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Školstvo a veda. Téma zaujímavá, ale 
nevďačná, pretože „každý“ jej rozumie. 
Problémy nášho školstva riešia príslušné 
orgány minimálne v priebehu ostatných 
päťdesiat rokov. Výsledok tohto riešenia 
je, žiaľ, žalostný. Najčastejšie uvádzanou 
príčinou je „nedostatok financií“. S prav-
depodobnosťou hraničiacou s istotou 
možno povedať, že to nie je jediná príčina 
a, pravdepodobne, ani nie najdôležitejšia. 
Tým, samozrejme, nechcem povedať, že 
náš výchovnovzdelávací systém je dosta-
točne financovaný. Práve naopak, stačí si 
pozrieť štatistiky EÚ a OECD. 

Hlavný problém je, pravdepodobne, v tom, že spomínané or-
gány si kladú za cieľ problém školstva „riešiť“, nie vyriešiť. Usi-
lujú sa riešiť hlavne „zásadné problémy školstva“. Zabúda sa na 
skutočnosť, že systém vzdelávania je komplexný systém, ktorý 
si vyžaduje komplexný prístup k riešeniu. Je naivné veriť tomu, 
že na riešenie komplexného problému existuje jednoduché rie-
šenie. Existuje viacero skôr odstrašujúcich príkladov riešenia 
„zásadných problémov školstva“ v minulosti. Povedzme, skrá-
tenie vysokoškolského štúdia na štyri roky a udeľovanie akade-
mických titulov promovaný (podľa odboru). Alebo menovanie 
docentov namiesto ich habilitácie. To nakoniec vyvolalo niekoľ-
ko nových, teraz naozaj zásadných problémov. Ešte dnes sa od 
docentov, ktorí boli v tom čase menovaní, vyžaduje, aby v rámci 
kvalifikačného rastu absolvovali habilitačné konanie. 

Žiaľ, už existujú nanovo definované „zásadné problémy“ škol-
stva. Pár príkladov: je potrebné predĺžiť dĺžku externého vyso-
koškolského štúdia o jeden, respektíve dva roky – tým sa má 
údajne zvýšiť kvalita externého štúdia. Alebo zrušiť menovanie 
vysokoškolských profesorov prezidentom – nevedno, čo sa tým 
má zvýšiť alebo znížiť. Ako argument sa uvádza, že v USA pre-
zident nemenuje profesorov. K tomu sa už žiada iba dodať, že 
v USA tiež neexistuje ministerstvo školstva. Perlou je aj návrh 
na zrušenie povinnej výučby anglického jazyka na prvom stupni 
základnej školy. Dôvod – nedostatok kvalifikovaných učiteľov. 
Zjavne sa očakáva, že zrušením povinnej výučby sa počet kvali-
fikovaných učiteľov zvýši.

V súvislosti s budúcnosťou vedy na Slovensku sa momentálne 
najviac diskutuje nielen o zdrojoch financovania, ale aj o „pre-
pojení vedeckej sféry s podnikateľskou“. Vedecká duša vedo-
má si súčasnej úrovne financovania vedy na Slovensku zajasá 
v očakávaní vzniku nových zdrojov financovania vedy, v tomto 
prípade zdrojov z podnikateľskej sféry. V tejto súvislosti možno 
vrelo odporúčať, aby sme nejasali predčasne. Pretože slovenská 
verzia prepojenia vedeckej sféry s podnikateľskou ľahko môže 
znamenať opačný tok financií. Aby sme nakoniec neboli sved-
kami toho, že zatiaľ čo univerzity na návrh Akreditačnej komisie 
budú prácne počítať impakt faktory, zdroje určené na financova-
nie vedy budú presunuté na subjekty, ktoré majú „silnejší impakt 
faktor“.

Apropo, impakt faktor. Bolo by zaujímavé sa dozvedieť dôvod, 
prečo sa na Slovensku na hodnotenie študijných programov 
v odbore Manažment využíva impakt faktor, keď tu prakticky ne-
existuje ani jeden významný vedecký časopis v tomto odbore. 
Naproti tomu sa ani len nespomína napríklad alumni satisfac-
tion. Je to tiež ukazovateľ prevzatý z metodík hodnotenia v za-
hraničí, ale pre študijné programy, ktoré pripravujú absolventov 
na uplatnenie v hospodárskej praxi, na rozdiel od impakt faktora, 
má omnoho väčšiu vypovedaciu schopnosť. Ak by sme si toto 
uvedomili, v budúcnosti by sme už v tlači nemuseli čítať správy 
tohto znenia: „V uplynulých dňoch bol zverejnený rebríček naj-
lepších univerzít na svete QS World University Rankings, v kto-
rom sa nachádza 800 najlepších vysokých škôl. Medzi nimi však 
žiadna zo Slovenska“.                                  

 prof. Ing. Ján rudy, PhD., Fm UK
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Poznámka k titulnej strane:
Tím archeológov pod vedením profesora Jozefa Bátoru zistil, že ľudia 

v staršej dobe bronzovej na Slovensku prinášali ako obetu namiesto ži-
vých zvierat sošky zvierat (plastiky) zhotovené z hliny. Viac na strane 5. 
Foto: Vladimír Kuric



Dňa 10. októbra 2013 sa stretli vedenia 
Univerzity Komenského v Bratislave a Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave k 
spoločnému postupu príprav projektu ďal-
šieho rozvoja oboch vysokých škôl. Školy 
spolupracujú v celom rade projektov. Po-
sledné spoločné projekty sú investíciami do 
prvej fázy univerzitných vedeckých parkov v 
Bratislave. Stretnutie na pôde STU sa týka-
lo vízie ďalšieho rozvoja univerzít v rokoch 
2014 – 2020.

Ťažiskom pre ďalšie obdobie bude 
spoločný projekt zameraný na rozvoj kvality 
vedeckého výskumu a jeho orientácie na 
potreby praxe. Zameranie je fokusované 
na moderné oblasti fyziky a materiálov, 
biotechnológií, životného prostredia a 
informačných a komunikačných technológií. 
Rozvojový projekt sa týka predovšetkým 
areálu v Mlynskej doline v Bratislave, ale 
nielen tam. V Mlynskej doline študuje viac 

ako 9000 študentov odborov prírodných 
a technických vied, ktoré sa navzájom 
vhodne dopĺňajú. Preto tu existujú najlepšie 
predpoklady pre interdisciplinárny vedecký 
výskum. V rámci projektov univerzitných 
vedeckých parkov sa v Mlynskej doline 
obnovia areály a investuje sa do výskumnej a 
prístrojovej infraštruktúry. Vysoké školy chcú 
do areálu vtiahnuť aj podniky, aby tu vznikali 
spoločné projekty so študentmi. 

„Radi by sme tu vytvorili miesto, kde sú 
koncentrované najlepšie výskumné, školiace 
a podnikateľské kapacity so živou medziná-
rodnou spoluprácou. Vytvorí to ekosystém, 
ktorý bude väčšmi priať vzniku nových nápa-
dov, technických riešení a aj nových firiem,“ 
hovorí rektor STU Robert Redhammer. 

„Projekty univerzitných vedeckých parkov 
považujem za našu najväčšiu hodnotovú in-
vestíciu do budúcnosti, ktorá zvýši nielen 
konkurencieschopnosť univerzít, ale i Slo-
venska – v domácom aj európskom meradle. 

Jej základom je práve príprava kvalitných od-
borníkov aktívne zapojených do vedecko-vý-
skumnej činnosti. Koordinovaná spolupráca 
našich univerzít v budovanej infraštruktúre 
vedeckých parkov bude i v ďalších etapách 
zárukou rozvoja vedy,“ uviedol rektor Univer-
zity Komenského Karol Mičieta.

„Univerzity pripravujú mladú generáciu pre 
ekonomiku a pre spoločnosť. Naším posla-
ním je vychovávať mladých ľudí ich zapája-
ním do vedeckého výskumu a do projektov 
spolupráce s praxou. Práve univerzity môžu 
prispieť k rozvoju inovatívnych odvetví a no-
vých malých firiem, čo môžeme dnes sledo-
vať v oblasti informačných technológií. Je to 
najrýchlejšie rastúce odvetvie ekonomiky a 
mladých ľudí, ktorí sa na ňom podieľajú, pri-
pravili pre prax práve školy. Aby sme naše 
poslanie mohli napĺňať, je dôležité investovať 
do vysokých škôl a do ich výskumnej infraš-
truktúry,“ dodal Redhammer. 
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UK a STU budú spolupracovať 
v univerzitných vedeckých parkoch

Prezident vymenoval šesť nových profesorov UK, 
medzi nimi aj dekana Farmaceutickej fakulty UK

Prezident SR Ivan Gašparovič dňa 22. ok-
tóbra 2013 vymenoval v Prezidentskom pa-
láci 35 nových vysokoškolských profesorov. 
Medzi akademickú elitu sa zaradilo 13 žien 
a 22 mužov.

Šesť z vymenovaných profesorov pôsobí 
na Univerzite Komenského:
•	 doc. MUDr. Marian ADAMKOV, CSc., 

v odbore: patologická anatómia a súdne 
lekárstvo (JLF UK),

•	 doc. RNDr. Roman ĎURIKOVIČ, PhD., 
v odbore: informatika (FMFI UK),

•	 doc. PaedDr. Yvetta MACEJKOVÁ, PhD., 
v odbore: športová edukológia (FTVŠ UK),

•	 doc. MUDr. Jozef MAŠURA, CSc., FECS, 
FESCAI, v odbore: pediatria (LF UK),

•	 doc. PharmDr. Pavel MUČAJI, PhD., 
v odbore: farmakognózia (FaF UK),

•	 doc. RNDr. Pavol QUITTNER, DrSc., 
v odbore: matematika (FMFI UK).

Titul profesor získali aj doc. PhDr. Tomáš 
KREJČÍK, CSc., (v odbore pomocné vedy 
historické) z Ostravskej univerzity v Ostrave 
a doc. RNDr. Ján SPIŠIAK, DrSc., (v odbore 
geológia) z Univerzity P. J. Šafárika v Koši-
ciach, ktorí tiež prešli inauguračným kona-
ním na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Prezident Ivan Gašparovič v príhovore 
pripomenul, že dosiahnutie profesorského 
titulu nie je cieľom, „ale iba prostriedkom a 
zároveň vašou prednosťou, výsadou a vašou 
značkou kvality. Dnešným dňom sa stávate 

súčasťou postupnej generačnej obmeny 
profesorského stavu. Od vás sa predovšet-
kým očakáva, že budete na vašich vysokých 
školách a univerzitách hlavnými predstaviteľ-
mi transferu najnovších vedeckých poznat-
kov vo vzťahu k študentom, ale aj celej našej 
spoločnosti“.                                            lm
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vizualizácia: Ing. arch. miroslav marendiak



3. 10. – Rektor UK prof. Karol Mičieta rokoval o aktuálnych otáz-
kach s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. Duša-
nom Čaplovičom.
– Na pozvanie veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky sa zú-
častnil na oslave pri príležitosti 23. výročia „Dňa nemeckej jedno-
ty“ v hoteli Kempinski.

7. 10. – Rektor UK viedol zasadnutie Kolégia rektora UK.

8. 10. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Masarykovej uni-
verzity v Brne.

11. 10. – Prijal pozvanie na slávnostné zhromaždenie pri príleži-
tosti 40. výročia založenia vysokého vojenského školstva v Liptov-
skom Mikuláši.

14. 10. – Viedol zasadnutie Vedeckej rady UK.

15. 10. – Zúčastnil sa na prednáške kardinála Brandmüllera v aule 
RKCMBF UK.

16. 10. – Zúčastnil sa na 65. zasadnutí Slovenskej rektorskej kon-
ferencie na Technickej univerzite vo Zvolene.

17. 10. – Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej aka-
démie vied.
– Rokoval o zmluve o praktickej výučbe so zástupcami MZ SR, 
MŠVVaŠ SR, riaditeľmi univerzitných nemocníc a dekanmi lekár-
skych fakúlt UK. 

21. 10. – Podpísal zmluvu o spolupráci s prof. Tilmannom D. Mär-
kom, rektorom Univerzity Innsbruck.

22. 10. – Na pozvanie maďarského veľvyslanca na Slovensku sa 
zúčastnil na slávnostnom stretnutí pri príležitosti štátneho sviatku 
Maďarska. 

25. 10. – So zástupcami MF SR rokoval o záveroch vládneho au-
ditu zameraného na štrukturálne fondy EÚ.
– Prijal pozvanie rakúskeho veľvyslanca na stretnutie pri príležitosti 
štátneho sviatku založenia Rakúskej republiky. 

28. 10. – Viedol mimoriadne zasadnutie Vedeckej rady UK.

29. 10. – Pri príležitosti návštevy francúzskeho prezidenta Franço-
isa Hollanda na Slovensku sa zúčastnil na diskusii pri okrúhlom 
stole k aktuálnym otázkam o spolupráci v oblasti vedy a výskumu.
- Zúčastnil sa na diskusii Slovenskej asociácie pre Rímsky klub na 
tému „Veda – nekonečná hranica“.
- Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej rady UK.

30. 10. – Podpísal zmluvu o spolupráci medzi Metodicko-pedago-
gickým centrom a Centrom ďalšieho vzdelávania 

– Prijal pozvanie na večeru do rezidencie veľvyslanectva Nórska.
mgr. Daniela magalová,

Kancelária rektora UK
Foto: vladimír Kuric
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Prvýkrát sa zasadnutie Akademické-
ho senátu UK (AS UK) v tomto aka-
demickom roku konalo dňa 25. sep-
tembra 2013.

AS UK schválil vypustenie bodu 96 z Dodat-
ku č. 2 Štatútu UK, pretože predmetný bod brá-
nil registrácii dodatku na Ministerstve školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Senát rokoval aj 
o žiadosti o schválenie úpravy cien za ubytova-
nie vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny 
po vykonaných rekonštrukciách a kvôli novému 
zariadeniu v izbách, tak ako tomu bolo v minu-
losti. Komisia pre študentské domovy a ubyto-
vanie AS UK tento návrh podporila a senát ho 
schválil. Okrem toho senát schválil Štatút Fakul-
ty matematiky, fyziky a informatiky UK, ako aj 23 
žiadostí o prenájom nehnuteľností a 1 žiadosť 

o zníženie ceny nájmu. Senát neschválil návrh 
na predaj pozemku v Mlynskej doline žiadateľo-
vi, ktorý na ňom v súčasnosti prevádzkuje stra-
vovacie zariadenie.

Rektor UK Karol Mičieta predložil senátu 
návrh na kúpu pozemkov v lokalite Malá Hora 
v Martine, v súlade s vopred schváleným zá-
merom vybudovať na nich kampus Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK. Znalecký posudok určil 
hodnotu pozemkov v celkovej výmere 59 534 
m² na 1 730 000,- eur. AS UK schválil, aby UK 
nadobudla tieto nehnuteľnosti, najviac však za 
cenu určenú znaleckým posudkom. Na zákla-
de súhlasu senátu bude vedenie univerzity a 
fakulty v tejto veci ďalej konať.

Senát rokoval o návrhu vytvoriť účet na 
opravu škôd na internátoch UK, ktorý by bol 
účelovo viazaný na opravu škôd spôsobených 
nezisteným páchateľom. Podľa návrhu by uby-

tovaní pri ubytovaní mali zaplatiť jednorazový 
poplatok 5 eur/rok. Po diskusii AS UK tento 
návrh neschválil.

Predseda študentskej časti AS UK Mgr. 
J. Sýkora informoval, že predsedníctvo AS UK 
vyhlásilo doplňovacie voľby do Študentskej 
rady vysokých škôl na neobsadené miesta de-
legátov zastupujúcich UK.

Rektor UK informoval o stave jednaní 
o Zmluvách o praktickej výučbe na lekárskych 
fakultách, medzi UK a nemocnicami. Súčas-
né zmluvy nie je možné predĺžiť. Kým dôjde 
k podpisu nových, fakulty postupujú podľa sta-
rých zmlúv. Rektor UK okrem toho informoval 
o aktuálnom stave príprav Vedeckého parku 
UK, o pláne krátenia rozpočtu pre vysoké ško-
ly na budúci rok, o príprave na akreditáciu, ako 
aj o plánovaní osláv 95. výročia UK.

nUnU

Senát súhlasí s kúpou pozemkov v Martine na vybudovanie kampusu

s P r a v o D a J s t v o

       s P r a v o D a J s t v o



Študent 1. ročníka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Jakub 
Bahyl sa môže pochváliť významným celosvetovým úspechom. Na 22. 
Majstrovstvách sveta v logických úlohách (World Puzzle Championship – 
WPC), ktoré sa uskutočnili v čínskom Pekingu, získal striebro v kategórii 
jednotlivcov do 18 rokov. 

Majstrovstvá sveta pozostávali celkovo z 13 kôl, pričom tri z nich boli 
tímové. Osobitnou kategóriou majstrovstiev boli jednotlivci do 18 rokov, 
v ktorej sa porovnávali iba výsledky súťažiacich s rokom narodenia 1995 
a mladších. Prvenstvo v tejto kategórii získal reprezentant Číny Qiu Yan-
zhe, nasledovaný striebornou pozíciou Žilinčana, študenta UK Jakuba 
Bahyla. 

Svetové striebro v logike 
           pre študenta UK!

„Z vlastného konečného umiestnenia som bol neskutočne šťastný 
a znamená pre mňa nesmierne veľa. Ukázalo sa, že tvrdou snahou sa dá 
v živote docieliť skutočne všeličo. Prvýkrát som mal tú úžasnú možnosť 
zažiť atmosféru, kedy máte okolo seba najlepších z najlepších z celého 
sveta v danom odbore. A to ani nehovorím o pocitoch, aké som mal, keď 
som si uvedomil, že s týmito všetkými mám súperiť. Mal som obrovský 
rešpekt, ale zároveň ma hnala dopredu zvedavosť a potreba chopiť sa 
šance,“ prezradil Jakub.

Princíp jednotlivých individuálnych kôl spočíval v riešení veľkého 
množstva úloh s rozličnou náročnosťou a bodovaním. Každé kolo malo 
iné trvanie – od 30 do 90 minút. Súčasťou kôl boli rozmanité matema-
tické úlohy, optimalizačné úlohy či 3D skladania útvarov. Spolu išlo o pri-
bližne 130 odlišných typov úloh.

V kategórii tímov sa Slovensko umiestnilo na celkovom štvrtom mies-
te (z 30 zúčastnených krajín). Členom tímu, ktorý viedla reprezentačná 
trénerka Mgr. Blanka Lehotská, PhD., z Katedry krajinnej ekológie Prí-
rodovedeckej fakulty UK, bol aj ďalší študent UK – Matej Uher (Prírodo-
vedecká fakulta UK). 

„Teší ma, že naši študenti potvrdili svoje kvality aj v silnej medzinárod-
nej konkurencii. Ich mladý vek a nadšenie nám dáva predpoklad vari 
ešte lepších úspechov do budúcna,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD.                    andrea Földváryová

                    Foto: archív J. bahyla

Ľudia v staršej dobe bronzovej na Slovensku prinášali ako obetu 
namiesto živých zvierat sošky zvierat (plastiky) zhotovené z hliny, 
ktorým oblamovali uši, rohy a končatiny – a to priamo vo svojich 
obydliach. Vyplýva to z unikátneho nálezu európskeho významu, 
ktorý sa podaril počas výskumu špičkového tímu archeológov z UK 
a Archeologického ústavu SAV pod vedením prof. PhDr. Jozefa 
Bátoru, DrSc., z Katedry archeológie FiF UK.

V každom z obydlí zo staršej doby bronzovej (1 700 – 1 500 ro-
kov pred n. l.) na starovekom sídlisku Rybník, nad riekou Hron, sa 
nachádzala minimálne jedna zvieracia plastika, zistil tím slovenských 
vedcov. Unikátnosťou je prítomnosť obetných sošiek priamo v obyd-
liach, keďže doteraz sa na Slovensku a aj v strednej Európe našli po-
dobné sošky iba mimo obydlí, v kultúrnych vrstvách. Nálezy svedčia 
o tom, že obetovanie oblámaním, resp. rozlámaním sošiek prebieha-
lo priamo v obydliach. 

Zaujímavosťou je, že predmetom obety sú sošky, a nie živé zvie-
ratá. Dôvodom obety bolo úsilie a životná nutnosť rozmnožiť stádo 
domácich zvierat a zároveň pud sebazáchovy, ktorý bránil siahnuť na 
živé zvieratá, ktoré boli cenným majetkom. V prípade plastík divoži-
júcich zvierat mohlo ísť o rituál spojený s prípravou na úspešný lov.

„Všetky plastiky boli zrejme pri rituáli symbolického obetovania zá-
merne oblámané, resp. rozlámané. Terénne pozorovania poukazujú 
na to, že sa to najčastejšie dialo priamo v obydlí miestneho šamana, 
kde sa v neveľkej vzdialenosti od seba našli viaceré k sebe sa hodia-
ce časti plastík. Avšak zrejme rituály obety prebiehali aj v obydliach 
bežných ľudí,“ hovorí profesor Bátora o výsledkoch svojho výskumu 
a dodáva, že na tomto výskume sa počas posledných štyroch rokov 
zúčastňujú aj študenti archeológie z Filozofickej fakulty UK, ktorí tu 
absolvujú povinnú terénnu prax. 

Spomedzi týchto obydlí sa vynímajú dve, v ktorých sa našlo päť, 
resp. osem plastík. Ide prevažne o miniatúry domácich zvierat (hovä-
dzí dobytok, ošípané, ovce), ale i divožijúcich zvierat (diviak). Jedna 
z plastík má na bokoch tela hustým ryhovaním zvýraznenú srsť. S naj-
väčšou pravdepodobnosťou zobrazuje dlhosrstý dobytok východné-
ho typu. 

„Som rád, že na unikátnom objasnení života našich predkov sa 
podieľajú nielen naši archeológovia, ale i študenti, ktorí majú jedineč-
nú príležitosť byť priamo v teréne pri zdroji poznania,“ hovorí rektor 
Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Sídlisko v Rybníku vzhľadom na strategickú polohu v tzv. Sloven-
skej bráne malo úlohu strážnu a kontrolnú. Úlohou jeho obyvateľov 
bolo teda sledovať pohyb prospektorských skupín, ktorých členovia 
prechádzali týmto územím za ložiskami farebných kovov (meď, zlato, 
striebro) nachádzajúcimi sa v stredoslovenských vulkanických poho-
riach.  

michal Jurina

Slovenskí archeológovia 
odhalili zaujímavé nálezy 
zo staršej doby bronzovej
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Iniciatíva mladých študentov Aktivita 
zvyšuje úspech (AZU), ktorá získala pod-
poru Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, ako aj Študentskej rady vyso-
kých škôl, prišla do Bratislavy. Svoje pô-
sobenie ako národný rozvojový program 
otvorila celodennou akciou AZU Big Day, 
ktorá sa konala dňa 10. októbra v Aule 
Dionýza Ilkoviča na Slovenskej technickej 
univerzite.

Hlavnou myšlienkou projektu je zapájanie 
študentov do praxe a do rozvojových aktivít 
formou webového rozhrania www.azu.sk, 
ktoré študenti vyvíjali niekoľko rokov a ktoré 
bolo úspešne spustené 19. 9. 2013. AZU 
predstavuje výhodnú možnosť spolupráce 
medzi firmami a študentmi a zároveň mož-
nosť pre študentov ako získať interaktívne 
CV, na ktorom je zachytený ich profesionál-
ny vývoj a prejavená aktivita. 

Okrem predstavenia projektu a príleži-
tostí, ktoré pre študentov a firmy prináša, 
čakajú účastníkov aj ďalšie možnosti rozvo-
ja priamo na mieste. Svoju účasť prisľúbili 
predstavitelia popredných svetových inová-
torov z praxe (Google, Ikea), ako aj liaheň 

slovenských start-upov The spot. Udalosť 
AZU Big Day predstavoval pestro namiešaný 
program, ktorý zahŕňa motivačných reční-
kov, diskusie o smerovaní vzdelávania spo-
ločne s predstaviteľmi ministerstva, ako aj 
predstavenie študentských organizácií pô-
sobiacich na školách. Ako motivačný rečník 
sa predstavil medzinárodne ocenený slo-
venský podnikateľ Ing. Alexander Cimbaľák, 
ktorý študentom hovoril o tom, ako sa odlíšiť 
od ostatných a zaujať. Medzinárodný prvok 
zastupovali zahraniční lektori, ale i študenti 
programu Erasmus, ktorí sa o svoje skúse-
nosti podelili v živých knižniciach. 

Projekt v Bratislave podporujú dve kľúčo-
vé slovenské univerzity – Univerzita Komen-
ského v Bratislave a Slovenská technická 
univerzita. „Univerzita Komenského v Brati-
slave je známa tým, že mnoho diplomových 
a dizertačných prác sa rieši ako súčasť pro-
jektov, do ktorých sú zapojení ich školitelia. 
Vítame, že aj ostatní naši študenti budú mať 
možnosť riešením úloh pre prax preukázať 
nielen svoje schopnosti, ale svojimi znalos-
ťami aj kvalitu vzdelávania na našej univer-
zite,“ hovorí prorektor UK doc. Ján Pekár.

redakcia
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Univerzita Komenského 
podporuje projekt 
Aktivita zvyšuje úspech

Prihláste svoj projekt do Grantov UK
Opäť je možné prihlasovať vedecké, pe-

dagogické a umelecké projekty mladých 
učiteľov a vedeckých pracovníkov UK do 
Grantov Univerzity Komenského, ktoré uni-
verzita udeľuje od roku 1997. O Granty UK 
sa môžu uchádzať mladí učitelia, vedeckí 
pracovníci, zamestnaní na ustanovený pra-
covný čas a doktorandi v dennej forme štú-
dia do veku 30 rokov.

Termínom podávania žiadostí na rok 2014 
je 15. december 2013. Žiadosti na rok 2014 

sa budú podávať a spracovávať výhradne 
elektronicky. 

