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Ed i t o r i á l

A

kú zvláštnu hodnotu predstavuje
v dnešnom svete „univerzita“!?
V našom chápaní často samozrejmosť. Čím viac fakúlt a čím komplexnejšia ponuka študijných odborov
a programov, tým dokonalejšia univerzita.
Do tohto zväzku patria v súčasnosti aj teologické fakulty. To je, domnievam sa, nielen výsledkom ústretovosti univerzity, za ktorú sme vďační,
a dôsledkom úspešného rozvoja našej univerzity v podmienkach slobodnej spoločnosti. Iste to nemožno hodnotiť len ako formálnu
obnovu historických modelov.
Možno sa všetko začalo kdesi tam, keď Ježiš vložil do hlavného prikázania Biblie významný grécky komponent. Totiž, že
Boha treba milovať aj celou mysľou, teda celou šírkou chápania, ktorá je riadená rozumom, a nie iba celým srdcom a celou
dušou a silou, ako to znelo zo Starej zmluvy. V európskom prostredí, ktoré bolo spolu formované veľmi silne aj kresťanstvom,
sa tak vytvorila nová kvalita univerzity. Možno ju oprávnene
nazvať, ako som to nedávno čítal v prostredí nemeckej akademickej diskusie, „európskym exportným kultúrnym artiklom“.
Univerzita podľa tejto mienky predstavuje „základnú inštitúciu
moderného sveta“. Určite popri starom základe zdravej spoločnosti, popri rodine, ktorá je v súčasnosti silne ohrozená.
Európska univerzita sa už pri svojej stredovekej podobe vyznačovala jednou významnou vecou. Bola relatívne nezávislá
od vonkajších vplyvov a správala sa svojimi vlastnými vnútornými zákonitosťami, ktoré si úzkostlivo chránila.
Na to, aby sa to podarilo, bolo treba a stále treba pestovať
vnútornú súčinnosť rôznych oblastí vedy a vzdelania tak, ako
je to typické pre chápanie živého organizmu. Takto argumentuje za vnútornú harmóniu spoločenského organizmu Pavel,
„apoštol pohanov“. Aj najmenšie časti sú podľa tohto konceptu pre funkciu celého organizmu potrebné. Rôzne funkčné
prvky vytvárajú možnosť organickej jednoty a efektivity. Časti
tela, ktoré sa zdajú byť slabšími, sú veľmi potrebné. Vnútorná
integrita univerzitného tela vedie k tomu, že keď trpí niektorá
časť, trpí celé telo a keď sa jednej časti dostane oslavy, radujú
sa s ňou všetky časti.
V našom prostredí pri tom nemusíme myslieť iba na menšie
a väčšie fakulty s rôznym prínosom pre celok. V inom priereze by sme tu mali mať na mysli skladbu akademickej obce
s rôznymi členmi profesorského zboru a študentmi s rôznymi
intelektuálnymi ambíciami a sociálnym zázemím.
Univerzitná kultúra dostáva nové možnosti rozvoja v prostredí Európskej únie. Mnohé príklady zo zahraničia sú inšpirujúce. Dôležitým programom na podporu rastu vzdelania a vedy
je určite doktorandské štúdium. V zmysle podnetov zvonku sa
môže tento program ďalej rozvíjať. Môžu na to poslúžiť nové
kritériá kvality vytvorené na európskej úrovni.
Univerzita musí pre zachovanie svojej kvality napomáhať
odbornému rastu pedagógov. Iste nie som sám, ktorý sa dnes
zamýšľa nad úvahami odstrániť habilitácie a inaugurácie. Čo by
to prinieslo? Došlo by tým tiež k odstráneniu spoločných požiadaviek na vedecký a pedagogický rast členov pedagogického
zboru? Tieto sa vytvárali spoločne nielen na jednotlivých školách. Dochádzalo pri nich k tvorbe spoločných znakov kvality
v univerzitných komunitách Slovenska. Keď budú miesta vysokoškolských pedagógov obsadzované konkurzom ako funkčné
miesta podľa požiadaviek jednotlivých škôl, čo to bude znamenať pre akreditáciu vysokých škôl? Čo to prinesie pre starý európsky kultúrny fenomén, ktorý nazývame univerzita?
prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c., EBF UK
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Sp r a v o d a j s t v o

Univerzita
Komenského na

Noci výskumníkov
2013

Pavúčie nanotechnológie, úlomky meteoritov, celotelový pacientsky
simulátor i skameneliny.

Na 7. ročníku festivalu vedy NOC VÝSKUMNÍKOV 2013 dňa 27. septembra 2013 ani tento rok nechýbala najväčšia slovenská univerzita – Univerzita Komenského v Bratislave (UK). Pre širokú verejnosť si pripravila
zaujímavé prezentácie z oblasti prírodných vied, medicíny či archeológie.
Na podujatí mali zastúpenie Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
(FMFI UK), Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK), Filozofická fakulta UK
(FiF UK), Jesseniova lekárska fakulta UK (JLF UK) i Farmaceutická fakulta
UK (FaF UK).
V bratislavskej Starej tržnici návštevníci mohli odhaľovať tajomstvá
dávnych svetov – odborníci PriF UK priblížili, ako vznikajú skameneliny, kde
ich možno nájsť a čo nám prezrádzajú o dávno zaniknutých svetoch. PriF
UK tiež predstavila zaujímavé experimenty z rôznych oblastí prírodných
vied – chémie, biológie, geografie. Návštevníci Noci výskumníkov sa
dotkli hviezd, uvideli skutočné úlomky meteoritov Košice a Rumanová,
ktoré dopadli na územie Slovenska, ako i unikátny modulárny automatický
systém na monitorovanie nočnej oblohy – AMOS z dielne FMFI UK.
FiF UK v prezentácii mestá z doby bronzovej na Slovensku predstavila (v
nákupnom centre Avion) výsledky najnovších archeologických výskumov
na viacerých opevnených sídliskách z doby bronzovej, ktoré realizovala
Katedra archeológie FiF UK. S FaF UK návštevníci bezbolestne nahliadli
do vlastného vnútra a pozreli sa na funkčnosť svojho tela od orgánov až
po samostatné bunky. FMFI UK prezentovala pavúčie nanotechnológie,
plazmu v praxi, LEGO robotov a pre návštevníkov pripravila hru na tajných
agentov – šifrovačku.
Na návštevníkov Noci výskumníkov v Žiline čakal celotelový pacientsky
simulátor Meti Man Prehospital – figurína, ktorá dýcha, má akciu srdca a
úspešne simuluje niekoľko desiatok patologických procesov, na ktorých
trénujú budúci lekári. Záujemcovia si tu tiež mohli vyskúšať, či by v prípade
potreby dokázali efektívne podať prvú pomoc. Medicínu trochu inak im
priblížila martinská JLF UK.
„Festival vedy Noc výskumníkov považujeme za výbornú príležitosť ukázať širokej verejnosti, že naša univerzita je poprednou vzdelávacou, ako i
vedeckou inštitúciou, ktorá sa aktívne podieľa na špičkovom výskume v rozmanitých oblastiach,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Andrea Földváryová
Foto: Vladimír Kuric (1 – 3), OVV RUK (4)
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V y b e r á m e z  p r o g r a mu r e k t o r a U K
2. – 3. 9. – Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., sa v Prahe
zúčastnil na stretnutí s prezidentom Dunajskej konferencie rektorov prof. Ing. Jiřím Balíkom, CSc.

19. 9. – V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa zúčastnil na
odovzdávaní ocenení FIDES ET RATIO Slovenskej biskupskej
konferencie.

4. 9. – Zúčastnil sa na rokovaní o pripravovanej zmluve lekárskych
fakúlt UK s univerzitnými nemocnicami.

22. 9. – Prijal pozvanie na krst knihy „Desať sezón Divadla Aréna
2002 – 2012“.

5. 9. – Prijal pozvanie veľvyslanca Indonézie na stretnutie pri príležitosti 68. výročia nezávislosti Indonézskej republiky.

23. 9. – V Aule UK slávnostne otvoril akademický rok 2013/2014.
(Viac na strane 8.)

6. 9. – Prijal pozvanie Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied
na slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej ceny SAV za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre emeritnému
profesorovi Antoniosovi – Emiliosovi N. Tachiaosovi.

24. 9. – Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení akademického roka
2013/2014 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. (Viac
na strane 11.)

8. 9. – V evanjelickom chráme Božom vo Veľkom Grobe sa zúčastnil na omši pri príležitosti životného jubilea Miloša Klátika
generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

25. 9. – Zúčastnil sa na zasadnutí Akademického senátu UK.
27. 9. – V Starej Tržnici sa zúčastnil na oficiálnom otvorení 7. ročníka Festivalu vedy – Noci výskumníkov 2013. (Viac na strane 3.)

9. 9. – Na pôde UK privítal účastníkov medzinárodného sympózia
pod názvom „Sekularita a autorita Písma“, ktoré zorganizovala
EBF UK spolu s vedeckou spoločnosťou pre evanjelickú teológiu Wissenschaftliche Gessellschaft für Theologie. (Viac na
strane 13.)

30. 9. – Na pozvanie veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku sa zúčastnil na pracovnej večeri v rezidencii.

11. 9. – Privítal zástupcov Európskej komisie a EUA-CDE na pracovnom seminári pod názvom Inovatívny prístup k vzdelávaniu
doktorandov. (Viac na strane 5.)

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric (1, 3), OVV RUK (2)

10 rokov členstva SR v EÚ
Na pôde UK sa dňa 26. septembra 2013 konalo zasadnutie pracovnej skupiny 10 rokov členstva Slovenskej republiky
v Európskej únii.
Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave prorektor UK prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor,
CSc., a doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD., Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, politických strán,
mimovládnych organizácií i odborov. Cieľom stretnutia bolo formulovať legitímne pozície SR k ďalšiemu smerovaniu EÚ a stimulovať diskusiu o európskych otázkach.
text a foto: LM

13. 9. – Na stretnutí u primátora Bratislavy rokoval o jednotnom
postupe vedeckých inštitúcií pri projekte „Bratislava – mesto
vedy“ pre ďalšie plánovacie obdobie.
16. 9. – Prijal pozvanie na slávnostné otvorenie akademického
roka 2013/2014 Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
18. 9. – Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej komisie AS UK a následne Predsedníctva AS UK.
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Princípy

inovatívneho
doktorandského štúdia
Pod záštitou rektora Univerzity Komenského prof. Karola Mičietu, expertov Európskej komisie (DG Research and Innovation) a Asociácie európskych univerzít
(EUA-CDE) sa na Univerzite Komenského
11. septembra 2013 uskutočnil pracovný
seminár „Innovative Doctoral Training Principles“.
Podujatie bolo určené najmä prodekanom
zodpovedným za oblasť doktorandského štúdia, garantom doktorandského štúdia, školiteľom a doktorandom.
Expertov prof. Alexandru Bitušíkovú (EUA)
a Emmanuela Boudarda (DGRI-EK), ako aj zástupcu MŠVVaŠ SR Mgr. Jozefa Jurkoviča prijal v úvode rektor UK. Prezentovali a diskutovali
základné informácie o inovatívnych princípoch.
Následne zástupcovia EUA a EK diskutovali postupne s prodekanmi pre doktorandské
štúdium, s garantmi, školiteľmi a doktorandmi
o ich implementácii na UK.
V Európe poskytuje doktorandské štúdium
(PhD. štúdium) okolo 1000 univerzít rôznorodými spôsobmi, čo robí PhD. štúdium veľmi diverzifikovaným a fragmentovaným. PhD. štúdium
je v Európe organizované podľa viacerých modelov (napr. doktorandské školy s programom
v rámci disciplíny; tematické doktorandské
školy; doktorandské školy s programom prierezovo cez viaceré disciplíny; doktorandské školy spoločné pre viaceré univerzity alebo krajiny;
národné tematické inštitúcie alebo výskumné
školy pre prípravu doktorandov; doktorandské
(postgraduálne) školy pre druhý a tretí stupeň
vzdelávania. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo
viac ako 40 prodekanov, študentov a učiteľov
z 9 fakúlt.
Organizovanie a koordináciu doktorandského štúdia v Európe ovplyvňujú dva procesy: Bolonský proces a Európsky výskumný priestor.
Asociácia európskych univerzít (EUA – European University Association) vyvinula na základe konzultácií s členskými univerzitami (850

členov) zostavu 10 salzburských princípov
pre doktorandské štúdium:
1/ základným komponentom PhD. štúdia
je rozvoj znalostí cestou originálneho výskumu
2/ zakotvenie princípov v inštitucionálnych stratégiách
3/ dôležitosť diverzity
4/ doktorandi ako mladí výskumníci
5/ zásadná úloha školiteľstva a hodnotenia
6/ dosiahnutie kritickej masy/dostatočnej
úrovne výskumu pre inovačnú prax v Európe
7/ trvanie doktorandského štúdia
8/ podpora inovatívnych štruktúr
9/ zvýšenie mobility
10/ zabezpečenie primeraného financovania
Európska komisia, rešpektujúc salzburské princípy EUA, vyvinula zostavu 7 princípov pre inovatívne doktorandské štúdium
(Innovative Doctoral Training Principles):
1/ excelentnosť výskumu (kontrola seberovnými – peerreview, dostatočná úroveň
výskumu, príprava ku kreativite, kritickosti a
autonómnosti)

2/ atraktívne inštitucionálne prostredie (kvalita pracovných podmienok, prijímacie konanie, odmena doktorandom)
3/ interdisciplinarita výskumu (otvorenosť výskumného priestoru)
4/ expozícia voči priemyslu a ostatným relevantným zamestnávateľským sektorom (spoločné financovanie štúdia, zapojenie neakademikov do činností, absolventi doktorandského
štúdia, transfer aktivít do priemyslu/iných inštitúcií)
5/ medzinárodné sieťovanie (spolupráca vo
výskume, štúdium na 2 univerzitách s dvojitým
školiteľstvom – co-tutelle, duálne a združené
tituly, mobilita)
6/ príprava v oblasti prenositeľných zručností (komunikačné zručnosti, ochrana intelektuálnych práv, podnikanie, projektový manažment)
7/ uistenie sa o kvalite (zabezpečenie kvality, hodnotenie kvality, podpora transparentných a sledovateľných procesov – prijímacie
konanie, školiteľstvo, podpora kariéry)
Univerzita Komenského si je vedomá uvedených princípov, ich aplikácia bola primárne delegovaná na fakulty. Jednotlivé princípy sú viac
alebo menej aplikované na úrovni fakúlt, ale nie
ako systém. Potvrdili to viacerí študenti, garanti
i školitelia. Naopak, viacerí účastníci vyslovili
potrebu ich širšej diskusie za účelom zlepšenia kvality doktorandského štúdia. Doktorandi
deklarovali potrebu prípravy prenositeľných
zručností a viac kontaktu s praxou. 3-ročné
trvanie denného štúdia im neumožňuje pripraviť kvalitné vedecké publikácie, realizovať
mobility, interdisciplinárny a sieťovaný výskum
a spoluprácu a prípravu samotnej dizertačnej
práce. Kreditový systém (ECTS) nepovažujú za
potrebný v doktorandskom štúdiu.
Na úrovni MŠVVaŠ SR nepoznajú uvedené
princípy a nemajú ani predstavu, ako by mohli
zapracovať uvedené princípy do stratégie rozvoja doktorandského štúdia.
Cieľom pracovného seminára bola diskusia
o princípoch inovatívneho doktorandského štúdia, ktorá doposiaľ na Slovensku chýbala. UK
je prvou vysokoškolskou inštitúciou v SR, ktorá
bola pozvaná na diskusiu o tejto dôležitej téme
z úrovne európskych inštitúcií.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor UK
pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
Foto: OVV RUK

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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Leto so slovenčinou
Počas troch horúcich týždňov od 4. do 24. augusta 2013 sa na pôde Filozofickej fakulty UK uskutočnil
49. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS).
Aj napriek tropickým teplotám sa
účastníci letnej školy usilovne pasovali
s úskaliami slovenčiny, učili sa prvé
slová, písali prvé
dlhšie texty, ale
aj živo diskutovali
o rozličných jazykovedných, literárnych či kultúrnych témach. Počas prestávok bolo sasistov počuť predovšetkým v átriu pri pohári osviežujúcej
vody či šálke kávy, v tieni košatých stromov pred
budovou fakulty či na nábreží Dunaja. Aj tento
rok si našlo cestu do Bratislavy s cieľom spoznávať náš jazyk a našu kultúru 154 zahraničných
účastníkov z blízkych i ďalekých krajín od Česka,
Rakúska či Poľska až po Gruzínsko, Japonsko,
Čínu a USA. Záujem o Slovensko, jeho kultúru
a jazyk spojil ľudí rôznych profesií. Popri najväčšej skupine účastníkov letnej školy tvorenej
tradične poslucháčmi lektorátov slovenského
jazyka a kultúry na zahraničných univerzitách
mali tento rok výrazné zastúpenie frekventanti
motivovaní rodinným zázemím na Slovensku. Organizátori pre nich pripravili bohatý trojtýždňový
vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program, v ktorom si každý mohol nájsť niečo pre seba.
Okrem jazykových seminárov a konverzácií
boli pre študentov pripravené prednášky zamerané na dve ťažiskové témy tohtoročnej letnej
školy – výročie misie sv. Cyrila a Metoda a jej

kultúrne dedičstvo a slovensko-české jazykové a kultúrne kontakty, paralely a odlišnosti pri
príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky, ako aj ďalšie zaujímavé témy z oblasti
jazyka, literatúry a kultúry. Študenti si ich odniesli domov v písomnej podobe vo forme 43.
ročníka zborníka Studia Academica Slovaca.
Vzdelávací program doplnili koncerty ľudovej
i populárnej hudby, divadelné predstavenia
a premietanie slovenských filmov. Účastníci
mali hneď na úvod letnej školy možnosť ochutnať špeciality z 35 krajín, ktoré priniesli so
sebou do Bratislavy, ale v programe nemohol
absentovať ani večer slovenskej kuchyne s tradičnými pochúťkami sprevádzaný živou ľudovou hudbou.
Riaditeľka letnej školy doc. Jana Pekarovičová pri slávnostnom odovzdávaní certifikátov
frekventantom okrem iného vyzdvihla blok umeleckých tvorivých dielní, výsledky ktorých prezentovali počas interkultúrneho programu Sami
sebe v Moyzesovej sieni. Tvorivé dielne pod vedením profesionálnych lektorov boli zamerané
na divadlo, film, tvorivé písanie, ľudový tanec,
fotografiu, spev a výtvarné umenie. Účastníkom
sa v jednotlivých vystúpeniach podarilo spojiť
získané vedomosti s umeleckými zručnosťami
a stvárniť hlavnú tému tohtoročného cyklu tvorivých dielní – Sviatky po slovensky.
Sasisti počas letnej školy nespoznávali len
slovenčinu, ale aj prírodné a historické pamiatky našej krajiny. Okrem prehliadky historického

Celouniverzitný výberový predmet
Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch – tak sa volá nový
výberový predmet na magisterskom stupni
štúdia, ktorý v zimnom semestri 2013/2014
otvára Fakulta managementu UK pre všetkých študentov fakúlt UK. Cieľom predmetu
je rozvoj podnikateľského potenciálu študentov v interdisciplinárnych tímoch zložených zo
študentov fakúlt UK, ktorí sa chcú naučiť, ako

prakticky pristupovať k dotiahnutiu podnikateľského nápadu až do realizovateľnej podoby vo forme biznis plánu.
Študenti Fakulty managementu UK prinesú
do tímu svoje teoretické a praktické poznatky z
podnikania a business administration, zatiaľ čo
študenti ostatných fakúlt univerzity prinesú konkrétne podnikateľské nápady. Prácou v tímoch

centra Bratislavy absolvovali aj výlet na hrad
Devín a do Nitry, kde navštívili diecézne múzeum, Nitriansky hrad a Katedrálu sv. Emeráma.
V druhom týždni letnej školy dominovala trojdňová exkurzia po Slovensku, v rámci ktorej sa
frekventanti zoznámili so zaujímavými miestami
ďalších slovenských regiónov – Považia, Pohronia, Oravy, Liptova, Turca, ale aj Spiša či
Zemplína. Navštívili hrady, zámky, múzeá, jaskyne, skanzeny, ale absolvovali aj plavbu plťou
pod Strečnom i na Orave a počas obedov si
mohli vychutnať atmosféru a vyskúšať špeciality tradičných slovenských kolíb. Keďže frekventantov počas celej exkurzie sprevádzali ich
lektori, jazykové cvičenia sa presunuli z učební
do terénu, kde si mohli overiť svoje získané jazykové schopnosti v praxi.
Krátke ohliadnutie sa za 49. ročníkom letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS
nám pomôže ukončiť citát z úvahy ukrajinskej
študentky Marie Bovdrychovej, ktorá vznikla v
rámci dielne tvorivého písania a je publikovaná
aj v 4. čísle SASOPISu: „Slovenčina je veľká,
zaujímavá skupina významových jednotiek.
Keď ju počujem, tak si niekedy myslím, že je
to môj rodný jazyk. Bola som včera vo Viedni,
a keď som počula slovenčinu, tak som bola
taká veselá, ako keby som zazrela matku, ktorú
som nevidela už dva týždne.“ Tešíme sa na ďalší, jubilejný 50. ročník letnej školy slovenského
jazyka a kultúry SAS.
Zuzana Hargašová, pracovníčka
Studia Academica Slovaca FiF UK

sa tieto nápady postupne dopracujú do realizovateľnej podoby - prezentovanej v konkrétnom
biznis pláne.
Rozvoj podnikateľského myslenia a zručností
je prínosný aj v prípade, ak študenti neuvažujú
nad podnikaním ako primárnou kariérnou voľbou. Nadobudnuté kvality im totiž umožnia lepšie sa uplatniť a byť prínosom aj v pozícii napr.
zamestnanca či vedeckého pracovníka.
Kontakt: marian.holienka@fm.uniba.sk.
NUnu
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Unikátny astronomický systém
		
