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Editoriál
Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc. Čas,
ktorý sa nesie v znamení pokoja, radosti,
rodiny. Čas, kedy sa snažíme aspoň na
chvíľu sa zastaviť, zaspomínať si na to,
čo nám odchádzajúci rok priniesol a zaželať si splnenie všetkého, čo si prajeme
v roku nastávajúcom.
V týchto slávnostných chvíľach sa vám
prihováram ako k členom našej veľkej
akademickej rodiny. Pri spoločnom „univerzitnom“ stole sa stretávame v oveľa
väčšom počte, ako je to v prípade našich
rodín doma. Pod ťarchou našich každodenných povinností nám niekedy uniká,
že podstatnú časť svojho života strávime v práci – okolo 10 rokov, denne osem a pol hodiny i viac. Nie je to dostatočný dôvod,
aby sme si vychádzali v ústrety, aby sme boli k sebe úprimní
a priateľskí a aby sme spoločne vytvárali pre seba vyššiu kvalitu
života a spokojné harmonické prostredie? Aby sme sa snažili
potešiť ľudí okolo nás nielen vo vianočnom čase?
Prajem nám, aby sme sa spoločne pričinili o to, že aj v súčasnosti bude čas vianočný časom sviatočným. Aby sme si ho
uctili okrem všetkých tých príjemných a užitočných, ale často aj
zbytočných a nadbytočných vecí z veľkých obchodných centier
aj tým, že si vychutnávame spoločné chvíle v kruhu rodiny či
priateľov, doprajeme si zimnú prechádzku, pozrieme vianočné
rozprávky...
Pred necelým mesiacom vystúpila v aule našej univerzity
nositeľka Pulitzerovej ceny, novinárka Abigail Goldman s prednáškou „Na pravde záleží“. Vnímam to aj ako symbolický odkaz
nadväzujúci na posolstvo, ktoré šíri naša univerzita nielen prostredníctvom vyznania Jána Amosa Komenského o „nepremožiteľnej sile pravdy, ak je vyzbrojená silou poznania“.
V novom roku 2014 spoločne oslávime 95. výročie vzniku
našej najstaršej národnej alma mater, ale aj 25. výročie Nežnej
revolúcie a 10 rokov užívania výhod vyplývajúcich z nášho plnoprávneho členstva v EÚ a najvyššieho stupňa európskej integrácie. Pre študentov, ktorí sa na novembrovej revolučnej premene podieľali, boli sloboda pohybu a cestovania, vymoženosti
používania spoločnej európskej meny či účasť na európskych
študentských a vedeckých programoch i ďalšie výhody nepredstaviteľným snom. Aj ich zásluhou sú našou každodennou realitou. Som hrdý na to, že aj vďaka študentom našej univerzity si
dnes na prahu prvej storočnice najstaršej slovenskej univerzity
môžeme slobodne užívať akademické práva a slobody.
Príchod nového roka je pre nás aj príležitosťou na zamyslenie
sa ako vzdelávať, odovzdávať svoje skúsenosti, zanietiť a vychovávať ďalšie generácie pre modernú vedomostnú spoločnosť.
V tejto súvislosti nám všetkým prajem vzdelanostné prostredie,
v ktorom slovo musieť nahradí slovo chcieť. Nielen na úrovni
nás pedagógov, výskumníkov, vedcov či umelcov, ale aj štátu,
ktorý nebude „musieť“ podporovať vzdelanie a vedu, ale bude
„chcieť“. A kde študenti budú chcieť vedieť, nielen preto, že
v škole „musia“ vedieť obstáť.
Svoj príhovor by som chcel zakončiť slovom ďakujem. Ďakujem všetkým vám, ktorí neochvejne stojíte na strane poznania,
vzdelania, vedy a výskumu a podieľate sa na šírení dobrého
mena našej univerzity. Ďakujem nášmu akademickému zboru
popredných vedcov a pedagógov, všetkým našim zamestnancom aj študentom.
Prajem nám všetkým pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov
nielen v spoločnej práci v prospech našej alma mater a Slovenska, ale aj v osobnom živote. Príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok!
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Obsah
Editoriál .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Aký najkrajší vianočný darček ste v živote dostali? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Betlehemská hviezda stále svieti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Astronomická betlehemská hviezda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Vyberáme z programu rektora UK .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Tri fakulty UK opäť na prvých miestach v rebríčkoch ARRA. .  .  .  .  . 6
Singapurský prezident si prevzal Veľkú zlatú medailu UK .  .  .  .  .  .  . 7
UK a ÚPN si pripomenuli manifestáciu študentov v novembri 1989

