Výraznou zmenou prejde najmä systém ubytovávania študentov, ktorí sú na Slovensku
v rámci programu Erasmus. Ide o krok, v rámci ktorého budú ich izby rovnomerne rozmiestnené na prvom až jedenástom poschodí na Výškovom bloku A. V minulých rokoch boli
študenti zo zahraničia izolovane ubytovaní len na vybraných poschodiach výškových blokov,
čo ich výrazne obmedzovalo v kontaktoch s kolegami zo Slovenska. Vedenie internátov verí,
že zmiešaným ubytovaním zahraničných a slovenských študentov na rovnakých chodbách,
pomôže rozšíriť ich obzor i poznatky v oblasti medzikultúrnej komunikácie, umožní jednoduchšie nadväzovanie kontaktov, ako aj zlepší adaptáciu ubytovaných z iných krajín na slovenské podmienky.
Okrem tejto zmeny internáty VM Ľ. Štúra – Mlyny UK uskutočnili viaceré zmeny v oblasti
potrebných rekonštrukcií, ktoré určite prispejú zvýšeniu komfortu ubytovaných. Popri drobných vylepšeniach, ako sú nová maľovka, nákup nového vybavenia a zveľadenie interiéru jedální, ktoré sú pýchou internátov a boli vysoko vyzdvihnuté aj v médiách, sa zamestnancom
vysokoškolského mesta podarilo dokončiť čiastočnú rekonštrukciu bloku J na Átriových
domkoch. Uskutočnené rekonštrukcie prinesú šetrenie finančných prostriedkov, ekologickejšie fungovanie tohto bloku, ako aj zvýšenie komfortu pre študentov.
Veľké plány VM Ľ. Štúra – Mlyny na rekonštrukciu štyroch blokov manželských internátov,
počas letných mesiacov, zmarilo neukončené verejné obstarávanie. Napriek veľkej snahe
vedenia i zamestnancov sa tak dátum plánovanej rekonštrukcie posúva na budúci rok. Na
vzniknutú situáciu bolo nutné reagovať, a preto pracovníci vďaka maximálnemu nasadeniu
v krátkom čase opätovne pripravili izby v odstavených blokoch tak, že od septembra boli
užívaniaschopné. Majorita kapacít zostane k dispozícií.
Študentov iste poteší, že v roku 2013/2014 sa cena ubytovania ani stravného nemenia.
I naďalej budú, rovnako ako v minulom roku, pravidelne zverejňované všetky aktuality o dianí
vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra – Mlyny UK na webových stránkach: www.mlyny.
uniba.sk a www.mlynska-dolina.sk či na facebookovom profile študentskej samosprávy. Vedenie Vysokoškolského mesta Mlyny UK, ako i všetci jeho zamestnanci deklarovali pripravenosť všetkých ubytovacích zariadení i personálu a tešia sa na príchod nových klientov.

Marián Michalides,
hospodár SSŠF, študent FaF UK

Martina Paráková, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
Foto: Vladimír Kuric

Bc. Eva Rechtoríková,
študentka FiF UK
Foto: Dr. T. Bužeková
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Milan Hodža
		

zohral väčšiu úlohu v prospech UK,
ako sa mu pripisuje

Tento rok sme si pripomenuli 135. výročie narodenia česko-slovenského prezidenta, prvého slovenského predsedu vlády ČSR,
viacnásobného ministra a publicistu Milana Hodžu. Okrem jeho zásluh na zjednotení československého národa a činnosť v prospech
Slovákov, sa významne zaslúžil aj o založenie Univerzity Komenského v Bratislave.

decko-matematickou a lekárskou.
Kvôli nízkemu počtu profesorov
a poslucháčov nebolo možné dve
ako-tak existujúce fakulty nazývať
univerzitou. Vybudovanie univerzity
znemožnila vojna.
Aj ďalšia slovenská univerzita
môže ďakovať Hodžovi, a to slovenská technika v Košiciach, ktorej návrh o zriadenie vypracoval
v roku 1928 ako minister školstva
a národnej osvety. Zákon o zriadení univerzity č. 170 Sb. z. a n. (25.
júna 1937) hovorí o štátnej vysokej
škole technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika (dnes – Technická
univerzita v Košiciach).