Univerzity Komenského
					
získal ocenenie
Modulárny automatický systém na monitorovanie nočnej oblohy AMOS Cam
(All-sky Meteor Orbit System), ktorého autorom je RNDr. Juraj Tóth, PhD., z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK, získal
Zlatú medailu na pražskom veľtrhu vynálezov a inovácií INVENTO 2013.
Systém AMOS Cam slúži na monitorovanie
nočnej oblohy. „Sleduje prítok medziplanetárnej hmoty na Zem vo forme meteorov a meteoritov, ktoré sú „správami vo fľaši“ o stave
slnečnej sústavy na jej počiatku, ako aj v jej
ďalšom vývoji,“ vysvetľuje autor systému Juraj
Tóth, ktorý ho vyvinul spolu s kolegami na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu UK
v Modre (AGO). „Odhliadnuc od vedeckých výsledkov je pre verejnosť dôležitá vedomosť, že
to, čo sa deje nad ich hlavami, je systematicky
sledované a v prípade mimoriadnej udalosti vieme vypočítať dráhu a prípadné miesto dopadu
telesa,“ dodáva astronóm.
AMOS Cam, ktorý ocenila odborná porota
výstavy vynálezov v Prahe Zlatou medailou, aktuálne čaká na zaregistrovanie na patentových
úradoch, kde je už podaná prihláška úžitkového vzoru. Na margo úspechu na pražskom
veľtrhu Juraj Tóth hovorí: „Je to pre nás povzbudenie a veríme, že naša práca na vývoji a prevádzke systému ako vedeckej monitorovacej
siete nájde aj širšie uplatnenie.“
Systém AMOS Cam pozostáva z celooblohového objektívu typu rybie oko, zosilňovacej
optoelektronickej jednotky a zobrazovacej časti s digitálnou videokamerou. „Celý systém je
chránený vnútorným a vonkajším obalom a mo-

nitorovaný snímačmi teploty, dažďa a osvetlenia,“ vysvetľuje astronóm.
Prvý prototyp je v prevádzke od roku 2007 v
observatóriu UK v Modre (AGO) a slúži na vedecké účely. Kamery AMOS Cam tvoria základ
slovenskej videometeorickej siete na monitorovanie meteorickej aktivity na staniciach AGO
Modra, Arborétum Tesárske Mlyňany a Kysucká
hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. „Obsluha
takéhoto systému je poloautomatická, prevádzka vyžaduje elektrickú energiu a prístup na internet,“ dodáva Juraj Tóth. V tomto a budúcom
roku je plánovaná inštalácia kamier na strednom
a východnom Slovensku – v súčasnosti sa testujú kamery pre stanice Važec a Rimavská Sobota. Jedna kamera ročne zaznamená približne

10 000 meteorov, 50 atmosférických svetelných úkazov a iných udalostí.
Systém AMOS Cam je prenosný, jeho hmotnosť je 6,5 kg a rozmery 50 x 25 cm. Systém je
teda možné využiť okrem stabilného umiestnenia aj na mobilné použitie – pri vedeckých expedíciách na zemi alebo vo výskumných lietadlách.
			

redakcia

Otvorili sme historicky

prvý kurz na Slovensku

o tvorbe e-learningových kurzov

Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
v piatok 27. septembra 2013 otvorila historicky
prvý kurz na Slovensku, ktorý systematicky naučí vysokoškolských učiteľov, ako tvoriť kurzy pre
e-learning. Univerzita tým reflektuje na postupné prerastanie internetu a najnovších technológií do všetkých sfér života, čo si vyžaduje zavádzanie nových výučbových foriem, aby študenti
z akéhokoľvek miesta, napr. aj z domu, mohli
absolvovať výučbu.
Novootváraný kurz je na Slovensku unikátny
tým, že je prvým svojho druhu, ktorý sa zaoberá
metodikou e-learningu. „Doteraz sa konferencie,

školenia či literatúra na Slovensku zaoberali najmä
technickou stránkou e-learningu. Metodike, teda
tomu – ako učiť, sa venovala malá pozornosť. Výsledkom je vysoký počet e-learningových počinov,
ktoré sú technicky na veľmi vysokej úrovni, metodicky však zlyhávajú. A na kvalitný kurz potrebujete oboje – kvalitnú technickú i metodickú stránku,“
hovorí expertka UK na e-learning Mgr. Katarína
Pišútová, MA EdD, z Centra informačných technológií UK (CIT UK), ktorá univerzitný kurz vytvorila
a povedie. Vznik tohto kurzu je zároveň súčasťou
novej stratégie UK v oblasti e-learningu.
Záujemcovia sa v kurze naučia plánovať a vytvoriť e-learningový kurz, hodnotiť študentov pri online
práci a, samozrejme, nechýba v ňom ani oblasť
prevencie plagiátorstva a podvádzania v online
kurzoch. Ide o kombinovaný online kurz s dvoma
osobnými stretnutiami. Počas online časti kurzu
budú účastníci kurzu v diskusiách analyzovať naštudované texty, komunikovať s inštruktorom aj navzájom a pripravovať návrh vlastného online projektu.

E-learning má svoje špecifiká. So študentmi
je možné pracovať synchrónnym spôsobom (t.
j. v reálnom čase napr. prostredníctvom chatov
či videokonferencií) alebo asynchrónne (každý
sa pripája v čase, ktorý mu vyhovuje, s použitím
diskusných fór, wiki stránok či blogov a i.). „Práve
asynchrónna výučba dáva študentom časovú flexibilitu, ktorá je pre mnohých hlavným dôvodom
online štúdia,“ hovorí K. Pišútová z CIT UK.
Metodický kurz pozitívne hodnotí aj rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Trendom vzdelávania je snaha priblížiť študentom vedomosti a výsledky výskumu vo formách im blízkym so zachovaním kvality. Výučba metodiky e-learningových
kurzov je preto veľmi dôležitým krokom.“
Kurz, ktorý bude využívať najmä asynchrónne
prostriedky výučby, potrvá 6 týždňov v celkovom
rozsahu 42 hodín - vrátane úvodného a záverečného trojhodinového osobného stretnutia.
Michal Jurina
Ilustračná fotografia. Foto: Vladimír Kuric
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Podpora vedy by mal
Univerzita Komenského v Bratislave otvorila dňa 23. septembra 2013 v Aule UK nový
akademický rok 2013/2014. Na slávnosti sa
okrem predstaviteľov univerzity a fakúlt zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie vysokých
škôl MŠVVaŠ SR prof. Ing. Peter Plavčan,
CSc.
Študenti UK si môžu v 95. akademickom
roku vybrať z 863 študijných programov na
13 fakultách UK. Zimný semester potrvá do
20. decembra. Následne bude študentov UK
čakať skúškové obdobie – do 14. februára
2014. Výučba v letnom semestri sa začne 17.
februára 2014.
Uvádzame príhovor rektora UK prof. RNDr.
Karola Mičietu, PhD., v plnom znení.

Spectabiles, Honorabiles,
Excelencie,
vážení členovia akademickej obce,
vzácni hostia, ctené kolegyne
a ctení kolegovia, milí študenti,
veľmi som sa tešil na dnešný slávnostný
deň a na naše tradičné otvorenie nového akademického – už 95. roka – v curriculum vitae
Univerzity Komenského. Vítam túto jedinečnú
príležitosť nielen na obhliadnutie sa za uplynulým obdobím a rekapituláciu výsledkov a úspechov či vyhliadku na naše budúce ciele, ale
predovšetkým ako príležitosť na zdôraznenie
našej spoločnej integrity, spoločného ducha a
loga našej alma mater. Tvoríme ho totiž všetci
spoločne – reprezentanti akademickej obce s
našimi študentmi. Som rád, že 95. kapitolu na-

šej univerzitnej encyklopédie nám už pomôžu
napísať aj študenti prvého ročníka, pre ktorých
je dnešné slávnostné stretnutie v priestoroch
historickej Auly Univerzity Komenského premiérou. Verím, že aj vy – naši milí prváci –
prispejete k šíreniu dobrého mena a prestíže
svojej alma mater v integrujúcej sa Európe a v
globalizujúcom sa svete tak, aby sa stal lepším
miestom pre život.
Slovensko neoplýva nerastnými zdrojmi.
Naším zlatom a bohatstvom sú naši ľudia, ich
múdrosť, vôľa a zručnosti. Šírenie vzdelanosti,
poznania, kultúry, ľudských, morálnych a etických hodnôt, ale aj krásy, radosti a šťastia sú
mimoriadne potrebné práve dnes - v čase prílišného uprednostňovania materiálnej stránky
života a konzumu pred duševným a duchovným
rozvojom ľudskej osobnosti. A vytvárať a šíriť
hodnotové kritériá pravdy, etiky a morálky v slovenskej spoločnosti je tiež významným poslaním Univerzity Komenského.

Univerzity by mali mať výraznejšiu
úlohu v živote krajín

Chcem sa na tomto mieste poďakovať vám
všetkým, ktorí zanietene a často v situácii, keď
dennodenne zápasíme o veci samozrejmé –
áno, niekedy by som nazval náročné až ťaživé
podmienky nášho pôsobenia každodenným
zápasom o samozrejmosť – neochvejne stojíte
na strane poznania, vzdelania, vedy a výskumu.
Napriek tomu, že niekedy prezentujeme možno
odlišné názory slovenskej akademickej obce,
napríklad na nové akreditačné kritériá, na aplikácie školského zákona a jeho novelizácie či
rozpočet financovania slovenského školstva

(ktorý znepokojivo samozrejme a opakovane
spočíva na spodných priečkach európskeho
rebríčka), verím, že aj tieto témy nás v konečnom dôsledku ešte viac stmelia a posilnia v našom spoločnom úsilí. Naša akademická obec
a jej kredibilita je najsilnejšia vtedy, keď je pevne spojená vzájomným porozumením, dôverou
aj spoločnými hodnotami. Veď všetci chceme pôsobiť v prajnom a súdržnom prostredí.
A smerom navonok si prajeme, aby bol náš hlas
vyjadrujúci sa k aktuálnym témam slovenskej
spoločnosti dobre počuteľný. Na medzinárodnej pôde sa čoraz viac hovorí o význame univerzít pre budúcnosť sveta. Univerzity ako chrámy
vzdelanosti, vedy, výskumu a poznania by mali
zohrávať oveľa väčšiu a výraznejšiu úlohu v politickom, ekonomickom a spoločenskom živote
krajín a z hľadiska svojho potenciálu by mali
výraznejšie vplývať na globálne rozhodovanie o
veciach dôležitých pre ľudstvo.
Veď nie náhodou sa práve na tomto mieste
našej historickej auly odohrali prednášky a diskusné fóra o budúcnosti Európskej únie – v júni
za účasti predsedu Európskej rady Hermana
Van Rompuya a pred rokom v prítomnosti predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza.
K významným zahraničným hosťom, ktorí nás
v uplynulom roku poctili svojou návštevou, patrí
aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Eric
Maskin, japonský princ s princeznou Akišino
či nositeľ Pulitzerovej ceny Tim Weiner a mnohí ďalší. Som veľmi rád, že môžem avizovať
prednášku ďalšieho nositeľa Pulitzerovej ceny
na našej pôde. A keď hovorím o návštevách
uplynulého akademického roka, nedá mi nespomenúť bratislavského rodáka a absolven-
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ta našej Lekárskej fakulty UK hlásiaceho sa
k svojej alma mater – profesora Jána Vilčeka.
Tohtoročnú Národnú medailu za technológiu
a inováciu, najvyššie americké ocenenie za
vedu a technológiu, si prebral z rúk prezidenta
Spojených štátov amerických Baracka Obamu.

Mobility zo zahraničia
aj do zahraničia

Pri nedávnom stretnutí mi veľvyslanec Talianskej republiky Roberto Martini tlmočil zvýšený
počet záujemcov z jeho krajiny o štúdium na
Univerzite Komenského. Takýto nárast záujmu
avizovali aj veľvyslanci ďalších krajín v SR. Privítal som to ako pozitívny signál. Veď ktorého
rektora by nepotešil nárast záujmu o študijné
programy práve na „jeho“ univerzite? Jedným
z našich cieľov je totiž upevnenie medzinárodnej pozície a prestížneho postavenia našej národnej alma mater v európskom, medzinárodnom aj globálnom priestore. A jedným z jeho
prejavov je aj potenciálny nárast počtu zahraničných študentov aj študijných programov
v anglickom jazyku prispievajúci k požadovanej
internacionalizácii vedy a výskumu. V novom
akademickom roku evidujeme už okolo 2400
zahraničných záujemcov z celkového počtu doteraz prihlásených približne 26 000 študentov
(z toho takmer 22 000 v schéme dennej formy
štúdia).
Môžeme byť však právom hrdí aj na počet bilaterálnych partnerstiev a stúpajúce počty mobilít v rámci programu LLP (Lifelong Learning)/
Erasmus. Za uplynulých 15 rokov UK vyslala
do zahraničia 5553 študentov, pričom celkový
objem mobilít v rámci tohto programu na UK

je 6429. Počet uzatvorených zmlúv v rámci
projektu Erasmus dosiahol v akademickom
roku 2012/2013 číslo 667 s 367 univerzitami
zapojenými do tohto programu, čo zaraďuje
našu univerzitu na čelo tabuľky všetkých zúčastnených univerzít v SR. UK sa tak právom
stala atraktívnou pre tých, ktorí chcú zažiť medzinárodnú skúsenosť. A tento trend budeme
naďalej podporovať. Nová perspektíva sa otvára v súvislosti so vstupom UK do troch združení
v uplynulom akademickom roku: ASEA-UNINET
– zamerané na spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania s VŠ inštitúciami v Ázii, Agency of Francophonie s podporou výskumných
aktivít a mobilít vo frankofónnej oblasti a The
European Public Law Organisation (EPLO). UK
je tiež aktívnym členom významných združení
v európskom priestore v oblasti vedy a vzdelávania, ako sú Universities from the Capitals of
Europe (UNICA), Utrecht Network a Danube
Rectors Conference. Na pôde UK tiež pôsobia
dve pracoviská pod záštitou UNESCO – Katedra ľudských práv a Katedra translatológie.

Financovanie vedy – charitatívnou
činnosťou?

Sme komplexnou národnou vzdelávacou a
výskumnou inštitúciou. Preto sa aj my musíme
vedieť vysporiadať s faktom, že veda a výskum
u nás nemajú podporu nielen u politikov, ale
ani v rôznych záujmových, ekonomických
a lobistických skupinách tak, ako je tomu v iných
krajinách. K vede a výskumu sa v domácich
podmienkach často pristupuje, akoby ich
podpora, financovanie či spolufinancovanie
bolo akousi charitatívnou činnosťou – akoby

sa im vlastne niečo darovávalo. Malo by však
ísť o samozrejmosť – o regulárnu súčasť
hospodárskeho a podnikateľského plánu.
K dosiahnutiu takéhoto vnímania sú však
potrebné aj povedomie a podpora nielen
akademickej a vedeckej obce, univerzít,
vysokých škôl, ale aj verejnosti a najmä médií.
Je potrebné si na úrovni celej spoločnosti
uvedomiť, že výskum je jediná cesta, ako sa
prepracovať k inováciám, bez ktorých nebudú
nové technológie. Ide o pridanú hodnotu, ktorá
je v našom hospodárstve – takpovediac –
nedostatkovým tovarom. Ale nejde len o nové
technológie – takto odborne pripravených
pracovníkov potrebujeme aj na zavádzanie
už vyvinutých a dostupných technológií.
Veda a výskum sú totiž nevyhnutnými
prostriedkami prípravy kvalitných odborníkov
pre náš priemysel, podnikanie a najmä pre
konkurencieschopnosť nášho hospodárstva.
Jedným z cieľov stratégie „Európa 2020“
v oblasti vzdelávania je zvýšenie podielu mladých ľudí s kvalitným vysokoškolským vzdelaním nad 40 %.
S 23,7 % je Slovenská republika na štvrtom
mieste od konca, a to sa nevyjadrujem k jeho
úrovni. A ďalším cieľom tejto stratégie je tiež
poukázanie 6 % HDP zo štátneho rozpočtu
do oblasti školstva. Apelujeme preto, aby spoločenská diskusia nezostávala len na úrovni v
súčasnosti takých populárnych hodnotiacich
kritérií, rankingov a ratingov, ale aby zahŕňala
aj uplatňovanie príslušnej miery podpory. Tá sa
v konečnom dôsledku adekvátne odrazí nielen
v umiestnení v spomínaných rebríčkoch, ale
hlavne na miere úspešnosti, progresu a medzi-

Foto: Vladimír Kuric
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národnom postavení nášho vzdelávania, vedy
a výskumu. Reforma vzdelávania a systémové
zmeny vrátane zvýšenia sociálneho pedagogického statusu sú na Slovensku nevyhnutné.

Prioritné smery: biomedicína a
integrovaný manažment krajiny

Aj v tejto súvislosti nám prináleží premýšľať
nad poslaním národnej univerzity v spoločnosti.
Nastal čas reagovať na nové výzvy a úlohy, kde
okrem dvoch základných pilierov vzdelávania,
vedy a výskumu pribúda potreba definovania užšieho a efektívnejšieho prepojenia na hospodárstvo, podnikateľskú sféru a priemysel. Verím, že
aj v tejto oblasti bude našu univerzitu viac vidieť
doma aj v medzinárodnom priestore. K tomu nepochybne prispeje aj budovanie nášho nového
Vedeckého parku UK pre 21. storočie s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej a environmentálnej
medicíny a biotechnológií. Je naším príspevkom
k vzniku slovenského Silicon Valley v Bratislave
– meste vedy – aj potvrdením, že špičková veda
a výskum sú epicentrom pôsobnosti Univerzity
Komenského. Ide o unikátny projekt, s perspektívou ďalšieho rozvoja vedy na pôde Univerzity
Komenského so zásadným významom pre pestovanie vedy na slovenskej aj na medzinárodnej
úrovni. Do projektu budú aktívne zapojení aj
pedagógovia zo spoločensko-vedných a humanitných odborov, ako napr. odborníci našich
bohosloveckých fakúlt, filozofickej a právnickej
fakulty a pod. Komplexné riešenie odborných
otázok projektu totiž kladie požiadavky aj na
participáciu odborníkov na oblasť etiky, práva
a ďalších. Aj tento unikátny projekt s prísľubom
vedeckého rozvoja na univerzitných pracoviskách a prepojenia činnosti 8 fakúlt univerzity
je potvrdením, že špičková veda a výskum sú
epicentrom našej alma mater. Vnímam ho nielen
ako našu najväčšiu hodnotovú investíciu do budúcnosti, ale aj ako významnú príležitosť vyjadrenia našej spolupráce a už v úvode spomínanej
integrity UK. Verím, že náš nový Vedecký park
UK prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti
našej univerzity, ale aj Slovenska v európskom
priestore a k vytvoreniu nových pracovných
miest pre mladých ľudí.
V súlade s naším zameraním výskumnej univerzity budeme podporovať nastúpený smer
integrovania a koncentrovania vedecko-výskumných kapacít a činností UK do zvolených
prioritných smerov Biomedicína a Integrovaný
manažment krajiny a organizačných celkov
(Vedecko-technologický park, ale aj Kompetenčné centrá či Centrá excelentnosti) ako
strategicky rozhodujúcu orientáciu. Chceme
stimulovať integráciu vedecko-výskumnej činnosti spoločenských a humanitných vedných
odborov s lekárskymi a prírodovednými odbormi a využívať Granty Univerzity Komenského aj
na spoločné projekty.

Komplexná akreditácia

Ani v tohtoročnom príhovore našej akademickej obci sa nevyhneme téme internej kvality. Spoločne s akademickou obcou si však
kladieme otázku, v čom spočíva a aká je miera
akademickej slobody univerzity, ak by mal byť
systém vnútornej kvality určovaný úradníkmi.
Vzhľadom na komplexnú náročnosť vzdelávania, vedy a výskumu trváme na uplatňovaní autonómnych univerzitných kritérií.

Jednou z najvýznamnejších úloh, pred ktorou stojí Univerzita Komenského v začínajúcom
sa akademickom roku, je komplexná akreditácia všetkých jej činností za obdobie rokov
2008 – 2013. Našej univerzite bol stanovený
termín podania podkladov na komplexnú akreditáciu do 2. júna 2014. Okrem zvyčajných
podkladov budeme musieť po prvýkrát predložiť vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém
kvality a podklady na jeho uplatnenie. Univerzitu Komenského čaká úloha obhájiť akreditáciu
všetkých študijných programov a habilitačných
a inauguračných konaní, ktoré budeme chcieť
naďalej uskutočňovať. No našou hlavnou úlohou v rámci komplexnej akreditácie je obhájiť
zaradenie Univerzity Komenského medzi univerzitné vysoké školy.