7

UK má šesť nových profesorov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Univerzitná kvapka krvi 2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Aj UK podporila projekt pomoci ľuďom bez domova. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najkrajší Novoročný grafický list 10
Tri významné medzníky v ďalšom vzdelávaní .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Hokejový tím UK je strieborný .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Každý môže byť vrahom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Týždeň vedy a techniky 2013 na UK .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Na pravde záleží .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Zmysel pre etiku musí byť v reportérovi zakorenený .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Magické Vianoce .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Výnimoční študenti i pedagógovia ocenení .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Úspešní doktorandi na Lekárskej fakulte UK .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Dostal zlatú plaketu za získanie nórskych a islandských študentov .30
Cenu slovenského centra P.E.N. získala Mária Bátorová .  .  .  .  .  . 30
Ocenený pedagóg doktor Tománek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Študenti FMFI UK vyhrali v Krakove . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Literárny fond ocenil aj knihy autorov z UK . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
O slovenčine hovorili zástupcovia z celého sveta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Výzvy strategického manažmentu firiem – ako na ne na FM UK
odpovedáme .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Lektori z Fínska na Filozofickej fakulte UK .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Pedagógovia z UK vyučovali anatómiu na 400-ročnej
argentínskej univerzite .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Holandská skúsenosť . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
„Myslenie v súvislostiach a asertivita sú znakmi dobrého právnika“ 36
Karel Schwarzenberg diskutoval so študentmi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Stretnutie s francúzskym prezidentom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Študenti sa stretli s ministrom zahraničných vecí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
BRÁNY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Krajina a mesto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Aj fotky sú vzácne . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Čo nové na Mlynoch? . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Prezradili ste nám o sebe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Doktorka Ľudmila Žigová a sekcia slovenčiny
pre cudzincov jubilujú .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Zomrela profesorka Kukurová .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Krížovka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Jazykové okienko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
English Summary .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Poznámka k titulnej strane:
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Vianoce

Aký najkrajší vianočný darček
ste v živote dostali?

Mgr. Magdaléna Belková,

vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov, Rektorát UK
K Bez sentimentality musím povedať, že nič sa nevyrovná vianočnej atmosfére a darčekom, ktoré nám pod
stromček pripravovali rodičia. Dodnes
sa mi vianočné darčeky spájajú s vôňou nových farbičiek, nových knižiek,
prozaických papučiek, pamätám si
vzory na pyžamkách, radosť z prvej
kozmetiky... Darčeky v porovnaní
s tými, na ktoré sú zvyknuté dnešné
deti, skromné, ale napĺňajúce naše
túžby. Nikdy som so sestrami nepestovala „šport“ ňúrania po skriniach a rodičia pomerne dlho a úspešne tajili realitu okolo stavania stromčeka, takže Vianoce boli plné
prekvapení, vôní a lásky. Teší ma, že v tradičnom duchu sa nesú
Vianoce v našej rodine doposiaľ. Aj keď darčeky nie sú hlavným posolstvom Vianoc, rituál obdarovávania k nim nerozlučne patrí. Dobre
vybrať darček je umenie a najviac sa vždy potrápime s darčekmi pre
tých skôr narodených, ktorí – podľa svojich slov – „už nič nepotrebujú“, ale myslím si, že opak je pravdou. Takže nákup darčekov neodkladáme na januárové výpredaje a zásadne ich neredukujeme na
obálky s peniazmi, ale plní očakávania sa na Štedrý večer stretávame
pri stromčeku a nanovo prežívame kúsok detstva. A to je ten najkrajší
dar zo všetkých.

Doc. RNDr. Zdeněk Kubáček, CSc.,

vedúci Katedry matematickej analýzy a numerickej
matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

K Ktorý z tých mnohých krásnych bol
najkrajší, sa neodvažujem rozhodnúť. Uvediem preto radšej ten najviac prekvapujúci. Bol ním cestovný pas, ktorý som začiatkom roka niekde zapatrošil a dlho som ho
neúspešne hľadal. Manželka s dcérami ho
našli pri upratovaní, počkali až do Vianoc
a dali mi ho pod stromček.

Doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.,

Doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.,
vedúca Katedry športovej edukológie a športovej
humanistiky, Fakulta telesnej výchovy a športu UK

K V živote som dostala veľa krásnych vianočných darčekov. Hlavne
môj manžel je v tomto smere absolútny expert. Vždy prekvapí. No tie
najkrajšie a najlepšie dary, ktoré
som od života dostala sú naše tri
deti. Dcéry Janka a Ninka a ten dar,
ktorý sa spája priamo s Vianocami
1989 je náš syn Paľko. Narodil sa
25. 12. Naplánoval si to výborne.
Vianoce sme oslávili v pohode, potom sa rozhodol, že už je čas a narodil sa, no a Silvester sme už oslavovali rodinka spoločne. Odvtedy sú naše vianočné sviatky veselšie, schádzame sa bližšia rodina
a darčeky sa rozdávajú celé dva dni.