Rozvoj univerzity

Založenie univerzity

Bol to práve Milan Hodža, ktorý ako minister unifikácie zákonov dňa 12. mája 1919
predložil v Národnom zhromaždení návrh na
vydanie zákona, ktorým sa mala zriadiť československá univerzita v Bratislave. Tento
návrh bol podpísaný okrem Hodžu aj 21 ďalšími navrhovateľmi.
Na základe návrhu vznikol potom zákon č.
375 Sb. z. a n. zo dňa 27. júna 1919, ktorým
bola zriadená československá štátna univerzita v Bratislave. Dr. Otakar Srdínko, referent
školského výboru, predniesol o ňom správu
dňa 10. júna 1919. Univerzita bola pomenovaná nariadením vlády z 11. novembra 1919
na Univerzitu Komenského.
Tak dostalo Slovensko, resp. Československo svoju univerzitu aj v Bratislave po
univerzitách v Prahe a Brne. Nová bratislavská univerzita nahradila maďarskú univerzitu
zriadenú maďarským zákonom z roku 1914,
ktorá však vybudovaná nebola. Podobne ako
pri Univerzite Komenského sa aj pri tejto maďarskej univerzite uvažovalo so štyrmi fakultami – právnickou, filozofickou, prírodove-

V septembri 1921 bol Hodža
vymenovaný za profesora Filozofickej fakulty UK. Prednášal na tému
Náčrt slovenských dejín 19. storočia, ale aj Slovania vo vnútornej
i zahraničnej politike habsburskej
ríše v roku 1848. Po jeho vymenovaní za ministra poľnohospodárstva
síce figuroval na fakulte ako profesor, ale
styk s fakultou ostal v rovine konzultatívnej,
o čom svedčí jeho osobná korešpondencia
s viacerými učiteľmi.
Zaujímal sa o zvyšovanie úrovne života
vysokoškolskej mládeže, a preto sa v máji
1927 zúčastnil na veľkej študentskej slávnosti pri ukladaní základného kameňa stavby
internátu na Lafranconi.
Hodža tiež pripravil zákon o zriadení teologickej fakulty v Bratislave (č. 69 Sb. z. a n.
z 10. apríla 1934) a jeho pričinením sa ministerská rada uzniesla na zriadení samostatnej
katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave
(zákon č. 112 Sb. z. a n. z 24. apríla 1936).
Stál tak pri zrode dvoch dnešných fakúlt
UK – Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK.

Budova univerzity

Významnú úlohu zohral aj v procese presadzovania záujmov akademických hodnostárov, učiteľov a študentov UK pri získavaní
budovy Obchodného paláca pre Právnickú
a Filozofickú fakultu UK. Dnes neodmysliteľ-

ný symbol Univerzity Komenského – hlavná
budova na Šafárikovom námestí – mala byť
pôvodne Štátnym obchodným domom pre
plodinovú burzu, dunajskú plavebnú spoločnosť, obchodnú komisiu, zemský archív
a poštu. Budova dostavaná v roku 1934 bola
pridelená univerzite 11. marca 1937.
Milan Hodža v boji o pridelenie budovy
univerzity zohral rolu ako minister školstva
(1926 – 1929), minister poľnohospodárstva
(1932 – 1935) a premiér (1935 – 1938).

Poďakovanie

Ako vidieť význam Milana Hodžu sa prejavoval počas dôležitého obdobia histórie
univerzity. Sprevádzal ju od počiatku, stál pri
jej rozvoji a budovaní. Za symbolické poďakovanie univerzity tomuto významnému politikovi možno považovať udelený titul čestného doktora dňa 28. 2. 1938, ktorý navrhla
Právnická fakulta UK. Hoci ho získal za vynikajúce zásluhy, ktoré si získal politickou,
organizačnou a hospodárskou činnosťou v
prospech celého štátu, tento akt možno považovať za prejav uznania aj na poli práce pre
našu univerzitu.
Dielu Milana Hodžu sa dnes vášnivo venuje jeho vnuk Ján (John) Milan Pálka, syn
Hodžovej dcéry, ktorý žije v Seattle. V roku
2004 darovali príbuzní hodnotnú knižnicu po
Milanovi Hodžovi seminárnej knižnici troch
katedier histórie a archívnictva Filozofickej
fakulty UK. Seminár, ktorý sa pri tej príležitosti konal, predstavil fakty zo života Milana
Hodžu. Tu doc. Miroslav Daniš na základe
archívneho výskumu ako prvý jednoznačne
vyvrátil dlhodobo pestované klišé o tom, že
Hodža sa svojich pedagogických povinností
na Filozofickej fakulte UK nikdy neujal.
Milan Hodža sa jednoznačne radí medzi
významné osobnosti, ktoré pohli dejinami
a osudom Univerzity Komenského.
Lenka Miller
Zdroje:
Kulhánek, Jiří : Dra. Milana Hodži dílo věku.
Nymburk: Ladislav Fiala 1938, s. 222
Ročenka University Komenského za první pětiletí 1919 – 1926. Bratislava 1925, s. 4, 5
Daniš, Miroslav: Milan Hodža – profesor FF UK
v Bratislave. In Acta historica Posoniensia VIII.
Historické štúdie k životnému jubileu Mikuláša
Píscha. Bratislava 2008, s. 118 – 123