Umiestnenie UK vo svete

Jedným z nástrojov ohodnotenia kvality vzdelávania a výskumu univerzít sú aj medzinárodné
rebríčky. Podľa niektorých svetových rankingových rebríčkov sa Univerzita Komenského
zaraďuje medzi 3,5 resp. 5,5 % najlepších
univerzít na svete. Z viacerých umiestnení Univerzity Komenského v jednotlivých medzinárodných hodnotiacich rebríčkov vysokých škôl
za minulý rok zarezonovalo 527. miesto podľa
University Ranking by Academic Performance
(URAP). Naša univerzita sa tak podľa merateľných kritérií akademického pôsobenia za rok
2012 umiestnila ako jediná slovenská vysoká
škola v prvej tisícke. Oproti predchádzajúcemu
roku ide vďaka výkonom našej vedeckej špičky
o zlepšenie pozície UK o 19 miest.
V renomovanom celosvetovom rebríčku za
uplynulý rok inštitúcie, ktorá zostavuje aj prestížny Šanghajský rebríček (Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University) univerzít s najnižšou nezamestnanosťou
absolventov doktorandského štúdia obsadila
Univerzita Komenského 1. miesto, o ktoré sa
delí spolu s ďalšími 23 univerzitami. Kritériom
bolo percento absolventov doktorandského
štúdia, ktorí sú zamestnaní do troch mesiacoch
po jeho skončení, pričom celkovo toto hodnotenie zahŕňa viac ako 700 univerzít, vysokých
škôl a inštitútov z celého sveta. Najnižšia nezamestnanosť absolventov doktorandského
štúdia našej univerzity je výsledkom správneho
nastavenia ich výskumno-vzdelávacieho profilu. K tomu prispieva aj účasť na riešení výskumných projektov s možnosťou participácie
na špičkových programoch centier excelentnosti a kompetenčných centier UK vybavených
najmodernejšou technikou znesúcou aj svetové parametre.

Identifikovali sme špičkové vedecké
tímy

Univerzita Komenského v Bratislave prostredníctvom Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry identifikovala ako prvá vysoká
škola v Slovenskej republike svoje špičkové
vedecké tímy. 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.
Výsledky štúdie potvrdzujú, že veda a výskum majú na našej univerzite v rámci celej
šírky univerzitných aktivít nielen svoje nezastupiteľné miesto, ale aj to, že vedci UK sa radia
k európskej a svetovej elite. O tom svedčí tiež
fakt, že máme špičkové tímy, ktoré patria v počte citácií na publikáciu medzi najlepších 0,1 %
v odbore na svete a ďalšie, ktoré patria do najlepšieho svetového 1%. 14 našich vedeckých
tímov sa radí medzi svetovú špičku v oblastiach
prírodných a lekárskych vied a ďalších 12 kolektívov spĺňa kritériá nadpriemerných svetových vedeckých kolektívov. Na našej univerzite
sa vyprodukuje asi štvrtina celkového vedeckého výkonu na Slovensku a na vedeckú prácu sa
u nás pripravuje približne jedna pätina všetkých
slovenských doktorandov. 37 % všetkých publikácií, ktoré uverejnili pracovníci slovenských
vysokých škôl v uznávaných vedeckých časopisoch, pochádza práve z našej alma mater.

Nová webová stránka – nová tvár

Verím, že naša univerzita má dostatočne silné
a sebavedomé postavenie aj dostatok potrebnej
sebareflexie, aby sa vyrovnala aj s kritickými pripomienkami do vlastných radov. Považujem na
tomto mieste za potrebné zdôrazniť, že existujúca administratívna záťaž nie je výsledkom zámeru vedenia UK. Ide o naliehavé riešenie aktuálnej situácie, pomocou ktorého sme zabránili
vážnym dopadom po opakovaných kontrolách
na našej pôde! Naším cieľom je však vytvorenie
prajného akademického prostredia s limitovaním a eliminovaním nadbytočnej administratívy
a byrokracie. Som presvedčený, že aj pri tejto
administratívnej výzve stojacej pred nami sa preukáže naša súdržnosť a integrita.
Naše úsilie smeruje tiež k tomu, aby sme do
nového kalendárneho roka vstúpili s novou tvárou vo svete internetových informácií – novým
dizajnom a štruktúrou našej webovej stránky.
A keď sme pri čoraz významnejšom spôsobe
šírenia a získavania poznatkov prostredníctvom
internetu, je našou snahou posilnenie študijných
aktivít prostredníctvom e-learningu s cieľom vybudovania študijného predmetu ako e-learningového kurzu. V čoraz populárnejšom systéme
„massive open online courses“ (MOOC) vidíme
skôr podporu vybraných študijných programov.
Uvedomujeme si však, že experimentálne štúdium s potrebou laboratórií, čaro a bezprostrednosť osobného kontaktu a intenzívnej komunikácie študenta s pedagógom, nehovoriac
o spontánnosti živého/„live“ kontaktu študentov
medzi sebou, táto forma štúdia „klasické“ denné
štúdium plnohodnotne nenahradí.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milí študenti,

cesta poznania je náročná, ale aj hodnotná,
dobrodružná a zaujímavá. Dnes sme sa nakrátko zastavili pri 95. míľniku na našej akademickej púti, ktorá mieri pomaly, ale isto k svojej
storočnici. Prajem nám, aby sme do ďalšej
etapy spoločne vykročili odhodlane, energicky
šťastnou nohou!
Týmto považujem akademický rok 2013/2014
na Univerzite Komenského v Bratislave za otvorený.
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FTVŠ UK otvorila nový rok výstavou a ocenením študentov
Otvorenie akademického roka na FTVŠ
UK sa už tradične realizuje v Športovej
hale prof. Rovného. Aj vďaka zmodernizovanému ozvučeniu je možné skĺbiť
oficiálnu časť s programom, v ktorom vystupujú študenti fakulty.
Prítomných pracovníkov, študentov a hostí privítal prodekan doc. A. Lednický, ktorý
pripomenul, že v tomto roku oslavujeme
150. výročie narodenia baróna Pierre de
Coubertina, francúzskeho aristokrata, pedagóga a športovca. Jeho iniciatíve vďačí svet
za moderný olympizmus a olympijské hry. Aj
keď nápad obnoviť olympijské hry nebol jeho,
uvedomoval si univerzálnosť športu a výsledkom jeho úsilia boli Hry I. olympiády 1896
v Aténach. Odvtedy sa organizujú pravidelne
v 4-ročných cykloch s výnimkou rokov vojnových. A vďaka úspechu letných súťaží sa od
roku 1924 organizujú aj zimné olympijské hry.
Pri tejto príležitosti bola v hale inštalovaná
výstava o Pierre de Coubertinovi, ktorú nám
zapožičalo Múzeum telesnej kultúry SR pri
SZTK. V súčasnosti je výstava umiestnená
v priestoroch pred aulou. Vzhľadom na toto
významné jubileum, pozvanie na otvorenie
akademického roka prijal aj prezident Slovenského olympijského výboru PhDr. F. Chmelár,
takisto absolvent FTVŠ UK. Vyzdvihol spoluprácu obidvoch inštitúcii a vyjadril presvedčenie, že naši študenti budú napĺňať olympijské
myšlienky fiar-play.
Po jeho príhovore dekan fakulty prof. M.
Holienka zablahoželal k významným životným
jubileám bývalým učiteľom fakulty, úspešným trénerom v ľadovom hokeji doc. Jánovi
Staršiemu a PaedDr. Jánovi Filcovi, ktorí sú
doteraz v kontakte s fakultou a spolupracujú
s ňou.

Dekan fakulty potom oficiálne otvoril nový
akademický rok. Vo svojom príhovore poukázal na úspechy, ktoré fakulta v minulom
akademickom roku dosiahla i na problémy,
ktoré sa nám doteraz nepodarilo vyriešiť.
Privítal študentov 1. roka štúdia a vyhlásil
najúspešnejších z nich, ktorí v pohybovej
časti prijímacích pohovorov dosiahli najvyšší
počet bodov z prijatých uchádzačov. Z dievčat to bola Barbora Kantorová, z chlapcov
Stanislav Pálka. Obidvaja získali poukážku
na nákup v športovom obchode.
Súčasťou otvorenia bolo aj odmenenie
Cenou dekana úspešných športovcov –
študentov FTVŠ UK, ktorí v tomto roku
dosiahli umiestnenie na pretekoch najvyššej úrovne:
– Richard Varga, majster sveta v akvatlone, celkovo získal tretí titul v tejto disciplíne
a zaradil sa medzi najúspešnejších športovcov,
– Petra Fašungová, majsterka sveta
v duatlone v kategórii do 23 rokov,
– Martin Matušek, 2. miesto na MS do
23 rokov v akvatlone,
– Katarína Longová, 3. miesto na akademických ME v karate - súborné cvičenia.
Spestrením programu bolo vystúpenie
študentov 3. roka štúdia špecializácie klasické tance – Jaroslava Oboňu a Michala
Medrického so svojimi tanečnými partnerkami a prítomných svojím tancom roztlieskali
aj členky Vysokoškolského klubu Lafranconi, tanečníčky akrobatického rock and rollu.
Na záver otvorenia akademického roka
zazneli Olympijská hymna a Gaudeamus.
Potom sa uskutočnila autogramiáda úspešného hokejového trénera Júliusa Šuplera,
ktorý záujemcom nielen ochotne podpísal
kartičku, ale sa s nimi aj odfotil.

Zľava: doc. A. Lednický, doc. O. Kyselovičová, J. Filc,
doc. J. Starší, prof. M. Holienka

Dekan na otvorení ocenil aj úspešných študentov. Zľava:
prodekan A. Lednický, študenti R. Varga, P. Fašungová,
M. Matušek, K. Longová a dekan M. Holienka.

doc. Anton Lednický, FTVŠ UK
Foto: Richard Nehyba

Jesseniova lekárska fakulta UK
otvorila nový akademický rok
Nový akademický rok 2013/2014 otvorila
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
v reprezentatívnych priestoroch Aula Magna za účasti mnohých vzácnych hostí dňa
24. septembra 2013. Slávnostnú a výnimočnú atmosféru stretnutia zamestnancov
a študentov fakulty podčiarkla prítomnosť
rektora Univerzity Komenského prof. RNDr.
Karola Mičietu, PhD.
Na tomto podujatí už tradične ocenil dekan prof. MUDr. Ján Danko, CSc., študentov fakulty za vynikajúce študijné výsledky,
reprezentáciu a ďalšie mimoškolské aktivity,
odovzdal ďakovné listy pedagógom, ktorí sa
umiestnili na prvých miestach v študentskej
ankete zameranej na hodnotenie kvality pedagogického procesu, a ďalším zamestnancom, odovzdal ceny najlepším školiteľom a
doktorandom a udelil medaily Jesseniovej
lekárskej fakulty UK zamestnancom, ktorí

ukončili svoje pracovné pôsobenie na fakulte.
Z rúk rektora si pri príležitosti významného
životného jubilea prevzali Zlatú medailu Univerzity Komenského prof. MUDr. Katarína
Adamicová, PhD., a prof. MUDr. Gabriela
Nosáľová, DrSc., Striebornú medailu UK
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., a bronzovú medailu UK Ing. Miroslav Vrabec. Za
dlhoročnú odbornú a organizátorskú činnosť
v prospech Jesseniovej lekárskej fakulty UK
a Univerzity Komenského odovzdal rektor
pamätnú medailu Univerzity Komenského tajomníčke fakulty Ing. Ľubici Červeňovej.
V ďalšej časti pozdravil zamestnancov
a študentov JLF UK v príhovore rektor UK
prof. Karol Mičieta a zúčastneným sa prihovoril aj viceprimátor mesta Martin Ing. Alexander Lilge.
Dekan JLF UK prof. Ján Danko vo svojom
prejave informoval akademickú obec o stave
riešenia vzťahu lekárskych fakúlt a univerzit-

Pamätnú medailu UK si od rektora prevzala
Ing. Ľubica Červeňová.

ných nemocníc, zhodnotil doterajšie výsledky
fakulty a vyzval k napĺňaniu spoločného cieľa, ktorým je zvyšovanie kvality vo všetkých
oblastiach jej pôsobenia. Na záver vyhlásil
akademický rok 2013/2014 na JLF UK za
otvorený.
Andrea Čalkovská, prodekanka JLF UK
Foto: M. Šulov
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Teológia ako veda
K výroku „teológia ako veda“ niektorí s
obľubou priraďujú otáznik, iní by tam radi
videli výkričník. Historicky sú teologické fakulty súčasťou klasických univerzít prakticky od počiatku a teológia v rámci univerzity
má stáročné dejiny. Je to osobitný prínos
západného spôsobu vzdelávania, že náboženské myslenie sa zahŕňa do kontextu
ľudského poznávania na najvyššej úrovni.
V dobe, keď dochádza k čoraz silnejšiemu
návratu predkritických alebo izolačných fundamentalistických náboženských prejavov,
môže byť teológia komunikujúca s výsledkami najnovšieho bádania iných vedných odborov a mysliaca v moderných kategóriách
prínosom pre cirkvi aj spoločnosť. Prísne
vzaté, teológia ako „veda“ o Bohu hovorí
o niečom nedosiahnuteľnom a nie je vedou
v pravom slova zmysle. Boha nemožno pojmovo obsiahnuť ani dokázať. Pre univerzitné
vzdelávanie je skôr pripomienkou fragmentárnosti ľudského poznávania a apelom na
zodpovedné a etické bádanie, keďže úplné dôsledky nových vedeckých poznatkov
a technológií na nás a svet, v ktorom žijeme,
nevieme komplexne odhadnúť. Teológia
v zmysle hovorenia o Bohu, teda pojmového (logického) hovorenia, je však ako veda
opísateľná a používa postupy porovnateľné
alebo totožné s metodologickými postupmi
vied, ako sú filológia, história, filozofia, psychológia a pod.
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
(EBF UK) svojou štruktúrou zodpovedá klasickým západným protestantským fakultám.
Vzdeláva a rozvíja výskum v oblastiach biblickej teológie, systematickej teológie, cirkevných dejín, praktickej teológie s cirkevnou
hudbou a pripája k tomu filozofiu a religionistiku. Evanjelická teológia vychádza zo štúdia
Biblie v pôvodných jazykoch ako svojho prameňa.

Získané poznatky formuluje systematicky,
domýšľa ich na základe najnovších vedeckých poznatkov pod zorným uhlom učenia
Evanjelickej cirkvi i vo svetle ekumény. Tieto skutočnosti sa usiluje vidieť aj v kontexte iných myšlienkových systémov, filozofií
a náboženstiev a v konfrontácii so vzostupmi
i pádmi kresťanstva v cirkevných i svetových
dejinách. Následne aktualizuje kresťanské
posolstvo do dnešnej doby, skúma a hľadá
formy pre vyjadrenie zvesti a služby evanjelia
v podobe kázní, liturgie i diakonickej služby
pre cirkev a spoločnosť.

Katedra Starej zmluvy
Na katedre sa práve dokončuje vedecký
projekt VEGA Texty z Kumránu v kontexte
pluralitného intertestamentárneho judaizmu pod vedením doc. S. Horňanovej. V rámci projektu sa na fakulte dňa 20. októbra
2011 konalo medzinárodné vedecké sympózium a výsledky boli publikované. V najbližších týždňoch má vyjsť tematická monografia riešiteľov projektu. Prof. Bándymu
vyšla v minulých mesiacoch vo Vydavateľstve
UK monografia Kniha Rút. V tejto publikácii
zhrnul výsledky svojho izagogického a exegetického bádania o tomto biblickom spise.
Začiatkom septembra t. r. sa pod egidou
Slovenskej biblickej spoločnosti začala práca
na revízii slovenského ekumenického prekladu Biblie. Pôjde nielen o opravu nedôsledností v prepise hebrejských vlastných mien,
ale aj o spresnenie niektorých textov na základe najnovších exegetických poznatkov. Na
revízii ekumenického prekladu sa zúčastňujú
všetci pracovníci katedry. Doc. Horňanová
je vedúcou komisie pre revíziu Starej zmluvy.
Dr. Benka sa podieľa na práci tejto komisie
a prof. Bándy pracuje v komisii pre revíziu
ekumenického prekladu Novej zmluvy.

Katedra Novej zmluvy
Tím katedry Novej zmluvy sa v oblasti
vedy a výskumu venuje primárne dvom
aktuálnym témam. Prvou je výskum
intertestamentárneho židovstva a neskorého
helenizmu, vrátane výskumu Ježišovho
života (The New Quest of the Historical
Jesus) a druhou výskum nadväzujúci na
takzvanú „Novú perspektívu na Pavla“ (The
New Perspective on Paul). S tým súvisí aj
problematika xenofóbie a antisemitizmu
v
súčasnom
európskom
kontexte.
V uplynulom období sa tieto témy premietli
do dvoch konkrétnych projektov: „Pavol ako
paradigma medzináboženského dialógu
v multikultúrnej spoločnosti“ (financovaný
agentúrou VEGA) a projekt „Prevencia
xenofóbie a antisemitizmu v prostredí
cirkvi“ (financovaný Úradom vlády SR). Oba
projekty majú viaceré publikačné výstupy,
vrátane dvoch kolektívnych monografií
a množstva vedeckých a popularizačných
prednášok.
Výsledky vedeckej práce v uvedených oblastiach odhaľujú viaceré nové poznatky. Ide
predovšetkým o presnejšie poznanie spoločenských podmienok, v ktorých vznikali
rozhodujúce texty kresťanskej cirkvi. Za tieto
nové poznatky vďačíme predovšetkým pokračujúcemu archeologickému a historickému
výskumu. Nové poznatky nútia teologickú
vedu k prehodnoteniu mnohých tradičných
pohľadov na biblické texty. Tento proces sa
významne dotýka aj príspevku teológie k odstraňovaniu napätia pri stretávaní sa rozdielnych kultúr, náboženstiev a spoločností.

Katedra systematickej
teológie
Na katedre sa riešia dve veľké oblasti,
a to teologická etika a dogmatika (teologický systém). Systematická teológia potrebuje výsledky bádania biblických katedier,
nezaobíde sa bez znalosti cirkevných dejín
a filozofie. Výsledky práce katedry majú produktívny charakter, presahujú rámec vnútrocirkevnej náuky a reagujú na dianie v spoločnosti formulovaním zdôvodnených odpovedí.
Katedra v súčasnosti orientuje svoju prácu
na blížiace sa päťsté jubileum reformácie (v
roku 2017). Za cieľ si kladie sprítomnenie
myšlienok M. Luthera a reformačnej teológie, či už formou prekladov pôvodných diel
a komentárov k primárnym prameňom alebo
bádaním zameraným na hlbšie pochopenie
súvislostí a podstaty reformačných otázok.
Druhou veľkou oblasťou je práca na (bio)
etických témach, napríklad na grante VEGA
(Možnosti jednotného postoja k interrupciám) alebo participáciou na riešení úlohy
2.7 z celouniverzitného projektu vedeckého

V e d a a v ý s k um n a Ev a nj e l i c k e j b o h o s l o v e c k e j f a k u lt e U K
parku s názvom: Spoločenské výzvy pre 21.
storočie – bioetické výzvy v kultúrnom rámci. Pracovníci katedry sú zapojení do práce
viacerých medzinárodných spoločností na
rôznych úrovniach.

Katedra cirkevných dejín
Členovia katedry v rámci štúdia domácich
cirkevných dejín zvažujú možnosti lepšieho
zaoberania sa evanjelickou cirkevnou historiografiou – spracovaním prehľadu všetkých
tých evanjelických cirkevných činiteľov, ktorí
boli autormi historických prác (od reformácie do súčasnosti). Zároveň pracujú na
dvoch VEGA grantoch – výsledkom prvého
je spracovanie dejín evanjelickej cirkvi na
Slovensku a druhého bude vydanie monografie o Samuelovi Zochovi.

Katedra praktickej teológie
Služba kresťanov vo svete sa dnes uskutočňuje v podmienkach otvorenej demokratickej spoločnosti. Praktická teológia sa
preto bez obmedzení, v plnej slobode pre
výskumnú a tvorivú činnosť, môže venovať
špecifickým úlohám poslania kresťanov
a cirkvi v dnešnej pluralitnej spoločnosti.
Vychádza pri tom z misijného vyslania a vzorov konania, ktoré cirkev dostala od Ježiša
Krista. Zároveň môže využívať medzinárodnú otvorenosť pre výskum a interdisciplinár-

nu spoluprácu. Týmto spôsobom praktická
teológia zvyšuje svoju aktuálnosť a relevantnosť poznatkov. V súčasnosti sa náš záujem
sústreďuje na tieto úlohy, ktorými chceme
podporiť službu cirkvi vo svete:
• Evanjelizácia v prostredí mediálne
otvoreného sveta je novou možnosťou popri
šírení posolstva o Božej láske pastorálnou
službou, kázňou a printovými médiami. Zakladanie cirkevných zborov ako úplného domova pre človeka dnešnej doby je potrebné
nielen v nových mestských častiach, ktoré
medzičasom vyrástli na Slovensku. Spoločenstvo kresťanov potrebuje transformáciu,
aby odpovedalo na zmenený spôsob života
moderných ľudí.
• Starostlivosť o spolupracovníkov nástrojmi pastorálnej supervízie je možnosťou
na podporu spolupracovníkov cirkvi, kňazov
i ďalších odborníkov. Nástroje supervízie doplnené pastorálnym prístupom vedú k posilneniu cirkvi.
• Rozvíjanie teológie služby pre diakonickú podporu misie cirkvi má za cieľ rozvoj
programov sociálnej služby cirkvi vo svete
a na zvýšenie jej hodnovernosti. Prekonanie marginalizácie Rómov nástrojmi celkovej
misie môže podporiť slovenskú spoločnosť
v tomto dôležitom cieli.
• Výskum pôsobenia cirkvi a jej medzinárodných združení počas minulého obdobia
zatieneného studenou vojnou cestou medzinárodného výskumného projektu pomáha
osvetliť toto obdobie a zachovať jeho odkaz.