Mgr. Silvia Senková,

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky,
Právnická fakulta UK
K Každoročne najkrajším darčekom je pre mňa to, keď sa rodina
zíde spolu pri štedrovečernom stole, doma vládne pokoj, pohoda, deti
sú plné radostného očakávania,
všetci máme viac času byť tu jeden
pre druhého. Verím, že aj v tomto
roku zavládne u nás príjemná sviatočná atmosféra. Potom aj malý darček darovaný s láskou poteší.

Prof. MUDr. František Novomeský, PhD.,

vedúci Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz,
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Katedra marketingu, Fakulta managementu UK

K Všetky darčeky, ktoré som v živote
dostala na Vianoce, boli najkrajšie. V detstve to boli bábiky, šaty, topánky a potom
vždy... knihy. Boli to také darčeky, ktoré
by som si sama nemohla kúpiť, také darčeky, ktoré boli pre mňa prekvapením, a
také darčeky, ktoré boli darované z lásky.
A to boli doteraz všetky.

K Ako pätnásťročný som dostal od
rodičov na Vianoce úžasný darček.
Školský mikroskop. Tento jednoduchý optický prístroj predurčil moje
ďalšie vzdelávanie aj profesionálnu
kariéru patológa a súdneho lekára.
Mám ho dodnes a s úctou spomínam na mystérium oných Vianoc.
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Vianoce
Klaňanie mudrcov z roku 1304, Padova, kaplnka Scrovegni, Giotto di
Bondone (1267 – 1337).

Hviezda nad Betlehemom. Úkaz, ktorý ukazuje cestu mudrcom na miesto, kde sa narodil Ježiš. Čo táto hviezda či
kométa vlastne bola? Ponúkame vám dva pohľady na tento
úkaz – teologický a astronomický.