Prezradili ste nám o sebe

Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc.,
vedúca Katedry etnológie a muzeológie FiF UK
Miesto narodenia: Bratislava
Vek: 58 rokov
Čím ste chceli
byť ako dieťa?
Vždy som mala
mnohostranné záujmy, a preto som
aj chcela študovať rôzne odbory, robiť najrôznejšie profesie.
Ešte
pol
roka
pred
maturitou
nebolo
rozhodnuté, či pôjdem
študovať
technické či humanitné, resp. sociálne vedy...
Čo ste študovali a prečo práve tento
odbor?
Vyštudovala som na Filozofickej fakulte UK odbor v tom čase nazývaný
„etnografia a folkloristika“. Celkom
zodpovedal mojim všestranným záujmom, keďže pokrýval najširšie spektrum javov, všeobecne označovaných
ako „kultúra a spôsob života“. Štúdium integrovalo poznatky z literatúry, histórie, dejín hospodárstva, staviteľstva, odievania, ale
aj predstavy a vedomosti o svete,
ako sa vyvíjali v najširších spoločenských vrstvách.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Od základnej školy som sa učila
a hádam aj dobre naučila po anglicky, hovorím aj po maďarsky a ovládam
viaceré slovanské jazyky na veľmi
dobrej, pravda, pasívnej úrovni teda rozumiem čítanému aj hovorenému
textu.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Moja práca je pre mňa vlastne spôsob bežného fungovania – sledujem
a analyzujem javy, ktoré sa odohrávajú v mojom okolí nielen vtedy, ak

sú pomenované ako vedecký problém.
Práca, s ktorou som životne zviazaná, je taká pestrá, ako som po tom
vždy túžila. Okrem toho, moje zamestnanie spája pedagogické, vedecké i organizačné aktivity. Pravda,
niekedy by som rada inak preskupila
čas, ktorý môžem týmto jednotlivým
zložkám venovať.
Ako trávite voľný čas?
Voľný čas mi je veľmi vzácny
a čerpám z neho pozitívnu energiu.
Rada stretávam priateľov, napĺňa ma
pocit spolupatričnosti s milými ľuďmi. Rada športujem, pravda rekreačne, plávam, bicyklujem, lyžujem,
chodím na turistiku. Vždy idem rada
na koncert klasickej hudby či džezu, na folklórne vystúpenie, do kina
a zvlášť rada mám divadlo.
Uprednostňujete
televíziu
alebo
knihy? Prečo?
Ako som spomínala, moja profesia
je veľmi širokospektrálna, a tak sa
často pristihnem, že vari už neviem
čítať knihu „len tak“, bez toho, aby
som ju v mysli analyzovala, z hľadiska svojich odborných pohľadov či
záujmov. Myslím, že to pri spoločenskovednom nazeraní nie je nič výnimočné. Podobne vnímam aj televízne
programy ...samozrejme, si v „telke“ rada pozriem dobrý film, rozhovor či dokument – výberovo, zámerne,
aj náhodne, nie však často.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Rodina, to sú moji ľudia, ktorí
mi poskytujú reflexiu a zábezpeku –
v citoch aj v činoch. Môj manžel bol
môj učiteľ na vysokej škole, celoživotne si vážim jeho prácu a úspechy,
ktoré dosiahol. Na druhej strane si
vieme úprimne vzájomne skritizovať
naše plány i výsledky. Máme dve, dnes
už dospelé dcéry, Zuzana vyštudovala
sociológiu a Daniela vyvažuje pre-

silu spoločenských vied u nás doma
svojím štúdiom fyzioterapie, ktoré
má medicínsky základ a bezprostrednú
užitočnosť pre ľudí.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Rôzne ľudské povahové črty a správanie, reakcie ako neúprimnosť, nedostatok empatie, egoizmus v najrôznejších
prejavoch,
xenofóbia
aj nadradenosť... Obyčajne to sú
prejavy nedostatku sebadôvery, ktoré prinášajú nepríjemné pocity, ba
zlosť a bolesť do vzťahov a sú hluché k rozumným argumentom.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Mám rada iróniu aj satiru, dobrý
vtip, karikatúru i divadelnú či filmovú komédiu.
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Vari nikdy som sa nezamýšľala nad
hereckými alebo inými osobnosťami
ako vzorovými či obdivovanými. Samozrejme, vnímam krásu duše aj krásu
telesnú, obdivujem športové výkony,
ale nie ako čosi „obľúbené“. Hľadať
vzory možno rôzne. Stretala som pri
svojich výskumoch krásnych, obdivu
aj úcty hodných ľudí, ich príbehy
ma pohli k rešpektu voči nim. Sú to
celkom neznáme mená, ich životy sa
odvíjali kdesi „na konci sveta“...
Máte nejaký skrytý talent?
Obávam sa, že všetky moje talenty
sa v priebehu času odhalili. Niekedy sa mi celkom darí písať v inom
ako odbornom žánri, napríklad mám
pre seba a svojich priateľov spísané
a odložené svoje cestovateľské zážitky z ciest do Severnej Ameriky,
možno sa raz objavia aj pre širšiu
čitateľskú verejnosť.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Čokoľvek odpoviem na takúto otázku, môže bez kontextu vyznieť ako
klišé. Myslím, že dôležitá je miera vecí, skromnosť a pokora v hodnoteniach, spolu s ňou otvorenosť,
priamosť a zvlášť porozumenie inakosti.
Foto: Oles Cheresko