Na základe rozhodnutia vedenia UK budú 
aj v roku 2014 finančne zvýhodnené inte-
grované projekty, t. j. projekty, na ktorých 
participuje spoločný riešiteľský kolektív 
z lekársko-prírodných vied a spoločensko-
-humanitných vied. O Granty UK sa nemôžu 
uchádzať doktorandi, ktorých štúdium sa 
uskutočňuje v externej vzdelávacej inštitúcii.

redakcia

 Prezentovali sme sa na dvoch 
                       veľtrhoch vzdelávania

•	Odborníci z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK vystúpili na festivale as-
tronómie a filmu Astrofilm, ktorý sa konal 
od 9. do 11. októbra v Piešťanoch. Prof. 
Jozef Masarik porozprával o svojej práci 
v NASA a Dr. Juraj Tóth o vesmírnych ko-
líziách.

•	Dňa 28. októbra študentom Centra ďal-
šieho vzdelávania UK Janet Livingstone 
prezradila, prečo občania New Yorku 
označujú Floridu ako Grandma and Gran-
dpa’s, Karliforniu ako Lalaland a množstvo 
iných zaujímavostí o jednotlivých štátoch 
USA. Na prednáške sa zúčastnili študenti 

rôznych vekových kategórií od absolven-
tov stredných škôl, ktorí navštevujú Jed-
noročný štátnicový kurz angličtiny alebo 
nemčiny, až po poslucháčov Univerzity 
tretieho veku.

•	Študenti 4. ročníka stredných zdravot-
níckych škôl v odbore farmaceutický la-
borant mali príležitosť učiť sa, ako sa dá 
šetriť v zdravotníctve. Vzdelávací seminár 
Nadácie Zentiva na tému „Voľnopredajné 
lieky – cesta k šetreniu verejných zdrojov“ 
sa v roku 2013 uskutočnil už po tretíkrát. 
Partnerom programu je aj Farmaceutická 
fakulta UK.

Univerzita Komenského si v minulých 
rokoch overila, aké je dôležité priblížiť sa 
záujemcom o štúdium. Populačné roč-
níky sú čoraz menej početné, a tak sa 
v budúcnosti zrejme boj o študenta sta-
ne skutočnosťou. Tento rok sa preto zú-
častnila na dvoch veľtrhoch vzdelávania 
nielen v Bratislave, ale aj v Nitre.

Bratislava
Už tradične sa UK a jej 13 fakúlt predstavili 

záujemcom o štúdium na najväčšom medzi-
národnom veľtrhu štúdia a kariéry na Sloven-
sku Akadémia & Vapac® v bratislavskom NTC. 
Tento rok sa konal 8. – 10. októbra 2013 pod 
záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Eu-
rópskej komisie, a Dušana Čaploviča, ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zástupcovia fakúlt prevažne zo študijných 
oddelení mali znova čo robiť, keď sa otvorili 
brány veľtrhu, aby stíhali zodpovedať všetky 
otázky záujemcov. Stánok najväčšej slovenskej 
univerzity aj vďaka umiestneniu pri vchode do 
areálu nemal núdzu o pozornosť potenciálnych 
študentov. Vedúca študijného oddelenia Príro-
dovedeckej fakulty UK Mgr. Eva Gregorová je 
rada, že UK sa zúčastňuje na Akadémii: „Pre 
uchádzačov o štúdium má veľtrh obrovský prí-
nos. Študenti sa tu môžu osobne stretnúť s 
pracovníkmi fakúlt a priamo sa spýtať na špeci-
fické otázky, ktoré sa týkajú štúdia.“

Fakulty UK prezentovali svoje študijné 
programy, poskytovali informácie o možnos-
tiach a podmienkach štúdia. Okrem toho kaž-
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dá z fakúlt predstavila štúdium komplexne na 
informačnom seminári pre študentov, pedagó-
gov a výchovných poradcov, ktorý sa konal na 
pódiu. Praktické ukážky štúdia, ktoré priblížili, 
ako fungujú fyzikálne zákony v praxi, predviedli 
zástupcovia z Fakulty matematiky, fyziky a infor-
matiky UK (FMFI UK).

V priebehu troch dní sa na veľtrhu prezentova-
lo 221 vystavovateľov vzdelávacích a zamestná-
vateľských inštitúcií z 11 krajín. Veľtrh navštívilo 
spolu 9473 študentov zo všetkých regiónov Slo-
venska, najviac takmer 80 % z gymnázií, zvyšok 
tvorili študenti stredných odborných škôl.

Už tradične univerzita pripravila množstvo 
informačných a propagačných materiálov, bul-
letiny v slovenčine i angličtine, magnetické zá-
ložky, ako aj mimoriadne číslo časopisu Naša 
univerzita, ktoré poskytlo prehľad o možnos-
tiach štúdia, ubytovania, o programe Erasmus 
a podobne. 

Maturantka Veronika ocenila veľtrh vzde-
lávania, pretože ešte nie je rozhodnutá, kam 
na vysokú školu. „Pravdepodobne to však 
bude Filozofická fakulta UK. Zaujíma ma totiž 
marketing a komunikácia, čo sa mi zdá aj ako 
perspektívna oblasť pre moje budúce zamest-
nanie,“ uvažuje.

O úplne inú oblasť sa zaujíma Viktor: „Gény 
určujú, akí sme, či sme zdraví, alebo či máme 
chorobu. A tak by som chcel študovať gene-
tiku na Prírodovedeckej fakulte UK, a potom 
by som chcel pôsobiť vo výskume tiež na tej-
to fakulte. Dúfam, že aspoň trošku prispejem 
ľudstvu, nech vieme o tejto oblasti viac,“ hovorí 
o svojich plánoch.

Aj v Nitre bol o stánok UK veľký záujem.

Nitra
Hoci Akadémiu navštívili aj stredoškoláci z vý-

chodneho a stredného Slovenska, bližšie to mali 
na veľtrh Gaudeamus, ktorý sa konal 15. – 17. 
októbra 2013 v Nitre. Tento európsky veľtrh poma-
turitného a celoživotného vzdelávania sa na Slo-
vensku konal po prvý raz. Záštitu poskytol minister 
školstva, veľvyslanec Českej republiky na Sloven-
sku Jakub Karfík a primátor Nitry Jozef Dvonč.

Univerzita Komenského mala stánok strategicky 
umiestnený oproti hlavnému vstupu podobne ako 
v Bratislave. Okrem informačných materiálov si zá-
ujemcovia mohli na obrazovke pozrieť prezentáciu 
o univerzite, študijných programoch či dňoch otvo-
rených dverí.

Personálne veľtrh zabezpečili pracovníci FMFI 
UK, ktorí však informovali o štúdiu na všetkých fa-
kultách UK. Doktorka Soňa Gažáková z FMFI UK 
hodnotí, že o stánok bol veľký záujem: „Najviac 
sa návštevníci zaujímali o štúdium na Lekárskej, 
Právnickej, Filozofickej fakulte UK a primerane aj 
o ostatné fakulty.“

Návštevníci si navyše mohli o UK vypočuť pred-
nášku v prezentačnej miestnosti. Prezentujúci in-
formoval pri každej fakulte o jej pozitívnom hodno-
tení v ARRA, ako aj o uplatnení absolventov v praxi. 
Doktor Martin Belluš sa pozitívne vyjadruje o účasti 
UK na veľtrhu Gaudeamus a dodáva, že s veľkým 
záujmom sa opätovne stretlo aj mimoriadne číslo 
Našej univerzity.

Na veľtrhu, ktorý navštívilo 4122 návštevníkov, 
sa zúčastnilo 180 fakúlt z piatich krajín. 

redakcia
Foto: vladimír Kuric,  

soňa gažáková 
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V dňoch 16. – 18. októbra 2013 sa ko-
nalo stretnutie Asociácie dekanov pedago-
gických fakúlt SR a ČR, na ktorom dekani 
a zástupcovia siedmich fakúlt prijali stano-
visko.

Prof. Eva Szórádová z Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre hovorí, že akredi-
tácia doplňujúceho pedagogického štúdia 
pre odborné vysoké školy má na rozdiel od 
akreditácie učiteľských študijných progra-
mov podstatne jednoduchšie kritériá: „Ne-
vyžaduje sa garant docent ani profesor, ba 
ani absolvent 3. stupňa štúdia v konkrét-
nom danom odbore, ani žiadna vedecko-
-výskumná činnosť garanta ani pracovis-
ka... V konečnom dôsledku nejde len o 
dopad na pedagogické fakulty, ale najmä o 
dopad na kvalitu pripravovaných učiteľov.“

Vyhlásenie uvádzame v plnom znení:

Novelou zákona č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov, ktorá nado-
budne účinnosť 1. novembra 2013, boli 
vytvorené reálne podmienky na zánik 
pedagogických fakúlt, ktoré vo svojej 
polstoročnej histórii pripravujú učiteľov 
pre všetky typy škôl. Zmena v uvede-
nom zákone, odôvodňovaná možnosťou 
prípravy kvalitných učiteľov odborných 
technických predmetov, vedie k deprofe-
sionalizácii pedagogických zamestnan-
cov v celej svojej kategorizácii od učite-
ľov akademických predmetov, učiteľov 
umeleckých predmetov, učiteľov profe-
sijných predmetov, učiteľov základnej 
umeleckej školy, majstrov odbornej vý-
chovy, vychovávateľov až po pedagogic-
kých asistentov učiteľov akademických, 
umelecko-výchovných a výchovných 
predmetov. Realizácia vzdelávania peda-
gogických zamestnancov je uvedenou 
novelou umožnená aj tým inštitúciám, 
ktoré nie sú schopné akreditovať riadne 
vysokoškolské štúdium v učiteľských 
študijných programoch v riadnom akre-
ditačnom procese, pretože sa neprofilu-

jú na výskum v oblasti vzdelávania, ktorý 
ostal základným kritériom pre získanie 
spôsobilosti poskytovať učiteľské vzde-
lávanie výlučne len pre pedagogické 
fakulty. Opodstatnenosť pedagogických 
fakúlt bez ohľadu na schopnosť plniť 
toto kritérium je v kontexte uvedeného 
zákona ohrozená. 

Uvedenú skutočnosť a jej dopady vo 
vysokoškolskom vzdelávaní považujeme 
za nesystémové, čím sa potiera dlho-
dobo deklarovaná snaha o skvalitnenie 
a profesionalizáciu učiteľského vzdelá-
vania, ako aj zmenu jej spoločenského 
statusu.

Stanovisko podpísali dekani pedagogic-
kých fakúlt Univerzity Komenského v Bra-
tislave, Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, Trnavskej univerzity v Trnave, Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku, Prešov-
skej univerzity v Prešove a Univerzity J. 
Selyeho v Komárne.

redakcia
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Dekani pedagogických fakúlt
sa obávajú o kvalitu budúcich učiteľov

Jesseniova lekárska fakulta UK na Noci výskumníka 

Na tohtoročnej Noci výskumníka sa už po 
druhýkrát zúčastnila aj Jesseniova lekárska 
fakulta UK v Martine. V žilinskom Aupark 
Shopping Centre prezentovala Simulačné 
výučbové centrum JLF UK v Martine a nein-
vazívny monitoring kašľa a chronických zápa-
lových ochorení dýchacích ciest. 

Simulačné výučbové centrum predstavila 
prostredníctvom stánku „medicína trochu 
inak“. Toto vysokošpecializované peda-
gogické pracovisko vzniklo na základe vý-
skumu v oblasti medicínskeho vzdelávania. 
V súčasnosti patrí aplikácia simulačných 
technológií do výučby lekárov a iných zdra-
votníckych profesionálov k svetovým štan-

dardom. Je samozrejmé, že pracovisko musí 
byť prispôsobené tomu, aby sa zlepšili prak-
tické schopnosti budúcich lekárov, a preto 
vychádza z koncepcie princípu „všetko pre 
bezpečnosť pacienta“. Návštevníci poduja-
tia mali možnosť prezrieť si 3D anatomické 
atlasy, histologické atlasy, simulácie farma-
kologických a fyziologických experimentov. 
Najväčším „pútačom“ stanoviska bol celote-
lový pacientsky simulátor Meti Man Prehos-
pital – figurína, ktorá dýcha, má akciu srdca, 
žmurká, rozpráva, a ktorú je možné použiť na 
simuláciu niekoľkých desiatok patologických 
procesov, na ktorých trénujú budúci lekári. 
Návštevníci si zároveň mohli na rôznych 
menších figurínach vyskúšať, či by dokázali 
v prípade potreby efektívne poskytnúť prvú 
pomoc. 

Druhý vedecký stánok „spoznaj svoj ka-
šeľ“ predstavil súčasné možnosti funkčnej 
diagnostiky dýchacieho systému, ktorá sa 
využíva pri diagnostike kašľa. Návštevníci 
mali možnosť urobiť si vyšetrenie pomocou 
spirometra (Spirostik) a vyšetrili si hladi-
nu oxidu dusnatého, ktorý odráža stupeň 
zápalu v dýchacích cestách prístrojom na 
detekciu (NIOX mino). Celkovo sme počas 
12 hodín prehliadky vyšetrili viac ako 120 
návštevníkov. Verejnosť tiež videla ukážky 
kapsaicínového testu, ktorým sa vyšetruje 
kašľová reaktivita, 3D model mozgového 
kmeňa vytvorený v prostredí MATLAB a bol 

im oddemonštrovaný prístroj na 24-hodinový 
monitoring kašľa. Na podujatí sa zúčastnili 
metodici – experti pre simulačné technoló-
gie, zamestnanci a doktorandi Ústavu pa-
tologickej fyziológie a Ústavu fyziológie JLF 
UK v Martine. Podujatie bolo pozitívne hod-
notené z oboch strán a už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník.

mgr. martina antošová, PhD., mba,  
doc. mUDr. Jana Plevková, PhD., JlF UK
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Na Slovensku
    podniká málo seniorov a žien

Slovensko je už tretí rok zapojené do 
Globálneho monitoru podnikania (GEM) 
– najväčšej svetovej štúdie v oblasti pod-
nikania. Vďaka realizácii projektu v 69 
krajinách sveta má národný koordinátor 
– tím z FM UK k dispozícii množstvo cen-
ných medzinárodne porovnateľných úda-
jov o podnikateľských postojoch, aktivite 
a ašpiráciách Slovákov, ako aj o stave pod-
nikateľského prostredia na Slovensku. 

Tieto medzinárodne harmonizované dáta 
za Slovensko, ako aj ostatné krajiny zapoje-
né do projektu, sú základom pre ďalšie skú-
manie v rámci zamerania tímu. Medzi hlavné 
špeciálne témy patria inkluzivita podnikania 
(teda zapojenie znevýhodnených skupín do 
podnikania), reštart podnikania (znovuzapo-
jenie do podnikateľskej aktivity po prerušení 
predchádzajúceho podnikania) či inovačná 
aktivita podnikateľov. 

Z výsledkov výskumu za roky 2011 a 2012 
(dáta za rok 2013 sa spracúvajú) možno 
konštatovať, že napriek podpriemerným 
podmienkam na podnikanie je na Slovensku 
vysoká podnikateľská aktivita, ktorá medzi-
ročne mierne klesá. V porovnaní s vyspelou 
Európou je na Slovensku nízke zapojenie 
seniorov a žien do podnikania. Rastové am-
bície slovenských podnikateľov sú vysoké, 
odvetvová štruktúra sa približuje štruktúre 
odvetví podnikania vo vyspelých krajinách, 
kým potenciál prenikania na zahraničné trhy 
a inovačné aktivity slovenských podnikateľov 
zaostávajú za priemerom vyspelej Európy.

Výsledky projektu boli publikované vo ve-
deckej monografii a desiatke vedeckých pub-
likačných výstupov, niekoľkých odborných 
výstupoch v domácich mienkotvorných mé-
diách, na každoročnej odbornej konferencii 
špeciálne venovanej prezentácii výsledkov, 
ako aj v podobe viacerých vystúpení na po-
dujatiach organizovaných viacerými stakehol-

dermi v oblasti podnikania (napr. NADSME, 
MH SR, SARIO, Hlavné mesto SR Bratislava, 
Veľvyslanectvo USA na Slovensku). 

Okrem vedeckých a odborných výstupov 
nachádzajú poznatky získané vďaka projektu 
GEM praktické využitie aj pri tvorbe podnika-
teľských politík. So zisteniami národného tímu 
GEM pracuje Národná agentúra pre rozvoj ma-
lého a stredného podnikania a poznatky GEM 
o stave podmienok na podnikanie v medziná-
rodnom porovnaní boli využité v Správe o sta-
ve podnikateľského prostredia na Slovensku 
predkladanej ministrom hospodárstva SR na 
53. rokovanie Vlády SR dňa 3. apríla 2013.

V neposlednom rade sú výsledky projektu 
GEM spolu s najnovšími poznatkami o teórii 
a praxi podnikania aktívne využívané aj vo vy-
učovaní predmetov súvisiacich s podnikaním 
a pri spracovávaní záverečných prác na Fa-
kulte managementu UK.

mgr. marian holienka, PhD., Fm UK

Aristotelov výrok spred viac ako 2 000 
rokov v sebe ukrýva životnú múdrosť. 
Osobné nasadenie, entuziazmus a ochota 
vzdelávať sú základným stavebným kame-
ňom na ceste k dosiahnutiu osobného a 
profesijného úspechu.

O tom, že vzdelávanie udržiava našu 
myseľ v kondícii, niet pochýb. Potvrdzuje 
to aj skutočnosť, že v akademickom roku 
2013/2014 má CĎV UK na Univerzite 
tretieho veku takmer 2 000 študentov 
v 39 študijných odboroch. Do lavíc prvého 
(všeobecného) ročníka zasadlo 245 poslu-
cháčov, ktorí boli slávnostne imatrikulovaní 
v Aule UK 16. októbra 2013. V tomto roku 
prejavili študenti – seniori najväčší záujem 

o študijné odbory Dejiny a pamiatky Brati-
slavy, UNESCO, Reálie Talianska či História 
a kultúra Rakúska. Študentom boli ponúknu-
té aj nové odbory: Expresívne terapie, Deji-
ny literatúry a Zumba Gold. 

V tomto roku sa rozhodlo študovať sloven-
činu v rámci Jazykovej a odbornej prípravy 
cudzincov a krajanov 140 cudzincov. Naši 
študenti k nám zavítali z takých exotických 
krajín ako Thajsko, Tajvan, Peru, Tadžikistan 
či Seychelská republika. Najviac študentov 
pochádza z Ukrajiny, Ruska a vzdialenej Číny. 

Cudzie jazyky pripravia v priebehu jedné-
ho akademického roka na štátnicu z angličti-
ny alebo nemčiny 67 absolventov stredných 
škôl. Celkovo sa v cudzích jazykoch vzdelá-
va takmer 160 študentov. 

Kontinuálne, kompetenčné a kariéro-
vé vzdelávanie otvára v mesiaci november 
už po niekoľkýkrát vzdelávacie programy 
Odborná príprava mediátora s právnickým 
vzdelaním a Odborná príprava mediátora 
s iným ako právnickým vzdelaním. Po úspeš-
nom absolvovaní vzdelávacieho programu sa 
môžu účastníci zapísať do registra mediáto-
rov na Ministerstve spravodlivosti SR. Záu-
jem verejnosti o využitie tretej strany alebo 
mediátora v rôznych občianskych, rodinných 
a podnikateľských sporoch stúpa. 

Všetkým študentom prajeme vytrvalosť, 
plné nasadenie a neutíchajúcu energiu.

          Ing. veronika hrdličková, CĎv UK

Študenti Univerzity tretieho veku CĎV UK mali tiež imatrikuláciu v Aule UK.Vzdelanie  
má horké
korienky, 
ale sladké 

ovocie



10 v e D a  a  v ý s K U m  n a  F a K U l t e  m a n a g e m e n t U  U K

Fakulta managementu UK (FM UK) od 
svojho vzniku spája oblasť vedy a výskumu 
s dlhodobým zámerom fakulty a jej strategic-
kými cieľmi. Za svoje priority považuje účasť 
jednotlivých katedier na riešení grantových 
výskumných úloh, predovšetkým v rámci 
programov EÚ (FP5, FP6, FP7), granto-
vej agentúry APVV, programov MŠVVaŠ 
SR VEGA a KEGA, projektov podporených 
grantovou agentúrou ASFEU a ďalších pro-
jektov medzinárodného významu. Väčšina 
projektov prehlbuje spoluprácu s významný-
mi zahraničnými výskumnými centrami, uni-
verzitami a podnikateľskými subjektmi. 

Fakulta si kladie za cieľ informovať o no-
vých trendoch širokú odbornú verejnosť. 
Tento cieľ je naplnený priebežným publiko-
vaným výsledkov výskumu na rôznych me-
dzinárodných a domácich vedeckých konfe-
renciách a fórach, publikovaním monografií, 
učebných textov a vydávaním troch vlastných 
časopisov: Marketing Inspirations, Journal 
of Human Resource Management, Come-
nius Management Review. 

Výber projektov riešených 
na fakulte:

RESPECT – Rules, Expectations & Secu-
rity through Privacy-Enhanced Convenient 
Technologies (SEC-2011-285582). Cie-
ľom projektu je nájdenie rovnováhy medzi 
vytvorením nástrojov na efektívnu ochranu 
dát a zber údajov podliehajúcich ochrane. 
Výsledkami projektu budú maticový katalóg 
založený na operačných a technicko-ekono-
micko-právnych kritériách zberu dát; a tak-
tiež System Design a prevádzkové pokyny, 
ktoré budú používané a dolaďované jednot-
livými realizátormi zberov dát a ochrany úda-
jov v konkrétnych subjektoch. 

CONSENT – Consumer Sentiment Re-
garding Privacy on User Generated Con-
tent (UGC) Services in the Digital Econo-
my (Grant agreement No. 244643). Projekt 
má za cieľ overiť správanie spotrebiteľov a 
obchodné zvyklosti, ktoré menia rolu súhla-

su so spracovaním osobných údajov so zre-
teľom na UGC on-line služby. Jedným z cie-
ľov projektu je vytvorenie sady nástrojov pre 
tvorcov politiky a firemných zástupcov pre 
implementáciu a presadzovanie osvedče-
ných postupov na základe reálnosti kritérií.

SMART – Use of Smart Surveillance Sys-
tems (Scalable Measures for Automated 
Recognition Technologies) (Grant agree-
ment No. 261727). Projekt sa zameriava 
na otázky týkajúce sa automatizovaného 
rozhodovania v súvislosti s technológiami 
s „inteligentným dohľadom“ v spoločnosti, 
kde súkromie a ochrana údajov sú základ-
ným právom. Riziká a príležitosti spojené 
s používaním inteligentného dohľadu budú 
vyhodnocované a počet technických, pro-
cedurálnych a legislatívnych možností pre 
bezpečnosť sa budú rozvíjať. Projekt kladie 
za cieľ vytvoriť sadu nástrojov, ktoré by infor-
movali tvorcov systému, tvorcov politiky a le-
gislatívne orgány v celej Európe i mimo nej. 

V rámci zahraničných grantov sa rieši vý-
skumná úloha podporená programom prof-

Pracovníci prispievajú
k rozvoju teórie ekonómie 

a manažmentu

Ilustračná fotografia. 
Foto: Vladimír Kuric
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Unt – Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, Nemecko, pod názvom Integ-
ration von Risikoüberwachungssystemen 
in das betriebliche Controlling (AiFprofUnt 
17 66 X09). Cieľom projektu je integrácia 
systémov kontroly rizík so špeciálnym zrete-
ľom na strategické riziká malých a stredných 
podnikov, obzvlášť družstiev, v globálnom 
prostredí. V rámci projektu boli doteraz spra-
cované, oponované a obhájené tri štúdie: 
Analýza trhových rizík malých a stredných 
podnikov na slovenskom trhu; Úloha a po-
stavenie družstiev na Slovensku; Súčasný 
stav používania systémov kontrol rizík v ma-
lých a stredných podnikoch na Slovensku so 
zvláštnym zreteľom na finančné nástroje. 

Fakulta managementu je od roku 2010 
národným koordinátorom v medzinárodnom 
projekte Global Entrepreneurship Monitor - 
najväčšej svetovej štúdii v oblasti podnikania.

VEGA projekty:

Indikátory hodnotenia majetkovej, fi-
nančnej a dôchodkovej situácie podnika-
teľských subjektov v podmienkach globa-
lizácie (1/1109/12). Projekt je zameraný na 
vytvorenie indikátorov, ktoré včas a korektne 
vyhodnotia situáciu a upozornia podnik na 
reálnu hrozbu, riziko a potrebu zmeny v ria-
dení. Rozmach nadnárodných spoločností a 
potreba konsolidácie pri vykazovaní a analy-
zovaní činností otvára priestor na identifiká-
ciu a návrh opatrení v oblasti účtovníctva a 
daňovníctva, ktoré ich významne ovplyvňujú 
aj v medzinárodnom rozmere. 

Dynamika zmien vo vedomostnej spo-
ločnosti vo vybraných sektoroch sloven-
skej ekonomiky (1/0627/11). Projekt sa 
zameriava na zmeny prostredia, v ktorom sa 
nachádzajú slovenské organizácie v súčas-
nosti, súvisiace s členstvom Slovenska v Eu-
rópskej únii, ako aj s celosvetovým vývojom v 
oblasti pracovnej sily. Hlavný cieľ projektu je 
zmapovanie dosiahnutej úrovne budovania 
organizácií s vysokým vedomostným vkla-
dom na Slovensku vo vybraných sektoroch 
hospodárstva. 

Manažment intelektuálneho kapitálu 
ako súčasť strategického manažmentu 
hodnoty podniku (1/0920/11). Projekt 
rieši aktuálne otázky manažmentu podnikov 
súvisiace s budovaním a udržiavaním konku-
renčných výhod, ako aj vzrastajúci záujem 
o merateľnosť znalosti a vyhodnocovanie 
znalostných aktivít v súvislosti s podnikovými 
cieľmi. Cieľom projektu je skúmať štruktúru 
intelektuálneho kapitálu a jeho vplyv na trho-
vú hodnotu organizácie, ako aj previazanie 
konceptu intelektuálneho kapitálu na existu-
júce systémy strategického riadenia výkon-
nosti podniku. 

Analýza strategických procesov budo-
vania a riadenia značky v kontexte homo-
genizácie a individualizácie potrieb spot-
rebiteľov (1/1051/11). Projekt je zameraný 
na analýzu poznatkov z oblasti strategického 

marketingového riadenia značky. Vychádza 
zo zmien globálneho trhového prostredia 
v rámci odstraňovania bariér medzinárodné-
ho obchodu a marketingu. Projekt si kladie 
za cieľ syntetizovať poznatky a zaoberať sa 
procesom účinnej implementácie efektív-
nych stratégií a identifikáciou optimálnych 
nástrojov budovania a riadenia značky v sú-
lade s rastom konkurencieschopnosti pod-
nikov. 

Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etic-
kých faktorov na vedenie ľudí v slovenskom 
podnikateľskom prostredí (1/0333/13). 
Základným cieľom projektu je zistiť, ktoré 
kultúrne a etické faktory charakterizujú ma-
nažérske rozhodovanie v oblasti vedenia 
ľudí v rámci súčasného slovenského pod-
nikateľského prostredia. Výsledky výskumu 
utvoria metodologický základ na stanovenie 
požadovaného kultúrneho a etického profilu 
manažéra v súčasnom slovenskom podni-
kateľskom prostredí. Výsledky vedeckého 
projektu sú okamžite použiteľné v domácom 
i medzinárodnom podnikateľskom prostredí 
a jednoznačne vo vzdelávaní manažérov.

Ako spoluriešitelia projektov podporených 
touto grantovou schémou VEGA sa podieľa-
jú pracovníci FM UK na nasledujúcich pro-
jektoch: 

Modelovanie správania sa stakehol-
derov komerčnej banky počas ostatnej 
finančnej krízy a očakávania bazilej-
ských regulácií v rámci Pilieru 3 – Trho-
vá disciplína (2013-2015) (1/0392/13). 
Cieľom projektu je s využitím pokročilých 
metód web log miningu analyzovať záu-
jem účastníkov trhu o povinne zverejňova-
né finančné informácie komerčnej banky 
a zistiť, či sa naplnili očakávania zámerov 
Bazilej 2. Kroky potrebné na prípravu a 
modelovanie dát získaných z webových 
stránok špecifickej domény bankovníctva 
budú zovšeobecnené pre potreby podob-
ných web miningových projektov. Výstu-
pom projektu bude overenie predpokladov 
súvisiacich so zámermi Bazilej 3 metódami 
web log miningu a formulovanie odporúčaní 
pre možnú redukciu povinne zverejňova-
ných informácií v rámci Bazilej 2 a 3.

Udržateľný marketing a udržateľná spot-
reba (1/0418/11).

Modelovanie a aplikácia viacrežimo-
vých a viacrozmerných časových radov 
(1/0143/11).

Agregovanie informácií: modely a apliká-
cie (1/0080/10).

Inovácia ako strategický základ zvy-
šovania konkurenčnej schopnosti SR 
(1/0536/10).

V rámci projektov KEGA 
sa riešia dva projekty: 

Odborné lexikálne minimum z manažér-
skej a ekonomickej praxe (017UK-4/2012). 

Obsahová diverzifikácia predmetu Regio-
nálna ekonomická politika EÚ so zamera-

ním na prepojenie predmetu s manažér-
skou praxou (012UK-4/2011). 

V rámci medzinárodného výskumu od 
roku 2008 fakulta spolupracuje na riešení 
projektu Globe Student research project 
(GLOBE – Global Leadership and Orga-
nizational Behavior Effectiveness Rese-
arch; Medzinárodný výskum efektívnosti 
vedenia ľudí a organizačného správania). 
Projekt mapuje organizačnú kultúru, národ-
nú kultúru a vedenie ľudí. Poznatky, ktoré sa 
prostredníctvom tohto výskumu získali, po-
máhajú vedúcim pracovníkom pri zvyšovaní 
ich efektívnosti a spokojnosti s prácou. Sú 
užitočné pre všetkých, ktorí využívajú ob-
chodné alebo medzivládne vzťahy v štátoch, 
ktoré sa do výskumu zapojili. Výskumné vý-
stupy sa využívajú aj pri vzdelávaní študentov 
na univerzitách po celom svete. GLOBE je 
medzinárodný výskumný projekt s celosveto-
vou pôsobnosťou, do jeho riešenia je zapo-
jených 65 štátov a vyše 17 000 manažérov 
na strednej úrovni riadenia. 

Od roku 2013 v rámci spolupráce s Práv-
nickou fakultou UK sa FM UK ako partner 
podieľa na riešení projektu Efektívnosť 
právnej úpravy ochrany hospodárskej sú-
ťaže v kontexte jej aplikácie v praxi (APVV-
0000-12). Projekt je zameraný na analýzu 
súčasného legislatívneho a inštitucionálne-
ho rámca pre ochranu hospodárskej súťa-
že, využitie kvantitatívnych metód pri analýze 
ochrany hospodárskej súťaže a aplikovanie 
poznatkov pri tvorbe legislatívnych pravidiel 
a pri inštitucionálnych zmenách.

Projekt s názvom Governance and Adap-
tation to Innovative Modes of Higher Edu-
cation Provision (539628-LLP-1-2013-NL-
-ERASMUS-EIGF) sa začal riešiť od októbra 
2013. Na projekte, ktorého plánovaná dĺžka 
riešenia je 36 mesiacov, spolupracuje via-
cero popredných európskych univerzitných 
pracovísk. Projekt analyzuje vplyv inovatív-
nych metód poskytovania vyššieho vzdeláva-
nia na manažment, ako aj na riadenie a sprá-
vu univerzít. 

Na riešení vedeckých grantov sa podieľajú 
aj doktorandi fakulty. V tomto roku bol naj-
úspešnejší Mgr. Ján Smoleň, ktorému sa po-
darilo v rámci riešenia témy dizertačnej prá-
ce Metódy prognózovania a manažment 
príjmov v podniku vyrábajúcom elektrickú 
energiu vytvoriť trojstupňový model na pred-
povedanie ceny a dopytu elektrickej energie 
do budúcnosti. Vďaka modelu je možné op-
timalizovať výrobu elektrickej energie, ako aj 
nepriamo priniesť úsporu odberateľom elek-
trickej energie.

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti pra-
covníkov fakulty prispievajú k rozvoju teórie 
v oblasti ekonómie a manažmentu, tvoria 
základ kvalitného pedagogického procesu 
a kladú vyššie nároky na doktorandské štú-
dium.

prof. Ing. Ľubica bajzíková, PhD.
PhDr. Daniela majerčáková, PhD.
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V Centre informačných technológií 
UK (CIT UK) sa venujeme mnohým 
aktivitám. Niektoré z nich vôbec 
nie je vidno a iné zabezpečujú 
každodenné fungovanie pracovníkov 
univerzity. Sem-tam sa ale nájde aj 
služba, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu 
života študentov či zamestnancov. 
Jej existencia nie je nevyhnutná na 
to, aby sa niečo vôbec dalo spraviť, 
ale v danej činnosti pomáha – 
zlepšuje, zjednodušuje či umožňuje 
jej výsledkami zasiahnuť širší okruh 
ľudí. Práve takéto služby sú často 
„srdcovkami“ CITu, pretože nám 
umožňujú vidieť priamy pozitívny 
vplyv našej práce na život univerzity. 
Jednou z takýchto „srdcoviek“ je pre 
nás aj metodická podpora e-learningu 
a jeho strategický rozvoj. 

O e-learningu, jeho výzvach 
a o strategickom pláne pre ďalší 
rozvoj sa porozprávame s Mgr. 
Katarínou Pišútovou, MA, EdD.

začnime zľahka – povedz nám tri zaují-
mavé veci o sebe.

Tri zaujímavé veci. V roku 1999 som štu-
dovala kanadský online kurz, páčilo sa mi to 
natoľko, že som sa úplne zbláznila, napriek 
tomu, že som mala po tridsiatke som si po-
vedala: „Toto idem študovať!“, zbalila som 
sedem slivák a odišla som do Kanady. Tam 
som získala magisterský titul zo vzdelávania 
dospelých zameraný na online vzdelávanie a 
tešila som sa, ako sa vrátim na Slovensko, a 
ako to tu všetko vylepším. Medzitým som sa 
zbláznila druhýkrát, vydala sa za Američana, 
„stihla“ dve deti a potom sa s nimi všetkými 
„flákala“ kdesi v Ugande. Nakoniec som sa 
zbláznila tretíkrát a urobila si doktorát na brit-
skej Open University.

takže to boli vlastne tvoje tri poblázne-
nia.

Áno. Keď som pred pár rokmi pracova-
la na dizertácii s témou Online vzdelávanie 
na Slovensku, výskum som robila práve na 
Univerzite Komenského. Po tom, čo som 
doskúmala, začala som tu všetkých poučo-
vať, až mi riaditeľ CITu povedal: „Keď si taká 
múdra, prestaň sa flákať po svete a niečo s 
tým sprav!“. Vlani som sa konečne presťaho-
vala späť do Bratislavy a spýtala som sa ho, 
či to myslel vážne. On povedal, že áno, tak 
som teraz tu a snažím sa niečo spraviť.

e-learning je pojem, ktorý už asi každý 
počul, ale je možné si pod ním predsta-
viť rôzne veci. ako by si ho definovala 
ty a čím sa odlišuje od tradičnejších 
dištančných foriem vzdelávania (napr. 
korešpondenčných kurzov alebo exter-
ného štúdia)?

Podľa mňa je e-learning jedinečný práve 
tým, že poskytuje veľmi rýchlu komunikáciu, 
preto sa často definuje práve spoluprácou 
medzi učiteľom a študentmi či študentmi na-
vzájom. Dobrý e-learning je kolaboratívny a 
to je to, čo korešpondenčné kurzy nemajú. 
Samozrejme, existujú aj e-learningové kur-
zy, kde učiteľ nahrá video s prednáškou ale-
bo poskytne online skriptá - to ale nie je to, 
čo chápem ja pod e-learningom. Kvalitný 
e-learningový kurz má obsahovať interakti-
vitu, komunikáciu, aktivity, ktoré študentov 
zaangažujú. 

bavíme sa teda o interaktivite medzi uči-
teľom a študentom, ale aj medzi študent-
mi navzájom. Prečo je to dôležité?

Existujú ľudia, ktorí nepotrebujú chodiť do 
školy – vezmú si učebnicu a učia sa sami. 
Takých je ale len malé percento. My ostatní 
potrebujeme učiteľa, ktorý nás drží za ruku a 
„dokope“ nás k tomu, čo máme urobiť. A tiež 
potrebujeme spolužiakov, aby sme cítili, že 

Projekt Mordor

Dobrý e-learning je kolaboratívny

Jedným z problémov e-learnin-
gu je nájsť spôsob, ako publiko-
vať vytvorené kurzy spôsobom 
prístupným bežnému človeku. Nie 
každý má totižto k dispozícii prí-
stup k moodle serveru, na ktorom 
by si mohol kurz pozrieť. Preto 
sme na CITe v spolupráci s doc. 
Žilkovou z Katedry preprimárnej a 
primárnej edukácie Pedagogickej 
fakulty UK vytvorili nástroj, ktorý 
umožňuje hotový e-learningový 
kurz odovzdať do knižnice ako 
publikáciu. Ak máte záujem, ozvi-
te sa Kataríne Pišútovej, ktorá pre 
vás vyrobí CD s kompletným pro-
stredím Moodle umožňujúcim na 
akomkoľvek počítači s Windows 
pozrieť kurz plnohodnotnou for-
mou, vrátane interaktívnych ele-
mentov či robenia testov. 
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v tom nie sme sami. Naše školstvo funguje 
práve takýmto skupinovým, kolektívnym 
spôsobom. To chce väčšina študentov aj 
od e-learningu – kolektív a živého učiteľa, 
ktorý ich potlačí k výsledkom. Keď sa po-
zrieme na masívne otvorené kurzy, percen-
to tých, ktorí ich úspešne ukončia, je veľmi 
nízke – a často je to aj preto, že ich nik ne-
vedie, nedrží za ruku.

ako každé médium, aj e-learning má svo-
je obmedzenia. Čo sú oblasti „ako stvo-
rené“ pre e-learning a naopak, napadá ti 
niečo, na čo sa formát e-learningu vyslo-
vene nehodí?

Cez e-learning sa dá urobiť prekvapivo 
veľa, ale sú oblasti, ktoré vyžadujú aj prak-
tické zručnosti. Počnúc automechanikom, 
ktorý potrebuje strčiť ruku do skutočného 
auta, končiac lekárom, ktorý si musí „svoje 
odpitvať“ – sú, samozrejme, veci, ktoré sa 
cez e-learning robiť nedajú. Väčšina teore-
tických problémov v akejkoľvek oblasti sa dá 
analyzovať a rozdiskutovávať cez e-learning. 
Ale aj praktické kurzy sa dajú prispôsobiť. 
Napríklad v Kanade som videla kurz práve 
pre automechanikov, kde sa 6 týždňov ve-
novali teoretickému vzdelávaniu a na záver 
kurzu pri praktickej skúške tí, ktorí zručnosti 
už mali, dostali certifikát a tí, ktorí ich nemali, 
prešli ešte dodatočným kurzom. Praktické 
veci sa ale nie vždy dajú pripraviť – záleží od 
okolností. Existujú simulované laboratóriá a 
podobne, ale praktické skúsenosti sú nutné 
– chemik si jednoducho musí vyskúšať, koľ-
ko čoho má kam naliať, kedy to vybuchne a 
podobné „radosti“. Napriek tomu so simulo-
vaným laboratóriom sa dá urobiť veľa.

vráťme sa ku komunikácii a jej oboj-
strannosti. vyrobiť a viesť e-learningový 
kurz vyžaduje špeciálny prístup aj od uči-
teľa. ako by si zhodnotila časovú investí-
ciu nutnú na vedenie e-learningového 
kurzu, či už štandardného alebo hybrid-
ného v porovnaní s bežným vyučovaním 
v triede?

Celá štruktúra práce je iná. Pri online 
kurze je príprava omnoho rozsiahlejšia než 
pre klasický kurz. Treba dať dokopy všetky 
materiály a inštrukcie. Američania najmú 
profesora na čiastočný úväzok na 4 mesia-
ce, aby urobil online kurz, k ruke mu dajú 
metodika na konzultáciu a tento mu aj pomá-
ha formátovať stránky – ak to profesor sám 
nevie, nemusí sa učiť technické veci. Navyše 
majú obaja k dispozícii programátorov, ktorí 
doprogramujú, čo je potrebné. Je to teda 
kopa roboty a tímová práca. Samotné uče-
nie tiež stojí čas a námahu. Komunikuje sa 
v písomnej forme, takže učiteľ musí všetky 
výstupy študentov prečítať a odpovedať tak-
tiež písomne. Ak je v kurze dobre nastavená 
diskusia, môže to, samozrejme, šetriť veľa 
času, keďže študenti si môžu odpovedať a 
pomáhať navzájom. Takisto sa študentom 
môže zadať úloha na vyhľadávanie zdrojov k 

danej téme, na písanie blogov, ktoré si na-
vzájom hodnotia, učiteľ vstupuje len, keď je 
to potrebné. 

ako je to s opakovaným behom kurzu, 
ušetrí učiteľ čas aj tam?

Jednoznačne. Príprava už nevyžaduje 
zďaleka takú veľkú námahu. Samozrejme, 
po prvom behu kurzu je potrebné sa pozrieť, 
kde boli problémy a vylepšiť ho – na prvý raz 
to nikdy nie je perfektné, vždy je čo vylep-
šovať. Dobre vyrobený kurz je ale pripravený 
na niekoľko behov a vyžaduje len malú in-
vestíciu medzi nimi. Prvá príprava je tá naj-
náročnejšia – treba sa postarať, aby študenti 
mali čo robiť celý semester, aby toho nebolo 
miestami priveľa alebo primálo. Okolo toho 
sa točí celá metodická veda. 

takže už vieme, ako sa to robí v zahrani-
čí, kde je peňazí dosť. teraz tá nepríjem-
ná otázka: ako by to mohlo fungovať u 
nás s našimi veľmi obmedzenými zdroj-
mi?

Jedna vec je, že u nás sa e-learning do-
teraz vždy riešil štandardne ako technický 
problém. Dáme počítače, dáme softvér a 
čakáme, že „sa“ to urobí. Bez počítačov sa 
e-learning robiť nedá, to je pravda, ale keď 
sme urobili prvý krok, potrebujeme urobiť 
aj druhý – učitelia, ktorí žiadny interaktívny 
kurz nevideli a neučili, nemajú predstavu, čo 
všetko sa s nimi dá robiť. Potrebujeme so-
lídnu prípravu, metodický tréning. Na CITe 
sa snažíme zamerať týmto smerom: robíme 
workshopy, 6-týždňový metodický kurz pre 
učiteľov, ktorý budeme ponúkať aj iným uni-
verzitám. Ďalšia vec je motivácia – keďže 
príprava interaktívnych kurzov je taká nároč-
ná, veľmi by pomohlo, keby vznikli granty 
orientované na e-learning schopné odme-
ňovať prácu učiteľov. Nemôžeme čakať, že 
prípravu e-learningového kurzu budú učitelia 
robiť po víkendoch „na kolene“. Taktiež je 
potrebné legislatívne pokrytie, napr. aby sa 
e-learningový kurz (čas strávený jeho prípra-
vou či podporou) mohol počítať do povinné-
ho počtu odučených hodín. Ďalšia oblasť je 
možnosť uznania e-learningového materiálu 
pre kurz ako publikácie na úrovni skrípt. Veľ-
mi veľký potenciál má e-learning pre externé 
štúdium. V rámci svojej dizertácie som robila 
rozhovor so študentmi Vysokej školy ma-
nažmentu, v ktorom sa mnohí z nich priznali, 
že pôvodne chceli ísť študovať iné odbory 
ponúkané aj na UK, nakoniec sa ale rozhodli 
pre manažment práve preto, že je to online, 
nemusia teda tri roky všetky víkendy venovať 
škole. 

Pekne si nám zhrnula prekážky, s ktorý-
mi sa treba popasovať. aké by teda mali 
byť naše najbližšie kroky?

Najviac ma asi trápi motivácia učiteľov – 
e-learning je pre nich teraz iba práca navy-
še, nič za to nedostávajú. Bolo by dobre, 

aby dostávali kompenzáciu v rámci univerzi-
ty. Sú ale aj takí, ktorí si naberú KEGA granty 
a e-learning robia v rámci nich. Smutné je, 
aké nízke percento učiteľov vie, ako by sa 
e-learning dal robiť, ale aj s tým už pracu-
jeme – školenia, kurzy o e-learningu pre 
učiteľov. Všetko sú to skôr výzvy než nepre-
konateľné prekážky. 

zoberme si takých učiteľov, ktorí už na 
e-learningu pracujú v rámci grantu. Čo 
ich má motivovať k spolupráci s nami? 
Čo im môžeme na CIte ponúknuť?

Obe veci, ktoré potrebujú: metodickú 
konzultáciu aj technickú podporu. Keďže je 
takých málo, zatiaľ to stíhame na úrovni zá-
padných škôl. Keď bude učiteľov viac, bude-
me musieť aj my navýšiť počet dedikovaných 
ľudí. Jeden metodik sa môže naplno venovať 
3-4 kurzom za semester, viac fyzicky nestih-
ne, technici tiež dokážu urobiť len určitý ob-
jem práce. V každom prípade, ak dnes príde 
učiteľ, ktorý chce robiť e-learning, dáme mu 
metodickú aj technickú podporu. Stačí sa 
mi ozvať na katarina.pisutova@rec.uniba.sk 
a môžeme sa dohodnúť na ďalšom postupe 
pri spolupráci. 

Peter Kopáč, CIt UK

I t  s l U ž b y  n a  U K

Metodický kurz

V zozname školení, ktoré CIT 
ponúka, sa nachádza aj meto-
dický kurz s názvom Plánovanie 
a príprava e-learningových kur-
zov. Ide o 6-týždňový kurz v roz-
sahu 42 hodín, ktorý je hybridný 
– jeho prvá a posledná lekcia je 
teda v učebni, zvyšok prebieha 
formou e-learningu. Účastníci sa 
naučia plánovať a vytvoriť e-lear-
ningový kurz, hodnotiť študentov 
pri online práci, a, samozrejme, 
nechýba v ňom ani oblasť pre-
vencie plagiátorstva a podvá-
dzania v online kurzoch. Počas 
online časti kurzu budú účastní-
ci kurzu v diskusiách analyzovať 
naštudované texty, komunikovať 
s inštruktorom aj navzájom a pri-
pravovať návrh vlastného online 
projektu. Nový beh kurzu začína 
zhruba raz za mesiac. 
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V dňoch 10. a 11. októbra 2013 sa na akademickej pôde 
Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou predsedu 
vlády SR Roberta Fica uskutočnil prvý ročník medzinárod-
nej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 
2013“.

Zámerom prvého ročníka konferencie bolo poukázať na odkaz 
významnej osobnosti, ktorá spája oboch organizátorov, ktorými sú 
Právnická fakulta UK a Národohospodárska fakulta Ekonomickej 
univerzity (EU) v Bratislave. Uvedenou osobnosťou je popredný slo-
venský právnik, národohospodár, vysokoškolský pedagóg a morálna 
autorita prof. JUDr. Imrich Karvaš, ktorého 110. výročie narodenia 
si v tomto roku pripomíname. Dielo profesora Karvaša, autora výni-
močných monografií a nadčasových myšlienok, si práve v dnešnej 
dobe hospodárskej aj spoločenskej krízy zasluhuje omnoho väčšiu 
pozornosť ako sa mu dostáva zo strany odbornej i laickej verejnosti. 
Z uvedeného pramenia aj hlavné ciele konferencie, a to prepojenie 
ekonomickej a právnej vedy a praxe, nastolenie aktuálnych otázok a 
problémov ekonómie a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy 
a vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu. 

Konferenciu otvorilo plenárne zasadnutie v Aule UK, ktoré-
ho ústrednou témou bola Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej 
hospodárskej krízy. Zasadnutie sa nieslo v znamení hlavnej témy 
konferencie a odkazu profesora Karvaša, keďže ako neraz zaznelo: 
„Napriek tomu, že profesor Karvaš študoval a žil v úplne odlišných 
ekonomicko-politických podmienkach v porovnaní so súčasnos-
ťou, názory, ktoré prezentoval a presadzoval, sú vo veľkej miere 
platné aj pre dnešok.“ 

Vystúpili tu významné osobnosti ako doc. Ing. Jozef Makúch, 
PhD., guvernér NBS, doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda Slo-
venskej obchodnej a priemyselnej komory a Svetovej komorovej fe-
derácie Medzinárodnej obchodnej komory, prof. Dr.h.c. Ing. Rudolf 
Sivák PhD., rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Peter Staněk, CSc., z 
Ekonomického ústavu SAV, doc. Dr.h.c. JUDr. Ladislav Balko, PhD., 
člen Európskeho dvora audítorov, prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, 
PhD., z Central European University v Budapešti a prof. JUDr. Pavol 
Kubíček, CSc., dekan Právnickej fakulty UK. 

Bolo nám veľkou cťou, že plenárne zasadnutie uzavrel a zároveň 
otvoril paralelné rokovania sekcií konferencie syn profesora Kavaša 
doc. Ing. Milan Karvaš, PhD. Docent Karvaš vo svojom vystúpení 
„Náš otec Imrich Karvaš“ okrem iného uviedol citát z predhovoru 
z najrozsiahlejšej monografie svojho otca Základy hospodárskej 
vedy: „Moderný štát nechce zaistiť len politickú slobodu a rov-
nosť, ale aj sociálnu a hospodársku slobodu a rovnosť. Hodnota 
jednotlivca z hľadiska spoločnosti je určená mierou jeho prispe-
nia nie v prospech vlastného, ale všeobecného blahobytu celku... 

Tak ako štát zabraňuje vraždy a krádeže, musí zabrániť aj zneuží-
vanie hospodársky slabšieho, alebo jeho vylučovanie z možnosti 
sociálneho a hospodárskeho vzrastu.“

Na plenárne zasadnutie nadviazalo paralelné rokovanie v 11 tema-
ticky zameraných sekciách, na ktorých sa už počas prvého ročníka 
konferencie zúčastnilo približne 350 aktívnych účastníkov z celej Eu-
rópy. Výber jednotlivých tém odrážal aktuálne otázky, ktoré v rámci 
odbornej diskusie znamenali prínos pre účastníkov konferencie z ve-
deckého hľadiska aj z hľadiska aplikačnej praxe. Nepochybným prí-
nosom konferencie bola účasť uznávaných odborníkov z mnohých 
domácich i európskych univerzít. Okrem akademickej obce sa na 
rokovaniach v sekciách aktívne zúčastnili viacerí reprezentanti pra-
xe. Na rokovaní vystúpil napríklad minister spravodlivosti SR JUDr. 
Tomáš Borec, štátni tajomníci, predstavitelia Národnej banky Slo-
venska a ďalší. Zaujímavé zloženie aktívnych účastníkov konferencie 
i divákov sa prejavilo aj v rôznorodosti prezentovaných príspevkov, 
jedinečnej komparácii konkrétnych národných, európskych a medzi-
národných inštitútov a rozmanitosti diskusií.

Okrem ďalších možností sprievodného spoločenského programu 
sa pri príležitosti konferencie uskutočnila slávnostná recepcia v his-
torickej budove Národnej rady Slovenska na Župnom námestí. Oča-
rujúce priestory a príjemná živá hudba spolu s občerstvením pred 
domácimi aj zahraničnými hosťami dôstojne reprezentovali nielen 
organizátorov, ale aj Slovenskú republiku.

Hlavným odborným výstupom z konferencie bude konferenčný 
zborník všetkých konferenčných príspevkov, ktorý bude distribu-
ovaný do slovenských i zahraničných knižníc a trvalo prístupný verej-
nosti v elektronickej podobe. Výstupy z konferencie, galéria a ďalšie 
informácie sú zverejnené aj na oficiálnej stránke konferencie www.
lawconference.sk/bpf.

Na záver si dovoľujeme poďakovať zamestnancom PraF UK 
a RUK a študentskému združeniu ELSA Bratislava za plynulý priebeh 
celej konferencie a za ich obetavý prístup, bez ktorého by podu-
jatie nezožalo taký úspech. Konferencia bola organizovaná v úzkej 
spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Národnou radou SR. 
Veľká vďaka patrí aj partnerom konferencie: Národnej rade SR, spo-
ločnosti Trans petrol, a.s., Agentúre na podporu výskumu a vývoja 
a Slovenskej sporiteľni, a.s., bez podpory ktorých by z objektívnych 
príčin nebolo podujatie možné realizovať. 