Betlehemská
hviezda
stále svieti
Čo by boli Vianoce bez hviezdy! Od vianočného stromčeka až po vianočné pečivo, od adventu až po Tri krále, symbol hviezdy je nerozlučne
spätý s vianočnými sviatkami. Verím, že toto nie je jediný prínos Biblie
pre astronómiu. Ale teraz vážne. Čo sa o betlehemskej hviezde hovorí
v Biblii?
Vianočné evanjelium, teda zvesť o narodení Ježiša Krista, sa nachádza na dvoch miestach, Lukášovom (Lk 2) a Matúšovom evanjeliu (Mt 1).
Lukáš hovorí síce o nebeskom svetle, ktoré zažiarilo pastierom, text však
poukazuje na „svetlo Božej slávy“ (Lk 2, 9). Nie je to poukaz na astronomický úkaz. O „hviezde“, ktorá ukazuje cestu do Betlehema, sa hovorí
v Matúšovom evanjeliu, a to v súvise s „troma kráľmi“, ktorí prichádzajú „z
východu“ pokloniť sa narodenému dieťaťu v Betleheme (Mt 2).
Tento text je podľa mňa fascinujúci, no je potrebné chápať ho teologicky. Zľudovené pomenovanie „Tri krále“ sa v teologickom slovníku volá
„Epifánia“ (epifánia – náhle zjavenie, sláva, zviditeľnenie), resp. „Zjavenie Krista Pána mudrcom“. To je presné pomenovanie. Podľa proroka
Izaiáša, kap. 60, 3 sa síce hovorí o „kráľoch“, ktorí prichádzajú vzdať
hold Sionu, no podľa Matúšovho evanjelia to neboli ani „traja“ a ani „králi“. To že boli traja usudzujeme podľa darov. Tie boli tri (Por. Iz 60, 5 – 6),
boli to kráľovské dary: kadidlo (symbol nebeskej slávy), myrha (olej na
pomazávanie kráľov – uvedenie do úradu), zlato (nevýslovný poklad).
Na základe Matúšovho evanjelia je lepšie hovoriť o „mudrcoch“ (gr.
magoi). Nemyslia sa čarodejníci, ale astronómovia. Lepšie povedané na
kontext tej doby: „astrológovia“ (nie tí, čo uvažovali o hviezdnych zákonoch, ale tí, čo „čítali hviezdy“ astro-logos. Por. Iz 47, 13). Okrem pozorovania oblohy, takíto „mudrci“ čítali aj iné texty a hľadali hlbšie súvislosti.
O pôvode týchto vzdelaných ľudí vieme podľa Matúša len to, že prišli
„od východu“. (V knihe Izaiášovej, kap. 60, 5 – 7, sa hovorí sa o Sábe,
dnešný Jemen.) To, čo dotvára ľudový folklór „troch kráľov“ (mená a výzor nie je v Biblii, patrí to do cirkevnej tradície).
Celá pointa Matúšovho evanjelia je, že títo vzdelaní mužovia našli (svojho) Kráľa! Teda: traja mudrci, ale jeden Kráľ. Mudrci boli svojou „vedeckou“ a ľudskou poctivosťou privedení k poznaniu niečoho hlbšieho a chceli byť svedkami týchto mocných udalostí. „Hviezda“ im ukazovala smer. Ich
cesta nebola ani rýchla, ani priamočiara, a to ani v rozmere času, ani v rozmere priestoru. Na konci púte nenašli odpoveď. Narazili na hranice, ktoré
sami prekonať nedokázali. V Matúšovom evanjeliu sa hovorí, že – celkom
prirodzene – narodené kráľovské dieťa išli hľadať do kráľovského paláca v
Jeruzaleme. No na to, aby sa dostali ďalej, potrebovali pomoc. Tú im však
nedal ani kráľ Herodes, ale už ani „hviezda“ na nebi. Hviezda samotná
prestala byť pre nich čitateľná. Dá sa povedať, že síce „nebesá rozprávajú
o sláve Božej“ (Ž 19, 1), ale ani nebesá a ani obloha nezvestujú, kto tento
Boh je. (Znova sme pri vzťahu teológie a astronómie.) To, že kráľovské
dieťa by mohlo v Betleheme napokon byť, zistili na základe Božieho zjavenia v Písme, keď znalci židovských náboženských spisov na základe slov
proroka Micheáša (Mich 5, 1 – 3) usúdili, že by to mohlo byť práve tam (Mt
2, 5). Potom, a až potom, tá „hviezda začala k mudrcom znova hovoriť“ a
viedla ich až k miestu, kde bolo dieťa Ježiš (Mt 2, 9).
Zámer pisateľa Matúšovho evanjelia bol poukázať na univerzálnu rovinu
spásy. Hneď od začiatku je podľa evanjelistov zrejmé, že Ježišovo dielo
prekračuje hranice Izraelského národa a je určené celému svetu. Byť „Nežidom“ a nájsť v dieťati Ježišovi (svojho) Kráľa, to sa nevylučuje. Rovnako
sa nevylučuje byť múdrym a vzdelaným človekom a nájsť v dieťati Ježišovi
(svojho) Kráľa. Mudrci boli prví, no nie poslední „pohania“ (Nežidia) z miliónov tých, ktorí sa počas dejín za hviezdou na cestu do Betlehema vydali.
Z pohľadu teológa odpoveď na „záhadu betlehemskej hviezdy“ znie
nasledovne: Na základe knihy proroka Iz 60, 1 – 3 je Ježiš Kristus „svet-

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil
Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde
je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na
východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť
Mesiáš. Oni mu povedali: V judejskom Betleheme, lebo tak píše
prorok:
A ty, Betlehem, v judejskej krajine,
nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey,
lebo z teba vyjde vojvoda,
ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.
Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa
povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do
Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa.
Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“
Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na
východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo
dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do
domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali
k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a
dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od
dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov.
Mt 2, 1 – 12. 16
lom“, „svetlom pre nás“, „Hospodinova sláva“, „jas, ktorý žiari“. On je
svetlo sveta (Ján 8, 12). Ďalej, v Iz 60, 19 – 20 sa spomína Slnko, Mesiac a ďalšie nebeské objekty, ktoré svietia. Odkaz na ne slúži ako metafora pominuteľného svetla. Pointa knihy proroka Izaiáša a evanjelií je:
„Hospodin bude tvojím večným svetlom...“ (Iz 60, 19 – 22, por. Lk 1,
78 – 79) – tvojou nikdy nehasnúcou hviezdou. Odpoveď na otázku, čo
tá hviezda bola, nám najlepšie povedia „astronómovia“. Na základe zákonitostí pohybu planét a nebeských objektov dokážu vypočítať a povedať,
aký úkaz na oblohe to mohol byť. Ja osobne sa prikláňam k názoru, že
to bola konjunkcia viditeľných planét Slnečnej sústavy (Jupiter, Saturn,
Mars), ktorá trvala dlhšie obdobie, a podľa toho, čo tieto planéty v orientálnom astrologickom kalendári znamenali, ako aj podľa ich pohybu na
oblohe a dlhšej konjunkcie, dávni astrológovia „vyčítali“, že ide o epochálnu udalosť v Izraeli.
Teraz je azda zrejmé, že hoci som si z astronomického uhla pohľadu
dovolil veľmi nepresný nadpis pre toto zamyslenie, ako teológ môžem
i v tomto roku tvrdiť: „Betlehemská hviezda stále svieti“!
Prajem všetkým čitateľom Našej univerzity svetlom radosti a lásky prežiarené Vianoce!
Mgr. Ľubomír Batka, PhD., teológ, EBF UK
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Vianoce