j a z y k o v é o k i e nk o
Pre chorobu zatvorené
– býva občas napísané na
dverách predajní. Na iných
dverách si možno prečítať
oznam v inej podobe: Kvôli chorobe zatvorené. Akú
adekvátnu predložku treba
použiť v spojeniach takéhoto typu? Východisko
skúsme nájsť v poučení, ktorým nebudeme nič zakazovať ani prikazovať, ale vysvetľovať.
Jednoduchou pomôckou pri používaní predložiek pre a kvôli je význam spojenia, v ktorom sa tieto preložky vyskytujú: ak ide o príčinný význam, t. j.
spojením sa vyjadruje výsledok deja, lepšie je použiť v spojení predložku pre: v pohotovosti je pre
povodne stále okolo tisíc hasičov (najprv bola
povodeň, v nadväznosti na ňu sú hasiči v pohotovosti), pre povodne sa museli sťahovať aj bobry
v Karloveskej zátoke (najprv zvýšená hladina, ktorá
bola príčinou „úniku“ bobrov), pre kalamitu komárov budú postreky (premnoženie komárov spôsobilo kalamitu, ktorá sa odstraňuje postrekmi), pre

chorobu zatvorené (najprv choroba, ktorá je príčinou, že obchod ostal zatvorený). Význam príčiny
si v týchto spojeniach možno overiť aj nahradením
predložky pre synonymnými výrazmi v dôsledku,
následkom, vinou a pod. Príčina v týchto konštrukciách je vždy nepriaznivým alebo záporným významovým prvkom.
Oproti tomu v spojeniach s významom účelu,
cieľa, zmyslu konania, jeho prospechu, osohu,
uprednostňujeme vo verejných prejavoch základnú
predložku kvôli. Jednoduchou logickou pomôckou
je v spojeniach tohto typu aj poradie dejov: najprv
sa uskutoční dej vyjadrený slovesom, potom bude
reálny dej alebo stav vyjadrený predložkovým spojením: do Bratislavy prišiel kvôli štúdiu (najprv
prišiel do Bratislavy, potom začal študovať). Do
tejto skupiny patrí aj vyjadrenie takých dejov, ktorými chceme niekomu vyhovieť: na nástroji hral iba
kvôli rodičom (najprv hral, aby v dôsledku hry boli
rodičia spokojní), obetovala sa kvôli deťom (zriekla sa vlastného prospechu, aby jej deti boli v nadväznosti spokojné, šťastné).

V hovorových prejavoch, v ktorých sú naše prejavy
uvoľnenejšie a v prúde komunikácie si neuvedomujeme potrebu výrazne rozlišovať význam príčiny alebo
účelu, sa často stretávame aj s typom ľutuje, že kvôli
nemu nebola na dovolenke (t. j. on bol príčinou, že
nebola na dovolenke, pre neho nebola na dovolenke). Aj tu je dôležité uvedomiť si, v akej komunikačnej
situácii sme: ak komunikujeme spontánne v užšom
kruhu, vtedy štandardné či subštandardné prvky
v našom prejave nepôsobia oproti spisovným prvkom
dojmom benevolencie k jazykovej kultúre. Vo verejných prejavoch však takéto odklony od spisovnosti
nemusia byť svedectvom kultivovaného vyjadrovania.
Základnou a jednoduchou pomôckou v prípade voľby medzi predložkami pre a kvôli tak ostáva
významové kritérium: ak chceme spojením vyjadriť
účel, vhodnejšie je spojenie s predložkou kvôli (kvôli lepším výkonom trénovali častejšie), v príčinnom
význame sú adekvátnejšie spojenia s predložkou pre
(pre nepriaznivé počasie sa podujatie nekonalo).
prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Interná medicína
Pozoruhodné dielo „Interná medicína“ predstavili editori doc.
Soňa Kiňová a prof. Ivan Hulín 13. júna 2013 na Lekárskej fakulte UK. Pozoruhodné je nielen rozsahom 1136 strán, množstvom
informácií, ale aj počtom autorov, ktorých je 90. Kniha v sebe
predovšetkým spája patofyziológiu a internú medicínu, čo autori
považujú za mimoriadne dôležité. Publikácia vyšla vo vydavateľstve ProLitera 12 rokov po vydaní predchodkyne Princípy internej
medicíny.
Odbor interná medicína je „kráľovnou medicíny“, povedal na prezentácii recenzent knihy a rektor UPJŠ
v Košiciach prof. Ladislav Mirossay.
Aj preto sa krstným elementom stali
lupene ruže, ktorá je kráľovnou medzi kvetmi. Publikáciu pokrstila doc.
Beata Mladosievičová a popriala jej
veľa čitateľov. Na prezentácii „Internej medicíny“ sa zúčastnil aj rektor
UK prof. Karol Mičieta, ktorý vyzdvihol úsilie autorov.
Docentka Kiňová dodala, že vždy je
čo zlepšovať a dopĺňať, ak by však autori knihu donekonečna opravovali, nikdy
by nevyšla. Profesor Hulín sa na prezentácii zamyslel nad tým, či je
potrebné vydávať knihy v dnešnej ére internetu a dospel k záveru, že
informácie z internetu ešte nie sú múdrosťou.