Dúfame, že konferencia naplnila všetky očakávania a bude impul-
zom pre pokračovanie a rozširovanie vedeckých aktivít, spoluprácu 
právnikov s ekonómami a ďalšími vednými odbormi, pre prepojenie 
teórie s praxou a zintenzívni spoluprácu so zahraničím na akademic-
kej pôde PraF UK.

JUDr. vladislav mičátek, PhD., 
mgr. Daniela Čičkánová, PraF UK

Foto: marian Kukan
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Výskumníci z UK
sa v Japonsku presadili

medzi svetovou špičkou

V dňoch 29. – 31. augusta 2013 sa v Sendai International Cen-
ter / Tohoku University Centennial Hall, Japan, konal „11th Annu-
al Meeting of Japanese Society of Medical Oncology (JSMO)“ 
(www.congre.co.jp/jsmo2013) pod gesciou kongresového prezi-
denta Prof. Chikashi Ishioku, MD, PhD, Tohoku University, Inst of 
Development, Aging and Cancer, a Prof. Kazuo Tamuru, MD, PhD, 
Fukuoka University School of Medicine, prezidenta JSMO.

Počas slávnostného otvorenia kongresu predniesol príhovor Prof. 
Ishioka: „Sme presvedčení, že pre kontrolu zhubných nádorov je 
potrebné definovať jednak siete na molekulovej úrovni, a jednak vy-
tvárať sociálne siete, a preto nosnou témou programu stretnutia je 
„Targeting Cancer with Molecular and Social Networks“. Vďaka 
rýchlemu pokroku pri definovaní molekulovej biológie zhubného 
nádoru, výskum sa zameriava na molekulovo-cielenú liečbu a vývin 
biomarkerov. Naplánovali sme program tak, aby sme vytvorili „11th 
Annual Meeting of JSMO“, spájajúci a presahujúci jednotlivé ob-
lasti špecializácie. Stretnutie preskúma najnovšie výskumné trendy 
a posúdi sociálne siete nutné na zlepšenie kvality liečby zhubných 
nádorov.“

Kongres mal za cieľ propagovať výsledky výskumu v Ázii a v ostat-
nom svete a získanie najnovších informácií a interakciu s výskumníkmi 
medzinárodne. Vedecký výbor vytvoril program obsahujúci 1131 prija-
tých abstraktov, z čoho 277 v špeciálnych programoch a 854 vo vše-
obecných sekciách. Abstrakty sú uverejnené v „Annals of Oncology 
2013, 24“ (IF 7,384) z Oxford University Press, oficiálnom vedeckom 
časopise „European Society for Medical Oncology“ a JSMO.

Kongres bol skôr medzinárodným, obsahoval „International Joint 
Symposiums“ a „International Sessions“ s rôznymi spoločnosťami 
(American Society of Clinical Oncology, European Society for Medi-
cal Oncology, Chinese Society of Clinical Oncology, Korean Asso-
ciation for Clinical Oncology a i.), v ktorých 34 pozvaných odborníkov 
pôsobiacich na rôznom poli klinickej onkológie zo 14 krajín celého 
sveta hovorilo o najnovších pokrokoch vo výskume. Tieto medziná-
rodné stretnutia nielen umožnili členom JSMO získať informácie o 
situácii v zahraničí, ale tiež uľahčili priamu interakciu medzi členmi 
a prednášajúcimi zo zámoria. Celkovo, na kongres pozvanie prijalo 

viac než 5000 výskumníkov z rôznych výskumných centier sveta, čím 
podujatie nadobudlo nezvyčajný medzinárodný rozmer.

Na kongrese aktívne vystúpili aj výskumníci zo Slovenska, v za-
stúpení ThDr. Juraja sedláčka, PhD., DiS., z Univerzity Komen-
ského v Bratislave, ktorý prezentoval príspevok autorov „sedlacek 
J, sisovsky v, turakova m, galis t, slapakova l, Kotoucek P: 
Malignant proliferative disease of leukocytes preceded by father-son 
psychic traumatism“ z oblasti psychosomatiky/psychoonkológie a 
integratívnej onkológie v posterovej sekcii. Autori tohto príspevku boli 
vybratí ako víťazi „11th Annual Meeting of JSMO travel support grant“ 
pre mladých výskumníkov žijúcich v krajinách mimo Japonska, pre 
výskumníkov z USA alebo EÚ, za vynikajúci abstrakt práce. Pri a po 
posterovej prezentácii prebehla bohatá, živá, podnetná a plodná 
diskusia a tiež osobné gratulačné ocenenie od kongresového prezi-
denta a popredného odborníka na výskum rakoviny Japonska Prof. 
Ishioku, ktorému sme venovali knižný dar o Slovensku.

Počas kongresu odznelo veľa hodnotných a zaujímavých predná-
šok. Mnohé z nich obsahovali viaceré pozoruhodné skutočnosti, kto-
ré by si zaslúžili širšiu publicitu. Po dni plnom zaujímavých prednášok 
a workshopov som mal možnosť relaxovať prechádzkou po Sendai 
napĺňajúc svoje ďalšie poslanie.

 Účastníci kongresu mohli absolvovať aj pripravený „Disaster 
Prevention Inspection group tour“ do východnej oblasti Japon-
ska zdevastovaného veľkým zemetrasením a „tsunami“, učiac sa 
z tejto katastrofy vyskytujúcej sa raz za tisíc rokov.

 A o čom bola prednáška ThDr. Sedláčka a kol., ktorá sa presadila 
medzi domácou japonskou, ázijskou i svetovou špičkou? O význa-
me psycho-sociálnej traumy, ktorá je všeobecný a celkom rozšírený 
jav nielen v ľudskej spoločnosti dneška, ale aj, a zvlášť, v onkológii. 
Upozornili sme na skutočnosť, že zdanlivo nevinné psycho-sociálne 
stresory (otcovsko-synovské psychické zranenia) by mohli byť zdru-
žené u vnímavých jedincov aj s malígnou proliferačnou chorobou 
leukocytov. O možnej patogenéze danej zhubnej nádorovej choroby 
sme pomerne rozsiahlo diskutovali už na súťažnej „V. Interaktívnej 
konferencii mladých vedcov Preveda“, 2013 (www.preveda.sk/con-
ference), kde náš príspevok vyhodnotili ako víťazný vo svojej sekcii. 
A aj na medzinárodných vedeckých konferenciách (Aarhus, Barcelo-
na, Amsterdam, Cape Town) rôznych spoločností.

Významným prínosom vedeckej konferencie, okrem ďalšieho 
vedeckého rastu a odbornej rozhľadenosti, je najmä nadviazanie a 
rozvinutie vzájomnej komunikácie univerzitných učiteľov a výskumní-
kov z rôznych vedných odborov, a tak aj jednotlivých akademických 
a výskumných pracovísk rôznych štátov sveta. Prezentácia výsled-
kov vlastnej vedeckej práce môže byť základom širšej spolupráce 
a môže prispieť k zvýšeniu kvality pedagogicko-výchovnej činnosti, 
vedecko-výskumnej činnosti, liečebno-preventívnej činnosti a pasto-
račnej činnosti vo vedných odboroch pastorálna teológia, patologic-
ká anatómia, psychiatria, hematológia na zainteresovaných fakultách 
(RKCMBF UK, LF UK), ako aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava 
a univerzitných pastoračných centrách na Slovensku.

thDr. Juraj sedláček, PhD., Dis., rKCmbF UK
mUDr. mgr. vladimír šišovský, PhD., lF UK a Unb

ThDr. J. Sedláček, PhD., DiS., prijal gratulačné ocenenie a pozvanie aj od popred-
ného odborníka na výskum rakoviny Japonska Prof. Ch. Ishioku, MD, PhD.
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Anatomický ústav Lekárskej fakulty UK 
usporiadal dňa 17. októbra 2013 slávnost-
né stretnutie, ktoré bolo venované myšlien-
kam humanizmu, etiky, ľudskosti a vďaky. 
Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnili čle-
novia vedenia fakulty, ale i pedagógovia, 
zamestnanci, študenti slovenskí i študujú-
ci v anglickom jazyku, ale aj predstavitelia 
rôznych náboženských vierovyznaní (rím-
skokatolíckeho, evanjelického, gréckoka-
tolíckeho i židovského). Stretnutie sa ko-
nalo v areáli dekanátu LF UK, kde pri tejto 
príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa, 
nesúca myšlienky tohto krásneho dňa. Pri-
pomenuli sme si aj ľudí, ktorí darovali a da-
rujú svoje telo po smrti na vedecké účely 
Anatomickému ústavu LF UK. 

Prednostka Anatomického ústavu a študijná 
prodekanka doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., 
povedala: „Jeden slávny človek, ktorý chcel byť 

lekárom povedal: „I have a dream.“ (Mám sen.) 
Jeho snom bolo, aby všetci ľudia bez ohľadu na 
farbu pleti, vierovyznania boli rovnoprávni. Aby 
v spoločnosti a v našich životoch vládla ľudskosť. 
Čím je pre pôdu úrodnosť, tým je pre človeka ľud-
skosť. Anatomický ústav sa rozhodol usporiadať 
toto slávnostné stretnutie preto, aby sme sa tejto 
ľudskosti mohli pokloniť. Tej ľudskej kvalite, ktorá 
sa nedá vyvážiť ničím. Každý ľudský život má jedi-
nečnú, neopakovateľnú a neoddeliteľnú hodnotu 
a dôstojnosť, ktorá vyplýva zo samotnej podsta-
ty „byť človekom“. Človekom zodpovedným vo 
všetkých rovinách. Princíp humanizmu nám káže 
nežiť len pre seba, ale aj pre tých druhých, ktorí 
nás potrebujú. A toto je obzvlášť dôležité v našom 
lekárskom povolaní, ktoré patrí asi medzi najza-
slúženejšie povolanie na svete. Vyžaduje si veľa 
štúdia, veľa prebdených nocí, ale aj veľa empatie 
voči tomu druhému. Nemôže byť lekárom človek 
bez citu, bez toho, aby sa nevžil do situácie cho-
rého človeka. Preto má konať tak, aby to bolo na 
dobro, požehnanie, šťastie a zaslúžilo si to úctu.

V dnešnom modernom až pretechnizovanom 
svete, vo svete významných vedeckých objavov 
nesmie vymiznúť miesto pre humanizmus, etiku, 
ľudskú dôstojnosť. Preto každý z vás by sa mal 
správať tak, aby raz mohol povedať „Non frustra 
vixize videar... nežil som nadarmo“.

Stretnutie je však nielen oslavou života, ľud-
skosti, ale pokloníme sa aj smrti. Tak ako každá 
pieseň má svoj začiatok a koniec, tak svoj začia-
tok i koniec má aj ľudský život, pretože smrť je 
jeho druhá kapitola. Tak ako na začiatku každého 
diela je človek, tak na začiatku medicíny je ľudské 
telo. Bez jeho poznania medicína nemôže exis-
tovať. Preto moja vďaka a vďaka Anatomického 
ústavu UK patrí ľuďom, ktorí sa rozhodli pokračo-
vať v druhej kapitole života – byť užitočným aj po 
smrti. Veď napokon život i smrť sú jedno, sú more 
a rieka. Smrť je pokračovaním života a za to im 
patrí veľká vďaka.“

V rámci kultúrneho programu zaznela pieseň v 
podaní študentky Vivian Paraskevi Tdagla, pieseň 
z muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť 
v podaní speváka Jozefa Benedika, ako aj úryvky 
z básní prof. MUDr. Karola Kapellera, DrSc.

Na záver stretnutia prednostka doc. E. Ku-
bíková vyjadrila túžbu a presvedčenie, že tieto 
stretnutia sa stanú pre Lekársku fakultu UK tra-
díciou, vyjadrila vďaku žijúcim darcom a všetkým 
zúčastneným i spolupracovníkom, ktorí sa podie-
ľali na prípravách. Veľká vďaka však patrí všetkým 
predstaviteľom cirkvi, ktorí venovali krásne slová 
venované tejto myšlienke.

doc. mUDr. eliška Kubíková, PhD., lF UK
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Červenoočká v krajinách  
                  strednej Európy
Skúmanie jednobunkových mikroorganizmov 
zo skupiny červenoočiek euglén (česky krás-
noočiek) má v krajinách strednej Európy dlho-
ročnú a veľmi úspešnú históriu. Ako naznačuje 
názov, charakteristickým znakom väčšiny týchto 
organizmov je červená škvrna (stigma). Mno-
ho zástupcov je zelených s chloroplastami, iné 
nefotosyntetizujú (medzi Euglenozoa patria aj 
významné parazity, napr. trypanozómy). Viacerí 
vedci sú presvedčení, že pôvod červenoočiek 
možno lokalizovať práve do strednej Európy, 
odkiaľ sa rozšírili do celého sveta. Zároveň sa 
predpokladá, že tieto bičíkaté mikroorganizmy 
predstavujú jednu z najstarobylejších skupín 

ekaryotických organizmov (majú bunky s tzv. 
„pravým jadrom“, v ktorom sa nachádza gene-
tický materiál /DNA/ obalený jadrovou membrá-
nou). 

Pútajú pozornosť rôzne zameraných vý-
skumníkov, ktorí sa snažia porovnať, akými 
pravidlami sa riadia procesy v bunkách tzv. 
starodávnych a moderných organizmov. Aj sú-
časná generácia vedcov a pedagógov, hlavne 
z Českej a Slovenskej republiky a Poľska spo-
lu so svojimi študentmi pokračuje v rozvíjaní 
tradičného výskumu euglenoidov, no teraz už 
hlavne novými, modernými metódami (popri 
pokročilejších formách mikroskopie, hlavne 

techniky molekulár-
nej biológie a bioin-
formatiky). Rozhodli 
sa užšie spolupra-
covať, aby tak zvýšili efektívnosť štúdia týchto 
bičíkovcov v stredoeurópskom priestore, ob-
zvlášť v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4). 

Pripravili návrh spoločného projektu pod ná-
zvom „Improvement of cooperation in Visegrad 
region in research of euglenid flagellates“, s 
ktorým sa uchádzali o „Standard Grant“ v „Inter-
national Visegrad Fund’s“ a uspeli. Vďaka ude-
lenému grantu na rok 2013 (No. 21220094) 
sa veľmi zintenzívnila spolupráca výskumných 
tímov z Univerzity Komenského v Bratislave (sku-
pina prof. Juraja Krajčoviča a Dr. Mateja Vestega 
z Katedry genetiky PriF UK), z Varšavskej univer-
zity (skupina prof. Boženy Zakryš, plus Dr. Anna 
Karnkowska, Dr. Rafal Milanowski z Department 
of Plant Systematics and Geography, Faculty of 

Stretli sme sa, 
aby sme sa 
poklonili 
ľudskosti
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Biology), z Univerzity Karlovej v Prahe (skupina 
Dr. Vladimíra Hampla, plus Dr. Anna Karnkow-
ska z Katedry parazitológie PriF UK) a Ostrav-
skej Univerzity v Ostrave (skupina Dr. Marka 
Eliáša, plus Dr. Matej Vesteg, Katedra biológie 
a ekológie PriF OU). 

Členovia týchto výskumných skupín sa vďaka 
Vyšehradskému grantu mali možnosť v priebe-
hu roka 2013 viackrát stretnúť v hojnom zastú-
pení študentov, aby v teréne, na stanovištiach, 
kde sa euglény hojne vyskytujú, vlastnoručne 
zberali unikátny materiál, ktorý bezprostredne 
po zbere mikroskopicky určovali a následne ho 
aj detailnejšie študovali v laboratórnych pod-
mienkach. Zorganizovali praktické kurzy po-
kročilých laboratórnych techník (imunofloures-
cencia, genomika, mikroskopické techniky), 
v rámci ktorých mohli študenti skúmať vlastný 
materiál euglenoidov. 

Získané poznatky i originálne hypotézy mali 
možnosť študenti pod vedením svojich pedagó-
gov prezentovať na dvoch workshopoch, ktoré 
nositelia grantu zorganizovali a pričlenili k pravi-
delne organizovaným konferenciám venovaným 
príbuznej problematike (43. Jírovcovy protozo-
ologické dny, Týn nad Vltavou, ČR 6. – 10. 5. 

2013 a 54. Algologické dny, Třeboň, ČR, 15. 
– 19. 9. 2013). V tvorivej atmosfére takýchto 
konferencií, kde v auditóriu boli prítomní mnohí 
špičkoví experti z viacerých krajín so záujmom 
o výskum euglenoidov, sa v plodných diskusiách 
konfrontovali nielen výsledky Vyšehradských 
euglenológov, ale rodili sa aj možnosti ďalšej, 
ešte širšej a intenzívnejšej spolupráce výskumní-
kov zaujímajúcich sa problematikou červenoo-
čiek. Vďaka podpore plynúcej z Vyšehradského 
grantu malo pomerne veľa študentov z univerzít 
v Bratislave, v Prahe, vo Varšave a v Ostrave 
príležitosť stretnúť kolegov študujúcich eugle-
noidné bičíkovce, naučiť sa novým technikám, 
získať nové poznatky, takmer bezprostredne ich 
konfrontovať v širšom kruhu naslovovzatých od-
borníkov z danej oblasti, nadviazať nové kontak-
ty a spoluprácu.

prof. Juraj Krajčovič, PriF UK,  
koordinátor projektu
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Súčasťou lekárskej etiky a bioetiky 
je i klinická etika, ktorá úzko súvisí 
s klinickou medicínou, morálnou 
filozofiou, medicínskym právom 
a psychológiu, a v ktorej významnú 
rolu zohrávajú i komunikačné 
zručnosti. Kľúčovou schopnosťou 
pre praktickú aplikáciu klinickej 
etiky je identifikovať a analyzovať 
etickú otázku a dosiahnuť rozumný 
konsenzuálny záver s odporúčaním 
pre konkrétne konanie. 

Poslucháčom štvrtého ročníka všeobec-
ného lekárstva LF UK v Bratislave umož-
nil vidieť iným a novým pohľadom klinickej 
etiky rôzne situácie z lekárskej praxe, než 
zvyčajne prezentuje lekárska etika, pozva-
ný hosť z Českej republiky. Možnosť bližšie 
sa zoznámiť s problematikou a vypočuť si 
prednášky hosťa hneď v prvý deň výučby na 
začiatku zimného semestra nového akade-
mického roku, bolo možné vďaka programu 
LLP-ERASMUS, ktorý podporuje mobility 
študentov a učiteľov v rámci členských štá-
tov EÚ, krajín EHP a kandidátskych krajín na 
základe bilaterálnych dohôd a zmlúv medzi 
konkrétnymi univerzitami.

V dňoch 15. – 19. septembra 2013 pri-
jal pozvanie prednostu Ústavu sociálneho 
lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratisla-
ve pediater, bioetik a člen Etickej komisie 
Ministerstva zdravotníctva Českej republiky 
MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, PhD., ThD., 
ktorý v súčasnosti pôsobí na Ústave etiky 3. 
lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe 
a ako vedúci Centra pre aplikovanú etiku 
na Katedre teologickej etiky a spirituálnej 
teológie na Katolíckej teologickej fakulte 
Univerzity Karlovej v Prahe. Je absolventom 
Univerzity medicínskeho práva, psychote-
rapeutického výcviku a poradenstva a patrí 

k jednému z mála odborníkov v Českej re-
publike, poskytujúcich etické poradenstvo 
v oblasti medicíny a v sociálnych službách. 
MUDr. Matějek sa na LF UK predstavil me-
dikom v priebehu troch dní s dvanásťhodi-
novým cyklom prednášok. Od úvodných 
informácií, čo je etika a čo nie, a po vysvet-
lení mnohých pretrvávajúcich mýtov, ktoré 
ju sprevádzajú, predstavil klinickú etiku ako 
štruktúrovaný prístup k etickým otázkam 
v klinickej medicíne. Vychádza z metodiky 
A. R. Jonsena, M. Sieglera a W. J. Winsla-
deho, autorov publikácie Klinická etika (Cli-
nical Ethics. A Practical Approach to Ethical 
Decisions in Clinical Medicine). Menovaní 
autori analyzujú každý etický problém zo šty-
roch hľadísk: lekárskej indikácie, preferen-
cií pacienta, jeho kvality života a z kontextu 
skupiny otázok. Blok prednášok dopĺňal rad 
kazuistík, ktoré umožnili nahliadnuť do hĺb-
ky vybraných problémov a zároveň odkrývali 
spektrum drobných a dôležitých súvislostí. 

Okrem poslucháčov medicíny mala odbor-
ná verejnosť možnosť vypočuť si prednášku 
MUDr. Matějku o klinickej etike na Medziná-

rodnom sympóziu „Klinická bioetika dnes“, 
ktoré spoločne zorganizovali 17. septembra 
2013 Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej 
etiky LF UK a Ústav zdravotníckej etiky, FOaZOŠ 
SZU v Bratislave vo svojich priestoroch. 
V rámci pravidelných mesačných stretnutí 
Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov 
na OUSA v Bratislave odznela pre záujem-
cov a širšiu verejnosť na záver prednáškové-
ho pobytu prezentácia na tému „Jak může 
pacient – křesťan o sobě rozhodovat, když 
se už rozhodovat nemůže.“ 

Poslucháreň zaplnená do posledného 
miesta, živé diskusie, silný potlesk v záve-
re prednáškového bloku svedčili o veľkom 
záujme študentov, o spokojnosti s voľbou a 
výberom zahraničného prednášateľa, ako i o 
vysokej úrovni prezentovaných tém. Veríme, 
že v budúcnosti dokážeme nadviazať a po-
kračovať v trende zvyšovania kvality predme-
tu medicínska etika rovnako úspešne, ako 
sa to podarilo v tomto roku.

 
mUDr. Jana trizuljaková, lF UK

Foto: J. turlík
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Český bioetik o klinickej etike



Slovenčina 
vo viacjazyčnosti

Od prvého októbra 2013 sa výskumné 
portfólio Univerzity Komenského rozšírilo 
o jeden rozsiahly projekt, o ktorého kvalite 
svedčí aj nezanedbateľná podpora a pozi-
tívne ohodnotenie Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja (APVV). Jeho zaujímavý 
riešiteľský kolektív je naozaj interdisciplinár-
nej povahy, pozostáva zo štrnástich riešiteľov 
a riešiteliek, zodpovedným vedúcim je prof. 
PhDr. Juraj Dolník, DrSc., z Katedry sloven-
ského jazyka Filozofickej fakulty UK, okrem 
nej tu majú zastúpenie aj Katedra maďarské-
ho jazyka a Katedra nemeckého jazyka FiF 
UK, Ústav orientalistiky SAV, Inštitút rusistiky, 
ukrajinistiky a slavistiky a Ústav rusínskeho 
jazyka a kultúry Prešovskej univerzity. 

Viacjazyčnosť či viacjazykovosť sú doménami 
nemalého počtu zahraničných projektov, ktoré 
si vyžiadalo posilnenie či znovudefinovanie eko-
nomickej a kultúrnej globalizácie. O ich závery 
sa opiera aj jazykové plánovanie v krajinách Eu-
rópskej únie či samotnom nadnárodnom celku. 
Slovenské jazykové plánovanie takéto údaje 
nemalo k dispozícii, heterogénnosť jazykových 
spoločenstiev žijúcich na území Slovenskej 
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O svoje profesijné zážitky a postrehy z in-
špiratívnej dlhoročnej praxe sa v pondelok 
30. septembra 2013 podelil s pedagógmi 
a študentmi žurnalistiky v Moyzesovej sieni 
Filozofickej fakulty UK Sig Gissler, profesor 
žurnalistiky na newyorskej Columbia Univer-
sity a od roku 2002 tiež administrátor výboru 
Pulitzerovej ceny. 

Gisslerova bratislavská prednáška vzišla 
z iniciatívy redakcie The Slovak Spectator, 
jediného slovenského týždenníka vychádza-
júceho v anglickom jazyku. Na organizácii 
sa podieľala tiež Katedra žurnalistiky FiF UK 
v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených 
štátov amerických v Bratislave.

Hosť s Pulitzerovým odkazom
Na pôde našej alma mater privítala význam-

nú osobnosť amerického žurnalizmu šéfre-
daktorka The Slovak Spectator Beáta Balogo-
vá. Potom si slovo vzal Sig Gissler. 

Poslucháčov oboznámil s históriou Pulitze-
rovej ceny od roku 1917, kedy vznikla. Jej za-
kladateľ Joseph Pulitzer, americký žurnalista 
maďarského pôvodu, ako Gissler nezabudol 
poznamenať, vytvoril základy tohto pôvodne 
striktne žurnalistického ocenenia. Časom si 
však porota začala všímať aj prácu hudobní-
kov, invenčných dramatikov a poetov a taktiež 
fotografov, bez práce ktorých si dnes noviny 
ani nevieme predstaviť. 

Spolu s Gisslerovým komentárom si prí-
tomní prezreli v minulosti ocenené fotografie. 
Séria fotografií, na ktorú sa zameral Gisslerov 
prejav, mapovala notoricky známe momenty 
amerických dejín minulého storočia, najmä 
obdobie turbulentných šesťdesiatych rokov. 
Smútiaci pri rakve černošského aktivistu 
Martina Luthera Kinga, objektívom zachytená 
mrazivá hrôza napalmom zasiahnutých viet-
namských detí, nadšenie rodiny amerického 
vojaka, ktorý sa vracia z frontu, sup lačne 
vyčkávajúci na smrť malého vyhladovaného 
Afričana a Svetové obchodné centrum v pla-
meňoch... To všetko sú sugestívne obrazy, 
právom odmenené Pulitzerovou cenou. 

Nasledovala diskusia. V mysliach investi-
gatívnych zástupcov mladej generácie vírili 
naozaj zaujímavé otázky, občas až úsmevné. 
Na otázku nášho žurnalistu, ktorý slovenský 

časopis je jeho favoritom, Sig Gissler dip-
lomaticky spomenul The Slovak Spectator. 
Vedomosti o regulách Pulitzerovej ceny rozší-
ril v odpovedi na otázku, či sa môže takouto 
plaketou pýšiť aj slovenský novinár. Sotva, lau-
reátmi Pulitzerovej ceny sú tradične americkí 
géniovia, elita, osobnosti, autori diel oboha-
cujúcich americkú kultúru. Sympatie publika 
si získal, keď označil svoju manželku za pilier 
svojej tvorivej sily a inšpirácie. 