Astronomická
betlehemská hviezda

Konjunkcia Mesiaca, Venuše a Jupitera na nočnej oblohe ponad VLT ďalekohľady
Európskeho južného observatória ESO, Paranal, Čile. (Kredit ESO/Juri Beletsky.)
Evanjelista Matúš nám ako jediný podáva
správu o hviezde, ktorú videli mudrci – mágovia
na východe pri Ježišovom narodení. Môže astronómia povedať niečo k tejto príhode?
V prvom rade treba zdôrazniť, že máme pred
sebou biblickú správu – a ako takú ju musíme
chápať. Celý príbeh o betlehemskej hviezde
by sme teda mali prenechať biblistom. Ale pripusťme, že išlo o prirodzený jav a betlehemská
hviezda sa dá vysvetliť astronomicky. Čo teda
vieme z textu evanjelia o hviezde, ktorú videli mudrci? Keď prišli za vlády kráľa Herodesa
Veľkého (37 – 4 p. n. l.) zo svojej krajiny do Jeruzalema, tvrdili, že videli na východe hviezdu
novonarodeného kráľa. Herodes si dal po
porade s kňazmi zavolať mudrcov a vypytoval
sa ich na hviezdu. Potom ich poslali do Betlehema, lebo tam sa podľa prorokov očakávalo
narodenie Mesiáša. Pri ceste do Betlehema
hviezdu znovu uvideli. Herodes, po tom, ako sa
mudrci k nemu z Betlehema nevrátili, rozkázal
zabiť všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol
podľa času, ktorý mu povedali mudrci. To znamená, že mudrci videli hviezdu vo svojej krajine
maximálne pred dvoma rokmi a znovu ju videli
v Palestíne.
Samotná cesta do Jeruzalema mohla mudrcom trvať niekoľko mesiacov, ale s prípravou
aj viac. V každom prípade dieťa s matkou našli v Betleheme. Krátko po návšteve mudrcov
musela svätá rodina pomerne rýchlo ujsť pred
Herodesom do Egypta. Iný evanjelista Lukáš
nám poskytuje iné cenné informácie z historického pozadia Ježišovho narodenia. Ako píše
v druhej kapitole, v dňoch, keď Márii nadišiel
čas pôrodu, boli už v Betleheme, aby sa dali
zapísať pri sčítaní ľudu za vlády cisára Augusta
(30 p. n. l. až 14 n. l.) a miestodržiteľa v Sýrii a
Palestíne Kvirínia (10 – 8 p. n. l. a 6 – 7 n. l.).
Kvirínius nariadil dve sčítania ľudu v Palestíne,
pričom Lukáš vyslovene hovorí o prvom. Ale
Tertulián spomína Ježišovo narodenie za čias

vlády miestodržiteľa Saturnina, ktorý pravdepodobne dokončil začaté Kviríniovo prvé sčítanie
ľudu. Tieto historické pramene bližšie určujú
čas Ježišovho narodenia niekedy medzi roky 8
a 4 p. n. l. Dnes vieme, že mních Dionysius v
6. storočí chybne stanovil rok narodenia Krista
ako počiatok nášho letopočtu. Pomýlil sa asi
o 6 – 7 rokov.

Kandidáti na titul najslávnejšej
hviezdy

Ak ide o astronomický jav, môže ísť o blúdiacu hviezdu (planétu), vlasatú hviezdu – vlasaticu (kométu), novú hviezdu (novu alebo supernovu) alebo padajúcu hviezdu (meteor). Mnohí
možno povedia, že nie je čo riešiť, veď betlehemská hviezda bola kométa. Nad jasličkami
sa predsa vždy znázorňuje kométa s chvostom.
Ale nebolo to vždy tak. Taliansky maliar Giotto
di Bondone, inšpirovaný pozorovaním Halleyovej kométy roku 1301, namaľoval ako prvý
jasličky s kométou – a to naozaj veľmi presne.
I preto niesla európska kozmická sonda, ktorá
roku 1986 zblízka skúmala jadro Halleyovej kométy, jeho meno.