Na katedre pôsobia aj umelecko-pedagogickí pracovníci. Výsledky ich umeleckej
činnosti sú verejnosti známe okrem iného
aj cez akademický spevácky zbor ICHTYS,
ktorý reprezentuje fakultu a univerzitu doma
i v zahraničí.

Inštitút kontextuálnej
teológie
Inštitút vznikol z bývalého pracoviska fakulty, katedry filozofie a religionistiky. Jeho
úlohou je vedecko-výskumná a prednášková
činnosť. Personálne obsadenie IKT tvoria Dr.
M. Zaviš, a Dr. M. Neština. V oblasti vedeckého výskumu sa inštitút v súčasnosti prioritne zameriava na riešenie projektu VEGA
s názvom Možnosť jednotného postoja k
interrupciám z hľadiska náboženských
hodnotových systémov. Pracovníci inštitútu
sa podľa svojej profilácie zameriavajú vo výstupných publikáciách z projektu na ontologické, eticko-politické, dejinno-náboženské
a nábožensko-etické dimenzie problematiky.
Vo všeobecnej rovine sa Dr. Zaviš dominantne venuje výskumu psychosomatiky človeka
v kontexte interakcie vybraných náboženstiev
a dobovej medicíny. Dr. Neština sa venuje
predovšetkým otázkam, ktoré sa týkajú rôznych prístupov k interpretácii z hľadiska súčasnej filozofie náboženstva a filozofie práva.
Výsledky výskumu sú prezentované na konferenciách, kongresoch, prednáškach i v rámci
publikačných výstupov. Inštitút spolupracuje
s renomovanými externými domácimi i zahraničnými odborníkmi a vo svojich výskumoch
a vyučovaní aplikuje zásadu interdisciplinarity.

Doktorandi

Foto: Vladimír Kuric

Zasadnutie Vedeckej spoločnosti
pre teológiu v Bratislave
Veľkým medzinárodným ocenením a uznaním EBF UK v roku 2013 bolo, že fakulta od
9. 9. do 11. 9. hostila zasadnutie Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie na
tému Sekularita a autorita Písma. Organizácia združuje viac ako 700 profesorov a je jednou z najvýznamnejších svetových vedeckých
spoločností pre oblasť evanjelickej teológie.

Na zasadnutí sa za prítomnosti predstavenstva
spoločnosti aktívne zúčastnili osobnosti, ako
napr. prof. H. Weder, bývalý rektor Univerzity
v Zürichu, a ďalší. Účastníkov slávnostne prijal aj rektor UK prof. K. Mičieta. Za EBF UK
na konferencii zazneli prednášky Dr. Ľ. Batku
a Dr. D. Benku.

Na vede a výskume sa prostredníctvom projektov jednotlivých katedier alebo grantov UK podieľajú aj doktorandi.
Iniciatívne zorganizovali celoslovenskú
konferenciu doktorandov – teológov.
V tomto roku sa viacerí z nich zúčastnili
na pracovnom seminári na Inštitúte pre
ekumenický výskum v Štrasburgu. Pod
vedením riaditeľa inštitútu prof. T. Dietera a dekana EBF UK Ľ. Batku sa venovali
analýze dôležitých dokumentov evanjelicko-katolíckeho dialógu: Spoločné
vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení
z roku 1999 a Od konfliktu k spoločenstvu z roku 2013.

kolektív autorov
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prezradili ste nám o sebe

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.,
predsedníčka Akademického senátu
Prírodovedeckej fakulty UK
Miesto narodenia: Rimavská Sobota
Vek: 45
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Odmalička mám veľmi rada zvieratá, a preto
moje prvé vysnívané povolanie bolo zverolekár. Neskôr na základnej škole som plánovala
byť laborantkou, najskôr farmaceutickou laborantkou, potom laborantkou v nemocnici a to
laboratórium mi vlastne zostalo dodnes. Čo
som paradoxne nikdy neplánovala bolo učiteľské povolanie.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Študovala som genetiku a molekulárnu biológiu na magisterskom stupni a takisto aj na
doktorandskom štúdiu. Vlastne som na Katedre
genetiky PriF UK od roku 1986, keď som nastúpila na vysokú školu. Prečo genetika? Mala
som veľmi dobrú učiteľku biológie na gymnáziu, ktorá študentom zadávala rôzne seminárne
práce. Genetika sa v tom čase na strednej škole učila len veľmi málo, ja som však dostala
za úlohu práve seminárnu prácu o Mendelovskej
genetike, ktorú som mala nielen vypracovať,
ale aj vysvetliť svojim spolužiakom. Ovplyvnila ma aj návšteva na dni otvorených dverí
na PriF UK, kde ma oslovil hlavne výklad doc.
RNDr. Vlasty Kováčovej, CSc., u ktorej som
neskôr robila aj diplomovú prácu.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Najlepšie ovládam angličtinu, aj keď som sa
ju vlastne nikdy systematicky neučila, pretože nám na gymnáziu chýbali anglickí lektori
a mali sme všetci nemčinu. V nemčine som po
strednej škole veľmi slušne komunikovala, bohužiaľ, nepoužívam ju, tak sa pomaly vytráca
z mojej pamäti. Ruštinu rozumiem veľmi dobre,
len sa mi už ťažšie rozpráva. Posledné roky
som sa snažila učiť španielčinu, bohužiaľ,
som to pre nedostatok času snáď len dočasne
odložila.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
V prvom rade moji študenti, ktorí pracujú
na vedeckých projektoch v našom laboratóriu.
Ďalšou prácou, ale aj koníčkom, je práca s talentovanou mládežou, keďže som predsedníčkou
Slovenskej komisie Biologickej olympiády. Je
to veľmi pekná práca, chvalabohu, stále máme
veľa talentovaných detí, ktoré majú záujem o
biológiu, čo krásne vidieť na úspechoch našich olympionikov na zahraničných súťažiach.
A, samozrejme, je to aj práca v Akademickom
senáte PriF UK, kde som v poslednom období
predsedníčkou.
Ako rada trávite voľný čas?
Mám pomerne veľa záujmov. Mám rada umenie,
rada navštevujem rôzne galérie a sama občas
relaxujem pri tvorení rôznych dekoratívnych
predmetov s mojou neterou, ktorá je veľmi
šikovná v tejto oblasti. Milujem operu, ale
rada si vypočujem aj modernú hudbu, džez alebo dokonca aj etno.

Uprednostňujete televíziu
alebo knihy? Prečo?
V televízii si rada pozriem dobrý film, nemôžem
však povedať, že by som ju
uprednostňovala. Sledovanie televízie, vyhľadávanie v internete, komunikáciu online, sociálne siete
priniesla
dnešná
doba,
tomu sa ťažko dá ubrániť. Dnes si už, bohužiaľ, neviem predstaviť svet bez internetu a
e-mailu. Knihy v poslednom čase dosť zanedbávam, hoci od detstva som ich čítala obrovské
množstvo. Ale keď sa mi občas dostane do rúk
dobrá kniha, hlavne na dovolenke, neviem sa
od nej odtrhnúť, kým ju celú neprečítam.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Keďže nie som vydatá, mojou rodinou je otec,
brat a jeho rodina. Milujem svoju neter, s
ktorou si veľmi dobre od malička rozumiem.
A, samozrejme, považujem za rodinu aj mojich
dobrých priateľov a dvoch domácich miláčikov.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Zarmútiť ma dokáže hlavne pokrytectvo, klamstvo a sebectvo. Bohužiaľ, s týmito javmi sa
stretávame pomerne často. Mrzí ma aj to, že
ľudia v sebe často nedokážu potlačiť nejaký
vnútorný strach, nedokážu byť otvorení a neriešia problémy, či už osobné, alebo problémy
na pracovisku.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Veľmi často ma dokáže rozosmiať moja neter,
ale aj moje dve mačky, ktoré mám niekoľko rokov a ktoré presne vedia, ako si vynútiť moju
pozornosť, keď nemám veľa času, aby som sa im
venovala. Našťastie mám aj priateľov, s ktorými sa smejem veľmi často.
Máte obľúbenú osobnosť?
V každej oblasti mojich záujmov mám obľúbených niektorých výnimočných ľudí. Vo vážnej
hudbe je to hlavne Mozart, z rockových umelcov mám rada Iana Andersena zo skupiny Jethro
Tull. Z výtvarného umenia jednoznačne vyhrávajú secesní umelci ako Klimt, Mucha, ale aj
iní z toho obdobia. Nesmierne si vážim všetkých vedcov, ktorí dostali Nobelove ceny, ale
aj niektoré vedecké osobnosti z môjho okolia
a niektorých svojich učiteľov, ktorí mi nielen vedomostne, ale aj ľudsky veľa dali.
Máte nejaký skrytý talent?
Ak je skrytý, tak o ňom neviem, ale možno sa
v budúcnosti nejaký prejaví na moje vlastné
prekvapenie.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Priateľstvo a láska vo všetkých svojich podobách sú v osobnom živote pre mňa najdôležitejšie. V profesionálnom živote je to čestnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, trpezlivosť
a tolerancia.

Aktivity našich pracovísk

Najstaršie svedectvá o jazyku z konca 9. storočia
Okrem množstva vedeckých, spoločenských a kultúrnych
podujatí, na ktorých sa v rámci 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie zúčastňovali pedagógovia a študenti našej univerzity, je toto jubileum späté aj s množstvom nových objavov o najstaršom období našich dejín. Na záver Roka
Cyrila a Metoda uverejňujeme na stránkach nášho časopisu
aktuálne poznatky z interdisciplinárneho prístupu vo výskume
materiálnych aj duchovných hodnôt konca 9. storočia.
Medzi významné archeologické objavy posledných rokov sa zaraďuje šesť pozlátených plakiet, ktoré sa našli na území bývalého
veľkomoravského hradiska v katastri obce Bojná. Plakety boli podľa odborníkov z Archeologického ústavu SAV K. Pietu, A. Ruttkaya
a M. Ruttkaya s najväčšou pravdepodobnosťou obložením prenosného oltára, v ktorom mohli byť uložené liturgické predmety, alebo boli
ozdobou schránky s ostatkami svätých, t. j. relikviára. Archeológovia
tento nález vyhodnotili ako veľmi vzácne a v európskych súvislostiach
dodnes len zriedkavo zachované dielo s vysokou umeleckou a historickou hodnotou. Na štyroch plaketách sú len vyobrazenia postáv,
na jednej plakete sa zachovala gravúra troch latinských písmen NDE
a neodhalenou záhadou ostal nápis na šiestej plakete s radom kapitálnych písmen, o ktorých sa predpokladalo, že pri čítaní v smere
hodinových ručičiek ide o latinské písmená SVAVM (obr. 1).
Na základe našich historicko-jazykovedných a paleografických
poznatkov však konštatujeme, že text na plakete z 9. storočia treba
čítať v smere hodinových ručičiek, nie je však napísaný latinkou, ale
hlaholskými písmenami. Toto naše tvrdenie sme sa rozhodli vysvetliť
jednoduchou, presvedčivou jazykovednou argumentáciou a dôkazmi, ktoré sú zrozumiteľné aj bez hlbšieho historicko-lingvistického
poznania. Na obrázku č. 2 uvádzame ku každému vyrytému znaku
bojnianskej plakety adekvátny znak v hlaholike a pod ním uvádzame
hlásku, ktorá sa týmto písmenom označovala.
Identifikácia grafém na plakete je však len východiskom na hľadanie
obsahu, ktorý je skrytý v nápise. Jednotlivé znaky – ako bolo v prípade takýchto artefaktov prirodzené – sú abreviatúrou, skratkou textu.
Najznámejšou abreviatúrou takéhoto typu z latinského prostredia je
známy nápis INRI s významom Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum =
Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. V prípade nápisu na plakete z Bojnej
ide o skratku týchto staroslovienskych slov: g = Gospodi (= Pane),
v1 = v tebě (staroslovienske spojenie v tebě má v súčasnom jazyku
význam k Tebe), d = dušon (4. pád od slova duša s pôvodnou nosovou
hláskou, ktorá na našom území zanikla v 10. storočí; zachovala sa napr.
v poľštine), v2 = vъzdvigъ (= pozdvihol som = 1. osoba jednotného
čísla aoristu, jednoduchého minulého času, ktorý neskôr zanikol), m
= mojon (pôvodný 4. pád zámena moja, t. j. mojou, v ktorom je tiež
pôvodný nosový vokál). Abreviatúra je skratkou vety Gospodi, v tebě
dušon vъzdvigъ mojon, v doslovnom preklade do súčasnej slovenčiny: Pane, ku Tebe dušu pozdvihol som moju. Na prvý pohľad možno
túto interpretáciu považovať za cielenú jazykovednú mystifikáciu.
Toto podozrenie však vyvracia a naše vysvetlenie nápisu na bojnianskej plakete potvrdzuje text zachovaný v písomnej pamiatke z 11. storočia, známej ako Sinajský žaltár. Napísaný bol macedónsko-bulharským
typom hlaholiky, obsahuje 137 žalmov a objavili ho v Kláštore sv. Kataríny
na hore Sinaj v r. 1850. V tejto pamiatke je ten istý text, aký sa skrýva za
abreviatúrou bojnianskej plakety, je to Dávidov žalm z Knihy žalmov: K
tebe, Pane, dvíham svoju dušu (Žalm 25, 1), známy z latinskej podoby
Biblie – Vulgaty – v podobe Ad te, Domine, levavi animam meam. Nápis na bojnianskej plakete je tak najstarším priznaním sa ku kresťanskej
viere v domácom – staroslovienskom jazyku. Historicko-jazykovedná
analýza tohto hlaholského nápisu svedčí o tom, že pochádza z poslednej
tretiny 9. storočia a najpravdepodobnejšie vznikol v duchovnom a kultúrnom prostredí Nitrianska. Dokazujú to prvé štyri hlaholské znaky nápisu,
piaty znak je svedectvom predchádzajúcej aj pretrvávajúcej duchovnej
a kultúrnej latinskej tradície. Na plakete možno identifikovať dve časové
vrstvy: prvá, staršia je spätá so samotným vznikom plakety, t. j. figurálneho zobrazenia a lemu. Historici umenia ju datovali obdobím medzi rokmi

Bojnianska plaketa s kruhovým nápisom v pravej dolnej časti.

780 – 820 a nesie
stopy neslovanského
charakteru; druhú,
novšiu vrstvu predstavuje
dodatočná
gravúra hlaholských
písmen, ktorá sa časovo dá identifikovať
poslednou tretinou
9. storočia. Svedčí
o tom aj odlišná hĺbka
a povaha obrazovej
Zvýraznené línie vyrytého nápisu na plakete (detail) s
a textovej časti rytiny identifikáciou očíslovaných hlaholských písmen a ich
a skutočnosť, že ob- paralelami v latinke
razová časť je vyrytá
z dvoch strán – averzu aj reverzu, kým
textová len z averzu.
Tým možno potvrdiť
domnienku, že autorom staršej figurálnej
časti plakety a jej textovej časti sú rozdielni autori. Vysvetlenie nápisu
na skúmanom artefakte – bojnianskej plakete dokazuje, že ide o jedno
z najstarších svedectiev o hlaholskom písme. Ku konštatovaniu citovaných archeológov, že ide „v európskych súvislostiach o veľmi vzácne
a len zriedkavo dodnes zachované diela s vysokou umelecko-historickou
hodnotou“ dodávame, že z jazykovedného hľadiska ide o jedinečný, popri pravdepodobne neskorších Kyjevských listoch, ktoré sa datujú 10.
storočím ako odpis cyrilometodského originálu, možno najstarší zachovaný dôkaz hlaholského písma, priame potvrdenie existencie a fungovania liturgického jazyka slovanského pôvodu na našom území.
Bojnianska plaketa s hlaholským nápisom je významným článkom
našich kultúrnych a duchovných dejín a z pohľadu slovenskej vedy
má aj celoslovanský kultúrnohistorický význam. Dôkaz o prítomnosti hlaholského písma na pôvodne staršej obrazovej kultúrnej vrstve
neslovanského pôvodu na plakete je aj dôkazom významnej spoločenskej a duchovnej funkcie Nitrianska, ktoré bolo miestom organizovaného šírenia kresťanstva, vzdelania a písomníctva na našom území.
prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., Katedra slovenského jazyka FiF UK
Fotografie: Archeologický ústav SAV
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Melatonín – dôležitý hráč
v patogenéze a terapii
kardiovaskulárnych ochorení
Nedávno vyšlo v časopise Frontiers in
Bioscience špeciálne číslo pozvaných
editorov prof. MUDr. Fedora Šimka, CSc.,
FESC, a MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa,
PhD., z Lekárskej fakulty UK v Bratislave
a prof. Russela J. Reitera, MD, PhD., z University of Texas, San Antonio s názvom:
„Protective effect of melatonin in cardiovascular system“.
Koncom roka 2010 som dostal pozvanie robiť hosťujúceho editora v renomovanom medicínsko – biologickom časopise
vydávanom v USA Frontiers in Bioscience
(impakt faktor v čase pozvania 4,0). Pozvanie bolo reakciou na tri predchádzajúce
špeciálne čísla – dve v časopise Journal
of Hypertension (2009 – Recent trends in
hypertension treatment: perspectives from
animal studies a 2010 – Remodelling of the

heart and vessels in experimental hypertension: advances in protection) a v časopise Physiological Research (2007 – The
importance of nitric oxide in the hemodynamically overloaded circulation), kde
som ako pozvaný editor prostredníctvom
našich vlastných prác a článkov od špičkových odborníkov sprostredkoval atraktívne
témy súčasnej kardiológie. Do súčasného
suplementa „Protektívne účinky melatonínu
v kardiovaskulárnom systéme“ som pozval
ďalších dvoch (rovnocenných) guest editorov – MUDr. Paulisa, s ktorým spoločne riešime problematiku protekcie melatonínu už
niekoľko rokov, a profesora Reitera, ktorý
je celosvetovo uznávaný ako vedúca kapacita a najcitovanejší vedec v oblasti výskumu
melatonínu.
Melatonín, hormón produkovaný v špecifickej oblasti mozgu, sa podieľa na pravi-

delnom dennom varírovaní intenzity fyziologických dejov (tzv. cirkadiánna variabilita).
Melatonín predstavuje synchronizátora centrálnych a periférnych oscilačných mechanizmov v závislosti od striedania intenzity
svetla počas denných periód – tzv. chronobiologický efekt, pričom v noci sú jeho
hladiny vysoké a počas dňa nízke. Táto látka má rad fyziologických atribútov, ktoré by
mohli protektívne pôsobiť pri celom spektre
kardiovaskulárnych ochorení. Okrem mimoriadnych antioxidačných vlastností, vyznačuje sa tento indolamín inhibičným efektom
na sympatikový nervový systém a zlepšením
vlastností cievneho endotelu. V súčasnosti pertraktovaný pojem chronoterapia však
neznamená len suplementáciu melatonínu,
ale taký liečebný prístup, keď medicínske
zásahy sú koordinované s dennými rytmami
v zmysle zachovania prípadne potenciovania dennej variability fyziologických funkcií.
Jasným dôkazom benefitu takéhoto prístupu sú výsledky štúdie MAPEC, keď posun
antihypertenzívnej terapie do nočných hodín, kedy je prirodzene krvný tlak najnižší,
výrazne redukoval výskyt kardiovaskulárnych udalostí.

Centrum ďalšieho
vzdelávania UK

v novom šate
V Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) sme v tomto
semestri privítali 550 študentov, a to v zrekonštruovaných priestoroch. Naším cieľom je vytvoriť také podmienky, ktoré budú
plne zodpovedať nielen predstavám študentov, ale i pedagógov a lektorov. Moderná didaktická technika a vynovené učebne
podčiarkujú našu snahu o neustále zvyšovanie kvality služieb poskytovaných v oblasti vzdelávania.
Cudzie jazyky
V rámci útvaru Cudzie jazyky si v tomto
roku našiel Jednoročný denný štátnicový
kurz v jazyku anglickom alebo nemeckom
takmer 70 priaznivcov. Motívmi našich študentov sú predovšetkým ďalšie štúdium na
vysokej škole a ambícia pracovať v zahraničí.
Napriek tomu, že intenzívna výučba je veľmi
náročná, nájdu sa aj takí študenti, ktorí popri
štátnicovom kurze navštevujú vysokú školu.
Ďalšia stovka študentov sa zdokonaľuje v angličtine a nemčine v ranných alebo večerných kurzoch.
Jazyková a odborná príprava
cudzincov a krajanov
Každoročne k nám docestujú desiatky
cudzincov z celého sveta, ktorí majú záujem naučiť sa slovenčinu a ďalej študovať
na slovenskej vysokej škole. 143 študentov

pochádza z takých exotických krajín ako Namíbia, Sudán, Keňa, Líbya, Seychely, Južný
Sudán, Burundi, Peru, Brazília, Mexiko, Japonsko, Taiwan, Thajsko, Mongolsko, Izrael,
Afganistan, Jemen, Jordánsko, Palestína či
Turecko. Najviac študentov k nám pricestovalo z Ukrajiny, Ruska a Číny. Študenti
navštevujúci Jazykovú a odbornú prípravu
cudzincov a krajanov sú takmer zo všetkých
kontinentov sveta.
Univerzita tretieho veku
Seniori sú vynikajúci poslucháči a študenti.
Univerzita tretieho veku (UTV) im poskytuje
možnosť začleniť sa do diania v spoločnosti,
nadväzovať nové kontakty a priateľstvá a v neposlednom rade získavať vedomosti na vysokej odbornej úrovni. V tomto roku bude na UTV
imatrikulovaných 245 študentov – poslucháčov prvého všeobecného ročníka. Tradične

prejavili naši študenti najväčší záujem o Dejiny a pamiatky Bratislavy, Dejiny výtvarného
umenia, Divadlo a hudbu v premenách času,
Záhradníctvo, Psychológiu a Regeneráciu
psychofyzických síl seniorov.
V tomto roku sme seniorom ponúkli nové
odbory:
- Expresívne terapie v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK
- Dejiny literatúry v spolupráci s Filozofickou fakultou UK
- Rozvoj podnikateľských zručností v
spolupráci s Fakultou managementu UK
- Zumba Gold I – prednášky a cvičenia
v rámci študijného odboru zastreší riaditeľka
CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.
Právnickej fakulte UK vďačíme za poskytnutie priestorov pohybového štúdia, v ktorých naďalej realizujeme zdravotné cvičenia
pre seniorov a cvičenie jogy.
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Cieľom nášho špeciálneho čísla je poukázať na význam melatonínu pri vysokom
krvnom tlaku (Šimko, Reiter, Pecháňová,
Paulis), poškodení obličiek, alterácii funkcie cievneho endotelu, akútnom infarkte
myokardu, ischemickom a reperfúznom
poškodení srdca a prezentovať súvislosť
cirkadiánnej variability fyziologických funkcií s expresiou tzv. „clock“ génov (Zeman,
Herichová). Závažnosť témy pritiahla spektrum renomovaných autorov predstavujúcich svetovú špičku vo výskume melatonínu – Reiter, Zeman (PriF UK v Bratislave),
Dominguez-Rodriguez, Lochner, Koch, Nagtegaal, Rezzani.
Dôležitou je tiež skutočnosť, že špeciálne
číslo publikované online je naďalej otvorené
pre prípadné práce ďalších autorov a guest
editori sa stali súčasťou editorial boardu
Frontiers in Bioscience.
Vydanie toho supplementa je významným medzinárodným publikačným počinom
v oblasti výskumu melatonínu a mimoriadnou reprezentáciou Lekárskej fakulty UK
v Bratislave a Univerzity Komenského.