Okrem všeobecných mechanizmov a porúch ponúka kniha Interná medicína pohľad do nadstavbových odborov vnútorného lekárstva, ako sú: hematológia, kardiológia a angiológia, pneumológia,
gastroenterológia a hepatológia, nefrológia, endokrinológia, metabolické choroby a poruchy, reumatológia, infektológia, ako aj do ďalších integrovaných súčastí internej medicíny.
Kniha Interná medicína obsahuje substanciálne poznatky, ktoré sú
východiskom riešenia zložitých problémov. Je určená viac pre systematické štúdium ako pre vyhľadávanie informácií pre špecialistov.
Koncipovaná je však tak, aby poskytovala aj pre lekárov najnovšie
poznatky, aby bola breviárom pri každodennom riešení zložitých
a zriedkavejšie sa vyskytujúcich problémov.
Knihu je možné kúpiť na LF UK v predajni na Sasinkovej 4
a v e-shope na www.prolitera.sk. 		
Text a foto: LM

Potápačská medicína
Na knižnom trhu sa v júli 2013
objavila unikátna monografia POTÁPAČSKÁ MEDICÍNA (Vydavateľstvo Osveta, Martin, ISBN 97880-8063-395-0) a súčasne jej
česká jazyková verzia POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA. Autorom kníh je
prof. MUDr. František Novomeský,
PhD., prednosta Ústavu súdneho
lekárstva a medicínskych expertíz
JLF UK a UNM v Martine.
Autor mimo svojich profesionálnych súdnolekárskych aktivít venoval viac ako 50 rokov svojho života
aktívnemu potápaniu, propagácii
bezpečného potápania a dodnes
je aktívnym medzinárodným inštruktorom technického a profesionálneho potápania najvyšších tried. Prof. Novomeský pôsobí od roku
1981 ako súdny znalec v špecializácii potápačská/hyperbarická
medicína, pričom celú svoju profesionálnu kariéru súdneho lekára
zameral na komplexné analýzy prežitých aj fatálnych potápačských
nehôd z územia SR aj ČR, ako konzultant riešil potápačské nehody
aj z iných krajín sveta. Prof. Novomeský zastupuje Slovenskú republiku v Lekárskej komisii European Diving Technology Committee
(EDTC), je členom European Underwater and Baromedical Society (EUBS) a členom – korešpondentom Swiss Underwater and Hyperbaric Medical Society (SUHMS).
Monografia POTÁPAČSKÁ MEDICÍNA je plodom dlhodobej systematickej práce autora v oblasti medicíny potápania, mnohoročného