Neperiodické astronomické javy
Do tejto skupiny môžeme zaradiť už vyššie
spomenuté kométy (hoci niektoré z nich sa
pravidelne vracajú, ale to sa vtedy nevedelo),
výbuch novy či supernovy. Všetky tieto javy sa
nedali vopred predvídať. A okrem niektorých
komét ich nemožno ani spätne vypočítať. Vďaka čínskym a kórejským záznamom pozorovaní
však máme o takýchto javoch na prelome letopočtov dobrý prehľad. Známa Halleyova kométa s periódou 76 rokov bola vtedy pozorovaná
roku 12 p. n. l. Čínski astronómovia pozorovali
v marci a apríli roku 5 p. n. l. kométu v súhvezdí
Kozorožca a kométu bez chvosta v apríli roku 4
p. n. l. v súhvezdí Orla. V poslednom prípade
môže ísť aj o novu či jasnejšiu supernovu.

Periodické astronomické javy

Do tejto skupiny môžeme zaradiť konjunkcie
planét – ich tesné vzájomné uhlové priblíženie
na oblohe. Pretože samotné planéty patria
k najjasnejším objektom oblohy, ich konjunkcie
sú o to nápadnejšie. S touto myšlienkou prišiel
ako prvý astronóm Johannes Kepler, keď na
začiatku 17. storočia pozoroval konjunkciu Jupitera a Saturnu. Podobná konjunkcia Jupitera
a Saturnu nastala roku 7 p. n. l. v súhvezdí Rýb.
Išlo dokonca o tri konjunkcie Jupitera a Saturna
v tom istom roku, ktoré nastali 29. mája, 30.
septembra a 5. decembra. Inú veľmi tesnú konjunkciu Venuše a Jupitera, ktorá nastala 17. 6.
roku 2 p. n. l., navrhol R. W. Sinnott. Tieto dve
planéty boli na oblohe tak tesne vedľa seba,
že splývali do jedného nápadne jasného telesa
„hviezdy“. Ale táto možnosť naráža na historické vymedzenie spomenuté vyššie.
Pri ceste z Jeruzalema do Betlehema mudrci
znovu zbadali hviezdu a zažili niečo, čo zažívali a aj dnes prežívajú celé generácie učencov,
vedcov pri splnení ich výpočtov či predpovedí.
Potvrdzuje to text Písma – „nesmierne sa zaradovali“, keď uvideli tú istú hviezdu, akoby sa
splnila ich predpoveď. Vieme, že v tom čase
dokázali hvezdári dopredu predpovedať polohu
planét. Zachovali sa klinopisné tabuľky, kde sú
uvedené efemeridy trojitej konjunkcie z roku 7
p. n. l. Tento úkaz patrí k najpravdepodobnejším astronomickým vysvetleniam betlehemskej
hviezdy. Problém nastáva len v tom, ako sa
mohla hviezda zastaviť nad miestom, kde bolo
dieťa. Ak putovali z Jeruzalema do Betlehema
(cca 15 km) nadránom, ešte pred svitaním, čo
bolo bežné, mohli vidieť hviezdu, ktorá počas
svitania v priebehu asi 10 – 15 minút v silnom
svetle Slnka už nebola viditeľná, akoby zastala.
Či to bolo naozaj tak alebo nie, nevieme s určitosťou rozhodnúť. V každom prípade i astronómia ponúka isté vysvetlenia, ktoré môžu byť
zaujímavé minimálne pred Vianocami.
RNDr. Juraj Tóth, PhD., astronóm, FMFI UK
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V y b e r á m e z  p r o g r a m u r e k t o r a U K
5. 11. – Rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., prijal pozvanie na rozlúčku s veľvyslancom Japonska na
Slovensku pánom Akira Takamatsu.

– Zúčastnil sa na slávnostnom podujatí pri príležitosti 75. výročia založenia
Centra vedecko-technických informácií SR.

6. – 8. 11. – Zúčastnil sa na valnom
zhromaždení Dunajskej rektorskej konferencie v rumunskom Cluj-Napoca.

22. 11. – Spolu s riaditeľkou Centra
ďalšieho vzdelávania UK PhDr. J. Chládeckou, riaditeľkou Národného ústavu
celoživotného vzdelávania JUDr. Z.
Štrbíkovou a prezidentom Slovenskej
akademickej asociácie pre celoživotné
vzdelávanie Ing. E. Seleckým podpísal
Memorandum o spolupráci pri rozvoji
ďalšieho vzdelávania. (Viac na strane
10.)

11. 11. – Zúčastnil sa na stretnutí k výsledku kontroly NKÚ SR zameranej na
efektívnosť a účinnosť vynakladania
prostriedkov štátneho rozpočtu, na
pripravenosť a uplatnenie absolventov
vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov
hospodárenia, študijného a učebného
procesu.
- Zúčastnil sa na odovzdávaní Národnej ceny SR za kvalitu pre rok 2013.