Slovenská literatúra

očami čínskych študentov

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC,
LF UK

Kontinuálne, kompetenčné
a kariérové vzdelávanie
Všetci tí, ktorí majú záujem získavať nové
vedomosti vedúce k osobnému i profesijnému rastu, preferujú vzdelávacie programy Kontinuálneho, kompetenčného a kariérového vzdelávania (KKKV). Ponuka
je určená i pre firmy, ktoré si uvedomujú
potrebu neustáleho vzdelávania svojich zamestnancov. Do konca kalendárneho roka
budeme v rámci KKKV organizovať Metodicko-vzdelávacie podujatie pre krajanských učiteľov, Kontinuálne vzdelávanie
pre vedúcich pedagogických zamestnancov, Spoločenský protokol, Manažérske
zručnosti a Odbornú prípravu mediátora
s právnickým alebo iným ako právnickým
vzdelaním.
Všetkým našim študentom a klientom
prajeme veľa energie, vytrvalosti a neutíchajúcu motiváciu v ich ďalšom vzdelávaní.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Špecializované pracovisko pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, známe aj pod skratkou SAS (Studia Academica Slovaca), netreba zrejme na stránkach Našej univerzity osobitne
predstavovať. Okrem edičnej a vedeckovýskumnej činnosti sa centrum venuje aj jazykovej príprave zahraničných záujemcov o slovenčinu – a to nielen formou letných a semestrálnych jazykových kurzov, ale aj prostredníctvom dištančného vzdelávania. A hoci väčšina frekventantov
pochádza z okolitých krajín, o tom, že záujem o slovenčinu siaha aj za hranice Európy, svedčí
i návšteva šiestich čínskych slovakistov z Pekinskej univerzity zahraničných štúdií, ktorí na Slovensku strávili akademický rok 2012/2013.
Študijný program čínskych študentov, zostavený organizačným tímom strediska pre výučbu
slovenčiny, zahŕňal okrem predmetov orientovaných na praktické upevňovanie jazykových zručností aj semináre zamerané na prehĺbenie vedomostí o slovenskej histórii, kultúre, tradíciách a
reáliách. Do tejto skupiny predmetov patril aj kurz Slovenská literatúra 1 a Slovenská literatúra
2, na ktorom sa čínski slovakisti oboznámili s najvýraznejšími osobnosťami slovenskej literatúry
prvej a druhej polovice 20. storočia. Komunikáciu na hodinách so študentmi – začiatočníkmi
čiastočne uľahčovala možnosť využitia angličtiny ako sprostredkovacieho jazyka. V prevažnej
miere však na hodinách znela slovenčina - a napriek tomu, že kurz nebol primárne určený
na posilňovanie jazykových kompetencií účastníkov, výsledky záverečného prieskumu potvrdili
zlepšenie aj v tomto smere. Študenti si rozšírili slovnú zásobu o základnú terminológiu z oblasti
teórie literatúry, ale aj o viacero frazeologických výrazov a slovných spojení použitých v samotných dielach.
Keďže stereotyp a rutina sú najväčšími nepriateľmi efektívneho vzdelávania, ani kurz slovenskej literatúry nebol iba o literatúre a vyčerpávajúcom čítaní. Jednotlivé tematické bloky boli
prepájané aj s informáciami o iných oblastiach slovenskej kultúry - počnúc fotografiou, hudbou,
divadlom až po projekcie slovenských filmov, ktoré vznikli na základe knižnej predlohy. Súčasťou hodín boli tiež doplnkové informácie o niektorých historických udalostiach, ktoré študentom
pomohli lepšie porozumieť témam, ale i okolnostiam vzniku vybraných literárnych diel.
Na konci letného semestra čínski slovakisti ukončili učebnicu Krížom krážom A2, čím podľa
kritérií Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky dosiahli úroveň na rozhraní
začiatočníkov a mierne pokročilých. V tomto období už bolo možné stráviť viac času diskusiami
o rozdieloch medzi slovenskou a čínskou literatúrou, jej témami či používanými umeleckými
prostriedkami. Podľa názorov jednotlivých študentov je čínska literatúra „viac tradičná, témy sa
väčšinou dotýkajú spoločnosti, krajiny alebo spoločenských problémov“, zatiaľ čo slovenská literatúra je „absurdnejšia, ironickejšia a humornejšia“. Kurz bol ukončený individuálnymi
prezentáciami študentov, v ktorých poukázali na niektoré podobné tendencie v slovenskej a
čínskej literatúre (za všetky možno spomenúť napríklad paralelu medzi slovenským nadrealizmom a čínskym surrealizmom, ale i symbolizmom a čínskou „hmlistou poéziou“).
Ako budú na slovenské diela reagovať ďalší čínski slovakisti, tentoraz zo skupiny mierne
pokročilých, to sa dozvieme už čoskoro. Už tento semester totiž Studia Academica Slovaca
privíta druhú polovicu slovakistov z Pekingu, ktorí, obdobne ako ich predchodcovia, strávia na
Slovensku ročný výmenný pobyt.
Veronika Svoradová,
doktorandka na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK
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Nová učebňa

bioštatistiky na FMFI UK

Študentmi zapĺňajúce sa fakulty našej
univerzity svedčia o úspešnom začatí
zimného semestra. Týmto článkom by
sme radi upriamili vašu pozornosť na
novú učebňu bioštatistiky a počítačovej
grafiky, ktorá bola uvedená do prevádzky
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK)
v spolupráci s Medzinárodným laserovým centrom.
Zriadenie učebne bioštatistiky je financované Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR (grant KEGA
003UK-4/2012). Súhrnným cieľom tohto
projektu je skvalitniť vyučovanie vedeckej

metodológie, experimentálneho dizajnu
a metód štatistickej analýzy biofyzikálnych
a biomedicínskych dát. Nová učebňa by
tak mala vytvoriť podmienky pre teoretickú
aj praktickú výučbu štatistiky v odboroch
Biofyzika a Biomedicínska fyzika.
Z projektu bola do novej učebne zakúpená prezentačná technika a priestory
s kapacitou do 16 – 20 poslucháčov sú
vybavené hardvérom a softvérom pre výučbu predmetov bioštatistiky a experimentálneho dizajnu (doc. Iveta Waczulíková
a Dr. Peter Slezák). Okrem toho učebňa
slúži aj pre výučbu ďalších predmetov,
Pravdepodobnosť a matematická štatistika (Dr. Pavol Bokes), Softvérová základňa
pre biomedicínsku fyziku (Dr. Milan Zvarík),
Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika, Lasery a vláknová optika
v medicíne (Dr. Dušan Chorvát). Študentom na všetkých troch stupňoch VŠ štúdia
(bakalársky, magisterský i doktorandský)
bude ďalej v priebehu tohto školského roku
sprístupnená odborná literatúra, učebné

Odborníci z Kansasu

a deti zo znevýhodnených skupín
Problematika inklúzie detí zo znevýhodnených skupín do spoločnosti je široko diskutovanou témou v celosvetovom
meradle. Rozsiahle skúsenosti s touto
problematikou majú v USA, kde sa v 60.
rokoch 20. storočia začala rozvíjať sústava programov TRIO, ktoré podporujú práve sociálnu inklúziu. Dlhoročná kontinuita
vládnej podpory týmto programom prináša
s odstupom času svoje ovocie. Doterajšie
výskumy dokazujú mimoriadny význam
programov TRIO pre sociálnu inklúziu detí
zo znevýhodnených skupín.
Práve so skúsenosťami z projektov, ktoré
vychádzajú z programov TRIO sa prišli podeliť odborníci z Univerzity v Kansase. 7. júna
2013 sa preto konala v aule Pedagogickej
fakulty UK (PdF UK) prednáška Dr. N. Kamatuku a Dr. R. Dukstein na tému Programy
TRIO a ich realizácia v praxi. Na univerzite
v Kansase existuje dlhoročný projekt, ktorý
zapája detí zo znevýhodnených skupín do
aktivít, kde majú možnosť bližšie sa oboznámiť s možnosťami štúdia a budúcej kariéry.
Nejde však len o prednášku či seminár, čím
by sa splnila formálna stránka veci. Práve
naopak, zmyslom projektu je, aby deti za
pomoci lektorov realizovali aktivity, ktoré im
približujú jednotlivé odbory v praxi a takpo-

vediac si sami vyskúšali špecifiká rôznych
odborov.
Doterajšie výsledky programu TRIO sú
dôkazom, že tieto deti majú často mimoriadny potenciál, pričom správna motivácia a
finančná podpora sa ukazujú správnou metódou, ako ho rozvinúť. Dr. N. Kamatuka je
aj poradcom a partnerom projektu SiS-Catalyst, kde spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK na báze podpory projektov inštitúcií, ktoré môžu aktívne formovať budúcnosť
detí. Myšlienky a ciele projektu SIS Catalyst
prezentovala jeho projektová manažérka Tricia Jenkins z Univerzity v Liverpoole. Okrem
spomínaných prezentácií vystúpil v aule PdF
UK aj riaditeľ Centra pre testovanie vzdelávania a evaluáciu Prof. Neal Kingston z Uni-

materiály, postupy a príklady pre praktické riešenie experimentálnych problémov,
ktoré sa najčastejšie vyskytujú v základnom
a klinickom biomedicínskom výskume.
Ďalšie zaujímavosti o samotnom projekte
alebo o bioštatistike nájdete na: http://
bio-med-stat.webnode.sk/projekt-kega-003uk-4-2012/.
Na uvedenej stránke je aj zoznam štatistických programov (StatsDirect, GraphPad
Prism, Statistica + programy voľne dostupné na internete), s ktorými bude študent
počas výučby môcť pracovať.
Riešiteľský tím z FMFI UK a LF UK pod
vedením docentky Waczulíkovej pevne
verí, že tento projekt napomôže k prehĺbeniu znalosti princípov štatistického uvažovania, schopnosti interpretácie výsledkov
a formulovania záverov vedeckých prác.
Milí študenti, preto určite neváhajte navštíviť spomínané webstránky a potom,
samozrejme, aj VAŠU novú učebňu bioštatistiky.
Mgr. Zuzana Garaiová, FMFI UK

verzity v Kansase s prednáškou na tému Disajn, implementácia a využitie priebežného
hodnotenia žiakov v roku: Prístup z hľadiska
dynamických máp učenia. Práve mimoriadny potenciál tohto projektu naznačuje ďalšie
možnosti, ktorým smerom by sa mohla uberať spolupráca oboch inštitúcií v budúcnosti. Pozvaná prednáška bola súčasťou širšej
spolupráce medzi Pedagogickou fakultou
UK a Univerzitou v Kansase. Účelom návštevy kolegov z Kansasu boli aj rokovania s partnermi z PdF UK o ďalšej spolupráci.
Delegácia z Kansasu sa potom presunula na Rektorát Univerzity Komenského na
stretnutie s prorektorom UK prof. RNDr. Ing.
Ľudomírom Šlahorom, CSc. Prorektor pre
medzinárodné vzťahy ocenil aktivity PdF UK
na poli zahraničnej spolupráce, pričom uvítal
aj pripravovanú širšiu spoluprácu s kolegami
z Kansasu v budúcnosti.
Róbert Osaďan, PdF UK
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Perspektívy telesnej výchovy a športu 			

detí a mládeže v Európe

V dňoch 29. 8. – 1. 9. 2013 sa na pôde
Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ
UK) konal 8. Európsky kongres FIEP „Perspektívy telesnej výchovy a športu detí a mládeže v Európe“, ktorý bol spojený s oslavami
90. výročia založenia FIEP (Medzinárodnej
federácie telesnej výchovy), najstaršej telovýchovnej federácie na svete.
Kongres organizovala FTVŠ UK a Medzinárodná federácia telesnej výchovy v Európe
(FIEP Europe) v spolupráci so Slovenskou
technickou univerzitou, konkrétne Fakultou
chemickej a potravinárskej technológie,
Centrom telesnej výchovy a športu Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Združením
učiteľov telesnej a športovej výchovy pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR a samotného ministra školstva
Dušana Čaploviča, ktorý rokovanie kongresu osobne otvoril.
Cieľom kongresu bolo analyzovať, aký je
súčasný stav a postavenie telesnej výchovy
a športu detí a mládeže v súčasnosti, aká je
ich úloha v transformujúcej sa spoločnosti, akú úlohu v nich zohrávajú profesionálni
pracovníci (učitelia telesnej výchovy, tréneri a manažéri) a snažiť sa dať odpovede na
otázky, ktoré by naznačili trendy a perspektívy telesnej výchovy a športu detí a mládeže,
či už talentovanej alebo zdravotne postihnutej, v súčasnej Európe a pomohli zlepšiť ich
postavenie v súčasnej spoločnosti.
Na kongrese sa zúčastnilo 231 účastníkov zo 46 krajín, piatich kontinentov vrátane
10 pozvaných prednášajúcich zo zahraničia
a Slovenskej republiky, ktorí sú špičkovými
odborníkmi v problematikách prerokúvaných
na kongrese. Účastníci prezentovali výsledky svojich výskumov v sekciách:
- Telesná výchova a šport v školách
- Telesná výchova a šport vysokoškolákov
- Ekonomické a legislatívne problémy telesnej výchovy a športu
- Pohybová aktivita vo voľnom čase, výživa pre zdravie a zdravý životný štýl detí a
mládeže
- Telesná výchova šport ľudí so špeciálnymi potrebami
- Príprava profesionálnych pracovníkov –
učiteľov, trénerov, manažérov pre telesnú výchovu a šport
Počas kongresu sa uskutočnilo aj zasadnutie Medzinárodného výboru športovej pedagogiky a národných delegátov FIEP, na
ktorých sa prerokovali úlohy týchto organizácií pre najbližšie obdobie.
V súvislosti s 90. výročím FIEP boli ocenené významné osobnosti z oblasti telesnej
výchovy a športu „FIEP Europe Thulin Award
2013“, a to prof. Jela Labudová z FTVŠ UK
za doterajšiu pedagogickú, vedeckú a funkcionársku aktivitu najmä v oblasti zdravot-

nej telesnej výchovy, integrácie a inklúzie
v športe a prof. Ivan Prskalo z Pedagogickej fakulty Univerzity v Záhrebe. Ocenenie
„FIEP Thulin Award 2013“ v kategórii „Young
Scholar Award“ za výrazné úspechy v oblasti
vedy získali Arunas Emeljanovas, súčasný
dekan Fakulty športovej výchovy z Litovskej
Športovej Univerzity a Emmanouil Adamakis,
doktorand z Fakulty telesnej výchovy a športových vied Národnej a Kapodistrijskej univerzity v Aténach.
Medailou Manuela Tubina, bývalého prezidenta FIEP World, ktorá sa udeľuje za
konkrétnu aktivitu, boli ocenení prof. KenHardman z Univerzity vo Worchestri za tri
celosvetové štúdie o stave vyučovania telesnej výchovy, prof. Hebert Haag z Univerzity
v Kielu za vydanie Dictionary of Sport, Physical Education and Sport Sciences a doc.
Ludmila Zapletalová z FTVŠ UK za celoživot-

Foto: Video-foto štúdio M.S.

nú manažérsku a organizátorskú aktivitu vrátane organizácie 8. Európskeho kongresu
FIEP.
Vďaka partnerom kongresu, Slovenskému olympijskému výboru, Human Kinetics,
Rajo a Západoslovenskej energetike, ako aj
primátorovi Bratislavy bolo možné usporiadať viacero spoločenských akcií a ocenení,
vrátane prijatia vybraných delegátov konferencie v Primaciálnom paláci, ktoré umocnili pozitívny dojem z konferencie a pobytu
v hlavnom meste SR v Bratislave. Osobitná
vďaka patrí spoločnosti Rajo, a.s., ktorá
poskytla ceny pre najlepšiu pódiovú a posterovú prezentáciu mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov a pre najlepšiu prezentáciu v sekcii „Pohybová aktivita vo voľnom
čase, výživa pre zdravie a zdravý životný štýl
detí a mládeže“.
Branislav Antala, FTVŠ UK
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O výstave maľovanej prírodou
Dňa 25. septembra 2013 sa uskutočnila
výstava, ktorá dáva verejnosti správu o význame a hodnote plenéru ako predmetu na
Katedre výtvarnej výchovy PdF UK.
Prízemie dekanátu na Račianskej ulici je
už dlhšiu dobu miestom prezentácií študentov výtvarnej katedry. Jediné, čo tieto výstavky potrebujú, je väčšia propagácia. Lebo sú
naozaj nielen ukázaním študijných výsledkov,
ale aj otváraním dverí k hodnote. Ľudia chcú
poznať umenie. Poznať cestu, ktorá tvorcu
vedie k jeho výsledku. Je najčistejšia, lebo
je prvá. Je prvým krokom na verejnosti, ktorý
ukazuje školácke chyby, ale i dobré výsledky.
Je v ňom vidieť tvorivosť a niekedy i novotu.
Niet nič lepšie, ako poznať najranejšiu tvorbu. Z nej totiž vzniká a rozvíja sa všetko.
Raná tvorba je u zberateľov i teoretikov
umenia tým základným a aj najvzácnejším
pre každého jednotlivca. Rané obrazy galandovcov, snáď ešte zo školských čias, sa
predávajú niekoľkonásobne drahšie ako tie
najnovšie. Po desiatkach rokov už tvorca
smeruje k dokonalosti, čistote, ľúbivosti, maniere.

Plenérovou výstavou pripravili predovšetkým pedagógovia, ktorí študentov viedli, ľuďom radosť. Každému z vás, ktorí ste si ju
pozreli. Lebo v prírode je zakliata energia.
A kto je jej najpôsobivejším tlmočníkom?
Umelec.

Pedagógovia, ktorí sa o výstavu zaslúžili, sú Karin Patúcová, Stanislav Harangozó,
Martin Činovský a Ján Triaška. A na vernisáži
boli desiatky návštevníkov.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Karol Kapeller – nositeľ
Identifikačného kódu Slovenska
Identifikačný kód Slovenska je
ohodnotením ľudí, ktorých tvorba si
zaslúži byť „nositeľom Identifikačného kódu Slovenska! Je výchovou
a osvetou najmä mladých ľudí, ktorí
často tvorbu a ani mená ocenených
nepoznali. Je cestou spoznávania.
K uvedomeniu si vlastnej hodnoty.
Pochopeniu slovenskej svetovosti.“
(Ľ. Moza).
Dňa 4. augusta 2013 v priestoroch výstavnej siene Bratislavského hradu dvadsať
našich osobností sa stalo nositeľom „Identifikačného kódu Slovenska“. Medzi ocenenými bol aj emeritný profesor LF UK v Bratislave univ. prof. MUDr. Karol Kapeller,
DrSc. Toto ocenenie získal ako prvý Slovák
– lekár. Známy a uznávaný pedagóg, vedec, organizátor spoločenského života.
Pôsobil vo vednom odbore – anatómia,
histológia – embryológia a najmä v elektrónovej mikroskopii. Významné sú jeho sledovania týkajúce sa regenerácie nervových
vláken. Život a choroby prinášajú situácie,
pri ktorých nastane prerušenie nervových
vláken alebo aj miechy. Následky, ako sú
straty hybnosti a regenerácie inervovaných
orgánov, sú všeobecne známe.