zberu a epikritického hodnotenia vlastných poznatkov a skúseností,
experimentov na zvieratách v barokomore, ako aj štúdia najmodernejších vedeckých pohľadov na medicínske problémy bezpečného potápania v rôznych jeho modifikáciách (rekreačné potápanie,
technické potápanie, potápanie pri plnení špeciálnych úloh). Z tohto aspektu je možné tvrdiť, že predkladané dielo s 415 stranami,
radené do 14 logicky nadväzujúcich kapitol, obohatené o početné fotografie, grafy, tabuľky a názorné ilustrácie, tvorí v prostredí
slovenskej i českej lekárskej vedy jedinečný a doteraz v takomto
rozsahu nepublikovaný súhrn medicínskych aj medicínsko-technických či morfolgických poznatkov o problematike pobytu človeka
pod vodou.
Kniha má schopnosť a silu osloviť široké spektrum rôznych odborníkov medicíny (športoví lekári, fyziológovia, patofyziológovia, internisti, všeobecní lekári, gynekológovia, súdni lekári, patológovia),
je tiež vynikajúcim učebným textom pre študentov lekárskych fakúlt,
ku ktorým sa doposiaľ dostávajú poznatky z medicíny potápania len
v značne roztrieštenej podobe. Skutočnosti uvedené v monografii
POTÁPAČSKÁ MEDICÍNA sú v takom širokom rozsahu, že mimo medicínskych odborníkov pôsobia ako unikátny informačný zdroj nielen
pre vyspelých potápačov či učiteľov potápania, ale aj pre organizácie, ktoré sa zaoberajú profesionálnou potápačskou činnosťou.
O jedinečnosti monografie svedčí aj neuveriteľný záujem o ňu –
v priebehu niekoľkých dní po uvedení na trh a vypredaní značnej časti nákladu uvažuje vydavateľstvo o jej ďalšej edícii.
Kniha POTÁPAČSKÁ MEDICÍNA patrí bezpochyby do knižnice
každého, kto sa hlbšie zaujíma o medicínsku problematiku prežitia
človeka pod vodou.
MUDr. František Štuller, PhD., JLF UK
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Neviditeľné mesto
Sídelná lokalita, ktorú dnes
pomenúvame Bratislava, má
v sebe viacero vzájomne sa prestupujúcich archeologických
vrstiev: rímsku, keltskú, kvádsku, veľkomoravskú, uhorskú,
československú,
slovenskú.
Pamäťových vrstiev, ktoré by
dokázali odkryť toto mesto, by
ale mohlo byť nepomerne viac.
Pressburg po nemecky hovoriacich mešťanov, Poszony
maďarských obyvateľov mesta
či slovenský Prešporok ich nevyčerpávajú. Máme aj Bratislavu
židovskú, bulharskú, chorvátsku.
Sú to všetko len mená, kým im
nedáme tváre, kým ich nezaľudníme životom. Kto dokáže odlíšiť,
ktorý príbeh mesta je kompatibilný s jeho realitou minulosti? Nemci,
Maďari, Slováci? Alebo rýdzo neetnicky: Prešpuráci? Naratív ktorého spoločenstva hovorí presnejšie, resp. objektívnejšie?

Jozef Tancer sa v knihe Neviditeľné mesto (Bratislava, Kalligram
2013) po odpovede obracia k nemeckojazyčným cestopisom ľudí,
ktorí od 18. storočia zanechali o svojich cestách do dnešnej Bratislavy písomné svedectvo. Ani oni sa na mnohých miestach nevyhli štylizácii. Nemožno ani o nich povedať, že nikdy neskĺzli po šmykľavke
masky, ktorú pred návštevníka položili doboví reprezentanti mesta.
Ale predsa sa dá z textov jednotlivých cestopisov odčítať, že sú iné
ako naratívy „bratislavských“ miestopiscov. Sú iné v pripustení existencie paralelných svetov.
Bratislava minulosti má svoj etnicky pestrý príbeh, je to mesto na
hranici s bohatou architektúrou, je to osobitne bezvýznamný pupok
sveta, predmestie Viedne, historický stred uhorskej pýchy, slovenskej malosti, mesto hýrenia aj askézy. To, čo my so všetkou vážnosťou akcentujeme ako jedinečné (bratislavský generálny seminár,
prešporské lýceum, aktivity „štúrovcov“, národné divadlo etc.), sa
z vonkajšieho pohľadu väčšinou vôbec nejaví...
Len jeden jediný cestopis zaznamenal aktivity, na ktoré sme my
natoľko hrdí, že stoja v centre nášho slovenského dejinného príbehu. Prečo? Možno vôbec nie prekvapujúcu odpoveď ponúka kniha
Jozefa Tancera. Stojí za to prečítať si ju.
PaedDr. et PhDr. Peter Mráz, PhD.

Pozoruhodné, nielen medicínske dielo
Možno si ani neuvedomujeme, akou veľkou rýchlosťou pribúdajú nové poznatky
a nové spôsoby komunikácie a „transport“ poznatkov,
ktoré potrebujeme. Zdokonaľovanie poznania je mimoriadne zložitým procesom.
Možno aj preto, alebo práve
preto v Európskej únii „rozhodli“, že na Slovensku sa
vybudujú „vedecké parky“
pri univerzitách. Ich cieľom
by malo byť rozširovanie
poznania a hľadanie nových
a progresívnych metód. Akoby v predstihu týchto zámerov „vznikla“ kniha docenta
Viktora Matejčíka „Klinická
diagnostika lézií periférnych nervov“ z oblasti neurochirurgie. Nemusí byť v nedohľadne rekonštrukcia periférnych nervov s využitím
molekulovej medicíny, ktorá je jedným z hlavných smerov pripravovaného „Sillicon Valley“ Univerzity Komenského, ako to povedal rektor
UK - profesor Karol Mičieta.
Neurochirurgia je veľmi komplikovanou súčasťou chirurgie. Neobyčajnosť tejto knihy akoby vyhovovala všeobecnej predstave, že
nové poznatky potrebujeme získavať rýchlo a ľahko s podmienkou
ich dlhého uchovania v pamäti. Toto dielo „vyhovuje“ vlastne aj požiadavke interaktívneho vzdelávania. Pre odborníka, ale aj pre študenta
medicíny autor uvádza stručný kvalifikovaný text. Nie je to text pre
začiatočníka, lebo predpokladá vedomosti zo štúdia štruktúry a funkcie nervového systému. Autorovi sa podarilo principiálne poznatky
skĺbiť do veľmi širokého súboru obrázkov, ktoré sú schémami, ale aj
alternatívnymi kresbami, ktoré naznačujú obmedzenia hybnosti alebo oblasti straty citlivosti a prítomnosti bolesti. Na základe obrázkov
by bolo možné vytvoriť animácie, ktoré by ukázali dynamiku všetkých
pohybov a procesov. Možno je to výzva do budúcnosti.