Veľkú zlatú medailu UK prezidentovi
Singapurskej republiky Tonymu Tanovi
Kengovi Yamovi. (Viac na strane 7.)
20. 11. – Na pôde UK privítal nositeľku Pulitzerovej ceny Abigail Goldman,
ktorá v Aule UK prednášala na tému
„Na pravde záleží“. (Viac na stranách
18 a 19.)

12. 11. – Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil v Rektorskej sieni UK výnimočných študentov
a pedagógov UK. (Viac na stranách 22
– 25.)
14. 11. – Zúčastnil sa na národnej
konferencii pre rok 2013 na tému
„Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – poznatkami
k prosperite“.

27. – 29. 11. – Viedol výjazdové zasadnutie Kolégia rektora UK, ktoré sa
konalo vo Valčianskej doline.
29. 11. – S ministrom školstva SR
podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Martinské centrum pre
biomedicínu (BioMed Martin).

– V Aule UK sa zúčastnil na profesorskej prednáške prof. Antona Heretika
na tému „Agresivita – zlo či prirodzenosť?“ (Viac na strane 12.)
15. 11. – Za príspevok k rozvoju a posilneniu spolupráce medzi Singapurskou a Slovenskou republikou udelil

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric

Sp r a v o d a j s t v o

Tri fakulty UK opäť na prvých miestach v rebríčkoch ARRA
Akademická rankingová a ratingová
agentúra (ARRA) zverejnila na konci novembra 2013 v poradí už deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl.
Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt,
resp. monofakultných škôl, z toho 103 fakúlt verejných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Vo
viacerých skupinách zostali na 1. mieste
tradiční (dlhoroční) lídri, ako sú Jesseniova lekárska fakulta UK, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK či Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK.
V skupine fakúlt prírodných vied nenastali medziročne výrazné zmeny. Na
prvej pozícii sa znova ocitla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Tretia pozícia v kategórii patrí aj tento rok Prírodovedeckej fakulte UK.

Niekoľkoročný líder rebríčka v skupine
medicínskych fakúlt Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine má aj tento rok
veľmi dobré plnenie všetkých skupín kritérií a navyše si ešte polepšila vďaka výraznému nárastu VEGA grantov. Po roku znova z 2. na 3. miesto klesla Farmaceutická
fakulta UK, na ktorej mierne stúpol počet
doktorandov bez adekvátneho zvýšenia
vedeckej produkcie. Lekárska fakulta UK
obsadila rovnako ako predošlé dva roky 4.
miesto.
V kategórii ostatných spoločenských
vied je opakovane na 1. mieste Fakulta
sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá
ťaží i z najvyššieho podielu zahraničných
študentov v skupine (6,3 %).
V skupine ekonomicky orientovaných
fakúlt si Fakulta managementu UK udržala
9. pozíciu z predošlého roku.

V skupine filozofických fakúlt si o jednu priečku (v porovnaní s predošlým rokom)
pohoršila Filozofická fakulta UK, ktorá obsadila 3. miesto.
„Najpokojnejšou“ zo všetkých skupín fakúlt v hodnotení ARRA je tento rok skupina
právnických fakúlt, kde oproti minulému
roku nedošlo k žiadnym zmenám v poradí.
Právnická fakulta UK si udržala 3. pozíciu.
V kategórii pedagogických fakúlt sa
na 2. pozícii umiestnila rovnako ako vlani
Fakulta telesnej výchovy a športu UK. Rovnakú pozíciu ako v predošlom roku má aj
štvrtá Pedagogická fakulta UK.
V skupine teologických vied zaznamenala Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
pokles o jednu priečku – na 3. miesto.
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK sa umiestnila rovnako ako
vlani na 7. mieste.
AF

7

Sp r a v o d a j s t v o

Singapurský prezident

si prevzal Veľkú zlatú medailu UK

Univerzita Komenského v Bratislave
(UK) dňa 15. novembra 2013 privítala prezidenta Singapurskej republiky Tonyho
Tana Kenga Yama. Za príspevok k rozvoju
a posilneniu spolupráce medzi Singapurskou republikou a Slovenskou republikou
mu rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., udelil Veľkú zlatú medailu UK.