Nositeľ ocenenia, okrem svojho pôsobenia v medicínskych vedách, je veľmi aktívny
a úspešný v básnickej tvorbe. Doteraz uverejnil deväť zbierok básni. Cez leto to bola
jeho posledná básnická zbierka „Neskorý
zber“.
Hodnotiaca komisia pozitívne zhodnotila
všestrannú angažovanosť profesora Kapellera a zaradila ho medzi nositeľov VII.
ročníka udeľovania „Identifikačného kódu
Slovenska“.
Vážený pán profesor, máme úprimnú
radosť z Vašich úspechov a vysokého ocenenia. Do budúcich rokov Vám prajeme
všetko najlepšie, ďalšie úspechy najmä
v poetickej činnosti.
Michal Valent, Professor Emeritus LF UK

Konštruktivizmus
nevymrel
Výstava doktoranda Katedry výtvarnej výchov
PdF UK, ktorú 23. septembra 2013 slávnostne
otvorili v bratislavskom Cafe Scherz, je jednou
z prvých a nesmierne dobrých aktivít našej pedagogičky Dominiky Horákovej. Autor vystavuje fotografie v priestoroch, ktoré ponúkajú to,
čoho je tak málo. Stretanie intelektuálov pri
hudbe, poézii a teraz aj umení.
Plná voľná stena sa priam ponúka na prezentáciu závesného umenia. Foto Zoliho Borárosa
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Čo vznikne,

keď o niečo je
i nie je záujem
Mladí ľudia. Naši študenti. A potom skončia
školu. Sú nesmierne šťastní a cítia sa úspešní
a dôležití. A iste aj niečo veľké chcú tejto spoločnosti dať. A nakoniec sa dozviete, že cesta,
ktorú poznajú najlepšie, je na úrad práce. Nič
nerobiť, to je naozaj veľmi, veľmi zlé a nikdy
to nemožno zosmiešňovať. Preto prijmú v rakúskej Bille miesto, kde ponúkajú mäso či
ryby za pultom. Nie podľa ich, ale „podľa kapitalistického gusta“.
Podpora a úcta k človeka, to sú hodnoty,
ktoré z nás robia civilizáciu. Všetko ostatné
sa odvíja od toho. Písať však chcem o peknej
výstavnej akcii v galerijných priestoroch Staromestského klubu na Školskej ulici. Zoli
Boráros, náš doktorand, už dlhšie usiluje
o prezentovanie výtvarného umenia, a tým aj
našej Pedagogickej fakulty UK. V budove je aj
divadlo a návštevnosť teda veľká.
Tentoraz bola pripravovaná výstava záverečných prác našich študentov. Zúčastnilo sa na
nej sedem absolventov.

Desiatky študentov absolvovalo v tomto
roku katedru výtvarnej výchovy. Rýchlo zabudli? Áno, život je rýchly a človek rýchlo zabúda.
Voltaire ústami svojho Candida vravel, že všetko na tomto svete je tak, ako má byť. Dodnes
uvažujem, či to nie je len slovná hračka. Na
vernisáž okrem mňa prišli pedagógovia Martin
Činovský a Alojz Drahoš a štyria vystavujúci
absolventi. Všetko.

vej, ktorá na výstave prezentovala fotografie.
Skvostnými maliarkami sú Timea Golaszová
a Jana Šlégerová. Na výstave sa prezentoval
aj Samo Čársky či Zuzana Schmuckerová. Talent a tvorivé schopnosti vidno v tvorbe Tatiany
Kissovej. Jana Skočíková je úspešná s milými
a prístupnými konceptmi.
Vďaka za akciu. Divadelní diváci uvidia umeleckú krásu kráčajúcu k profesionalite. A preto je táto výstava ďalším prínosom.

O vystavujúcich
Veľmi sa mi páčia obrázky Petry Ďumbalo-

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Úsmev
Neviem, či má byť vždy úsmev za hlúposťou či drzosťou. Na jednej z nedávnych výstav na dekanáte,
ktoré pravidelne realizuje Katedra výtvarnej výchovy
PdF UK bol vystavený aj sochársky portrét od študentky Alexandry Archlebovej. O niekoľko dní mal jej
Koloman Sokol natreté zuby a oči.

je o líniách. Pravouhlých, konštruktivistických,
pomerne monochrómnych, rešpektujúcich architektúru mesta i duše. Je o neznámom bytí
a jeho cestách. O hľadaní krásy a líniách, ktoré
chcú ľuďom povedať možno niečo úplne iné.
Výstavy sú potrebné. Radia, ako by to malo
vyzerať v každom dome, v každej práci. Obklopení umením určite nevyrastú z nás i našich detí
násilníci a zlodeji.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Pripomína mi to natieranie tankov na ružovo. Hranie
sa s popularitou. Urobiť niečo, lebo je to in. Nedávno
dostala jedna konceptuálna britská umelkyňa príležitosť
aplikovať svoje umenie na nesmrteľnom súsoší Augusta
Rodina s názvom Bozk. Poviazala celú sochu desiatkami metrov povrazov. Chudáci, ktorí navštívili galériu
počas tohto aktu, videli špagát, a nie Rodina. Potom
sa jeden ďalší maliar nahneval, že je to urážka Rodina.
Oslovil stovky mladých párov a v určený deň prišiel do
galérie v sprievode novinárov. Prišlo len zo desať ľúbiacich sa mladých, ktorí sa bozkávali, pokiaľ tento umelec strihal povrazy. Nechal ich na
zemi pohodené.
Rozpútala sa diskusia, či zničil umelecké dielo (akože tie povrazy), a že to je trestné.
Mladá umelkyňa sa však iba usmiala a povedala NIE. Práve takto to malo byť. Cudzí
človek jej vstúpil spontánne do jej tvorivého aktu a ona mu prizná túto novú skutočnosť.
Zviazala všetky postrihané kúsky uzlami a opäť obmotala celú sochu. Z diaľky vyzerala
ako zamotaná drôtom.
Kladiem si pri tomto mnoho otázok. Je naozaj umenie všetko? Čo je duševné vlastníctvo. Dá sa vyriecť ortieľ nad ukradnutím umenia? Kde je jeho kvalita a mala by vyhrať tá
vyššia? Kto rozhodne, čo má vyššiu hodnotu.
A tak namiesto nás, slušných ľudí, spravil slečne Archlebovej reklamu niekto cudzí,
možno spolužiak. Škoda, že sme zabudli zavolať médiá a fotiť a natáčať a rozprávať pohoršene, čo sa to tu všetko dnes deje. Mladá študentka by mala jej deň slávy.
Život sú novinky.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK
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50. výročie

atletických pretekov na Lafranconi

V stredu 25. 9. 2013 sa konali na Atletickom štadióne prof. Kuchena preteky, v minulosti známe ako Cena Večerníka. Od ich založenia
v roku 1963 uplynulo už 50 rokov. Záštitu nad pretekmi od začiatku
prevzali noviny bratislavský Večerník a túto tradíciu sa podarilo udržať až do ich zániku v 90. rokoch minulého storočia.

Kedysi

Preteky vznikli na pôde Katedry atletiky FTVŠ UK, hlavným a dlhoročným organizátorom týchto pretekov bol doc. PhDr. Bartolomej Rusina, CSc., ktorý ešte ako zrelý sedemdesiatnik sa aktívne zapájal do
pretekov pri rozhodovaní súťaží vo vrhu guľou. Všetci členovia z katedry
atletiky sa vtedy zúčastňovali na pretekoch ako rozhodcovia a nebolo
nezvyčajné, že počty pretekárov v jednej disciplíne sa pohybovali medzi 20 – 60 atlétmi.

Na týchto atletických pretekoch sa zúčastňovali v minulosti školy
nielen z Bratislavy, ale aj z celého Západoslovenského kraja. Za školu
mohlo nastúpiť vždy jedno družstvo dievčat a jedno družstvo chlapcov,
ktorých veková hranica nesmela presiahnuť 15 rokov. Za každé družstvo mohol nastúpiť len 1 pretekár alebo pretekárka. Súťažilo sa v behu
na 60 m, v skoku do diaľky, skoku do výšky, vo vrhu guľou a v štafetovom behu 4 x 60 m. Osobitne sa vyhodnocovali družstvá chlapcov
i dievčat. Škola, ktorá dosiahla najväčší súčet bodov v súčte obidvoch
kategórií, získala „Putovný pohár Ceny Večerníka“. Nevýhodou bolo, že
na ďalší rok táto škola musela putovný pohár odovzdať nasledujúcemu
víťazovi, ak náhodou víťazstvo neobhájila.
Výbornú atmosféru na pretekoch vedel vytvoriť ďalší ich spoluzakladateľ športový komentátor Gabo Zelenay, ktorý vedel mladých atlétov
motivovať a svojím komentárom „vyburcoval“ k ešte lepším výkonom.
Na týchto pretekoch začínali svoju úspešnú atletickú kariéru napr. reprezentanti výškar Roman Moravec (účastník OH 1972; 3. miesto na
akademických MS v Moskve 1973) a šprintér Dušan Šváby. V roku
1990 zvíťazila v skoku do výšky Jana Šeďová (159 cm), úspešná snoubordistka a trénerka olympionika a medailistu zo ZOH Radoslava Žideka.

Dnes

Jedným z dôvodov obnovenia atletických pretekov po roku 2000
bola intervencia vekovo starších učiteľov telesnej výchovy, ktorí v minulosti zažili ich atmosféru. Ďalším podnetom bola skutočnosť, že atletika
ako „kráľovná športov“ sa na mnohých školách už nevyučovala v takom
rozsahu ako v minulosti, pretože nemali vhodné podmienky na ich realizáciu. Záštitu nad pretekmi opäť prevzala katedra atletiky a dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK prof. M. Holienka. Atletické preteky
sa premenovali (Cena dekana FTVŠ UK v atletike) a konajú sa vždy tretí
septembrový týždeň, kedy sa začína na fakulte výučba. Ako rozhodcovia pomáhajú doktorandi z katedry, študenti so špecializáciou atletika a noví rozhodcovia, ktorí si vybrali voliteľný predmet Rozhodovanie
v atletike. Počet prihlásených škôl sa v poslednom období pohybuje
v rozmedzí 7 – 12 a medzi dlhoročnými účastníkmi sú z Bratislavy SŠ

Tilgnerova, OŠG Ostredková, ZŠ Kulíškova a ZŠ Podzáhradná, ale aj
ZŠ Záhorácká z Malaciek a ZŠ Fándlyho z Pezinka. Učitelia si pochvaľujú využívanie elektronickej časomiery pri meraní bežeckých disciplín
a výborne zorganizované preteky ešte v závere atletickej sezóny.
V tomto ročníku sa zúčastnilo spolu 9 škôl. Víťazom medzi chlapcami
sa stala ZŠ Vazovova s počtom bodom 34, medzi dievčatami ZŠ Fándlyho z Pezinka s 31 bodmi. Celkovým víťazom sa stala SŠ Tilgnerova,
ktorá si do svojej vitríny odniesla aj Putovný pohár na celý rok. Toto
prvenstvo bolo odmenou pre bývalú vynikajúcu prekážkarku PaedDr.
Anku Butkovskú za dlhoročnú prácu v atletickej príprave detí na svojej
škole.
V tomto roku sme prvýkrát udelili aj osobitné ceny pre najlepšie výkony jednotlivcov. Na základe bodového hodnotenia toto ocenenie vo
svojich kategóriách získali Jaroslav Baňár zo SŠ Tilgnerova, ktorý vrhol
4 kg guľu do vzdialenosti 10,58 m a Lenka Letovancová zo ZŠ Kulíškova za výkon 8,38 s v behu na 60 m.
Poďakovanie patrí všetkým zanieteným učiteľom základných škôl,
ktorí pripravujú deti na jednotlivé atletické disciplíny v rámci možností
škôl, privedú ich na súťaž, radia i pomáhajú im a majú porozumenie
aj pri neúspechoch svojich zverencov. Poďakovanie patrí i dekanovi
FTVŠ UK prof. PaedDr. M. Holienkovi, PhD., ktorý túto súťaž finančne
podporuje a každoročne víťazom odovzdáva ceny, vedúcemu katedry
atletiky prof. PaedDr. T. Kampmillerovi, PhD., všetkým kolegom, rozhodcom a dlhoročnému atletickému nadšencovi doc. PhDr. J. Koštialovi, CSc., ktorý svojimi skúsenosťami a cennými radami pomáha
udržiavať tieto preteky na vysokej úrovni.
PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD., FTVŠ UK
Foto: Anton Lednický
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Šport

Športové
prázdniny
2013

na FTVŠ UK
Lavička Petra Oleja

Rôzne štatistiky a prieskumy bijú na poplach, že deti a mládež sa málo venujú pohybovým aktivitám, zaujímajú sa o sedavé zamestnania pri počítači, pri televízore a pod. Mladá
populácia tučnie, nezdravo sa stravuje a narastá počet detí s rôznymi oslabeniami. Boj
proti týmto problémom nie je ani lukratívny, ani ľahký. Jednoduché a rýchle riešenia tohto
stavu, vyhlasované za jediné správne, skončili často fiaskom a neúspechom. Len dlhodobá
a koncepčná práca so zaujímavým programom má nádej, aby sme deti získali pre pohyb,
aby sa zaujímali o šport.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK sa rozhodla vstúpiť do tohto nevyhláseného boja zbraňami, ktoré sú pre ňu typické a vlastné. V júli zorganizovala Športové prázdniny 2013 na FTVŠ
UK pre deti od 6 do 14 rokov. Uskutočnili sa 4 turnusy s celkovým počtom 94 detí. Venovali sme
pozornosť propagácii cez osobné kontakty našich učiteľov na základných školách. V ústrety
nám vyšli aj Staromestské noviny, ktoré rozsiahlym článkom o podujatí informovali a na školy
sme distribuovali aj plagátiky s oznamom o akcii.
Organizačne akciu zabezpečoval prodekan doc. A. Lednický, pedagogickú časť (program
v turnuse, jeho realizácia, dozor na aktivitách) zabezpečoval PaedDr. M. Chromík, ktorý si vybral
spolupracovníkov z FTVŠ UK (Mgr. J. Luptáková, katedra gymnastiky; Mgr. T. Vilman, doktorand; K. Péliová, študentka).
Aktivity sa realizovali v priestoroch fakulty (Športová hala prof. Rovného, plážové ihriská, minifutbalové ihrisko, Atletický štadión prof. Kuchena, fitnescentrum, bazén). Posledný turnus sa
konal z dôvodu rekonštrukcie fakultného bazéna trikrát na kúpalisku Rosnička. Snažili sme sa,
aby obsahové zameranie bolo čo najpestrejšie. Náplňou podujatia boli rôzne pohybové aktivity
(minifutbal, florbal, minivolejbal, prvky basketbalu, streľba zo vzduchovky, hádzanie na terč,
plavba na kajaku a kanoe, plávanie a skoky do vody, turisticko-poznávacia vychádzka, minigolf,
frisbee, gymnastické hry). Spestrením programu boli ukážky šermiarskych športov, ktoré vo
fitnescentre realizovala naša absolventka K. Aujeská.
V čase obedňajšej prestávky boli deťom premietané kreslené filmy, mali k dispozícii fixky
a rysy, aby si mohli kresliť.
Strava bola pre tri turnusy zabezpečená v školskej jedálni FTVŠ UK (desiata, obed, olovrant).
Pracovníci kuchyne ochotne a pružne reagovali na požiadavky v každom turnuse. Každé dieťa
dostalo tričko s logom akcie – jednak pre ľahšiu orientáciu s deťmi pri turistike, jednak pre propagáciu podujatia na budúce prázdniny a CD s fotografiami turnusu, na ktorom sa zúčastnilo.
Niektoré deti sa spontánne rozhodli po jednom turnuse, že chcú chodiť aj na ďalší turnus.
Vzhľadom na pozitívne reakcie detí i rodičov sme sa rozhodli, že aj budúce leto budeme organizovať Športové prázdniny na FTVŠ UK. Ďalšou možnosťou rozšírenia programu je absolvovanie kurzu základného plávania, stretnutie so známym športovcom, resp. návšteva zaujímavého
športového podujatia. Presvedčili sme sa, že rodičom vyhovuje forma denného tábora, keď je
o dieťa cez deň postarané a zároveň ho majú po zamestnaní doma pod kontrolou. Pozitívny je
aj fakt, že sme nemuseli využiť poistenie detí – nezaznamenali sme ani jeden úraz. Aj to svedčí
o dobrej profesionálnej práci našich pedagógov.
doc. PaedDr. Anton Lednický PhD., FTVŠ UK
Foto: Anton Lednický

Niekto má svoju ulicu (žiaľ, ten je už väčšinou po smrti), niekto má svoju hviezdu na
chodníku slávy (niektorí aj vo vesmíre) a niektorí majú, čo chcú. Ale mať vlastnú lavičku
v známom kúpeľnom meste si nemôže dovoliť hocikto. Majú ju len, svojím spôsobom, výnimočné osobnosti, ktoré sa veľkou mierou
zaslúžili nielen o rozvoj a propagáciu svojej
špecializácie, ale v nej dosiahli významné
úspechy. Tieto osobnosti sa stretli na festivale Zlaté tančeky v Turčianskych Tepliciach.
Ako hovorí oficiálna stránka: „Zlaté Tančeky
sú jedinečným festivalom rôznych tanečných
štýlov, hudby a umenia (latino, muzikály, ľudové tance, moderné tance a mnohé ďalšie...). Festival je prvý a jedinečný na Slovensku, a to tým, že spája všetky formy umenia
do jedného harmonického celku. Zlaté
kúpele Turčianske Teplice sú zamerané na
liečenie tela. Festivalom, ktorým prinesieme
radosť a harmóniu z umenia, chceme liečiť
nielen telo, ale aj dušu. Tanec ako taký spája hudbu, prináša radosť z pohybu, emócie,
celkovú harmóniu, relax pre organizmus a
celkovú psychickú pohodu.“
Medzi osobnosťami, ktorým sa dostalo cti
pridelenia lavičky boli napr. nedávno zosnulý
Jozef Bednárik, Heda Melicherová, Mário
Radačovský, Štefan Nosáľ, Michael Jackson,
Patrick Wayne Swayze, Ján Ďurovčík.
O to viac nás teší, že v tejto galérii nechýba ani pracovník UK, odborný asistent Katedry gymnastiky FTVŠ UK, učiteľ špecializácie tance so zameraním na akrobatický
rock and roll Mgr. Peter Olej, ktorému lavičku v parku „postavili“ 13. júla 2013. Je
to ocenenie, ktoré vystihuje jeho priekopnícku prácu v uvedenej oblasti. Ako pretekár spolu s tanečnou partnerkou Dášou
Danihelovou (bývalá študentka FTVŠ UK)
bol niekoľkonásobný majster Slovenska
a účastník medzinárodných súťaží (o. i. aj
víťaz Svetového pohára). O jeho kvalitách
sa mohli presvedčiť aj stovky návštevníkov
reprezentačných plesov FTVŠ UK, na ktoré
pripravuje originálne a zaujímavé tanečné
vystúpenia nielen ako účinkujúci, ale aj dramaturg, choreograf a režisér. Okrem práce
učiteľa na katedre sa venuje aj trénerskej
práci. Ako manažér Vysokoškolského klubu
Lafranconi zabezpečuje pohybovú prípravu
detí od 3 rokov až po dospelých. So staršími tanečníčkami získal niekoľko medailí na
ME a MS v akrobatickom rock and roll-e.
doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.,
FTVŠ UK
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n a š i š t ud e n t i

Liečebná
pedagogika

má zmysel
Dominika Hudcovičová vyštudovala na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského liečebnú pedagogiku. Rozprávali
sme sa s ňou o tom, prečo si vybrala práve tento odbor, čo si myslí o škole a či má
liečebná pedagogika miesto v dnešnej
spoločnosti.
Čo predchádzalo tvojmu rozhodnutiu
ísť študovať liečebnú pedagogiku?
Ešte počas strednej školy som bola dvakrát v kúpeľoch v Kováčovej, kde som sa
prvýkrát dostala do kontaktu s ľuďmi, ktorí
mali nejaké zdravotné problémy. Väčšinou
to boli telesné postihnutia, detská mozgová obrna a podobne. A potom som sa dozvedela, že existuje špeciálna pedagogika,
a tak som si zisťovala informácie. Rozprávala som sa s kamarátom, špeciálnym pedagógom, ktorý mi odporučil liečebnú pedagogiku, lebo ma poznal a vedel, že by mi to
asi sedelo. Tak som si začala o tom zisťovať
viac a rozhodla sa ísť na „liečebku“.
Bola teda táto škola tvojou prioritou?
Ja som si dala prihlášku na dve školy, aj
na špeciálnu, aj na liečebnú pedagogiku.
Na obidve som robila prijímačky, ale chcela
som viac-menej študovať liečebnú pedagogiku. Bola som prijatá na obidve, rozhodla
som sa pre liečebku.
Ako prebiehali prijímacie skúšky?
Keď som dostala papiere, ktoré ma pozývali na prijímačky, skoro som sa rozplakala,
lebo odo mňa chceli, aby som tam spievala,
tancovala a prednášala básničky, hrala na
gitare a podobné veci. Dostala som z toho
trochu strach, ale poctivo som sa pripravila a bolo to v pohode. Mali sme tam veľmi
príjemnú atmosféru, naši učitelia boli super
a vôbec to nebolo také strašné, ako som
čakala.
Aké boli tvoje začiatky na škole?
Vzhľadom na to, že sme si mysleli, že
sme nastúpili na päťročné štúdium a po prvom mesiaci nám povedali, že sme iba bakalári, lebo nám zrušili magisterské, tak to
bol trochu šok. Naši profesori boli ale veľmi
milí a vládla rodinná a príjemná atmosféra,
preto sa na našej škole študovalo dobre.
Splnilo to tvoje očakávania?