V knihe sú aj „negatívne obrázky“, bez uvedenia, špecifikovania a
pomenovania jednotlivých štruktúr. Tieto obrázky sú vlastne „tréningovou arénou“ pre čitateľa alebo odborníka. Každý si môže overiť
šírku vlastných vedomostí, resp. absenciu poznatkov. Pritom nejde
o školskú klasifikáciu, ani o proces, pri ktorom by iná osoba overovala naše vedomostí. Je to intelektuálny a prísne osobný spôsob, pri
ktorom sme sami sebe aj kontrolórom. Myslím si, že koncepcia knihy
docenta Matejčíka je natoľko mimoriadna, že by sa tento spôsob
prezentácie a „transportu“ poznatkov mohol široko využiť aj v iných
veľmi vzdialených odboroch univerzitného štúdia.
Možno má na tomto úspechu „svoj podiel“ aj to, že je to už tretia
kniha docenta Matejčíka, ktorá sa týka štruktúry periférneho nervového systému. Možno je výsledkom úsilia a pochopenia, že podobnosť štruktúr a ich minimálne rozdiely často predstavujú vážne
medicínske problémy. Myslím si, že by bolo veľmi zaujímavé, keby
skupina študentov zhodnotila Matejčíkov spôsob prezentácie porúch
periférneho nervového systému vo vzťahu k zvládnutiu a retencii poznatkov.
Myslím si, že kniha docenta Matejčíka je aj obrazom hľadania moderných spôsobov prenosu informácií vo vysokoškolskom štúdiu.
Možno nie som ďaleko od pravdy, ak predpokladám, že štúdium
na univerzitách sa bude v budúcnosti výrazne individualizovať. Aktívneho samoštúdia bude pribúdať a klasických „posluchárňových“
prednášok bude ubúdať. Diplomové práce a zapojenie študentov do
vedeckého bádania budú určite extendovať.
Kniha je primárne určená pre univerzitné štúdium. Predpokladám
však jej užitočnosť aj pre profesionálov. Pre odborníkov je vhodné „mať
poruke“ súbor poznatkov pri riešení problémov, ktoré nie sú veľmi frekventované, sú zriedkavejšie. V tomto prípade je „Matejčíkov spôsob“
veľmi výhodný pre rýchlu repetíciu a oživenie už poznaného.
Moje stanovisko nie je odchodné od hodnotení recenzentov, ktoré
je uvedené na začiatku knihy. Tieto vety zdôrazňujú všeobecný význam diela v intelektuálnej a vedeckej sfére našej súčasnosti. Verím,
že táto kniha poteší mnohých „univerzitných profesionálov“ tak formou, ako aj obsahom.
PhDr. Anna Komová, FMFI UK
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Excellent Teams
Comenius University (CU) identified excellent
research teams as the first higher education
school in Slovakia. CU presented the results at
the presence of the Minister of Education of SR
on 12 June 2013. Pg 3
Model to Predict Future Electricity Price
A PhD student from the Faculty of Management of CU, Ján Smoleň, created a model for
predicting the development of electricity demands and prices. Pg 3
From the Rector’s Program
- The Rector of CU, Prof. Karol Mičieta,
bestowed a Medal to Palacký University Olo
mouc on its 440th anniversary on 4 June.
- The Rector bestowed a Silver Medal of CU to
Assoc. Prof. Činovský from the Faculty of Education of CU for his significant representation of our
University on 10 June.
- The Rector hosted the winners and nominated in a competition “The Woman of Slovakia” on
19 June. Pg 4
CU Commemorated Occupation
Slovak politicians and our University commemorated the anniversary of the occupation of
Czechoslovakia in 1968. The event took place in
front of CU on 21 August. Pg 6
Japanese Prince at CU
A Japanese Prince and Princess Akišino, while in Slovakia, visited CU on 26 June. They met
with students of Japanology and listened to their
presentation. Afterwards they symbolically planted a sakura in the Botanical Garden of CU. Pg 7
Slovak, Korean and CU
The CU Press and three other publishing houses donated books on Slovak linguistics to Ko
rean University of Foreign Languages. Pg 7
Russian Professor Visit
A Professor from Volgograd University, Vera
Mityagina, visited the Faculty of Management of
CU in June. She and students talked about the
significance of the Russian language. Pg 7
Research Centre for Ageing and Civilization Diseases
The Faculty of Physical Education and Sports
of CU established a centre to examine motion as
precaution and therapy of civilization diseases
(obesity, diabetes, hypertension…) and ageing.
The centre works with seniors over 65. Pg 8
European Documentation Centre
The European Documentation Centre at CU
has functioned since 1991. Its main focus is to
gain and disclose official European documents
such as EU laws, magazines or books. The centre and its manager, Anna Bágeľová, have recently been awarded. Pg 8
Seniors Improved their Mobility
Experts from the Faculty of Physical Education and Sports of CU tested improvement of
mobility on seniors over 65. They used leg-press
and electro stimulation machines. Pg 9