V závere žurnalistickej hodinky bolo zrejmé, 
že náš americký hosť dosiahol svoj zámer – 
zaujal. Jednoznačnou odpoveďou bol nadše-
ný aplauz.

veronika šafáriková, študentka FiF UK
Foto: Jana Pazderová

Ilustračná fotografia. Foto: Júlia Vrábľová

republiky sa dosiaľ skúmalo len parciálne, 
a aj preto sa projekt Slovenčina v kontexte 
viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku 
zaväzuje predložiť komplexný obraz o súčas-
nej jazykovej situácii na Slovensku, vrátane 
spôsobu, ako sa táto odzrkadľuje v postojoch 
hovoriacich a v diskurzoch rôzneho druhu. 
Prirodzené i riadené premiešavanie a koexis-
tencia etnických a národnostných skupín oby-
vateľstva predstavujú dlhodobý proces, a tak si 
vo výskume našli miesto poznatky o súčasnej, 
ale aj historickej viacjazyčnosti jednotlivých 
skúmaných rečových spoločenstiev. Dôraz sa 
tu kladie na konkrétnych používateľov jazykov, 
ktorých správanie (aj to jazykové) je podmiene-
né rôznymi spoločensko-politickými faktormi. 
Tie sa posudzujú z hľadiska sociológie jazyka, 
jazykovej ekológie a jazykovej politiky, socio-
lingvistický výskum sa zameria aj na samotné 
jazykové správanie hovoriacich, predovšetkým 

pri kombinovaní používania dvoch a viacerých 
jazykov v rôznych reálnych komunikačných 
sférach či situáciách. Poznávanie a populari-
zácia lokálnej viacjazyčnej komunikácie v slo-
venských regiónoch môžu výrazne posilniť in-
dividuálnu motiváciu k osvojovaniu si cudzích 
jazykov, prispieť k vnímaniu viacjazyčnosti ako 
dôležitej pozitívnej hodnoty v spolunažívaní 
a nemenej posilniť (jazykovú) identitu margina-
lizovaných skupín, čo má kľúčový vplyv aj na 
sféru školského vzdelávania. 

Po vyše dvadsiatich rokoch nadišiel čas in-
tegrácie týchto výsledkov nielen do slovenskej, 
ale aj do medzinárodnej jazykovedy, čím tento 
štvorročný projekt chce prispieť k všeobec-
nému pohľadu na možné spôsoby existencie 
a fungovania jazyka menšín v celosvetovom 
kontexte.

mgr. Júlia vrábľová, doktorandka FiF UK
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Tohtoročné, už tradičné konferenčné po-
dujatie „Medzinárodného dňa slovenskej 
kultúry a jazyka“ (Jornada Internacional de 
Lengua y Cultura Eslovacas), ktoré už po dva-
násty raz zorganizovali španielski slovakisti 
pôsobiaci na Univerzite Complutense v Mad-
ride (UCM) v spolupráci s veľvyslanectvom 
SR v Španielsku a slovenskými kultúrnymi 
inštitúciami (LIC, KNS), bolo venované dvom 
významným výročiam: 1150. výročiu príchodu 
sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu (863) 
a 100. výročiu narodenia Dominika Tatarku 
(1913 – 1989). Konalo sa 16. októbra 2013 
na pôde Filologickej fakulty UCM a zastúpe-
nie medzi prednášajúcimi mala už tradične 
aj Univerzita Komenského v Bratislave, tohto 
roku v osobách prof. Jána Zambora (FiF UK), 
doc. Paulíny Šišmišovej (FiF UK) a Dr. Renáty 
Bojničanovej (PdF UK). 

Podujatie sa nieslo v osobitej atmosfére 
podmienenej tým, že slovakistika v Španiel-
sku prechádza kritickým momentom spôso-
beným celkovou hospodárskou krízou, ktorá 
negatívne dopadla v univerzitnom prostredí 
aj na minoritné filológie. K tejto téme sa vy-
jadrili na slávnostnom otvorení konferencie 
aj dekan Filologickej fakulty UCM pán prof. 
Dr. Dámaso López García, veľvyslanec Slo-
venskej republiky pán Dr. Ján Škoda, zá-
stupca vedúceho katedry doc. Dr. Grzegorz 
Bąk, a španielsky slovakista doc. Dr. Salus-
tio Alvarado. Dôkazom toho, že slovakistika 
v Madride má pevné základy a jej korene sú 
hlboké a napriek dočasnej kríze neotrasiteľ-
né, je aj to, že aj tento rok sa na podujatí 
zúčastnil chvályhodný počet participantov 
s hodnotnými príspevkami, tematicky veno-
vanými už spomínaným výročiam. Na tému 
odkazu sv. Cyrila a Metoda zaznelo sedem 
príspevkov španielskych a slovenských 
odborníkov v slovenskom a v španielskom 
jazyku. Napríklad J. Zambor a R. Bojniča-
nová predstavili svoje interpretácie básne 
Proglas, vychádzajúc zo skúseností na jeho 
preklade do slovenčiny a do španielčiny. 
Doc. P. Šišmišová z Katedry romanistiky na 
FiF UK hovorila na tému „Unamunovských 
inšpirácií v Tatarkovom diele“, čím poukázala 
na európsky rozmer slovenského autora.

Cyrilo-metodský odkaz si pripomenuli nie-
len účastníci konferencie, ale o jeho širšiu 
propagáciu sa postaralo veľvyslanectvo SR 
v Španielsku, ktoré v spolupráci s MZVaEZ 
SR a bratislavským Historickým múzeom 
usporiadalo panelovú výstavu venovanú deji-
nám Veľkej Moravy a dielu sv. Cyrila a Meto-
da. Túto expozíciu pod názvom „Bratia, ktorí 
menili svet“, umiestnenú vo vstupnej hale 
Filologickej fakulty Univerzity Complutense, 

slávnostne inaugurovali veľvyslanec Dr. Ján 
Škoda, rektor Univerzity Complutense prof. 
Dr. José Carrillo Menéndez a dekan Filolo-
gickej fakulty UCM prof. Dr. Dámaso López 
García.

Príjemným zavŕšením plodného dňa bol 
literárny večer usporiadaný z iniciatívy pána 
veľvyslanca Dr. Jána Škodu vo vlastnej rezi-
dencii, kde sa čítali ukážky najnovších pre-
kladov zo slovenskej literatúry a prezentovali 

sa najnovšie knižné a časopisecké publiká-
cie, ktoré „stavajú mosty“ medzi slovenskou 
a španielskou kultúrou. Dr. Eva Palkovičová 
(FiF UK) prezentovala najnovšie hispanistic-
ké číslo časopisu Revue svetovej literatúry a 
čítali sa ukážky prekladov Tatarkovho diela 
a básní M. Válka do španielčiny.

mgr. renáta bojničanová, PhD.,  
Katedra románskych jazykov a literatúr,  

ÚFš, PdF UK
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Výstavu pri príležitosti výročia sv. Cyrila a sv. Metoda vo vstupnej hale Filologickej fakulty Univerzity Complu-
tense v Madride otvorili (zľava) rektor UCM prof. Dr. José Carrillo, veľvyslanec SR v Španielsku Dr. Ján Škoda 
a dekan Filologickej fakulty UCM prof. Dr. Dámaso López.

Účastníci konferencie (zľava) doc. Dr. Grzregorz Bąk, doc. Dr. Salustio Alvarado, prof. Ján Zambor, 
doc. Paulína Šišmišová

V Madride sa hovorilo
 o cyrilo-metodskom odkaze 
      i Dominikovi Tatarkovi



Staromestský klub 10 x 10 je jeden 
z kultúrnych stánkov, ktorý pôsobí 
pod záštitou bratislavskej mestskej 
časti Staré Mesto. V jeho divadelnom 
priestore sa striedajú tri divadlá, ďa-
lej ponúka baletnú a jazykovú školu, 
jogu, výstavy, ale i mnoho iných aktivít. 

Počas divadelných prázdnin vychá-
dza zo svojich priestorov do ulíc, kde 
šíri umenie masám. V polovici júla 
pripravilo vedenie klubu v spolupráci 
s Katedrou výtvarnej výchovy (KVV) 
Pedagogickej fakulty UK divadelno-vý-
tvarný workshop pre deti v Medickej 
záhrade. Akcia sa začala bábkovým 
divadlom mladého nadaného bábkara 
Bc. Lukáša Tandaru, študenta VŠMU, 
a pokračovala výtvarnou tvorbou detí 
na tému práve predvedeného predsta-
venia. KVV zapožičala pri tejto príleži-
tosti maliarske stojany a pedagogický 
dozor vykonával jeden z jej doktoran-
dov – Mgr. Zoli Boráros. 

Na workshope sa zúčastnilo nie-
koľko skupín detí z denných táborov 
staromestských zariadení, ale aj detí 
s rodičmi zo širokého okolia. Účasť 
bola nad očakávania hojná a deti 
spokojné, tak s divadlom, ako aj so 

svojimi výtvormi. Podujatie sa skonči-
lo úspešne, čo potvrdilo nielen vede-
nie klubu 10 x 10, ale aj šťastné tváre 
detí. 

mgr. zoli boráros, doktorand na PdF UK

Nepoznám výtvarníka, ktorý by svoje diela 
nerád vystavoval. Výtvarné umenie je predsa 
tvorené na to, aby sa naň ľudia dívali tak, ako aj 
hudba je komponovaná pre uši poslucháčov. 
Na prezentovanie výtvarných diel slúžia rôzne 
inštitúcie na to určené, do ktorých však chodí 
iba malá societa ľudí, ktorí sa oň zaujímajú. Ak 
chceme k umeniu prilákať tých ostatných, mu-
síme diela priniesť k nim. Jednou z možností, 
ktorá zasiahne veľké množstvo ľudí, je umenie 
inštalované/tvorené v exteriéri. 

Divadlo Ticho & spol., sídliace v Staro-
mestskom klube 10 x 10 na Školskej 14 
v Bratislave, dáva práve mladým umelcom 
možnosť realizovať svoje vízie vo výstavnom 
foyeri a po novom aj na plochách pred budo-
vou. Traja študenti Katedry výtvarnej výchovy 
Pedagogickej fakulty UK boli práve prví, ktorí 
sa mohli zapojiť do tohto projektu. Bc. Beáta 
Capková, Bc. Filip Sedláček a Mgr. Martina 
Širáňová vytvorili na stene pri vstupe do klu-
bu tri fragmenty so svojimi dielami. Ani jeden 
z nich nezaprel svoj charakteristický rukopis, 
ktorý postupom času nadobudli. Takýmto 
spôsobom predstavili seba, svoju tvorbu 
a tým aj reprezentovali univerzitu, v ktorej svo-
je zručnosti počas štúdia zhodnocovali.

mgr. zoli boráros, doktorand PdF UK 
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Workshop 
v Medickej záhrade

Umenie pre umenie
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Daniela Valachová: 

Študenti si organizujú
výstavy aj sami

Pôsobí ako riaditeľka Ústavu umelecko-
-edukačných štúdií Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského. Špecializuje sa 
najmä na výskum detského výtvarného 
prejavu. Je autorkou a spoluautorkou mno-
hých odborných publikácií, pravidelne 
prednáša výtvarnú pedagogiku na sloven-
ských a českých univerzitách. Na štúdium 
učiteľstva výtvarného umenia sme sa pý-
tali doc. PaedDr. Daniely Valachovej, PhD.

má počet uchádzačov o štúdium z roka 
na rok stúpajúcu či klesajúcu tendenciu?

Počet uchádzačov na vysoké školy má 
podľa mňa klesajúcu tendenciu. Súvisí to 
s tým, že sú menšie populačné ročníky. Závi-
sí to aj od zvoleného odboru na vysokej ško-
le. Sú odbory, na ktoré sa hlási väčší počet 
uchádzačov a naopak sú také, na ktoré sú 
klesajúce počty uchádzačov. Každá univer-
zita či vysoká škola by chcela mať čo najviac 
študentov. Je to jeden z množstva faktorov, 
ktoré ovplyvňujú financovanie v školstve. 
V súčasnosti má čoraz viac mladých ľudí 
ukončenú vysokú školu. Máme možno viac 
škôl, ako by bolo vhodné. Mnohé z nich vy-
rástli ako huby po daždi. Čo sa týka našej pe-
dagogickej fakulty, určite existujú aj ofi ciálne 
štatistiky. No z vlastnej skúsenosti môžem 
povedať, že o odbor učiteľstva výtvarného 
umenia je počet uchádzačov posedné roky 
vyrovnaný. Myslím si, že ešte stále si mô-
žeme vyberať talentovaných a zanietených 
mladých ľudí.

aké výhody má pedagogické štúdium 
výtvarného umenia v porovnaní so štú-
diom na vysokej škole výtvarných umení?

Neviem, či existujú nejaké výhody vzhľa-
dom na oba odbory a školy. Oba študijné 
programy sú úplne odlišné, pripravujú na 
úplne iné povolania alebo profesijnú dráhu. 
Áno, stáva sa veľmi často, že študent, kto-
rý sa nedostane na VŠVU, sa hlási k nám. 
U nás má možnosť rozvíjať svoj výtvarný ta-
lent a nadanie, a zároveň sa venuje aj iným 
oblastiam štúdia, ako sú pedagogika, psy-
chológia, cudzí jazyk či dejiny umenia, vý-
tvarná pedagogika a pedagogická prax. Ne-
trúfam si hodnotiť výhody a nevýhody oboch 
škôl.

Uberajú sa absolventi Katedry výtvarnej 
výchovy PdF UK pedagogickým smerom?

Ak študent absolvuje učiteľstvo výtvarného 
umenia v kombinácii s iným akademickým 

predmetom, má veľmi dobré uplatnenie na 
rôznych stupňoch škôl, ale aj v iných inšti-
túciách. Absolventi jednoodborového učiteľ-
stva výtvarného umenia sa viac zameriavajú 
na základné umelecké školy a rôzne kultúr-
ne inštitúcie, ako sú galérie a múzeá. Naši 
absolventi sa veľmi dobre vedia uplatniť aj na 
iných pozíciách v reklamných agentúrach, 
grafických štúdiách a pod. Je to však veľmi 
individuálne. Nikdy sa nedá presne povedať, 
čo bude študent robiť po skončení školy. 
Život je zložitý a po jej skončení nastáva 
realita, ktorá niekedy mladého človeka pre-
kvapí, musí sa s ňou vyrovnať a určite to nie 
je jednoduché... Učiteľstvo je však úžasné. 
Vie nás prekvapiť, ale je to zaujímavá a veľmi 
tvorivá práca. Dnes si učiteľov veľmi nevážia, 
aj keď sme všetci raz chodili do školy. Od 
niekoho sme sa to, čo dnes robíme, naučili, 
niekto nás k tomu priviedol, ukázal nám krá-
su toho, čo robíme. Aj tí najmocnejší boli štu-
dentmi. Aj naše deti chodia a budú chodiť do 
školy, je veľmi zvláštne, že učiteľ nie je veľmi 
zaujímavý pre politiku, pre spoločnosť a ľudí.

aké sú možnosti prezentovania výtvar-
ných prác študentov?

Snažíme sa pre našich študentov vytvá-
rať priestor na vystavovanie vlastnej tvorby. 
Myslím si, že je to veľmi dôležité nielen pre 
študentov, aby mali možnosť sa prezentovať, 
ale aj pre pracovisko je to určitá vizitka našej 
práce. Pravidelne vystavujeme výsledky jed-
notlivých predmetov v budove Pedagogickej 
fakulty UK na Račianskej vo foyer. Samozrej-
me, aj v priestoroch katedry na Šoltésovej. 
Vystavovali sme tvorbu študentov aj v reno-
movaných galériách, ale vždy je to niekoľko-
mesačná príprava a je za tým práca kolegov 
z katedry, ktorí študentov pripravia, aby mohli 
vystavovať. V súčasnosti sme nadviazali spo-
luprácu prostredníctvom našej kolegyne 
Mgr. art. Dominiky Horákovej, ArtD., s Kafé 
Scherz v Bratislave, kde sa uskutočnila už 
druhá výstava študentov z fotografickej tvor-
by. Hľadáme aj ďalšie možnosti spolupráce 
s inštitúciami, kde by sme mohli cyklicky 
vystavovať. A musím povedať, že študenti si 
organizujú výstavy vlastnej tvorby i sami.

mnohým vysokým školám na slovensku 
chýbajú financie na modernizáciu. ako 
ich nedostatok pociťuje katedra výtvar-
nej výchovy?

To je veľmi citlivá téma a ako na každej vy-
sokej škole aj nám chýbajú financie. Myslím 
si, že nielen našej katedre, ale i celej Peda-
gogickej fakulte UK by sa zišla finančná in-

jekcia. Oproti ostatným pedagogickým fakul-
tám na Slovensku máme čo v materiálnom 
vybavení a rekonštrukcii doháňať! Ale robí-
me, čo sa dá. Podávame granty, hľadáme 
možnosti spolufinancovania, no je to veľmi 
ťažké. Sponzori majú záujem o iné odbory 
ako o učiteľstvo. Manažment fakulty robí, čo 
sa dá, ale naozaj im tú situáciu nezávidím.

venujete sa vo voľnom čase umeleckej 
tvorbe i vy?

Nie, aj keď som pôvodne študovala uči-
teľstvo výtvarnej výchovy a neskôr som sa 
venovala didaktike výtvarnej výchovy. Venu-
jem sa skôr publikovaniu článkov, kníh a vý-
skumu. Ale dúfam, že sa raz k tomu vrátim. 
Možno na dôchodku...

Ktorí výtvarní umelci sú najviac srdcu 
blízki vášmu srdcu?

Je ich viac, nebudem konkrétne menovať. 
Umelec, alebo jeho dielo ma musí niečím za-
ujať. Niečím, čo je pre mňa iné, výnimočné 
a možno ma aj rozruší. Baví ma, ak poznám 
nielen dielo, ale aj jeho autora. To je úplne 
iné. Samozrejme, nie vždy je to možné. Vý-
tvarné umenie a umenie vôbec je úžasná 
a nikdy nekončiaca činnosť bez presného 
a vymedzeného zmyslu, ale zároveň dáva 
možnosť byť všetkým, myslím si, že tak neja-
ko to napísal Rudolf Fila (2003).

na ktorú veselú príhodu z prostredia ka-
tedry spomínate najradšej?

Úsmevných príhod a zážitkov je viac. Štu-
denti sú pre mňa veľkou inšpiráciou. Niekedy 
úsmevnou, ale dávajú aj reálnu spätnú väzbu 
mojej práci. Veľmi často sa so študentmi za-
smejem! Niekedy aj sama na sebe, keď sa 
mi podarí niečo skomoliť.

veronika romanová, 
študentka žurnalistiky na FiF UK
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V sobotu 12. októbra 2013 si 
činovníci, športovci, priaznivci a 
priatelia paralympijského športu 
krásnym galaprogramom v hoteli 
Double Tree by Hilton pripomenuli 
históriu, úspechy, ako i prípravu 
našich paralympionikov na Zimné 
paralympijské hry (ZPH) v Soči. 
Slovenský paralympizmus oslavoval 
20. výročie.

Zakladateľ športu telesne postihnutých 
Ludwig Guttman, nemecký neurochirurg 
židovského pôvodu, založil v anglickom 
Oxforde liečebno-rehabilitačné centrum 
pre vojenských veteránov po II. svetovej 
vojne. Guttman bol presvedčený, že špor-
tová rehabilitácia, rehabilitačný šport a 
športové súťaženie najviac pomôžu ľuďom 
s telesným postihnutím zaradiť sa do nor-
málneho bežného života. Úžasná myšlien-
ka, ktorá nemotivuje len k výkonom, ale k 
budovaniu a tvorbe viery, sebadisciplíny, 
sebadôvery a motivuje k činnosti.

To by malo byť mottom aj pre súčasnú 
mladú generáciu mládeže, ako pripome-
nul predseda vlády R. Fico, ktorý prišiel 
pozdraviť účastníkov. Vieru, radosť a emó-

cie spojené s prekonávaním prekážok a 
samých seba vyzdvihol aj dlhoročný pred-
seda Slovenského paralympijského výbo-
ru (SPV) J. Riapoš.

Medzi ocenenými osobnosťami boli aj 
absolventi Fakulty telesnej výchovy a špor-
tu UK ako Marcelka Mišunová, ktorá bola 
jednou z prvých, ktorá priniesla medaily zo 
ZPH. Zúčastnila sa na niekoľkých zimných 
(zjazdové lyžovanie), ale aj letných (guľa, 
oštep...) paralympijských hrách.

Trénerskú kvalifikáciu v zjazdovom lyžo-
vaní si formou „Diaľkového štúdia trénerov 
I. triedy“ získal pri FTVŠ UK aj Peter Ma-
tiaško. 

Z 85 medailí, ktoré v histórii paralympij-
ského športu získali naši športovci, sú zná-
mi najmä z posledných paralympijských 
hier Alenka Kánová, Veronika Vadovičová, 
Rasťo Revúcky, Miroslav Jambor, Richard 
Csejtey, Rasťo Tureček a celkový víťaz v 
zisku medailí súčasný predseda SPV Ján 
Riapoš. Zo zimných športov sa výrazne 
presadili hlavne lyžiari Farkašová, Krako, 
Smaržová, Haraus a ich vodcovia, ktorí 
spoločne získali niekoľko medailí na ZPH.

Odmena a ocenenie však patrí všetkým 
aj zdravým športovcom, trénerom, ktorí 
doprevádzajú a sprevádzajú zdravotne po-

stihnutých športovcov. Neoceniteľnou je 
pomoc lekárov, fyzioterapeutov, ale i rodi-
čov a súrodencov. Potešila ma aj spoluprá-
ca nášho športového psychológa PhDr. 
Ivana Bražinu, ktorý je komunikátorom, 
motivátorom i trénerom. Za našu FTVŠ UK 
spolupracujú so SPV doc. Laczo a za zim-
né športy doc. Blahutová.

Každý, kto odchádzal zo slávnostného 
galaprogramu a oceňovania paralympioni-
kov, si okrem slávnostného pocitu odnášal 
aj kus úcty k pokore, húževnatosti, bojov-
nosti, empatii a priateľstve, ktoré vládne 
medzi prítomnými športovcami. 

Na druhý deň odchádzali športovci v 
rámci prípravy na paralympijské hry v Soči 
na prípravu do Piztalu. Aj z mojej skupiny 
piatich študentiek 1. ročníka bakalárskeho 
štúdia na FTVŠ UK sú v príprave na Soči 
zrakovo postihnutá Peťa Kozičová, ale aj 
klasická zjazdárka Maťa Dubovská, ktorá 
trénuje spoločne na ZOH v Soči s para-
lympionikmi. Súčasťou ich prípravy bude 
aj seminárna práca z histórie svojho špor-
tu, na ktoré dostali rozsiahlu literatúru.

Takže veľa úspechov a zdaru do olym-
pijskej sezóny!

doc. PaedDr. anna blahutová, PhD., 
Ftvš UK

20 úspešných rokov 
paralympijského športu na Slovensku
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Zamestnanci UK 
súperili 

na tenisovom turnaji

Štvrtý ročník tenisového turnaja o pohár 
rektora sa opäť raz vydaril! V piatok 13. sep-
tembra sa tradiční i noví účastníci stretli, aby 
si zmerali sily v tenisovom umení. Muži na-
koniec tento rok rozdelení len do dvoch ka-
tegórií (do a nad 55 rokov) súperili v dvoch 
skupinách, z ktorých víťazi sa stretli vo finále. 

Keďže po dvoch rokoch absencie zavítal 
na turnaj dvojnásobný víťaz turnaja Rastislav 
Sysak (LF UK), tak opäť turnaj vyhral, i keď 
sme sa mu v tom všemožne (všetko prirodze-
ne v rámci fair-play) snažili zabrániť. V staršej 
mužskej kategórii zvíťazil tiež jeden z favoritov 
Karol Jesenák (PriF UK). Dámy v príjemnej, 
úsmevom nešetriacej atmosfére odohrali svo-
je zápasy na vysokej úrovni. V zápasoch do-
minovala tak ako vždy na našom turnaji veľká 
favoritka a tradičná víťazka Ingrid Žitňanová 
(LF UK). 

Svoju tradíciu má aj guláš, ktorý chutil a 
posilnil. Po vyhlásení výsledkov dvojhier nás 
ovlažili krátke prehánky a mohol sa odohrať aj 
turnaj vo štvorhre. 

Prihlásilo sa sedem párov, z toho dva zmie-
šané. Veľmi sa teším, že tento rok sa štvor-
hrového turnaja zúčastnili bardi telovýchovy 
Jaromír Šimonek, Ivan Varga a Ján Koštial, 
ktorí kedysi tento univerzitný turnaj organi-
zovali. Vo finále štvorhry sa stretli zmiešané 
páry Mencerová/Sysak/ a Žitňanová/Ludvig. 
V nervy drásajúcej bitke vyhral prvý menovaný 
pár 6 : 4. 

Veľmi sa teším, že sa účastníci opäť dobre 
cítili a verím, že o rok sa minimálne v takom 
počte ako v tomto roku stretneme opäť.

mgr. Dalibor ludvig, PhD., 
Ktvš FaF UK

Región Liptova je obľúbenou celoročnou turistickou destináciou. Pešie turistické tra-
sy po Západných a Nízkych Tatrách, najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku v Jasnej 
s prepojením severnej a južnej strany svahov Chopka, množstvo vyznačených cyklotrás, 
jedinečné krasové útvary v Demänovskej doline, termálne kúpele v Liptovskom Jáne a 
na Lúčkach, termálny park v Bešeňovej, AQUA – Vital park v Liptovskom Trnovci, ako aj 
umelý kanál pre kanoistov a kultúrne pamiatky Liptovského Mikuláša zohrali význam-
nú úlohu pri úspešnej kandidatúre Slovenska pre usporiadanie druhého európskeho 
stretnutia Nature Sport Euro Meet 2013. Okrem vyššie uvedených skutočností treba vy-
zdvihnúť iniciatívu zástupcov mesta, aj vďaka ktorej dostalo Slovensko (región Liptova) 
prednosť pred záujemcami z Francúzska, Švajčiarska, Nemecka a Španielska zorgani-
zovať 2. až 4. októbra 2013 takéto významné podujatie. 