V podstate hej, len si myslím, že bolo veľmi
málo praxe a veľa zbytočných teoretických
predmetov, ktoré nemali veľa spoločného
s našou školou. Strašne veľa psychológie
a keď sme mali praktické predmety, tak
toho bolo málo.
Absolvovala si aj nejakú prax?
Absolvovala. Prvú prax som absolvovala
s tromi spolužiačkami v seniorskom domove, kde boli pacienti s Alzheimerom. Strávili
sme tam asi dva týždne. Bolo to celkom
fajn, aj keď to nebolo veľmi liečebné, lebo
sme ich kŕmili, hrali sa s nimi, dokonca aj
prebaľovali. Ale bola to dobrá skúsenosť.
Zrazu z teba bola bakalárka a magisterské štúdium ešte nebolo akreditované.
Čo ďalej?
Vzhľadom na to, že som si už v druhom
ročníku našla brigádu, ktorou som si zarábala na život v Bratislave, chcela som zostať
študentkou. Spomenula som si na špeciálnu pedagogiku, na ktorú som bola predtým
prijatá. Ten rok zhodou okolností neboli prijímačky, ale výberové konanie. Dala som si
prihlášku, chcela som skúsiť, či ma zoberú.
A zobrali. Tak som nastúpila na druhé denné
bakalárske štúdium, na špeciálnu pedagogiku. Začala som teda chodiť na tú školu, ale
vzhľadom na to, že ma to príliš nebavilo, lebo
prvý rok je taký teoretický a vyzeralo to tak,
že sa nám otvorí magisterské štúdium, tak
som tam veľmi nechodila, len na výtvarnú,
kde som sa umelecky realizovala. A potom
nám otvorili magisterský stupeň na liečebke,
tak som si podala prihlášku. Zvažovala som,
či denné alebo externé, ale dostala som
možnosť zostať v práci na plný úväzok, tak
som sa prihlásila na externé štúdium.

Vyhovovalo ti viac denné alebo externé
štúdium?
Musím povedať, že som omnoho lepší
študent, keď som na externom štúdiu, ako
keď som bola na dennom. Všetko som robila poctivejšie a svedomitejšie, lepšie som
bola pripravená na skúšky, aj som lepšie
napísala diplomovú prácu ako bakalársku,
aj keď som na to mala asi o polovicu menej
času.
Čo ďalej? Plánuješ zostať v odbore?
Momentálne nepracujem v odbore, lebo
som si našla prácu niekde inde, ale chcela by som sa vrátiť k liečebnej pedagogike,
lebo je to veľmi zaujímavý odbor a má zmysel a aj tá práca je zmysluplná. Uvidím, kam
ma to zavedie, chcela by som pracovať asi
s deťmi s poruchami učenia alebo s dospelými.
Odporučila by si liečebnú pedagogiku
záujemcom o štúdium?
Určite si myslím, že tá škola má veľký
zmysel, lebo odbor liečebná pedagogika
je veľmi zaujímavý a potrebný. Postupne
sa liečebka dostáva naspäť do povedomia.
Ľuďom, čo majú radi umenie a chceli by
pomáhať iným a majú takéto cítenie, sa to
určite hodí, lebo oproti psychológom alebo
špeciálnym pedagógom je liečebka veľmi
otvorená a aplikovateľná na všetky problémy. Pri písaní mojej diplomovej práce som
sa obrátila na mnohých absolventov a zisťovala ich názory. Skoro všetci tvrdili, že tá
škola je super a že má zmysel, lebo aj na
trhu práce si postupne začínajú liečebáka
viac vážiť. Určite veľmi odporúčam.
Katarína Filová, študentka FiF UK
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dívame sa po svete

Erasmus na Islande

Island, krajina ohňa a ľadu, krajina gejzírov, sopiek a škriatkov. Asi tieto slová vám
ako prvé napadnú pri tomto ostrovnom štáte
s populáciou približne 320 000 obyvateľov.
Samozrejme, nemožno zabudnúť ani na
Björk a Sigur Rós, ktorí nám už roky dokazujú svoju hudobnú genialitu. No rád by som
podal iný obraz, obraz, ktorý sa vytvoril počas študijného pobytu v hlave študenta, ktorému sa splnil jeden veľký sen.
Prečo Erasmus na Islande?
Jedna vec je odhodlať sa a ísť na skusy do
sveta, zažiť niečo nové, spoznať zaujímavých
ľudí, no vybrať si správnu „destináciu“ býva
často ťažšie. Island ma lákal už niekoľko rokov
a keď som na diskusii venovanej knihe Hudba
ostrova z pera pána Kušnierika spoznal jedného z diskutujúcich hostí, študenta práva, ktorý
strávil semester na Islande, bolo vymaľované.
Po výberovom konaní, ktorým si musel prejsť
každý „Erasmák“, nastalo obdobie ticha, premýšľania a kladenia otázky, dobre si spravil?

rolu vševediaceho, resp. nevediaceho, ale zaujal pozíciu rovného s rovným a snažil sa odovzdať všetky vedomosti študentom.
Život (študenta) v Reykjavíku
Reykjavík, pravdepodobne najbezpečnejšie
mesto na svete, si vás získa od prvého momentu. Všetko podstatné sa odohráva v centre
mesta (downtown), kde sa reštaurácie a kaviarničky večer menia na podniky so živou hudbou
alebo DJ-mi. Reykjavík nie je len o kluboch
a baroch, azda najznámejším objektom je luteránsky kostol Hallgrímskirkja, ktorý stavali 38
rokov. Najnovším architektonickým skvostom
je nesporne Harpa, koncertná a konferenčná
hala, umiestnená v prístave, ktorá je domovom
Islandského symfonického orchestra či Islandskej opery. Osobitnou kategóriou sú piatkové
a sobotné noci, kedy sa downtown mení na
dejisko nespútanej zábavy.
Islanďania
Na prvý pohľad chladní, rezervovaní, ale ak

ich spoznáte bližšie, zistíte, že sú veľmi priateľskí a nápomocní v každej situácii. Väčšina
Islanďanov hovorí plynule po anglicky, čo zotiera akúkoľvek jazykovú bariéru. Ich jazykové
schopnosti sú podmienené najmä tým, že všetky filmy a seriály sú v angličtine, bez dabingu.
Taktiež je to národ, ktorý holduje káve. Káva je
tu priam nevyhnutná tekutina na prežitie, hlavne
počas zimy, keď denné svetlo nepresiahne ani
tri hodiny. Nedá mi nespomenúť ich hudobný
talent. Je viac než zaujímavé, že na takomto malom ostrove vyrástlo mnoho výborných skupín,
spevákov či speváčok. Za všetkých spomeniem
Bloodgroup, Gus Gus, Múm, Samaris, Ólafur
Arnalds, Sin Fang či Mugison.
Nie je nič viac než Island
Island, krajina častokrát nenávidená kvôli loveniu veľrýb, krajina, ktorá v roku 2008 po vypuknutí krízy padla z pozície „ekonomického Vikinga“ na úplné dno, krajina privysokých cien, no
taktiež je to krajina, kde vládne slušnosť, zmysel
pre spravodlivosť a vzájomné rešpektovanie sa,
krajina, na ktorú môžu byť jej obyvatelia právom
hrdí. Island nie je raj, no má k nemu blízko.
Bc. Jozef Andraško, študent PraF UK

University of Iceland
Dobre som spravil. Moja dočasná alma mater ma prijala s otvorenou náručou. Moderná,
čistá, otvorená 24/7 pre každého, vytvára
študentom nadštandardné podmienky na štúdium.
Tento nadštandard je vytvorený „maličkosťami“, ako dostatočný počet miestností na štúdium či počítačové miestnosti s tlačiarňami. (Ak
vám náhodou dôjde toner alebo papier, nevadí,
veď poruke je ďalší.) Univerzita taktiež disponuje vlastnou kantínou, barom či dokonca kinom.
Technické vybavenie nie je všetko. Personálna
stránka školy ma milo prekvapila. „Don´t memorize, just understand.“ Zaznelo na prvej hodine, ktorá tak ako ostatné priniesla priestor na
diskusie, no čo je podstatnejšie, učiteľ nehral

Č o n o v é n a M ly n o c h ?

Na Mlynoch
pribudol nový turniket

Pri vstupoch do internátov sa v roku 2012
nainštalovali špeciálne turnikety, ktoré zabraňujú pohybu cudzích osôb v ubytovacích
priestoroch. Projekt „Kontrolovaný vstup
osôb“ bol spustený v testovacom režime dňa
3. 7. 2012, ostrá prevádzka sa začala od septembra 2012. Pre vstup do ubytovacej časti je
nevyhnutné používať kartu ISIC alebo pridelenú čipovú kartu od VMĽŠ – Mlyny UK. Pri
prechode cez turniket je potrebné pridržať
kartu na čítačke a počkať na zablikanie zeleného svetielka, ktoré signalizuje umožnenie
prechodu.

V auguste 2013 pribudol pri vstupe na Átriové domky štvrtý turniket, vďaka ktorému sa
umožnil rýchlejší prechod ubytovaných. Rozšírenie bolo z dôvodu obrovskej vyťaženosti
počas obedňajších hodín (cca od 11.30 až
14.00 h od pondelka do štvrtka). Cieľom je
odstrániť dlhšie rady, ktoré sa v tomto čase
vytvárali, a zlepšiť tak komfort ubytovaných.
V septembri 2013 sa priebežne ubytovávali
študenti na nový akademický rok a prechody cez turnikety sa denne pohybovali okolo
čísla 20 000. V porovnaní s minulým akademickým rokom bol pri plnej obsadenosti

internátu počet
prechodov cez
turnikety takmer
dvojnásobný. Najväčší nápor teda
internáty ešte len
čaká. Hoci sa
v súčasnosti neplánuje pridávať
ďalší turniket, vedenie internátov
bude sledovať ich vyťaženosť. Ak si to bude
situácia v obedňajších hodinách vyžadovať, vedenie internátov sa tým bude zaoberať.
Okrem turniketov sa čipové karty využívajú
v priestoroch VMĽŠ – Mlyny UK aj pre vstup
do telocvične Pedagogickej fakulty UK a telocvične Lekárskej fakulty UK na Manželských
internátoch. Čipové karty sa po ich aktivácii
využívajú aj pre vjazd a výjazd motorovým vozidlom. Veríme, že to bola dobrá investícia do
bezpečného ubytovania v našom vysokoškolskom mestečku.
Martina Paráková,
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
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SSŠF meral na Svetovom dni srdca
„Srdce človeka je jeho rajom i peklom,“ vyslovil Jean-Jacques
Rousseau a veruže mal pravdu, nech to myslel akokoľvek. Srdce,
pre niekoho obyčajný orgán, mechanický sval, nutnosť, ktorú v
sebe nosí, pre iného symbol romantických predstáv a lásky. Nech
už to je akokoľvek, určite si zaslúži našu pozornosť a starostlivosť.
Ako je už tradičným zvykom, september je mesiacom srdca a srdcových tém. Deň srdca je určený Svetovou federáciou srdca na
29. 9., ale z praktického hľadiska na Slovensku prebehli merania
už 27. 9. Deň srdca ako každoročne funguje pod hlavičkou Slovenskej nadácie srdca, ktorej projektom je aj edukačno-informatívna kampaň MOST – mesiac o srdcových témach.
Meralo sa na 133 meracích miestach v 62 mestách Slovenska.
Projekt bol podporený tzv. vlakmi zdravia, ktoré premávali na vybraných železničných tratiach. Dobrovoľníci zo Slovenského spolku
študentov farmácie (SSŠF) z Farmaceutickej fakulty UK, ako aj vyškolený odborný zdravotný personál počas celého dňa merali tlak
krvi, hladinu cholesterolu, hladinu glukózy, BMI index a EKG. Taktiež
sa formou dotazníkov získavali údaje, prípadne komunikovali iné závažné rizikové faktory. Výsledky meraní si občania mohli skonzultovať
so špecialistami priamo na mieste. Ochotní dobrovoľníci a lekári poskytovali rady a tipy na zachovanie zdravého životného štýlu a elánu,
informovali o kardiovaskulárnych ochoreniach a problémoch súvisiacich s problematikou. Samozrejme, všetky výsledky budú štatisticky
vyhodnotené a použité ako cenné údaje k ďalšej činnosti a rozvoju
vzdelanosti.
Kód zdravého života aktuálny nielen v tieto dni je: 0-5-30-120-80.
Predstavuje optimálne parametre pre zdravý plnohodnotný život bez

zdravotných ťažkostí. Jednotlivé čísla vyjadrujú základné zásady udržania zdravotného pohodlia. Nula kusov vyfajčených cigariet, 5mmol/l
cholesterolu, 30 minút aktívneho pohybu denne a optimálny krvný
tlak 120/80 mmHg.
Chcem vyzdvihnúť snahu a pomoc študentov a špecialistov, ktorí
nezištne vo svojom voľnom čase za dobrý pocit a milý úsmev obetavo
a profesionálne vykonávali zadané úlohy a aktívne sa podieľali na tom,
aby všetko prebiehalo tak, ako malo. Študenti farmácie preukázali, že
sú rovnako zdatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ako medici,
že ich odbornosť a šikovnosť sú potrebné a v systéme tvoria svoje
nezastupiteľné miesto. Za SSŠF to konkrétne boli študenti Miroslava
Molitorisová, Veronika Danková, Barbora Kostrejová, Jana Leskovská,
Simona Macková, Mária Meščanová, Kristína Kristalyová, Janka Miková, Richard Uhrina, Katarína Kostelanská, Petra Straková, Michal
Drdul, Barbora Baloghová, Martin Dragún, Katarína Vaňková, Barbora
Kukurová. Projekt podporili aj doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., a
prof. MUDr. Ján Murín, CSc. Priebeh akcie riadila a na všetko dozerala
Ľubica Radimská.
V našich bielych stánkoch sa zastavilo neúrekom ľudí, čo dokazuje, že prevencia a zdravie nie sú len slová vypustené do vetra, ale že
občanom na zdraví skutočne záleží. Verím, že za slovami Romana
Guardiniho, „Čím čistejšie je tvoje srdce, tým jasnejšie svieti slnko,“
je veľká pravda. Preto len tak ďalej a chráňme si to najvzácnejšie,
čo máme. Platí to nielen v oblasti morálky, ale i v oblasti zdravého
životného štýlu.
Janka Uhliariková, študentka FaF UK
Foto: Ľubica Radimská

Budúci farmaceuti kontrolovali srdce, cholesterol i tlak
Ako študenti farmácie sme nemohli preskočiť Svetový deň srdca, a
tak nás v pondelok 30. 9. vítali v škole plagáty so srdiečkom, informujúce o vzdelávacom podujatí podporenom spoločnosťou Servier. Približne o jednej poobede sa vo vestibule fakulty zhŕkli členovia Slovenského
spolku študentov farmácie (SSŠF) v tematických tričkách a začala sa
prvá časť Svetového dňa srdca – možnosť nechať si zdarma skontrolovať svoje zdravie. Najskôr prebiehalo meranie krvného tlaku, potom
sa na základe výšky a váhy človeka stanovovali tzv. BMI – Body Mass
Index. V preklade ide o index telesnej hmotnosti, ktorého vyššie hodnoty môžu značiť nadváhu, a teda aj s ňou spojené zvýšené riziko vzniku
kardiovaskulárnych chorôb.
Na ďalšom stanovišti sa študenti z kapilárnej krvi mohli dozvedieť
hodnotu svojho cholesterolu a namerané výsledky následne konzultovať. Záujem ľudí bol veľký, meranie využili nielen budúci farmaceuti, ale
aj študenti susednej Fakulty managementu UK, učitelia, laboranti a iní
zamestnanci fakulty.
Druhou časťou podujatia bola odborná prednáška v čitárni FaF UK na

tému kardiovaskulárne ochorenia a ich prevencia. Prednášala internistka a kardiologička MUDr. Katarína Hatalová, momentálne pôsobiaca v
Národnom ústave srdcových a cievnych ochorení v Bratislave.
Kardiovaskulárne ochorenia v súčasnosti patria k najbežnejším civilizačným chorobám. A hoci ich príčiny môžu byť aj genetické, najvyšší
podiel na ich rozvoji má súčasný životný štýl. Nekvalitná strava, nedostatok pohybu, uponáhľaná doba, vysoké nároky, stres, málo spánku,
fajčenie... Z ľudí, ktorí si u nás dali odmerať krvný tlak, mala väčšina skôr
vyššie hodnoty. Áno, mohlo to byť spôsobené len tým, že práve vybehli
niekoľko schodov. Že sa len zastavili na desať minút a utekali na cviko, kde ich čakala písomka. Alebo už aj to môže signalizovať začínajúci
problém. Prevencia je jednoduchá, ale je potrebné, aby sme sa o svoje
zdravie začali starať. Aj na to chcel Svetový deň srdca upozorniť.
Za organizáciu ďakujeme SSŠF, sponzorom podujatia bola spoločnosť Servier, sponzorom literatúry do tomboly v prednáške spoločnosť
Uniknihy.sk.
Michaela Barkociová, SSŠF, študentka FaF UK

27

a k t i v i t y n a š i c h š t ud e n t o v

Prvá univerzitná beánia
oslavuje desiate narodeniny!
Zdá sa, akoby sme iba nedávno odštartovali nový akademický rok.
Do tohto nového obdobia sa na Univerzite Komenského taktiež prebúdza aj niekoľko tisíc prvákov a prváčok, pre ktorých sa práve začína
nová kapitola života.
Nedávno absolvovali zápisy a niektorí aj oficiálne privítanie na akademickej pôde z úst rektora, dekanov a niektorí aj menej oficiálne novými vyučujúcimi. Inú formu privítania prvákov na akademickej pôde
už tradične predstavujú beánie, prostredníctvom ktorých prvákov na
pôde univerzity privítavajú aj ich kolegovia študenti. Tí ich počas beánií
v mene dávnych tradícií zároveň prijímajú aj do študentského stavu. Na
UK plní túto funkciu Prvá univerzitná beánia, ktorá je aj jedinečnou príležitosťou prekročiť každodenné hranice vlastných študijných odborov
a fakúlt a zabaviť sa spoločne s ostatnými študentmi zo všetkých kútov
univerzity.
Tohtoročná univerzitná beánia bude oproti minulým ročníkom ešte o
niečo výnimočnejšia, tento rok sa totiž uskutoční už jej desiaty ročník.
Tieto historicky prvé okrúhle narodeniny našej univerzitnej beánie sa
preto chystáme poriadne osláviť a veríme, že si túto príležitosť nenecháte ujsť a oslávite toto krásne jubileum s nami!

Brány Incheby sa otvoria 7. novembra 2013 a zábava sa bude konať v
hale C. Ako aj v minulosti, aj tento rok sa beánia koná pod záštitou nášho
pána rektora prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., ktorý je aj pravidelným
hosťom beánie spolu s ďalšími váženými hosťami z vedenia univerzity
a jej fakúlt. Na tomto ročníku beánie nás budú celú noc zabávať Majk
Spirit, HEX, Kali a po polnoci aj špičkový DJ EKG. Taktiež sme si pre vás
pripravili ďalšie sprievodné aktivity a bohatú tombolu. Najrýchlejší prváci
navyše získajú možnosť zakúpiť vstupenky za zvýhodnenú cenu. Viac sa
dozviete na www.beaniauk.sk alebo www.facebook.com/beaniauk.
Na príprave našej beánie sa tradične podieľajú predovšetkým študentskí zástupcovia takmer všetkých fakúlt pôsobiaci v akademickom
senáte univerzity alebo akademických senátoch fakúlt a taktiež množstvo ďalších nadšencov a dobrovoľníkov.
Beánia nie je určená výhradne pre prvákov. Vítaní sú, samozrejme, aj
študenti vyšších ročníkov a vlastne všetci, ktorí sa chcú zabaviť v rytme
dobrej hudby v kruhu svojich kamarátov a spolužiakov z Univerzity Komenského. Preto neváhajte a príďte osláviť začiatok nového akademického roka na jubilejnú desiatu Prvú univerzitnú beániu spolu s nami!
Tešíme sa na vás.
Mgr. Jaroslav Sýkora, PdF UK a Mgr. Ľubica Šimková, FSEV UK