Discussion with European Council President
The President of the European Council, Herman Van Rompuy, the Prime Minister of the SR,
Robert Fico, and other significant guests lead
the discussion about the vision for future Europe.
The event took place at CU on 12 June. Pg 10
CU Awarded
At the celebration of 60th anniversary of the
Slovak Academy of Science, CU was awarded
for its support of science on 18 June. Pg 11
Slovak Slavist Awarded
The Bulgarian Academy of Sciences awarded
an important Slavist, Assoc. Prof. Mária Dobríková, from CU for her development of Bulgaristics
on 15 May. Pg 11
Floods of 2013
CU dealt with floods in Bratislava between 4
and 10 June. We are publishing a photoreport.
Pg 13
Comenius Children’s University
The 11th annual of this successful project took
place 3 July – 28 August. Young students attended nine lectures, several workshops and visits.
243 children graduated this year. Pg 14
Summer University of the Slovak Language and Culture
The Centre for Continuing Education of CU organized the 23th summer university for students
from Japan, Vietnam, Canada, USA and other
countries in July. Pg 18
Slovak Language for Every Day
39 expats attended a week-long school on
culture, nature, history and language of Slovakia.
Pg 18
Summer Activities with CU
The Centre for Continuing Education of CU
prepared educational activities for teenagers, expats, children, seniors, school of textile design,
school of animated film and others. Altogether,
430 people attended these activities this summer. Pg 19
Summer Bratislava Senior University
CU and Bratislava City organized a summer
school for seniors with several lectures from
history, music, astronomy and ethnology during
August. Pg 19
Summer Martin Children’s University
In July, the Jessenius Faculty of Medicine of
CU opened a school for children who could receive a degree “Little Bachelor” or “Little Master”. Pg 20
Black – Queen of the Graduation Ceremonies
CU conducted a survey about a favourite co
lour for a graduation dress this summer. The
most popular colour this year was black, which
was chosen by 40 % of graduating girls. Pg 20
University Pharmacy – 20 Years Old
The University Pharmacy where students of
pharmacy practice their knowledge is celebra-

ting 20 years of existence. The Pharmacy was
built in 1973, became a Faculty facility and 20
years later it became a University facility. Pg 21
Magic of Science Starts at School
A conference about how to improve an interest of pupils in natural sciences took place at
the Faculty of Natural Sciences of CU on 21
June. Pg 28
Students Succeeded at Biological Olympiad
Talented students prepared by teachers from
the Faculty of Natural Sciences of CU won several medals at the International Biology Olympiad.
Pg 28
Education in Nursing Care
The Jessenius Faculty of Medicine of CU organized a course on nursing care for chronical
wounds between January and May. The education was attended by 20 applicants. Pg 29
Virtual Reality and Reality
The Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU organized an event about science with lectures and different workshops for children. Pg 30
Communication in Middle Age and New Age
Word, scripture, image and sign – how did
people in Middle Age and New Age use them?
How did they communicate? That was the topic
of the conference at the Faculty of Arts of CU on
12 June. Pg 31
Meeting of Departments of Commercial
Law
Slovak and Czech Departments of Commercial Law met at the Faculty of Law of CU on 19
– 20 June. They discussed common questions
concerning education process. Pg 32
100 Years of Jozef Felix
Jozef Felix was a significant literary historian,
critic and teacher whose 100th anniversary of
birth was commemorated by a conference about
his life and work at the Faculty of Arts of CU on
17 May. Pg 32
Student Ethnological Research
Students from the Department of Ethnology of
CU attended an excursion in Slovak Kľakovská
Valley in June. They interviewed locals on their
life-style, work and other ethnological topics for
their research. Pg 36
Magazine of Pharmaceutical Students
Pharmaceutical students established a magazine to help first-time students but also a magazine for students in general. This year, a bank
Slovenská sporiteľňa supported the magazine
financially as a good student project. Pg 36
What is New in Mlyny?
Student Dormitories “Mlyny” will change a system of accommodating Erasmus students, who
will be evenly arranged in different floors within
Slovak students so they can interact better. Pg
37
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