Podujatie pozostávalo z teoretickej a praktickej časti a zúčastnili sa na ňom zástupcovia 
16 krajín z celej Európy. Garantom bolo francúzske ministerstvo športu, záštitu prevzal mi-
nister školstva Dušan Čaplovič. 

Na podujatí sa zúčastnili aj pracovníci oddelenia športov v prírode bratislavskej a pražskej 
Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského a Univerzity Karlovej. Pracovníci 
bratislavskej FTVŠ UK počas prvého dňa odprezentovali svoju prácu v oblastiach športov v 
prírode. Obe školy sa vzájomne informovali o obsahoch a formách vzdelávania v jednotlivých 
športoch v prírode. 

Obsah výučby sa na uvedených fakultách koncentruje v oblasti športov v prírode na tie, 
ktoré sú súčasťou učebných osnov telesnej výchovy na základných a stredných školách: 
pešiu turistiku, cykloturistiku, zjazdové a bežecké lyžovanie, kanoistiku a plávanie. Zároveň 
sa formou výberových predmetov vyučujú: snowbording, vysokohorská turistika, lezenie na 
umelej stene, lyžiarska turistika, biatlon, windsurfing. Populárne sú alternatívne alebo nové 
outdoorové športy ako kaňoning, rafting, kiting či jazda na solo-ski.

Cieľom výchovy prostredníctvom turistiky a športov v prírode je vypestovať u žiakov a štu-
dentov celoživotný, pozitívny vzťah k životnému a prírodnému prostrediu, zvýšiť ich telesnú 
zdatnosť, upevniť zdravie a rozvíjať kladné morálne vlastnosti. 

Región Liptova je dlhodobo využívaný vo výučbe FTVŠ UK pre pešiu a vysokohorskú tu-
ristiku. Lyžiarske kurzy aj vzdelávanie inštruktorov sa realizuje v lyžiarskom stredisku Jasná, 
ktoré bolo dejiskom Svetového i Európskeho pohára v zjazdovom lyžovaní. Vodná nádrž Lip-
tovská Mara, poskytuje vhodné možnosti kanoistickej prípravy a windsurfingu. Umelý kanál 
v Liptovskom Mikuláši využívajú okrem slalomárov aj rafteri a vodní lyžiari.

V tomto duchu sa niesol celý Euro meet, pri ktorom pracovníci oddelenia športov v prírode 
bratislavskej a pražskej univerzity zdolali (pešo i na bicykli) Baranec, Chopok, Ďumbier a 
absolvovali cestu na bicykloch okolo Liptovskej Mary.

Už niekoľko rokov na Liptove organizuje FTVŠ UK (Katedra športov v prírode a plávania) 
a telovýchovné fakulty na Slovensku v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl „Odborný 
seminár k športom v prírode“, ktorý okrem odborných prednášok zahŕňa aj praktickú výučbu 
(skalolezenie, cykloturistiku a pešiu turistiku). 

Veríme, že podobné podujatia prispejú k rozvoju regiónu Liptova, ktorý má v oblasti špor-
tov v prírode a turistiky jedny z najlepších možností v rámci celého Slovenska.

doc. PaedDr. anna blahutová, PhD., PaedDr. martin belas, PhD., Ftvš UK

Športy
v prírode 
na Liptove
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Počas môjho pobytu na Baylor University 
v USA v štáte Texas som absolvoval zimný 
semester akademického roka 2012/2013 
na fakulte Hankamer School of Business. 
Ako študentovi magisterského stupňa Fakul-
ty managementu UK programu finančný ma-
nažment som mohol absolvovať na zahranič-
nej univerzite kurzy graduate programu MBA. 

V spojení s faktom, že jednotlivé fakulty 
figurujú ako pomerne samostatné jednotky, 
musel som na začiatku semestra absolvovať 
pomerne veľa administratívnych úkonov. V po-
rovnaní so zahraničnými výmennými pobytmi, 
ktoré som absolvoval pred USA, bolo množ-
stvo papierových a on-line formulárov, ktoré 
som musel vypĺňať, vyššie. Na druhej strane, 
tamojšie oddelenie pre zahraničné styky je 
vždy pripravené výmenným študentom vyjsť 
v ústrety a pomôcť.

Úroveň štúdia bola vysoká. Kurzy, ktoré 
som absolvoval (Vytvorenie a udržanie inová-
cií, Strategický manažment a biznis stratégia, 
Franchising, Podnikové financie) mali vždy 
formu celotriednej diskusie, pričom sme pravi-
delne mali študentské prezentácie, prípadové 
štúdie, tímové projekty a do tried boli pozývaní 
odborníci z rôznych oblastí. V rámci prepoje-
nia štúdia s praxou sme sa v predmete Fran-
chising zúčastňovali na výletoch do viacerých 
amerických firiem a organizácií. Tímové pro-
jekty boli pre mňa ako študenta manažmentu 
jednoznačne najväčším prínosom, nakoľko 
boli úžasnou príležitosťou vyskúšať si spo-
ločnú prácu s americkými študentmi rôzneho 
veku.

Predmety vo forme 75-minútových cvičení 
sa konali 2-krát týždenne. Priemerný počet 
študentov v triede sa pohyboval okolo 15. 
Pravidelná dochádzka bola nevyhnutnou sú-

časťou úspešného 
absolvovania kaž-
dého kurzu a účasť 
na hodinách sa za-

počítavala do výslednej známky.
Priemerný vek študentov programu MBA 

sa pohyboval okolo 26. Pomerne veľa MBA 
študentov malo už nadobudnutú rozsiahlu 
pracovnú skúsenosť a popri náročnom štúdiu 
niektorí aj pracovali alebo podnikali. Približne 
90 % MBA študentov boli pôvodom Ameri-
čania. Zahraniční študenti MBA boli vzácni a 
pokiaľ študovali na druhom stupni štúdia, ab-
solvovali na univerzite celý viacročný program. 

Samotný fakt, že Baylor je súkromná škola 
prináša obrovské množstvo výhod. Univerzit-
ný kampus patrí medzi top najkrajšie v celých 
Spojených štátoch. Budovy sú vybavené naj-
modernejšími technológiami, ktoré prispievajú 
k naozaj vysokej kvalite výučby. Študentom 
kampus zabezpečuje naozaj všetko, čo po-
trebujú, od ubytovania cez stravovanie až po 
rekreačné možnosti. Čo sa športu týka, Bay-
lor je jedna z celkovo najúspešnejších škôl 
v USA, a preto možnosti pre športových nad-
šencov sú prosto povedané úžasné. Školské 
športové strediská sú, dovolím si povedať, na 
vyššej úrovni ako tie určené pre profesionálov 
tu na Slovensku, komfortom porovnateľné so 
4-hviezdičkovými hotelmi na Slovensku a pre 
študentov sú skoro vždy úplne zdarma. Pre za-
hraničných študentov škola a tamojšie zahra-
ničné oddelenie pravidelne organizuje rôzne 
aktivity, koncerty, večierky, výlety či spoločné 
večere.

Jeden z negatívnych aspektov pobytu je 
jeho pomerne veľká finančná náročnosť. Šti-
pendium poskytnuté prostredníctvom MAUI-
-UTRECHT pokrýva školné poplatky, no ostat-
né výdaje si študent hradí sám. Keďže Baylor 
University je súkromnou vzdelávacou inštitú-
ciou, niektoré položky, ako napríklad ubyto-
vanie na kampuse sú pomerne vysoké. Na 

základe mojej skúsenosti väčšina výmenných 
študentov absolvujúcich jedno či dvojsemes-
trálny pobyt na Baylor University prichádza so 
štipendiom, ktoré im takisto pokrýva výdavky 
na ubytovanie a stravu.

Zároveň treba takisto spomenúť, že Baylor 
je kresťanská univerzita. Pre bežného študen-
ta to v podstate znamená len to, že škola má 
prísnejšie pravidlá správania sa. Na kampuse 
je napríklad prísne zakázaný alkohol a študen-
ti majú zakázané na izbe mať čo len prázdne 
fľaše od alkoholu, alebo nachádzať sa v uby-
tovacom zariadení pod vplyvom alkoholu, a to 
bez ohľadu na vek študenta. 

Baylor University sa nachádza v meste 
Waco, čo je veľmi malé mesto, ktoré neposky-
tuje svojím obyvateľom veľa možností zábavy a 
úroveň kriminality je pomerne vysoká. Študen-
ti sa tak mimo kampusu príliš nepohybujú. Na 
druhej strane, samotný kampus je bezchybný. 
Školu by som teda neodporúčal študentom 
hľadajúcim výraznejšiu spoločenskú zábavu 
a rušný nočný život, ktorý tu vôbec nenájdu.

Chcel by som vyzdvihnúť fakt, že Hankamer 
School of Business je vhodná najmä pre štu-
dentov so zameraním na podnikanie, keďže 
tamojšia univerzita disponuje jedným z najkva-
litnejších bakalárskych programov v danom 
odbore v celých Spojených štátoch. Vďaka 
tomu, že sa mi podarilo zvoliť si naozaj veľmi 
vhodné kurzy programu MBA, po akademic-
kej stránke hodnotím svoj pobyt na výbornú.

Baylor University je po akademickej stránke 
skvelá škola vhodná pre študentov, ktorí hľa-
dajú univerzitu s kampusom na vysokej úrovni, 
štúdiom na vysokej úrovni a taktiež športovými 
možnosťami na vysokej úrovni. Pokiaľ je toto, 
čo výmenný študent hľadá, potom je pre neho 
Baylor vhodná voľba a poskytne mu tu pravú 
americkú a texaskú skúsenosť. Celkovo svoj 
pobyt na Baylor University vnímam ako jed-
noznačne pozitívnu skúsenosť.

adam Jaško, absolvent Fm UK 

Študoval
som podnikanie 
v USA

O štúdiu a živote okolo
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ly komfortného 
vstupu do objektu 
a prechodov von a 
dnu, napr. na celý 
víkend časovo ob-
medzenú návštev-
nícku čipovú kartu 
za zálohu vo výške 
5 € (ak osoba nie 
je držiteľom karty 
ISIC a zároveň aj 
študentom UK). Návštevnícku kartu je možné 
odovzdať ubytovanou osobou alebo návštevou 
výlučne na ubytovacom oddelení.

Väčší komfort ubytovaných spočíva aj v infor-
movaní o návštevách prostredníctvom elektro-
nickej pošty, kde ubytovaní dostanú informačný 
mail o príchode, odchode návštevy a cene za 
návštevu. Svoje návštevy si tak môžu jednodu-
cho skontrolovať. Informačný e-mail je odosie-
laný na adresu, ktorá je uvedená v E-peňaženke 
a v prípade záujmu je možné aj zmeniť si ju na 
stránke https://moja.uniba.sk/.

martina Paráková, vm Ľ. štúra – mlyny UK

D í v a m e  s a  P o  s v e t e D í v a m e  s a  P o  s v e t e

VM Ľ. Štúra – Mlyny zaviedlo tento rok nové 
pravidlá pre účely registrácie návštev k ubyto-
vaným osobám, ktorých cieľom je systémovo 
zjednodušiť a sprehľadniť úkony spojené s ich 
registráciou a zároveň aj poplatkov za návšte-
vu – nocľah. Návšteva sa stáva nocľažníkom, 
ktorý je predmetom poplatku len v prípade, ak 
sa návšteva riadne neodhlási na kontrolnom 
stanovišti vrátnej služby do polnoci. 

Pred touto zmenou vstupovali návštevy do 
ubytovacej časti na základe povolenia na po-
byt. Toto povolenie bolo vydávané v papierovej 
forme. Karta ISIC sa stala alfou a omegou pre 
vstup/výstup a prihlasovanie/odhlasovanie 
návštev, pričom všetky ubytované osoby pre-
berajú zodpovednosť za svoje návštevy v pl-
nom rozsahu. Vstup a výstup osôb je chránený 
tzv. Antipass opatrením, čo znamená, že pre-
sun osôb je možný len na báze prihlásenia a 
odhlásenia karty. Návštevy ubytovaných osôb 
sú evidované na meno ubytovaného študen-
ta. Registrácia návštevy môže prebehnúť na 

vrátnici alebo na ubytovacom oddelení. Platba 
môže byť dodatočne uskutočnená prevodom 
na účet, platbou v hotovosti na ubytovacom 
oddelení alebo v jedálni.

Okrem zmien postupov sa upravili aj ceny 
za návštevy/nocľah. V minulom akademickom 
roku boli ceny pre študentské návštevy pri na-
hlásení vopred 2,50 €, v prípade oneskore-
ného nahlásenia 3,75 €, tzv. sankcionovaná 
návšteva. Pre neštudentov boli návštevy nahlá-
sené vopred za 5,50 €, v prípade oneskorené-
ho nahlásenia 7,40 €, pričom v týchto cenách 
bola zarátaná aj daň za ubytovanie (miestny po-
platok) vo výške 1,65 €, ktorý internát odvádza 
mestskej časti Karlova Ves. Tento rok je cena 
za návštevu zjednotená pre všetkých na sumu 
2,50 €. V prípade neštudenta alebo študenta 
staršieho ako 26 rokov je potrebné k uvedenej 
sume pripočítať aj daň za ubytovanie (miestny 
poplatok) vo výške 1,65 €. 

Oficiálne zaregistrovaná návšteva/nocľažník 
môže dostať na ubytovacom oddelení pre úče-

Nocľažník na internáte

Kyjev
Organizátori letnej školy nám pripravili nielen 

zaujímavé exkurzie do najvýznamnejších ukra-
jinských inštitúcií, ale previedli nás aj kultúrnymi 
pamiatkami Kyjeva. Milé privítanie nás čakalo na 
Najvyššom súde, na Vyššom správnom súde či 
dokonca v parlamente (Verkhovna Rada). Popri 
neustálom objavovaní Kyjeva a dlhých prechádz-
kach po Námestí nezávislosti či po modernom 
centre Chreščatyk sme si energiu doplnili tra-
dičnými jedlami, ako sú vareniky či boršč (ak ste 
si doteraz mysleli, že boršč pochádza z Ruska, 
tak ste sa mýlili rovnako ako aj ja). 

Neunikol nám ani najstarší kostol v meste – 
Chrám svätej Sofie či Chrám svätého Michala. 
Asi najsilnejším zážitkom bola návšteva Kyjevo-
-pečerskej lavry, pravoslávneho monastierske-
ho komplexu Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, 
častokrát označovanej za kultúrnu a duchovnú 
kolísku všetkých Slovanov. Z paluby lode počas 
okružnej plavby Dneprom sme mohli zhliadnuť 
Matku vlasti – 102 metrov vysokú sochu žen-
skej bojovníčky so štítom a mečom, ktorá je per-
lou socialistického realizmu. Najkrajší pohľad na 
Kyjev sa nám naskytol z Pamätníka hladomoru, 
ktorým si Ukrajinci uctili pamiatku obetí hlado-
moru v rokoch 1932 – 1933.

Do pobačennja
Celý priebeh letnej školy sa niesol vo veľmi 

priateľskom duchu a taktiež v duchu spoznáva-
nia nových kultúr. Letná škola priniesla priestor 
na vecnú konfrontáciu názorov ľudí z oblasti 
práva na problematiku verejnej správy a právne-
ho štátu v kontexte rozšírenia Európskej únie. 
Bohaté medzinárodné zastúpenie prednášajú-
cich a všetkých zúčastnených v spojení s po-
hostinnosťou a kvalitnou organizáciou zo strany 
Národnej univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve 
vytvorilo kvalitné medzinárodné podujatie a za-
nechalo na všetkých účastníkoch veľmi príjem-
ný dojem. 

bc. Jozef andraško, študent PraF UK

Č o  n o v é  n a  m l y n o C h ?

Medzinárodná letná škola 
v Kyjeve

V dňoch 27. júla – 4. augusta 2013 or-
ganizovala Národná univerzita Tarasa Šev-
čenka v Kyjeve medzinárodnú letnú školu, 
na ktorej nemohli chýbať ani zástupcovia 
Právnickej fakulty UK. Odborný asistent 
Katedry správneho a environmentálneho 
práva JUDr. Juraj Vačok, PhD., bol sprevá-
dzaný dvojicou študentov – Bc. Jozefom 
Andraškom a Michalom Husivargom. Spolu 
s účastníkmi z Arménska, Moldavska, Litvy, 
Nemecka, Talianska, Švédska, USA a do-
mácej Ukrajiny sme diskutovali na tému: 
„Verejná správa a právny štát v kontexte 
rozšírenia Európskej únie“. 

Národná univerzita Tarasa Ševčenka
Dejiskom odbornej časti medzinárodnej let-

nej školy bola „červená univerzita“ (podľa farby 

univerzity), ktorá zastáva pozíciu vzdelávacej 
ustanovizne už od roku 1834. Taktiež je síd-
lom právnickej fakulty. Za rečníckym pultom sa 
vystriedalo mnoho zahraničných profesorov, 
verejných funkcionárov, osôb z rôznych odvet-
ví, ale aj študentov, ktorí sa prostredníctvom 
svojich príspevkov snažili ozrejmiť diskutovanú 
problematiku účastníkom letnej školy. 

JUDr. Juraj Vačok, PhD., svojou prednáškou 
predostrel súčasnú situáciu vo verejnej správe 
v Slovenskej republike a študentská časť slo-
venskej výpravy sa zamerala na princípy dobrej 
správy. Jednu z najpodnetnejších prednášok 
predniesol profesor Frank Orton, niekdajší 
švédsky sudca a bývalý ombudsman pre ľudské 
práva v Bosne a Hercegovine, ktorý svojím 
pútavým rozprávaním o inštitúte ombudsmana 
poukázal na potrebu a nenahraditeľnosť 
verejného ochrancu práv.



Matej Ďuríček: 
Vo svete biznisu sa oplatí  
poznať hodnoty Japoncov, 
aj ich spôsoby

Bakalársky stupeň štúdia ukončil v Bratislave na Fakulte managementu 
Univerzity Komenského. Už počas neho stihol využiť možnosť vycesto-
vať v rámci programu Erasmus a strávil semester v Osle. O rok a pol sa 
do Nórska vrátil, ale už ako plnohodnotný študent magisterského štú-
dia. Aktuálne študuje biznis, vstrebáva japonský jazyk a kultúru v jednom 
z najväčších miest v Japonsku – v Nagoji. 

študenti UK majú možnosť v rámci programu erasmus stráviť semester 
v štátoch európskej únie, na Islande či v lichtenštajnsku, avšak mimo 
európy sa nedostanú. ako to bolo v tomto ohľade na škole v osle?

Zoznam škôl, ktoré som si mohol pre svoj výmenný pobyt v Nórsku zvoliť, 
bol oveľa bohatší ako ten, z ktorého som mal možnosť vyberať si na Slovensku. 
Cestovať sa v podstate dá do celého sveta – od USA, Mexika a Brazílie cez Eu-
rópu a Južnú Afriku až po Čínu, Indiu, Japonsko či Austráliu. Spolužiaci z môjho 
programu sú momentálne rozlezení po celom svete a je zaujímavé sledovať ich 
zážitky, či už cez sociálne siete alebo prostredníctvom priamej komunikácie.

Prečo si sa rozhodol práve pre Japonsko? Predsa len pre našinca je 
to veľká neznáma a len tak hocikto by sa neodvážil tam ísť sám „na 
vlastnú päsť“.

Japonsko ma už dlhú dobu lákalo. Jednak kvôli kultúre a bohatej histórii 
krajiny, jednak práve kvôli tomu, čo si spomenul – je to pre nás dosť neznáma 
krajina. Ja však rád objavujem nové veci a spoznávam nové krajiny a ľudí. 
Preto hneď, ako som uvidel Japonsko na zozname, vybral som si ho ako 
svoju najvyššiu prioritu na výmenný semester. Navyše, ako niekto, kto plánuje 
v budúcnosti robiť vo svete biznisu, si myslím, že poznatky o tom, akí Japonci 
sú, aké hodnoty vyznávajú a akým spôsobom s nimi treba jednať, sa môžu 
hodiť. Veď Japonsko je jednou z najväčších svetových ekonomík a hlavne 
v technologických a IT oblastiach sa tu točia veľké peniaze.

aké boli tvoje prvé pocity, keď si sa ocitol v nagoji, v jednom z najväč-
ších miest v Japonsku?

Oproti Tokiu je Nagoja menej rušná, no stále v nej človek zažíva atmosféru 
japonského veľkomesta. Takže opäť raz centrum plné svetiel, veľkoplošných 
obrazoviek na budovách a klasických japonských animácií. Ubytovanie však 
mám v časti, ktorá je veľmi pokojná. Tým pádom mám možnosť zažiť Nagoju 
aj z tejto stránky. Je tu vidno dobre zvládnutú kombináciu moderného a tra-
dičného dizajnu.

Priblíž nám školu, ktorú aktuálne navštevuješ.
Nagoya University of Commerce and Business je súkromná škola, hodnote-

ná ako tretia najlepšia biznis inštitúcia v Ázii. Škola má dva kampusy. Ten, v kto-
rom študujem ja, je čisto pre MBA (Master of Business Administration, pozn. 
aut.), Executive MBA a Global Leader Program študentov. Druhý, ktorý je mimo 
mesta, je obrovský a ponúka biznis programy pre bakalárskych študentov. 

študuješ na súkromnej škole. Je to drahé?
V rámci výmenného programu je štúdium zdarma. Školné musí byť zaplate-

né len na domácej inštitúcii, no tam to mám pokryté v rámci štipendia, ktoré 
som dostal priamo od školy v Nórsku za študijné výsledky. Bez neho by som 
si školu bez napr. nejakej pôžičky dovoliť nemohol.

si v Japonsku viac než mesiac. Čo ty a japončina? tykáte si?
Japončinu som študoval predtým v rámci voliteľného predmetu na FM UK 

v Bratislave. V tomto kurze sme prešli základmi a mierne pokročilými vecami, 
no keďže som nemal možnosť japončinu nejako využívať, dosť som toho po-
zabúdal. To, čo som si zapamätal, mi však dosť pomohlo pri bežných veciach, 
keďže Japonci, pre mňa prekvapivo, veľmi po anglicky nerozprávajú. Navyše 
máme v škole kurz japončiny a takisto sa mi podarilo dostať sa do kontaktu 
s jedným pánom, ktorý nám ponúkol súkromný kurz zadarmo.

a japonské znaky?
Katakana a hiragana (dve slabikové abecedy v japončine; hiragana na ja-

ponské slová, katakana na slová cudzieho pôvodu, pozn. autora) mi problé-
my nerobí, Kanji (znaky) áno. Tie sa učím sám vo voľnom čase.

študoval si na slovensku, v nórsku a momentálne v Japonsku. máš 
možnosť porovnať systém školstva v jednotlivých štátoch. v čom sa 
od seba líšia najviac? napr. prístup učiteľov, vedenie prednášok, ná-
ročnosť štúdia atď.

Čo sa týka náročnosti, až taký veľký rozdiel tam nevidím – niektoré pred-
mety ti sadnú, inými sa nejako prederieš, ale v zásade je to to isté. Vzťah uči-
teľ – žiak sa mi však v Nórsku a Japonsku zdá priateľskejší a viac „vyrovnaný“.

študentské roky v bratislave si strávil na internátoch v mlynskej doline. 
Približne každý vie, v akých podmienkach sa tam býva. ako je to so 
študentským ubytovaním v Japonsku?

Kvalita ubytovania je neporovnateľná. Bývam sám vo veľkej izbe s king-size 
posteľou, vlastnou kúpeľňou a WC a moderným vybavením. Ubytovací kom-
plex má asi 3 roky a je v ňom zhruba 40 izieb. V ňom máš prístup napríklad 
aj do kinosály, konferenčnej miestnosti a malého fitnescentra. Od utorka do 
soboty nám tu takisto pripravujú raňajky vo forme menších švédskych stolov. 
Samozrejme, cena internátu je tiež neporovnateľná s Mlynskou dolinou.

Japonci sú známi tým, že milujú rôzne hI-teCh „vychytávky“, s ktorými 
sa bežný slovák nedostane do styku. stretol si sa aj ty s niečím takým? 
Či už v rámci internátu, školy či priamo v meste.

To teda. Už len japonská elektronická toaleta je zážitok sám o sebe. Ďalšia 
veľmi zaujímavá vec v kúpeľni – pred tým, ako sa ideš sprchovať, si môžeš 
zapnúť funkciu, ktorá začne striekať veľmi jemné horúce kvapky zo stropu 
a kúpeľňu týmto spôsobom zvlhčí a vyhreje asi na 35 °C. Tiež mikrovlnka, 
ktorá si sama určí čas, poprípade ultrarýchly sporák, ktorý registruje, či na 
zapnutej platničke niečo je – to som ešte nikdy nevidel.

navštívil si už aj klasickú japonskú reštauráciu? bolo to v niečom iné?
Okrem bistier som mal som možnosť navštíviť sushi reštauráciu. V tejto 

reštaurácii bola iná hlavne komunikácia kuchár – hosť, keďže kuchári sú 
v strede a sedí sa okolo. Oproti európskym reštauráciám je obsluha v Ja-
ponsku tiež hlučnejšia, čo sa týka vítania hostí. Stačí vojsť do reštaurácie 
a celý personál skríkne „Irrashaimase!“, čo v tomto kontexte znamená 
„Vitajte!“. Pri odchode zase personál poďakuje za návštevu. V Japonsku platí 
zásada „zákazník je boh“, a tak sa k zákazníkom aj správajú – a to nie len 
v reštauráciách.

Ľuboš Chovan, študent FiF UK
rozhovor je krátený, v plnom rozsahu si ho môžete prečítať na 

www.webjournal.sk.
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Už Jonathan Swift tvrdil, že najlepšími lekármi sú doktor Stried-
my, doktor Pokojný a doktor Veselý. Keď však títo páni zlyhajú, pri-
chádzajú na rad práve ľudskí odborníci. Nielen o tom, čím všetkým 
si musí medik prejsť, aby sa stal lekárom, sme sa porozprávali so 
študentkou šiesteho ročníka Lekárskej fakulty UK Hanou Filovou.

začnime pekne po poriadku. Prečo si sa rozhodla práve pre štúdium 
medicíny?

Pôvodne som chcela ísť na veterinu, ale keď som sa začala pripravovať 
z biológie a chémie, tak som si povedala, že si dám prihlášku aj na medicínu. 
Skúšala som aj zubné lekárstvo, ale tam ma nezobrali, takže z toho všetkého 
mi nakoniec vyšla práve medicína. Vôbec však svoje rozhodnutie neľutujem.