Študenti z Floridy navštívili
Farmaceutickú fakultu UK
Skupina takmer 40 študentov a pedagógov z odboru farmácia z Nova Southeastern
University (NSU), Florida, USA, navštívila
v júni tohto roka v rámci študijnej cesty FaF
UK. Počas dvoch týždňov od 10. – 21. júna
2013 absolvovali prednáškové dni, semináre
a cvičenia, navštívili Univerzitnú lekáreň FaF
UK a Botanickú záhradu UK.
V rámci spoznávania slovenského systému
výučby farmácie absolvovali na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave praktické cvičenia
z predmetov farmakognózia (mikroskopická,
makroskopická a chemická analýza prírodných
liečiv rastlinného pôvodu – drog), molekulové
modelovanie a dizajn liečiv. Oboznámili sa aj
s históriou farmácie na Slovensku, so súčasnou legislatívou, liekovou politikou a systémom
cenotvorby liekov v našich podmienkach.
Súčasťou bohatého programu bola i návšteva
Múzea farmácie a Univerzitnej lekárne FaF UK
a ďalších piatich výučbových lekární v Bratislave.
Študenti sa zaujímali aj o podmienky fungovania verejných lekární na Slovensku. Zaujala ich
naša vlastná Univerzitná lekáreň, ktorá je nielen
najväčšou verejnou lekárňou na Slovensku, ale

zároveň plní aj úlohu praktickej
výučbovej základne pre študentov FaF UK, i v rámci špecializačného štúdia. V lekárni si
vyskúšali aj individuálnu prípravu niektorých liekov. Budúcich
farmaceutov zaujal aj spôsob,
akým sa u nás predpisujú lieky na lekársky predpis. Hoci
v mnohých aspektoch našli študenti paralely s farmaceutickým
štúdium na ich domácej univerzite v USA, niektoré rozdiely v rámci výučby, ale
i poskytovania lekárenskej starostlivosti boli pre
nich mimoriadne zaujímavé.
Príprava na budúce povolanie je u týchto
študentov o rok dlhšia a počas štúdia majú
možnosť praxovať priamo v nemocniciach pri
pacientoch. Čiastočne odlišná je i orientácia
samotného štúdia, ktoré sa viac zameriava na
klinickú farmáciu. V lekárňach farmaceuti môžu
pacientov napr. aj očkovať. Na druhej strane,
štúdium farmácie je ukrátené o predmety, ktoré sa týkajú napr. tradičných rastlinných liečiv,
molekulových základov chemických liečiv a je
aj menej vedecky zamerané. Výskum na NSU

má niektoré paralely s výskumom na LF UK
v Bratislave, ktorá študentom tiež pripravila
krátku prezentáciu.
Počas dvoch týždňov, ktoré študenti na Slovensku strávili, spoznávali našu domácu kultúru, históriu a zvyklosti. Podobné študijné cesty
sú na NSU Florida veľmi populárne a každoročne ich absolvujú študenti z rôznych odborov.
Snažia sa takto prehĺbiť si vedomosti o nové
poznatky, ale aj získať nové zážitky.
O prehĺbení spolupráce formou pravidelných
vzájomných výmenných pobytov študentov
a učiteľov z Bratislavy a Floridy sa ďalej rokuje.
Mgr. Peter Krajčovič;
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., FaF UK
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Publikácie vydané vo Vydavateľstve UK
jún – september 2013
Študijná literatúra

Bujalková, M., Jurečková, A.: Terminologia Medica. Greco-Latin Medical Terminology
Durmeková, T., Wagner, P., Frankovská, J.: Vlastnosti hornín a ich stanovenie v laboratóriu I.
Skalné horniny
Ivanová, A., Hromadová, K.: Deutsch für medizinische Berufe
Koldeová, L.: Odmeny a tresty vo výchovnom procese
Kolektív autorov: Lekárska slovenčina pre zahraničných študentov
Kolektív autorov: Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre zahraničných študentov
Kordíková, B., Cihová, J., Dugovičová, Š.: English for Chemistry Students
Leško, M.: Biomechanika – semináre
Mátel, Ľ., Dulanská, S.: Základy jadrovej chémie
Oremusová, J., Sarka, K., Vojteková, M.: Fyzika. Laboratórne cvičenia pre farmaceutov
Ostatníková, D. a kol.: Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie
Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie. Teoretický úvod
Šimonovičová, A.: Biodiverzita mikroskopických húb v pôdnych typoch Slovenska
Tatarková, Z.: Problémové úlohy k seminárom z lekárskej chémie a biochémie
Tatiersky, J.: Základné chemické výpočty
Trebatická, H., Böhmerová, A.: Making Friends with Idioms

Monografie

Kolektív: Nahliadnutia do súčasnej slovinskej prózy
Leška, D.: Politický systém Slovenskej republiky
Žídek, J. a kolektív: Turistika a ochrana života a zdravia

Zborníky

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae XXXII, č. 1/2013
Acta Facultatis Educationis Physicae UC LIII/1
Acta Facultatis Theologicae UC Bratislaviensis X/1
Bátorová, M., Faithová, E.: Slovenská literatúra – jej špecifiká a kontexty
Kolektív: Alexander Hirner – 100. výročie narodenia významného sociológa – osobnosti, vedca,
vysokoškolského učiteľa
Kolektív: Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013
Kolektív: Stav a perspektívy environmentálneho vzdelávania
Kolektív: Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike VIII
Kolektív: Proceedings of the MEi: CogSciConference 2013
Kolektív: Profesor Ľudovít Krasnec
Studia Academica Slovaca 42, 2013
Szapuová, M., Kiczková, Z., Kottulová, J., Mitková, Ľ.: Ženy v IT: nové šance, staré riziká?
Zborník abstraktov z konferencie – Počítačová podpora v archeológii 12
Zborník Philologia XXIII/1

Publikácie na CD

Bačík, P., Fejdi, P.: Prášková rtg. difraktometria
Drgoňa, Ľ.: Infekčné komplikácie onkologických pacientov
Golais, F., Kabát, P.: General, Cellular and Molecular Virology
Matula, P.: Dejiny Slovenska
Mikušová, R., Polák, Š.: Vybrané kapitoly z histológie a embryológie pre študentov zubného
lekárstva
Kajanová, Y., Duffell, L.: European Jazz Personalities
Kolektív: Súčasné trendy biochemického výskumu
Kolektív: Eurobiotech 2013

Zborníky na CD

Kolektív: Metodické postupy na využitie prístrojov a zariadení zakúpených z projektu
Kolektív: Sociálnopedagogické štúdie 2013
Kolektív: Študentská vedecká konferencia FTVŠ UK 2013
Kolektív: Zborník prednášok pre vzdelávaciu činnosť vytvorených na základe prístrojovej
infraštruktúry projektu

Ročenky k akademickému roku 2013/2014
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Filozofia ako vášeň slova a myslenia
V pondelok ráno 2. septembra 2013
navždy odišiel popredný slovenský filozof
Jaroslav Martinka. Vzácny človek, vysokoškolský učiteľ a vedec, kolega a priateľ,
profesor Univerzity Komenského.
Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského začal študovať v roku 1949. Už ako
študent filozofie a prírodopisu získal v roku
1952 asistentské miesto u profesora Igora
Hrušovského na Katedre dejín filozofie a logiky. Na Filozofickej fakulte UK pôsobil nepretržite takmer 43 rokov až do roku 1995.
Svoju pedagogickú a vedeckú činnosť začínal v oblasti logiky, metodológie prírodných
vied a súčasnej filozofie. Od roku 1962 začal prednášať dejiny gréckej antickej filozofie a sčasti aj stredovekej filozofie. Zúčastňoval sa tiež na tímovom výskume dejín a
vývoja slovenského filozofického myslenia
vo Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied. Patril k zakladateľským a výnimočným osobnostiam slovenských historikov
antickej filozofie.
Nezabudnuteľne sa zapísal do filozofie
aj svojou publikačnou a editorskou činnosťou, zrealizovaným neprekonateľným a nezabudnuteľným projektom Antológie z diel
filozofov či viacerých zväzkov edície Filozofické odkazy a ďalších pôvodných filozofických textov. Vo fundovaných vedeckých
štúdiách, úvodoch, predslovoch a doslovoch k pramenným filozofickým textom uverejnil výsledky svojho vedeckého výskumu,
zameraného na kategoriálne, konceptuálne
a metodologické problémy vývojových etáp
gréckej antickej filozofie, ale aj súčasného
filozofického myslenia.
Ani po odchode z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a ukončení externého

• 29. 4. 1930 – narodil sa
v Strkoviciach (dnes ČR)
• 1949 – maturoval na Štátnej
obchodnej akadémii v Bratislave
• 1952 – už ako študent bol prijatý za asistenta na Katedru dejín
filozofie a logiky FiF UK
• 1953 – absolvoval Filozofickú
fakultu UK (filozofia – prírodopis)
• 1978 – získal titul CSc.
• 1980 – habilitácia v odbore
dejiny filozofie
• 1995 – získal titul profesora na
Univerzite Komenského
• 2. 9. 2013 – zomrel v Bratislave

pedagogického pôsobenia na Vysokej škole
múzických umení neutíchla jeho pedagogická a vedecká činnosť, a to na Trnavskej univerzite, Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave
a najdlhšie, takmer 10 rokov, na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre až do odchodu
na zaslúžený odpočinok.
Kolegovia, spolupracovníci i žiaci poznali
profesora Jaroslava Martinku ako človeka s hlbokou úctou k vzdelanosti a kultúre, zanieteného pedagóga a vedca, ktorý
s neutíchajúcim zápalom, energiou, ale aj
láskavosťou i príslovečným niekedy až sarkastickým humorom odkrýval desiatkam,
ba za viac ako polstoročie stovkám svojich
študentov, ašpirantov, doktorandov i mladších kolegov tajomstvá vedeckého bádania
a svojho nenapodobiteľného pedagogického majstrovstva. Jeho pedagogická práca
a vedecké dielo boli ocenené viacerými
uznaniami a v roku 2010 mu minister školstva udelil najvyššie rezortné vyznamenanie
– Veľkú medailu svätého Gorazda.
Filozofia bola pre neho doslova vášňou.
Dokázal prednášať s neopakovateľnou
a nenapodobiteľnou vášňou, vehementne
a zvučne vo veľkých posluchárňach, ale aj
s pokorou, trpezlivo „pri stíšenom svetle“
v komornejšom prostredí napríklad o jemných detailoch Heideggerovho myslenia.
S úctou a vďakou sa skláňame pred celoživotným dielom vynikajúceho pedagóga,
vedca a výnimočného človeka. Bol to naozaj „filozof, ktorý zostane legendou“, ako
výstižne napísal Boris Zala v Pravde 7. septembra, v deň rozlúčky s profesorom Jaroslavom Martinkom.
doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc.,
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK

jazykové okienko

Päť celá päť?
Päť celých päť? či
Päť celé päť?
Zapisovanie desatinných čísel je pre väčšinu
z nás jednoduché. Niektorým používateľom slovenského jazyka však môže spôsobovať problémy predovšetkým ich čítanie. Samozrejme, ak
matematické operácie, ktorých výklad zostáva
na pleciach iných expertov, neberieme do úvahy. Preto sa v tomto príspevku zameriame na
problematiku desatinných čísel z pohľadu pravopisu a ponúkneme pomôcku, vďaka ktorej sa
čítanie desatinných čísel stane hračkou.
Najskôr sa pristavme pri celočíselnej časti
desatinného čísla, presnejšie pri správnom
skloňovaní adjektíva celá. Vlastnosťou adjektív je, že ak sú v slovnom spojení zhodným
prívlastkom, zhodujú sa s nadradeným vetným
členom v rode, čísle a páde. Tak je to aj v nasledujúcich prípadoch: jedno červené jablko,

dve vysoké ženy či päť kovových eur (áno, eur,
nezabudnime, že aj prevzaté slovo euro (eurá,
eur) v slovenčine skloňujeme). Keďže z matematického hľadiska obsahuje celočíselná časť
desatinného čísla jednotky (alebo desiatky,
stovky atď.), ako pomôcku využijeme toto substantívum ženského rodu jednotka, s ktorým
sa adjektívum celá v našom prípade zhoduje.
Celočíselnú časť desatinného čísla podľa tohto
vzoru prečítame nasledovne: nula celých (jednotiek), jedna celá (jednotka), dve celé (jednotky) a päť celých (jednotiek).
Čítanie desatinnej časti čísla je omnoho jednoduchšie, stačí, ak si uvedomíme, že čísla
za desatinnou čiarkou znázorňujú časti celku,
teda desatiny, stotiny, tisíciny atď. Časti celku
sú tiež ženského rodu, desatinné čísla preto čí-

tame nasledovne: jedna celá jedna (desatina),
dve celé dve (stotiny) či päť celých päť (tisícin).
Už sme si pripomenuli, že skloňujeme aj
názov európskej peňažnej meny. V akom tvare
teda správne používame substantívum euro v
spojení s desatinným číslom? Keďže desatinná
časť čísla je časťou celku, pýtame sa otázkami: časť koho? čoho? Správne skloňovanie je
preto nasledovné: jedna celá jedna desatina
eura, dve celé dve stotiny sekundy či päť celých päť desatín litra. Už vieme, ako sa desatinné čísla čítajú, pre istotu si však pripomeňme aj
ich správny matematický zápis. Na rozdiel od
spôsobu zápisu v niektorých kultúrach, kde sa
desatinná časť oddeľuje od celočíselnej časti
desatinného čísla bodkou, u nás sa desatinná
časť oddeľuje čiarkou, za ktorou sa nevynecháva medzera. V týchto kultúrach sa čiarka používa na rozdelenie dlhších čísel (tisíc a vyššie), u
nás rozdeľujeme tieto čísla medzerou, pričom
ich rozdeľujeme na skupiny po troch čísliciach
od konca, čiže napríklad 1 000 000.
Mgr. Alena Faragulová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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En g l i s h Summ a r y
CU at Researchers’ Night
Comenius University (CU) attended a public event Researchers’ Night on 27 September 2013. Five of CU Faculties presented
their research in natural sciences, medicine
and archaeology. Pg 3
10 Years of Slovakia in EU
A meeting of a working group from the
Slovak Association for Science and Applied
Research took place at CU on 26 September. Pg 4
Innovative Doctoral Training Principles
The Rector of CU, K. Mičieta, welcomed
experts of the European Commission and
the European University Association who
presented innovative principles in PhD students training on 11 September. Pg 5
Summer with Slovak Language
The 49th summer school, Studia Academica Slovaca, at the Faculty of Arts of CU took
place during 4 – 24 August. 154 foreigners
attended an education programme and several excursions to Slovak cultural and natural
landmarks. Pg 6
Entrepreneurship for Everybody
The Faculty of Management of CU opened
a new course for students of all Faculties of
CU on how to improve entrepreneurial skills.
Pg 6
Unique Astronomical System Awarded
A unique modular automatic system for
monitoring the night sky, AMOS Cam, from
Dr Juraj Tóth from the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU received
a Golden Medal at Prague expo INVENTO
2013. Pg 7
First Course on How to Create an
E-Learning Course
CU opened the first course in Slovakia,
which teaches teachers how to create courses for e-learning, on 27 September. Up until now, the courses on e-learning dealt with
technical issues of e-learning, not with how
to teach. Pg 7

bition about Olympic Games on 23 September. The Dean, Prof. M. Holienka, awarded
several ex-teachers and successful students. Pg 11
New Year in Martin
The Jessenius Faculty of Medicine of CU
in Martin opened a new academic year on
24 September. The Dean, Prof. J. Danko,
awarded students for positive representation, teachers for quality education and other
employees. Pg 11
Theological Science Society
The Evangelical Lutheran Theological Faculty of CU hosted the Theological Science
Society on Secularity and Authority of the
Holy Wit during 9 – 11 September. Pg 13
The Oldest Proof of Language
Six gold-coated plaques found in town
Bojná are a proof of a used language in 9th
century. The 6th plague contains a legend
GVDVM written in Glagolitic alphabet. Pg 15
Professors’ Special Issue
Prof. F. Šimko, Dr Ľ. Paulis and Prof. R. J.
Reiter were guest editors of a special issue
named “Protective effect of melatonin in cardiovascular system” in a magazine Frontiers
in Bioscience. Pg 16
New Look of Centre for Continuing
Education
The Centre for Continuing Education of
CU welcomed 550 students in a new semester into remodelled classrooms. Pg 16
Chinese Students Studying Slovak
Six students from Peking University spent
a year at CU studying the Slovak language. In
the end of the year they were able to communicate and e.g. compare Slovak and Chinese
literature. Pg 17
New Classroom for Biostatistics
The Faculty of Mathematics, Physics and
Informatics of CU and the International Laser Centre provided a new classroom for
biostatistics, PC graphics and other subjects. Pg 18

New Academic Year 2013/2014
The Rector of CU, Prof. K. Mičieta, opened a new academic year at CU in the Assembly Hall of CU on 23 September. CU, in
its 95th year, offers 863 study programmes at
13 Faculties. Pg 8

Care for Under-Privileged Children
Experts from University of Kansas gave a
lecture on social inclusion of under-privileged children at the Faculty of Education of
CU on 7 June. Pg 18

New Year Opens with Exhibition and
Awards
The Faculty of Physical Education and
Sports of CU opened a new year with exhi-

Perspectives of Sports of Youngsters
The Faculty of Physical Education and
Sports of CU organized a congress on perspectives of physical education and sport of

children and youngsters in Europe during 29
August – 1 September. Pg 19
Karol Kapeller Awarded
Prof. K. Kapeller from the Faculty of Medicine of CU received an award “Holder of
Identification Code of Slovakia” as the first
Slovak doctor on 4 August. Pg 20
Art Students’ Exhibition
Students of the Department of Arts of CU
opened the first exhibition of their work. Pg 20
Lines of Zoli Boráros
A PhD student, Z. Boráros, opened an exhibition of his photography in Café Scherz on
23 September. Pg 20
Exhibition of Art Graduates
The pieces of graduated art students were
exhibited at the Faculty of Education of CU.
Pg 21
50 Years of Athletic Race at Lafranconi
A race of Prof. Kuchen at Lafranconi took
place for 50th time on 25 September. This
year, 9 high schools attended the race. Pg
22
Bench for Peter Olej
A dancer and teacher from the Faculty of
Physical Education and Sports of CU, Peter
Olej, got a bench dedicated to him in Piešťany on 13 July. Pg 23
Sport Holidays
The Faculty Physical Education and Sports
of CU organized a sport holiday for 94 children ages 6 to 14 in July. Pg 23
New Turnstile
The Dorms Mlyny installed another turnstile for accommodated students which will
help speed up the passage. The turnstiles,
above all, should protect the accommodated. Pg 25
Pharmacy Students Measured Health
Several students from the Faculty of Pharmacy of CU measured blood pressure, cholesterol, glucose, BMI and EKG on the occasion of the Day of Heart (29 September)
twice – on 29 Sept. in the streets of Bratislava and on 30 Sept. in the Faculty building.
Pg 26
Students from Florida at CU
40 Florida students from Nova Southeastern University visited our Faculty of Pharmacy and attended lectures and training during
10 – 21 June. Pg 27
LM
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4. 11.

pondelok
19.00

Martin McDonagh /

Ujo Vankúšik

- čierna komédia, z ktorej tuhne
krv v žilách
réžia / K. Chlepková
účinkujú / D. Fischer,
D. Žulčák, O. Culka, L. Dóza,
R. Blumenfeld, A. Nováková

Hráme v LOFT ARÉNA

17. 11.

nedeľa
17.00

Hadar Galron /

Mikve

- dráma súčasnej izraelskej autorky
réžia / M. Dočekal
účinkujú/ Z. Kronerová, S. Halčáková/ R. Ryníková, T. Radeva, E. Matejková, M. Rajzíková,
Z. Kanócz/ D. Jurčová, R. Poláková, J. Kovalčíková

19. 11.

8. 11.

piatok
19.00

Edward Albee /

Koza alebo
Kto je Sylvia?
- čierna komédia
réžia / M. Čičvák
účinkujú / J. Kukura,
E. Vášáryová, M. Markovič,
A. Bárta

9. 11.

sobota
18.45

10. 11.

nedeľa
17.00

Giacomo Puccini /

Peter Quilter /

- priamy prenos predstavenia
z Metropolitnej opery v New
Yorku
réžia / Riccardo Frizza
účinkujú / P. Racette, R. Alagna, G. Gagnidze, J. Del Carlo

- sex, láska, rodina - bez
facebooku
réžia / A. Totiková
účinkujú / D. Košická,
D. Kavaschová, D. Žulčák,
M. Meľo

TOSCA

piatok
19.00

Philipp Löhle /

Ráno po

Das Ding (To)

- horúca novinka od mladého
nemeckého autora
réžia / A. Lelková
účinkujú / R. Gombár Derzsi,
J. Dobrík, Ľ. Bukový, L. Bagin,
M. Meľo

Hráme v LOFT ARÉNA

Koza alebo Kto je Sylvia?

8. novembra o 19.00

Hráme v LOFT ARÉNA

18. 11.

pondelok
19.00

Patrick Marber /

Closer

(Na dotyk)

- hra o erotickej túžbe, sebectve
a hľadaní pravej lásky
réžia / J. Bielik
účinkujú / S. Norisová,
R. Poláková, M. Majeský,
M. Mňahončák

21. 11.

utorok
19.00

štvrtok
20.00

Jazz v Aréne

David Ives /

Venuša
v kožuchu

RON AFFIF TRIO
Ron Afﬁf - gitara (USA)
Juraj Griglák - bass (SK)
Martin Valihora - bicie (SK)

- hra, ktorá vo vás prebudí
najskrytejšie vášne
réžia / E. Eszenyi
účinkujú / D. Mórová,
T. Maštalír

22. 11.

15. 11.

23. 11.

piatok
19.00

sobota
19.00

David Mamet /

Patrick Marber /

- komédia z Bieleho domu
réžia / M. Čičvák
účinkujú / T. Maštalír, B. Farkaš, J. Oľhová, M. Hronský,
Ľ. Gregor

- hra o erotickej túžbe, sebectve
a hľadaní pravej lásky
réžia / J. Bielik
účinkujú / S. Norisová,
R. Poláková, M. Majeský,
M. Mňahončák

November

Closer

(Na dotyk)

Zájazd Zlaté Moravce

25. 11.

26. 11.

pondelok
19.00

Liz Lochhead /

Patrick Marber /

- romantická komédia
réžia / S. Ferancova
účinkujú / A. Šišková / D. Košická, E. Krížiková / E. Matejková, O. Belešová, J. Gallovič,
I. Šándor, F. Tůma

- hra o erotickej túžbe,
sebectve a hľadaní pravej
lásky
réžia / J. Bielik
účinkujú / S. Norisová,
R. Poláková, M. Majeský,
M. Mňahončák

Perfect days

Closer

Organizované predstavenie

utorok
19.00

(Na dotyk)

DIVADLO ARÉNA
Predpredaj vstupeniek:

foto: Tibor Geci
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Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava

a v pokladni Divadla Aréna
pondelok - nedeľa od 14:00 do 18:00
tel.: 02/6720 2557, fax: 02/6720 2556
e-mail: pokladna@divadloarena.sk

www.divadloarena.sk
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