Keď si nastúpila do prvého ročníka na lekárskej fakulte UK, splnili sa 
tvoje očakávania? 

Spočiatku som bola, ani nie sklamaná, skôr zmätená, lebo som zrazu mala 
veľa učenia. Predtým som nebola zvyknutá sa veľa učiť, takže prvé dva roky 
boli pre mňa dosť kritické. Jednoducho som nevedela, ako mám zvládať tie 
kvantá kníh. Ale po tomto „skrate“ som sa dala dokopy a už s tým nemám 
problém. Čiže, najnáročnejšie boli pre mňa prvé dva ročníky, vtedy som aj 
uvažovala, že odídem zo školy, ale našťastie som to nakoniec zvládla.

Kedy si sa prvýkrát dostala ako medička k praxi? 
Praxovať sme začali v treťom ročníku na internej medicíne a chirurgii. Po 

tomto ročníku sme už mali aj letnú prax v nemocnici. 

aký bol prechod zo školského do reálneho medicínskeho prostredia? 
Prekvapilo ťa na ňom niečo?

Skôr by som povedala, že to bolo pre všetkých niečo lepšie. Mali sme 
viac voľnosti a mohli sme si vyskúšať aj prácu s pacientmi, z čoho sme boli 
spočiatku všetci dosť nervózni. Zrazu sme k nim chodili a začali sme sa ich 
vypytovať, ani sme spočiatku nevedeli na čo poriadne. Mali sme taký zoznam 
s otázkami, na čo všetko sa máme pýtať, čo vyšetrovať, ale postupne sa to 
tak zautomatizovalo. Teraz, keď mám prísť k pacientovi, tak už nie som vôbec 
nervózna. 

ako vás počas praxe vnímali lekári a zdravotné sestry? snažili sa vám 
pomôcť a všetko vysvetliť?

To bolo individuálne, niektorí boli veľmi ochotní a pri niektorých som zas 
mala pocit, že tam otravujeme. Predsa len, lekári, ktorí nás mali učiť, mali 
dosť aj svojej roboty. Na niektorých oddeleniach to bolo výborne spravené, 
mali sme tam aj seminár aj doktora, ktorý sa len nám venoval, ale častokrát sa 
stalo, že nám bol z oddelenia pridelený človek, ktorý ani poriadne nevedel, 

čo má s nami robiť. Najlepšie podmienky sme mali na pediatrii a naopak, na 
chirurgii bol najväčší chaos. Rovnako individuálne to bolo aj pri pacientoch. 
Niektorí ľudia boli veľmi radi, že sa majú s kým porozprávať, ale pri iných sme 
sa stretli s negatívnejším postojom.

Ktorými oddeleniami si si počas celého štúdia prešla?
Okrem internej a chirurgie sme prešli neurochirurgiou, urológiou či plas-

tickou chirurgiou. Postupne sme sa prepracovali k psychiatrii a infektológii. 
Neskôr sme sa dostali aj na gynekológiu a onkológiu. Myslím si, že sme zhru-
ba prešli všetko.

Ktoré oddelenie sa ti zdalo z emocionálnej alebo psychickej stránky 
najnáročnejšie? 

Onkológia nebola príliš príjemná, ale tam sme boli pomerne málo. Za ťažké 
oddelenia považujem detské kardio a celkovo, všetky detské špecializované 
oddelenia, kde ležia ťažkí pacienti, ktorí nemajú príliš dobrú prognózu.

teraz sa zas vráťme ku škole. tento rok končíš štúdium. väčšina študen-
tov skladá štátne skúšky v máji. Kedy a ako štátnicujú budúci lekári?

Mne sa začínajú prvé štátnice už o tri týždne, čiže v novembri. Šiestaci 
majú štyri štátnice plus obhajoba diplomovej práce. Štátnice sú z pediatrie, 
gynekológie, chirurgie a internej. Funguje to tak, že máme najskôr niekoľ-
kotýždennú predštátnicovú prax. Napríklad z pediatrie máme osem týždňov 
praxe, potom máme dva týždne na učenie a nakoniec sú štátnice. Dá sa teda 
povedať, že štátnicujem celý šiesty ročník, ale s tým, že iné skúšky nemám.

Kam teraz povedú tvoje kroky? ako bude ďalej prebiehať tvoje vzde-
lávanie? 

Keď medik skončí, je z neho zatiaľ taký polovičný lekár. Nemôže si ešte 
otvoriť vlastnú prax. Musí najskôr pracovať v nemocnici, kde si robí atestácie 
pod dohľadom skúseného lekára. Musí si odrobiť určitý počet rokov, získať 
skúsenosti a nakoniec zložiť atestačné skúšky. Celý tento proces trvá približ-
ne päť rokov. Po tých piatich rokoch je už z človeka atestovaný lekár, teda 
získa odbornosť, a následne si môže otvoriť vlastnú ambulanciu. 

na čo by si sa chcela špecializovať v rámci medicíny?
V poslednom čase rozmýšľam najmä nad pediatriou. A na druhej strane 

si zas neviem predstaviť, že by som mala pracovať na patológii. Mali sme aj 
také predmety ako Patologická anatómia a Súdne lekárstvo, počas ktorých 
sme si skúšali určovať príčinu smrti, keď nebola známa, alebo tam boli ne-
zrovnalosti alebo išlo o násilnú smrť. A už len vidieť tam mladého človeka, 
bolo dosť ťažké.

myslíš si, že ešte stále panuje v spoločnosti názor, že mať doma lekára 
znamená určitú spoločenskú prestíž pre rodinu?

Ja si myslím, že áno. Aj keď väčšinou tí ľudia, ktorí ho doma nemajú, radi 
nadávajú na doktorov, ale ja som si istá, že každý z nich by chcel mať aspoň 
jedného lekára v rodine. Osobne tiež nemám žiadneho a teraz, keď končím, 
by som aj bola rada, keby nejaký bol. 

Dokáže sledovať študentka medicíny ešte filmy alebo seriály z lekár-
skeho prostredia?

Sledovala som Doktora Housa a rada si pozriem aj film z lekárskeho pro-
stredia. Niežeby som túto tému vyhľadávala, ale keď niečo také čítam alebo 
pozerám, tak už mám takú deformáciu, že začnem analyzovať, či to robia dob-
re a ako by som ja postupovala. A to sa prejavuje aj bežnom živote. Stačí, keď 
mi niekto začne rozprávať o svojom probléme s vyrážkou či o chorobe. Vtedy 
mám veľký problém, aby som sa ho nezačala veľa vypytovať a neurčovať na 
základe odpovedí diagnózu a postup liečby. Samozrejme, niektorí to môžu 
zobrať, že také vypytovanie nie je slušné, ale ja to beriem z profesionálneho 
hľadiska. Takže v takýchto prípadoch sa naozaj musím veľmi ovládať. Ale zas 
na druhej strane, čím som staršia, tým viac za mnou chodia príbuzní a známi 
a sami sa ma pýtajú na názor, keď sa im niečo nezdá. 

momentálne sa nachádzame v prechodnom chrípkovom období. ako 
ho čo najlepšie zvládnuť?

Základom je umývať si ruky, najmä keď ideme z električky alebo celko-
vo z dopravných prostriedkov. Čiže je potrebné dodržiavať zvýšenú hygienu. 
A keď je už človek chorý, mal by ostať doma, aby chorobu nerozširoval. Viem 
ale, že toto je celkom ťažké dodržiavať. 

Ivana štefúnová, študentka FiF UK
Foto: hana Filová, súkromný archív

„Nie som zvedavá,  
len mám sklon určovať 
každému diagnózu.“
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Úspech študentov LF UK  
na medzinárodnej vedeckej  
konferencii v poľskom Gdansku

Od 23. do 25. mája 2013 sa konala 
21. Medzinárodná študentská vedecká 
konferencia pre študentov a mladých 
doktorov (21st International Student 
Scientific Conference for Students 
and Young Doctors – ISSC) v poľskom 
Gdansku. Lekársku fakultu UK repre-
zentovali Tomáš Baka a Lenka Šlapá-
ková prácou: „Remodelling of the aorta 
in experimental models of L-NAME- and 
24-hour illumination- induced hyper-
tension“, ktorá získala druhé miesto 
v sekcii „Basic Science“. Práca vznik-
la pod odborným vedením školiteľov 
prof. MUDr. Fedora Šimka, CSc., FESC, 

a MUDr. Kristíny Repovej z Ústavu pato-
logickej fyziológie LF UK. Práca je sú-
časťou výskumnej úlohy VEGA, ktorej 
principiálnym riešiteľom je prof. Šimko.

Univerzita medicíny v Gdansku, ktorá patrí 
medzi najstaršie a najväčšie v Poľsku, sa 
stala každoročným dejiskom Medzinárod-
nej študentskej vedeckej konferencie pre 
študentov a mladých doktorov, ktorá sa 
tento rok konala už po 21. raz. Vysokú me-
dzinárodnú prestíž konferencie podmieňoval 
veľký počet súťažných prác z renomovaných 
svetových pracovísk. Počas troch dní kon-
ferencie sa odprezentovalo vyše 150 prác 
v 10 samostatných sekciách. 

Našu prácu sme prezentovali v sekcii „Ba-
sic Science“, kde v konkurencii 23 prác 
získala 2. miesto. Práca vzbudila pozornosť 
nielen odbornej poroty, ale aj obecenstva, 
o čom svedčila vyše 10-minútová diskusia 
poroty i pléna. Hlavným odkazom práce bola 
skutočnosť, že fibrotická prestavba perifér-
nych orgánov v podmienkach hypertenzie 
závisí od typu hypertenzného stimulu. Prá-
ca prezentovaná v Gdansku bezprostredne 

Medzinárodná 
konferencia 
viceprezidentov 

ELSA
v Bratislave

The European Law Students´ Asso-
ciation (ELSA) je nezávislou organizáciou 
združujúcou viac než 38 000 študentov z 
rôznych krajín, ktorí sa chcú popri štúdiu 
aj sami zdokonaľovať, stretnúť množstvo 
nových ľudí, trošku sa priblížiť akademickej 
činnosti, zúčastniť sa na rôznych seminá-
roch, konferenciách alebo iných aktivitách. 
ELSA Slovenská republika sa už dlhé roky 
snaží tieto možnosti poskytnúť aj na našich 
právnických fakultách. Čo sme tu však už 
dlhú dobu nemali, bola možnosť pochopiť 
na vlastnej koži, čo znamená „international 
event“.

Jedinečnou príležitosťou sa stala organi-
zácia projektu „Key Area Meeting“, ktorý je 
vlastne prestížnou medzinárodnou konferen-
ciou viceprezidentov ELSA. Je organizovaná 
raz ročne a tento rok sa Slovensku podarilo 
stať sa usporiadateľskou krajinou.

Po intenzívnej dvojmesačnej príprave 
a plánovaní sa začiatkom septembra stretlo 
v Bratislave viac než 60 funkcionárov z ce-
lej Európy. Počas štyroch dní bol pre nich 
zabezpečený bohatý akademický program 
zahrňujúci mnoho tréningov, workshopov 
a prednášok. Konferencia sa odohrávala vo 
vynovených priestoroch Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského. Témami boli kľúčo-
vé oblasti činnosti ELSA, dlhodobé projek-
ty, ale aj nové návrhy na rozvoj vzdelanosti 
mladých právnikov. Do popredia diskusií sa 
dostal najmä projekt organizovaný v spolu-
práci s Radou Európy. Jeho cieľom je zdoku-
mentovať „Online hate speech“ v členských 
štátoch ELSA a vytvoriť určité závery v danej 
oblasti, ktoré by sa následne prezentovali 
na záverečnej konferencii v Osle. Takýmto 
spôsobom budú študenti práva nápomoc-

ní samotnej Rade Európy v riešení tejto 
problematiky. Nezabudlo sa ani na prípravu 
rôznych národných a medzinárodných kon-
ferencií, letných škôl práva, ale aj menších 
seminárov s mnohými významnými medziná-
rodnými hosťami. Jedným z kľúčových pro-
jektov ELSA International sú aj Simulované 
súdne spory, ktoré v súčasnosti prechá-
dzajú iba kozmetickými zmenami, pretože 
už dlhodobo pri nich ELSA spolupracuje 
s celosvetovo uznávanými odborníkmi nie-
len z právnej teórie, ale aj praxe. Trochu 
smutným pre nás však ostáva fakt, že sme 
v minulom akademickom roku na Slovensku 
nedokázali poskladať ani jeden tím, ktorý by 
nás na nich reprezentoval. Diskutovalo sa aj 
o študentských stážach, ktorých množstvo, 
kvalita a rôznorodosť stúpa každým rokom. 
Jednotlivé národné skupiny ELSA pri ich 



Vyhral aj náš 
študent

Do druhého ročníka súťaže Slovak 
Press Photo sa tento rok zapojilo až 139 
fotografov s takmer osemsto prácami. 

Je dobrá fotografia v printových mé-
diách minulosť? Alebo odkedy svet pozná 
digitál, je akákoľvek dobrá fotografia len 
spomienkou na časy dávno minulé? Klasi-
ci vravia, že dobré je len to, čo sa zrodilo 
na negatíve, ale súťaž Slovak Press Photo 
dáva aj inú odpoveď. Ceny vyhlasovali 23. 
októbra 2013 v Zrkadlovej sieni Primaciál-
neho paláca v Bratislave vyše dvoch ho-
dín, takže oceňovať bolo čo!

Samostatnou kategóriou boli Mladí fo-
tografi do 25 rokov a študenti fakúlt žur-
nalistiky. Porota sa síce rozhodla, že prvé, 
druhé ani tretie miesto za samostatnú 
fotografiu neudelí, ale za sériu fotografií 
rozdala všetky ceny. Tretiu cenu si odnie-
sol Peter Kováč, študent 3. roka štúdia 
na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského za sériu fotografií 
Biela Sobota. 

Porota rozhodovala aj v kategóriách 
Aktualita, Portrét, Každodenný život, Re-
portáž, Životné prostredie, Šport, Svet 
umenia a šoubiznisu. Udelila aj Grant Bra-
tislavy, hlavnú cenu Grand Prix a cenu za 
celoživotný prínos slovenskej fotožurnalis-
tike, ktorú dostal niekdajší fotograf TASR 
Drahotín Šulla.

Na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov 
víťazných fotografií Slovak Press Photo si 
prítomní minútou ticha uctili tiež pamiatku 
nedávno zosnulého Tibora Huszára, ktorý 
bol predsedom poroty. 

Tak ako víťazné fotografie vlaňajšieho 
ročníka súťaže Slovak Press Photo pu-
tujú po výstavách po celom svete, tak sa 
na svoju cestu k divákom čoskoro vydajú 
aj tie tohtoročné. Ako skonštatovala Jana 
Garvoldtová, riaditeľka súťaže, radostnou 
správou je, že o tento ročník bol väčší záu-
jem než o prvý, vlaňajší, a zúčastnilo sa na 
ňom viac autorov s väčším počtom fotogra-
fií. Dúfajme teda, že o našich fotografoch a 
ich dielach ešte počuť budeme.

Peter Kubínyi, študent FiF UK

zabezpečovaní spolupracujú so širokým 
spektrom spoločností a organizácií, ako sú 
advokátske kancelárie, podniky, štátne ale-
bo európske úrady, vedecké ustanovizne 
a mimovládne organizácie. 

Už počas workshopov sa niekoľko slo-
venských účastníkov dotklo tejto medzi-
národnej atmosféry, prispelo do diskusií 
a pochopilo, že štúdium, odborná činnosť 
a konferencie nemusia byť vždy nezaujíma-
vé a stereotypné. Tento fakt sa potvrdil aj 
na kultúrnej časti programu, v rámci ktorej 
sme navštívili tradičnú slovenskú reštau-
ráciu, zúčastnili sa na odbornom výklade 
o Bratislave a jej historickom centre, na-
vštívili prestížnu medzinárodnú advokátsku 
kanceláriu a najmä spoznali mnoho ambi-
cióznych a šikovných mladých ľudí, ktorým 
sme na oplátku prezentovali Slovensko ako 
mladú, príjemnú a modernú krajinu v srdci 
Európy.

Ohlasy na samotnú konferenciu boli 
veľmi pozitívne, a preto si myslím, že čím 
viac podobných podujatí bude Slovensko 
hostiť, tým viac sa zviditeľní v Európe, štu-
denti získajú medzinárodné skúsenosti, 
a tým sa naša krajina stane konkurencie-
schopnejšou. Preto patrí veľká vďaka naj-
mä Bratislavskému samosprávnemu kraju 
a PricewaterhouseCoopers Slovensko, 
ktorí sa nebáli vynaložiť finančné prostried-
ky na rozvoj týchto dôležitých cieľov. Zhr-
nul by som to asi takto: „ELSA Slovenská 
republika urobila malý krok na ešte dlhej 
ceste k international society“.

matej sadloň, vedúci organizačného tímu 
Key area meeting bratislava,  

študent PraF UK

nadväzuje na prácu, ktorá v roku 2012 vyhrala 
1. miesto v Patofyziologickej sekcii na 7. Me-
dzinárodnom kongrese študentov medicíny 
v Novom Sade (7th International Medical Stu-
dents` Congress in Novi Sad, 2012). 

Naše odborné vystúpenie bolo dôstojnou 
reprezentáciou Lekárskej fakulty UK a Uni-
verzity Komenského v Bratislave. 

lenka šlapáková a tomáš baka,  
študenti lF UK
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Fotografie z víťaznej série 
„Biela Sobota“ od Petra 

Kováča, študenta 3. roka štúdia 
žurnalistiky.
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Výmenný pobyt 
bratislavských a košických 

budúcich farmaceutov

Dňa 22. októbra 2013 si dal Slovenský 
spolok študentov farmácie (SSŠF) v spolu-
práci so Slovenskou lekárnickou komorou 
opäť záležať na tom, aby sa o svojom zdra-
votnom stave dozvedelo čo najviac ľudí. 

Išlo o akciu pod názvom Vzdelaný štu-
dent, v rámci ktorej si mohli dať študenti, 
učitelia, pracovníci univerzity, ale aj oko-
loidúci ľudia nechať zmerať tlak, pulz, od-
vážnejší, ktorí sa nebáli pichnutia lancetou 
do prsta, aj hladinu glukózy a cholesterolu 
v krvi. Na záver sa stanovoval BMI – index 
telesnej hmotnosti, pri ktorom sa berie do 
úvahy pomer váhy a výšky.

Cieľom projektu 
bolo zvýšiť zdra-
votné povedomie 
v oblasti kardio-
vaskulárnych chorôb, keďže tieto ochore-
nia sú u nás, bohužiaľ, čím ďalej, tým čas-
tejšie. Vyšetrenia sa konali vo vestibule FaF 
UK, spomedzi študentov, ktorí boli pred 
meraniami zaškolení, sa na Vzdelanom 
študentovi aktívne podieľali Matej Borza, 
Martin Dragún, Vierka Dušková, Lenka Gaj-
dárová, Amália Jakabová, Alena Kellnerová, 
Janka Leskovská, Petra Straková, Šarlo-
ta Longauerová a Lucia Matúšková, ktorá 

podujatie organizovala.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfa-

me, že nás podporia aj pri ďalších poduja-
tiach. Za podporou projektu stojí Slovenská 
lekárnická komora.

amália Jakabová, študentka FaF UK
Foto: archív ssšF

Na Hlavnej stanici v Bratislave sme 10. ok-
tóbra privítali päticu študentov farmácie 
z Univerzity veterinárskeho lekárstva a far-
mácie v Košiciach. Išlo o zástupcov Spolku 
košických študentov farmácie (SKŠF) (Lukáš 
Jaroščiak, Zuzana Fedorová, Veronika Ihná-
tová, Diana Kababiková, Anna Kostková), 
ktorým sme sa počas nasledujúcich troch 
dní rozhodli ukázať krásy našej fakulty, pri-
blížiť im systém štúdia u nás, porovnať naše 
študijné programy a v neposlednom rade po-
zrieť si aj čo-to z hlavného mesta.

Košičania mali hneď po príchode možnosť 
vyskúšať si, ako u nás vyzerá laboratórne 
cvičenie z predmetu analýza liečiv. Dostali 
miesto v laboratóriu, vzorky a možnosť pre-
veriť svoje schopnosti. Doc. RNDr. Želmíra 
Bezáková, CSc., ich oboznámila s tým, ako 
funguje výučba v Bratislave a čím sa odlišu-
je od tej košickej. Členov košickej delegá-

cie sme ubytovali v Mlynskej doline a večer 
sme sa všetci vybrali na Beániu vysokých 
škôl, a tak sa, samozrejme, do neskorých 
nočných hodín porovnával aj študentský ži-
vot. Na druhý deň si mohli za výkladu RNDr. 
Kláry Gardavskej, CSc., prezrieť laboratóriá 
farmaceutickej technológie a večer ich zno-
vu čakala atmosféra Mlynskej doliny. V so-
botu sme využili vydarené počasie, prešli sa 
uličkami Starého mesta a vybehli na Slavín 
pokochať sa nádherným výhľadom. Pre-
hliadka sa skončila v Horskom parku. Napo-
kon sme sa rozlúčili s vidinou, že o týždeň sa 
znovu vidíme, tentoraz v metropole východu.

Pre košických farmaceutov to bola pre-
miéra v organizovaní takejto výmeny a 17. 
októbra ponúkli nám, svojím kolegom, sku-
točne zaujímavý program. Slovenský spolok 
študentov farmácie reprezentovali Zuzana 
Želinská, Veronika Mitašová, Janka Kaka-
lejčíková, Ivana Balačinová a Michal Radik. 
Spoločný čas v Košiciach sme strávili pre-
hliadkou výučby veľkej časti ich predmetov. 
Nazreli sme na Katedru mikrobiológie a 
imunológie vďaka prof. MVDr. Jurajovi Pist-

lovi, PhD., doc. MVDr. Zuzana Kostecká, 
PhD., nám predstavila Pavilón chemických 
disciplín a vo Farmaceutickom pavilóne nás 
na cvičení z farmaceutickej technológie 
privítala Mgr. Štefánia Megyešiová. Pekný 
večer sme zažili v spolkovej miestnosti, po-
rozprávali sa o študentskom živote, plánoch 
budúcich, pripili sme na ďalšie spoločné 
chvíle a svetlú budúcnosť slovenskej farmá-
cie. Zásluhou profesionálnej sprievodkyne 
sme spoznali mesto, jeho najkrajšie zákutia 
a históriu.

Utvrdili sme sa, že dobrá spolupráca a vý-
meny nemusia byť v zásade len medzi za-
hraničnými krajinami, že východ a západ si 
navzájom majú čo ponúknuť. Celý projekt 
výmeny sa mohol uskutočniť za podpory 
Slovenskej lekárnickej komory, Slovenského 
spolku študentov farmácie, Spolku košických 
študentov farmácie a vedeniu oboch fakúlt.

michaela barkociová (časť v bratislave), 
Janka Uhliariková (časť v Košiciach),  

študentky FaF UK 
Foto: archív sKšF

Vzdelaný študent
alebo 
biochemické
merania
na FaF UK



Keď kalendár na liste určenom mesiacu 
október aktuálne informoval o dvadsiatom 
treťom dni v mesiaci a hodinky nasmero-
vali svoje ručičky na štvrtú hodinu, zišli sa 
študenti prevažne Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského (FiF UK) v priestoroch 
Moyzesovej siene. Čo ich tam prilákalo? 
Nič iné, ako už tradične zabehnuté Akade-
mické dni – Dies Academicus.

Moyzesovu sieň zaplnila fantázia 
a spev
Hlavný program sa niesol v znamení ume-

nia rôznych druhov. Najčastejšie sme mali 
príležitosť zatlieskať práve speváckym talen-
tom, a to konkrétne Denisovi Lachovi, Bar-
bore Blahovej a Jakubovi Víznerovi, Alii El 
hage a Tomášovi Bahelkovi, taktiež študen-
tom Katedry hudobnej vedy FiF UK.

Sklamanie však spôsobila každým dlho 
očakávaná čerešnička na torte, kapela 
RSPM. Vedúci študijného oddelenia a zá-

roveň člen tohto zoskupenia Dano Madarás 
oznámil, že zvyšok skupiny bol na poslednú 
chvíľu odvolaný mimo Bratislavy, a tak nemô-
žu vystúpiť.

Átrium plné umenia najrôznejších 
druhov
Tento chvíľkový zármutok však divákov 

čochvíľa prešiel. Podujatie totiž pokračovalo 
v Átriu FiF UK. Ani tu program nezišiel z ume-
leckých chodníčkov. Nešlo však už o spev, 
skôr o divadlo či ručné práce, ktoré stvorili 
šikovné ruky našich „spoluštudentiek“ a 
„spoluštudentov“. 

Predstavilo sa nám divadlo ActofKAA i 
Adriana Adamovská a Daniela Pavlíková 
s vlastnou výtvarnou tvorbou. Okrem toho 
sme mali možnosť zakúpiť si alebo aspoň 
obdivovať veľké množstvo stánkov s origi-
nálnymi výrobkami, akými sú šperky, dopln-
ky, ale i šály či čiapky. Neostalo však iba 
pri pozorovaní. V bohatej ponuke programu 

boli aj rôzne „workshopy“, v ktorých sme si 
mohli zaujímavé druhy umenia aspoň tro-
chu osvojiť.

Veľkým lákadlom tejto časti podujatia boli 
nepochybne knihy, predávané v jednom zo 
stánkov. A nie len tak hocijaké. Staré knihy 
za symbolické jedno euro! Tento „mini“ anti-
kvariát bol neustále preplnený zvedavcami, 
najmä milovníkmi literatúry. Na svoje si však 
prišli aj príležitostní detskí návštevníci, o kto-
rých bolo kreatívne postarané v detskom 
kútiku.

Čo na záver?
Snáď iba toľkoto: príďte túto výnimočnú 

udalosť a tradíciu našej Filozofickej fakulty 
UK, Dies Academicus – Akademické dni, 
podporiť aj o rok!

natália mrázová, študentka FiF UK
Foto: © viktória oroszová

Dies Academicus – tradícia pokračuje
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Literárny fond aj v tomto roku vyhlá-
sil výsledky ocenenia významných 
knižných publikácií v oblasti prírod-
ných a spoločenských vied. Cenu 
Literárneho fondu v sekcii biologic-
kých a lekárskych vied za rok 2012 
získala vysokoškolská učebnica 
s názvom Lekárska biochémia. Cena 
bola odovzdaná na slávnostnom za-
sadnutí v Zichyho paláci dňa 19. sep-
tembra 2013. 

Vysokoškolská učebnica s názvom LE-
KÁRSKA BIOCHÉMIA, bola vydaná vo Vy-
davateľstve Osveta v roku 2012 v 1. vyda-
ní, ISBN 978 - 80-8063-293-9 v náklade 
3000 kusov, ako prvá slovenská celoštátna 
učebnica biochémie predovšetkým pre po-
slucháčov lekárskych fakúlt. Na Slovensku 
dlhodobo chýbala moderná učebnica bio-
chémie takéhoto typu. Na základe uvede-
ného zistenia, ako aj potrieb a možností 
lekárskych fakúlt bol zostavený kolektív 
autorov z popredných odborníkov bioche-
mických ústavov na Jesseniovej lekárskej 
fakulte UK v Martine (doc. RNDr. Anna 
Drgová, CSc., prof. RNDr. Peter Kaplán, 
CSc., prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., 
doc. RNDr. Peter Račay, PhD.), Lekár-
skej fakulte UK v Bratislave (RNDr. Marta 
Brechtlová, CSc., doc. Ing. Lukáč Halčák, 
CSc., doc. MUDr. Branislav Líška, CSc., 
RNDr. Ján Podhradský †), Lekárskej fakul-
te UPJŠ v Košiciach (prof. Ing. Mária Ma-
reková, PhD., prof. Ing. Juraj Guzy, CSc., 

doc. Ing. Ivan Kron, CSc., RNDr. Ján 
Suržin, CSc. †), Národnom ústave srdco-
vých a cievnych chorôb (prof. MUDr. Ivan 
Pecháň, DrSc. †) a dvoch pracovísk Slo-
venskej akadémie vied, a to Ústavu expe-
rimentálnej endokrinológie (prof. PharmDr. 
Daniela Ježová, DrSc.) a Ústavu moleku-
lárnej fyziológie a genetiky (doc. Ing. Oľga 
Križanová, DrSc.). 

Jej koncepcia a celkový obsah vychá-
dza z dlhoročných pedagogických skú-
seností autorského kolektívu pri výučbe 
študentov medicíny. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti má učebnica vysokú vedeckú 
a odbornú úroveň, pretože čerpá poznatky 
z najnovších vedeckých článkov a učebníc 
z tejto oblasti, ale najmä z vlastnej vedeckej 
činnosti autorov, ktorí patria medzi význam-
ných odborníkov v tejto oblasti na Sloven-
sku.

Učebnica je unikátnym dielom, ktoré 
spája poznatky všeobecnej biochémie 
s detailným pochopením biochemických 
procesov v ľudskom organizme nielen za 
normálnych, ale aj patologických podmie-
nok. Je rozdelená na časť popisu štruk-
túry a vlastností biomolekúl, časť popisu-
júcu metabolické procesy a ich regulácie 
a funkčnú biochémiu vybraných tkanív 
a orgánov. Doterajšie učebnice biochémie 
pripravené najmä v prostredí nelekárskych 
fakúlt nedostatočne popisovali osobitosti 
ľudského organizmu a neumožňovali v do-
statočnej komplexnosti pochopiť bioche-
mické deje ako podklad pre pochopenie 
funkcií v organizme človeka. Učebnica tým-
to tiež vytvára predpoklady pre vysvetlenie 
príčinnej terapie s individuálnym terapeutic-
kým prístupom ku každému pacientovi. 

Učebnica má veľmi dobré a ilustratívne 
grafické spracovanie vo forme farebných 
schém, obrázkov a tabuliek, ktoré uľahčujú 
študentovi rýchlo a didakticky inštruktívne 
sa orientovať v danej problematike. Vzájom-
né prepojenie schém umožňuje študentom 
hlbšie pochopiť nielen vnútrobunkové, ale 
hlavne medziorgánové vzťahy, ktoré v lo-
gickom slede tvoria bázu pre vysvetlenie 
fyziologických, patofyziologických a funkč-
ných vzťahov aj pre využitie u príbuzných 
lekárskych a farmaceutických odboroch. 
V učebnici sa presne dodržiava bioche-
mické názvoslovie a odborné termíny, 
a tak umožňuje jeho pochopenie nielen 
u študentov, ale aj jeho správne využívanie 
v širokej biomedicínskej a klinickej komu-
nite. Učebnica tiež jedinečne poskytuje in-
formácie o biochemických dejoch v ústnej 
dutine, premenách a inaktivácii xenobiotík 
a liekov, a tak kontinuálne prepája vzdelá-
vanie študentov všeobecného, veterinár-
skeho a zubného lekárstva, ale tiež štúdia 
veterinárskej a humánnej farmácie. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutoč-
nosti je učebnica základnou literatúrou 
pre štúdium biochémie nielen pre štu-
dentov lekárskych fakúlt, ale veríme, že 
nájde uplatnenie aj pri výučbe biochémie 
na farmaceutických fakultách, fakultách 
veterinárskeho lekárstva, biomedicíny, ako 
aj príbuzných biochemických odborov na 
iných vysokých školách. V neposlednej 
miere môže byť dobrou pomôckou aj pre 
absolventov spomenutých fakúlt v rámci 
doktorandského a špecializačného štúdia. 

prof. mUDr. Dušan Dobrota, Csc., JlF UK, 
vedúci autorského kolektívu

Foto: © Peter Procházka

Cena Literárneho fondu
 pre Lekársku biochémiu
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Život zasvätený anglickej literatúre
Dňa 23. októbra 2013 nás navždy opustil 

náš dlhoročný kolega, významný slovenský 
anglista, prekladateľ, literárny vedec, peda-
góg prof. PhDr. Jozef Olexa, CSc.

Profesor Jozef Olexa patril k pilierom sloven-
skej anglistiky. Svoj hlboký záujem o literárnu 
vedu prejavil už počas svojho štúdia na Filozo-
fickej fakulte UK, keď jeden semester strávil 
v Prahe na Univerzite Karlovej u profesora O. 
Vočadla, významného českého literárneho 
vedca. Počas doktorandského štúdia sa okrem 
redaktorskej činnosti venoval aj prekladateľ-
skej a vedeckej činnosti. Publikoval niekoľko 
časopiseckých a knižných prekladov (z diela 
E. Hemingwaya, W. Saroyana, S. Andersona, 
R. Kiplinga, A. Huxleyho a i.). Je tiež autorom 
mnohých vedeckých štúdií a knižných doslovov 
(k dielam Ch. Dickensa, J. Galsworthyho D. 
Lawrencea, J. Waina a i.).

Jeho prekladateľskú a vedeckú činnosť 
dopĺňa mnohostranná popularizačná činnosť 
v oblasti anglickej a americkej literatúry. Napí-
sal desiatky článkov a recenzií, v ktorých reago-
val na nové preklady z tejto oblasti, alebo upo-
zornil na významné jubileá dôležitých osobností 
anglosaských literatúr. 

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF 
UK prednášal teóriu anglickej literatúry, an-
glickú literatúru 19. a 20. storočia. Vo svojej 
vedeckej práci sa venoval najmä modernému 
anglickému románu. Je spoluautorom akade-
mickej učebnice anglickej a americkej literatú-
ry (Š. Baštín – J. Olexa – Z. Studená: Dejiny 
anglickej a americkej literatúry, Obzor, 1993).

Galériu jeho vedeckých a publikačných ak-
tivít dopĺňa záujem o shakespearovské štúdiá 
na Slovensku. Pravidelne prispieval, neskôr aj 
ako člen edičnej rady, do Shakespeare Qua-
terly (USA), kde svojimi príspevkami oboha-

coval shakespearovské štúdiá o informácie zo 
Slovenska. Vďaka jeho vytrvalému vedeckému 
bádaniu sa výskum W. Shakespeara obohatil o 
preklad hry Hamlet v biblickej češtine z roku 
1810, ktorého autorom bol M. Bosák. O svo-
jom objave prof. Olexa informoval verejnosť 
v roku 1981. Bol tiež korešpondentom Shake-
speare Data Bank. 

Počas svojej tridsaťročnej pedagogickej 
kariéry profesor J. Olexa ako školiteľ viedol 
desiatky diplomových a doktorandských prác. 
Niekoľkokrát zastával funkciu vedúceho ka-
tedry. Bol tiež členom a neskôr aj predsedom 
Krúžku moderných filológov. Jeho aktívny pro-
fesionálny a vedecký život ukončila vážna cho-
roba, no i napriek nej sa naďalej zaujímal o dia-
nie na svojej katedre a v oblasti literárnej vedy.

Jeho zahraničné aktivity zahrnujú členstvo v 
The Association of Modern Philologists (Chi-
cago), študijné a prednáškové pobyty v Prahe, 
na Columbia University, v Cambridge (Veľká 
Británia), na Univerzite Marburg (Nemecko).

Za zásluhy o rozvoj literárnej vedy, výskum 
anglickej a americkej literatúry na Slovensku, 
pedagogickú vedeckú a publikačnú činnosť 
boli profesorovi Jozefovi Olexovi udelené via-
ceré vyznamenania: Bronzová medaila UK 
(1986), Zlatá medaila FiF UK (1996), Pamätná 
medaila k 80. výr. FiF UK.

S úctou sa skláňame pred celoživotným die-
lom profesora. V osobe prof. PhDr. J. Olexu, 
CSc., odišiel nielen vynikajúci anglista, vedec 
a pedagóg, pokorný služobník vedy, nadšený 
propagátor anglickej literatúry, ale aj láskavý 
a dobrý človek.

Česť jeho pamiatke!

PhDr. mária huttová, Csc.,  
Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK

1. novembra 1929 – narodil sa 
v Spišskom Bystrom
1943 – 1951 – študoval na 
strednej obchodnej škole a obchodnej 
akadémii v Poprade
1956 – absolvoval štúdium anglického 
a ruského jazyka na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave 
1962 – začal doktorandské štúdium 
na SAV
1968 – 1997 – pracoval na Katedre 
anglistiky amerikanistiky FiF UK 
1980 – habilitácia v odbore anglická 
literatúra
1993 – menovaný za profesora na 
Univerzite Komenského
1997 – 2000 – pôsobil na Univerzite 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave
23. októbra 2013 – zomrel v Bratislave

V tomto príspevku si, 
milí čitatelia, povieme nie-
čo o čiarke, ktorá, ako si 
všímam, v mnohých štu-

dentských prácach chýba tam, kde by chýbať 
nemala, prípadne sa objavuje na vskutku nepat-
ričných miestach a pôsobí ako autorský výstrel 
naslepo zapríčinený intuitívnou potrebou rozsie-
vať čiarky v okolí určitých slov. 

Je zaujímavé, že u nás sa chybné použitie, 
resp. nepoužitie čiarky zvyčajne nepokladá za 
tzv. hrubicu, hrúbku či tvrdku, hoci práve toto 
interpunkčné znamienko môže stáť za hlboký-
mi nedorozumeniami. Ak si napríklad prostred-
níctvom elektronickej pošty objednáte ...pizzu, 
ktorá má na vrchu len paradajkový základ so 
syrom a zeleninový šalát, môže sa stať, že vás 
obslúžia ako nekonvenčného zákazníka, ktorý 
obľubuje čerstvú zeleninu priamo na pizzi, a to 
napriek vášmu zámeru objednať pre seba pizzu 
a pre vašu priateľku/priateľa zeleninový šalát. Sa-
mozrejme, v podobných situáciách by ste zrejme 
dostali kontrolnú otázku: Ako to myslíte? Šalát 
na pizzu? Avšak prípadná nedbanlivá odpoveď 

Nie samostatne (namiesto Nie, samostatne) by 
v tomto prípade mohla byť považovaná iba za po-
tvrdenie vašej kurióznej objednávky. Vôbec nezá-
leží na tom, ako často k podobným nedorozume-
niam dochádza, keďže nikdy presne nevieme, či 
si život najbližšie nevystrelí práve z nás. 

Pravda, zmyslom tohto príspevku nie je šíriť 
komunikačnú paranoju, ale upozorniť predo-
všetkým na dve skutočnosti: 1. Pri písaní čiarky 
musíme mať vždy na zreteli to, ako je myšlienka, 
ktorú chceme dať na papier, vnútorne členená, 
ktoré vety sú hlavné, ktoré vedľajšie a ako sa 
jedna na druhú viaže. 2. Adekvátnym používa-
ním čiarky členíme vety tak, aby boli pre čitateľa 
stráviteľnejšie, zrozumiteľnejšie a aby boli pokiaľ 
možno jednoznačné. Pochybiť pri písaní čiarky 
skutočne neznamená dopustiť sa hrubice, ide 
však v istom zmysle o porušenie dohody – ja 
budem písať tak, ako sa patrí, a ty sa budeš 
zaujímať o to, čo píšem, nie o to, či robím pra-
vopisné chyby. Čiarka je vskutku nenápadná, 
niekedy si ju môžeme pomýliť so smietkou na 
monitore, a tak sa, prirodzene, žiada istá miera 
čitateľskej tolerancie. Avšak súčasťou spomína-

nej tichej dohody je, že autor sa na toleranciu 
čitateľa nesmie spoliehať a má poznať základ-
né pravidlá. Nie je tu priestor na podrobný opis 
pravidiel písania čiarky, a preto upozorním iba 
na jedno elementárne pravidlo: vložené vety a 
vsuvky vyčleňujeme, to znamená, že nesmieme 
zabúdať ani na zadnú čiarku. Vrátiac sa k nášmu 
príkladu s objednávkou, čiarka nemá byť použitá 
iba za slovom „pizza“, ale v tomto prípade aj pred 
spojkou „a“. Nenechajme sa zmiasť spojkami 
a tým, čo zvykneme nachádzať v ich okolí – 
dôležitá je syntaktická štruktúra, kostra vety. 
Preto napríklad vo vete Poslali mi pizzu, kto-
rá bola prepečená a chrumkavá a ktorá bola 
bohatá na ingrediencie čiarku pred spojkou 
„a“ nepíšeme, danou spojkou totiž pripájame 
rovnocenné prvky (vetné členy, resp. vedľajšie 
vety) a v takomto prípade čiarka nie je potrebná 
(tak ako nie je potrebná – a to iste všetci vieme – 
vo vete Objednal si pizzu a šalát). 

Na záver by som chcel už iba dodať, že hoci 
je tento text takpovediac chudobný na poučky, 
môže byť informatívnejší, než sa na prvý pohľad 
zdá, treba si len všimnúť, ako je pizza, ktorú ser-
vírujem, skutočne narezaná.               

mgr. marek mikušiak, 
Katedra slovenského jazyka FiF UK

Funkcie interpunkcie: čiarka
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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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Albert Camus: „(tajnička).“

autorka: Daniela Kalaninová
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CU and stU to Cooperate
On 10 October 2013, the leaders of Come-

nius University (CU) and Slovak Technical Uni-
versity (STU) decided to cooperate, mainly in a 
project on the campus of Mlynska dolina in Brati-
slava. Pg 3 

President appointed six new Professors 
from CU
The President of the SR, Ivan Gašparovič, ap-

pointed 35 new Professors on 22 October. Six 
of them are from CU: Marian Adamkov, Roman 
Ďurikovič, Yvetta Macejková, Jozef Mašura, Pa-
vel Mučaji and Pavol Quittner. Pg 3 

From the rector’s Program
- The Rector of CU, Prof. Karol Mičieta, signed 

an agreement of cooperation with the Rector of 
University Innsbruck, Prof. Tilmann D. Märk, on 
21 October.

 - The Rector of CU signed a contract of co-
operation with the Methodology and Pedagogy 
Centre and the Centre for Continuing Education 
of CU on 30 October. Pg 4

slovak archaeologists revealed Interes-
ting Findings
People in the Early Bronze Age in Slovakia 

sacrificed clay figurines of animals instead of 
living animals by breaking their ears, horns and 
feet – this was happening inside their homes. It 
is a unique finding by a team of archaeologists 
led by Prof. Jozef Bátora from the Department 
of Archeology of the Faculty of Arts of CU. Pg 5

World silver in logic for CU’s student
A student of the Faculty of Mathematics, Phy-

sics and Informatics of CU, Jakub Bahyl, won the 
silver in the category of individuals up to 18 years 
old at the 22nd World Puzzle Championship in 
Beijing. Pg 5

CU supports a Project ‘activity Increases 
success’ (azU)
AZU creates a possibility of cooperation be-

tween companies and students on how to get a 
better job. The project is supported by CU and 
STU in Bratislava. Pg 6

briefly
On 28 October, Janet Livingstone has re-

vealed to students of the Centre for Continuing 
Education of CU why the citizens of New York 
call Florida - Grandma and Grandpa’s, California 
- Lalaland and many other interesting facts on in-
dividual states of the U.S. Pg 6

CU grants 
PhD students, young teachers and scientists 

can apply for a CU Grant with their scientific, edu-
cational and art projects by 15 December. Pg 6

We attended two expos
This year, CU participated in two educational 

fairs: The Academy in Bratislava (8 to 10 Octo-
ber) and the Gaudeamus in Nitra (15 to 17 Oc-
tober). Pg 6

Deans of education Faculties Concerned 
about the Quality of Future teachers
The Association of Deans of Education Facul-

ties in the Slovak Republic and the Czech Re-
public, which does not like the amendment of 
the act concerning teachers and specialists, an-
nounced its statement. It criticizes the negative 

impact on Education Faculties and the quality of 
teachers’ preparation. Pg 8

medical Faculty from martin attended re-
searcher’s night 
The Jessenius Faculty of Medicine of CU in 

Martin presented the Simulation Educational 
Centre and current possibilities of functional dia-
gnosis of the respiratory system, which is used in 
the diagnosis of a cough. Pg 8

Few elderly and Women run businesses
Slovakia is a participant in the Global Business 

Monitor for the third year. The Faculty of Man-
agement of CU found out that there is high en-
trepreneurial activity despite below-average busi-
ness conditions in Slovakia. In addition, there is 
low participation of the elderly and women in 
businesses. Pg 9

Centre for Continuing education started a 
new academic year
The University of the Third Age is attended by 

nearly 2,000 students this year, the Language 
and Training Preparation of Foreigners and Ex-
pats has 140 students, foreign language courses 
are   attended by 67 candidates. Pg 9

bratislava legal Forum
The first annual international conference 

‘Bratislava Legal Forum 2013’ took place at the 
Faculty of Law of CU under the auspices of 
Prime Minister, Robert Fico, on 10 and 11 Oc-
tober. The conference highlighted Professor Im-
rich Karvaš, who was an important figure. Pg 14

researchers from CU scored in Japan
Dr Juraj Sedláček and Dr Vladimír Šišovský 

attended the 11th Annual Meeting of Japanese 
Society of Medical Oncology during 29 – 31 
August. Their paper on the importance of psy-
cho-social trauma won in a section for young re-
searchers living outside of Japan. Pg 15

medical Faculty thanked Donors
The Anatomical Institute of the Faculty of 

Medicine of CU organized a meeting dedicated 
to donors of their own bodies for research on 
17 October. Students, teachers and scientists 
thanked them and revealed a memorial plaque. 
Pg 16

euglenids in Central europe
A team from CU, University of Warsaw, 

Charles University in Prague and University of 
Ostrava received a Visegrad grant to research 
euglenids. After gathering samples, they used 
laboratory technics to study them. Pg 16

Czech bioethician about Clinical ethics
Dr Jaromír Matějek from Charles University in 

Prague taught students from the Faculty of Medi-
cine of CU about ethical questions in clinical 
medicine. Pg 17

guest with Pulitzer message
Sig Gissler, a Professor at Columbia Univer-

sity, held a lecture on photography for students 
of journalism and teachers at the Faculty of Arts 
of CU on 30 September. Pg 18

slovak in multilanguage region
Different Departments of CU and other insti-

tutions research the Slovak language and the 
impact of other languages in our region on it. 
Pg 18

In madrid about Dominik tatarka
University Complutense in Madrid organized 

an International Day of Slovak Culture and Lan-
guage on 16 October. Three representatives of 
CU attended this conference. Pg 19

Painting outside
Three students Capková, Sedláček and 

Širáňová got a chance to create an art on a wall 
of a theatre building. Pg 20

Workshop in garden
Students of fine art and theatre organized a 

workshop for a children camp in the Medical 
Garden. Pg 20

20 years of Paralympics
Slovak Paralympics celebrated 20 years on 

12 October. Graduates of CU, M. Mišunová and 
P. Matiaško, were also awarded. Pg 22

employees Competed in tennis
CU members competed in a traditional ten-

nis tournament on 13 September. R. Sysak, K. 
Jesenák and I. Žitňanová are the winners. Pg 23

hikers met in liptov
A Slovak region, Liptov, offered a place for the 

Nature Sport Euro Meet 2013 during 2 and 4 
October. Experts on outdoor sports presented 
their work and practiced mountain climbing, hi-
king and bike hiking. Pg 23

medical students’ success
Students from the Faculty of Medicine of CU, 

L. Šlapáková and T. Baka, represented CU at 
“21st International Student Scientific Conference 
for Students and Young Doctors” in Poland in 
May. Their paper won 2nd place in “Basic Sci-
ence” category. Pg 28

elsa Conference
The European Law Students´ Association met 

in Slovakia this year. 60 members from around 
Europe attended this conference at the Faculty 
of Law of CU. Pg 28

student Won in slovak Press Photo
Among 139 photographers, Peter Kováč, a 

student of journalism at CU, won in a category 
“set” with his “White Saturday”. Pg 29

exchange of bratislava and Košice stu-
dents
Five pharmacy students from Košice vi sited 

Bratislava on 10 October and spend 3 days 
learning about the Faculty of Pharmacy of CU 
and about Bratislava. A week later, five students 
from here visited Košice. Pg 30

biochemical measuring 
The Slovak Association of Pharmacy Students 

organized an event dedicated to health on 22 
October. Students, teachers and employees 
could have pressure, pulse, glucose and choles-
terol measured. Pg 30

academic Days
The Faculty of Arts of CU organized “Dies 

Academicus” – Academic Days for students on 
23 October. Visitors enjoyed singers, musicians, 
art, hand-made products and old books for 1 
euro. Pg 31

lm, mJ
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Program
december

2013

Chanukové 
predstavenie

Organizované predstavenie 

David Ives /

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

Henrik Ibsen / 

Rosmersholm
- konečne klasika!
réžia / R. Ballek
účinkujú / R. Roth, P. Vajdová, 
B. Deák, J. Loj, Ľ. Bukový, 
M. Hronský, N. Puklušová

Peter Quilter /

Ráno po
- sex, láska, rodina - bez 
facebooku
réžia / A. Totiková
účinkujú / D. Košická, D. Ka-
vaschová, D. Žulčák, M. Meľo

Hráme v LOFT ARÉNA

Martin McDonagh / 

Ujo Vankúšik
- čierna komédia, z ktorej tuhne 
krv v žilách
réžia / K. Chlepková
účinkujú / D. Fischer, D. Žul-
čák, O. Culka, L. Dóza, R. Blu-
menfeld, A. Nováková

Hráme v LOFT ARÉNA

Jonathan Larson /

RENT
- kultový broadwayský muzikál
réžia / M. Čičvák
účinkujú / B. Deák, M. Durkáč, 
M. Minichová, J. Slezák, V. Cson-
tos, B. Švidraňová, N. Puklušová, 
K. Greppelová, V. Matušovová, 
T. Palonder a ďalší  

Martin Valihora Quartet feat. 
VIVIAN SESSOMS (USA) /

Jazz v Aréne
- Vivian Sessoms je americká 
speváčka, ktorej reperertoár je 
unikátnym mixom soulu a jazzu 
účinkujú / Michal Bugala (gitara), 
Eugen Vizvári (klávesy), Juraj Griglák 
(bass) a Martin Valihora (bicie)

Viliam Klimáček /

Holokaust
- príbeh, na ktorý by Slovensko 
najradšej zabudlo
réžia / R. Ballek
účinkujú / B. Deák, M. Ondrík, 
Z. Kanócz/E. Borsová, P. Vaj-
dová, R. Poláková, D. Košická, 
Z. Porubjaková, K. Greppelová

Philipp Löhle /

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

Hráme v LOFT ARÉNA

Henrik Ibsen / 

Rosmersholm
- konečne klasika!
réžia / R. Ballek
účinkujú / R. Roth, P. Vajdová, 
B. Deák, J. Loj, Ľ. Bukový, 
M. Hronský, N. Puklušová

Martin Čičvák /

Kukura
- kapitalizmus
réžia / R. Ballek
účinkujú / A. Bárta, J. Oľhová, 
J. Hrčka, M. Prevendarčík, 
M. Hronský, R. Milić, 
M. Pavelková

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

Yasmina Reza /

Boh masakra
- komédia najhranejšej súčasnej 
autorky
réžia / S. Ferancová 
účinkujú / A. Šišková, 
O. Belešová, M. Horňák, 
R. Stanke

Zájazd Trenčín

Giuseppe Verdi /

Falstaff
- priamy prenos predstavenia 
z Metropolitnej opery v New Yorku
réžia / James Levine / Robert 
Carsen
účinkujú / A. Maestri, L. Oro-
pesa, A. Meade, S. Blythe, 
J. J. Cano, P. Fanale, F. Vassallo

David Mamet / 

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

1. 12. 

9. 12. 13. 12. 15. 12. 

17. 12. 18. 12. 19. 12. 20. 12. 

6. 12. 5. 12. 7. 12. 8. 12. 

10. 12. 14. 12. 

16. 12. 

nedeľa
17.00

pondelok
19.00

piatok
19.00

nedeľa
17.00

utorok
19.00

streda
19.00

štvrtok
20.00

piatok
19.00

piatok
19.00

štvrtok
19.00

sobota
19.00

nedeľa
17.00

utorok
19.00

sobota
19.00

pondelok
19.00

P R E M I É R A

Henrik Ibsen:

Rosmersholm
Réžia: 

Rastislav Ballek

Účinkujú: 

R. Roth, P. Vajdová, B. Deák, 

J. Loj, Ľ. Bukový a ďalší

5.12. 2013 o 19.00

P R E M I É R A
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