né. Máme sa však vzájomne aj čím inšpirovať,“ uviedol rektor univerzity. Inšpiráciou je
podľa neho napríklad nízka miera nezamestnanosti a vysoký ekonomický rast, prestížne
umiestnenie Singapuru v indexe globálnej
konkurencieschopnosti (GCI) Svetového
ekonomického fóra, titul najlepšej krajiny na
podnikanie podľa rebríčka Doing Business
či dokonca označenie Singapuru ako krajiny s najvyššou kvalitou života na svete podľa
výskumu „The Economist Intelligence Unit“.
Prezident Singapurskej republiky Tony
Tan Keng Yam vo svojom príhovore priblížil
cestu rozvoja, ktorú krajina nastúpila a predstavil skúsenosti Singapuru v oblasti vodného manažmentu. Hoci krajina má vysoký
ročný úhrn zrážok, malá rozloha Singapuru

limituje jej zber a uskladňovanie. „Práve výskum, inovácie a podnikanie nám umožňujú
transformáciu Singapuru na globálny hydrohub. V roku 2006 u nás pôsobilo 50 firiem
z oblasti vodného hospodárstva, dnes ich
máme viac ako 130 a 26 výskumných centier, ktoré poskytujú riešenia vodného manažmentu založené na inováciách,“ uviedol
prezident Tony Tan Keng Yam.
Udelenie Veľkej zlatej medaily UK považuje singapurský prezident za veľkú poctu.
„Ďakujem všetkým Slovákom aj za vrúcne
prijatie, ktoré mi vaša krajina pripravila počas návštevy,“ dodal prezident Singapurskej
republiky.
Andrea Földváryová
Foto: Vladimír Kuric

„Aj keď existujú sporadické a príležitostné
univerzitné kontakty s našimi singapurskými
partnermi, vnímame prítomnosť pána prezidenta na našej akademickej pôde ako príležitosť na nadviazanie systematickejšej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania
a k výraznejšiemu využitiu potenciálu spolupráce na akademickej a univerzitnej úrovni,“
zhodnotil význam návštevy singapurského
prezidenta rektor UK. „Nielen porovnateľný
počet obyvateľov, pracovitosť a zodpovedný
prístup našich ľudí, ich múdrosť, vôľa a zručnosti či otvorené ekonomiky oboch krajín sú
tým, čo majú Singapur a Slovensko spoloč-

Univerzita Komenského
má šesť nových profesorov

UK a ÚPN si pripomenuli
manifestáciu študentov
v novembri 1989
Spomienku na udalosti zo 16. novembra 1989 si dňa 15. novembra 2013 pred pamätnou
tabuľou na budove Univerzity Komenského v Bratislave (UK) uctili krátkymi príhovormi a
položením vencov prorektor UK pre študijné veci doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., predseda
Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., a líder manifestácie študentov za študentské a občianske práva v roku 1989 Radoslav Števčík.
„Súčasní vysokoškoláci nemajú našťastie priamu skúsenosť z minulého režimu. Je však
našou povinnosťou pravdivo a bez historického sentimentu objasňovať im podstatu a charakter oboch totalitných režimov, ktoré v našej krajine vládli v uplynulom storočí,“ uviedol vo
svojom príhovore prorektor UK J. Pekár.
Pred 24 rokmi približne 300 študentov protestovalo za študentské a občianske práva.
Toto symbolicky zobrazuje aj pamätná tabuľa od akademického sochára Jána Hoffstädtera
zachytávajúca dve ruky, ktoré sa idú spojiť.
redakcia
Foto: OVV RUK

Prezident SR Ivan Gašparovič dňa 26. novembra 2013 vymenoval v Prezidentskom paláci 45
nových vysokoškolských profesorov.
Šesť z vymenovaných profesorov pôsobí na Univerzite Komenského:
• doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., v odbore:
manažment (FM UK),
• doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD., v odbore: katolícka teológia (RKCMBF UK),
• doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD., v odbore:
informatika (FMFI UK),
• doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., v odbore:
psychológia (PdF UK),
• doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., v odbore:
špeciálna pedagogika (PdF UK),
• doc. Mgr. Erika Zemková, PhD., v odbore:
športová kinantropológia (FTVŠ UK).
Titul profesor získal aj doc. Marian WŁOSIŃSKI,
Dr. Hab., v odbore: katolícka teológia z poľskej Univerzity Wrocław, ktorý tiež prešiel inauguračným
konaním na Univerzite Komenského v Bratislave.
Prezident Ivan Gašparovič v príhovore zablahoželal novovymenovaným profesorom. Zdôraznil, že
byť nositeľom takéhoto poslania nemôže byť každý:
„Môže ním byť iba ten, kto si dáva v živote a profesii
najvyššie ciele a pre ich dosiahnutie je schopný a
aj povinný vzdať sa istého pohodlia, odovzdať veľmi
veľa a častokrát pracovať viac a intenzívnejšie než
ostatní,“ povedal prezident.
redakcia
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Univerzitná kvapka krvi 2013:
361 darcov, 5 odberných
miest a pocit na nezaplatenie
November na Univerzite Komenského
znamená aj podujatia venované Medzinárodnému dňu študentstva. Už štvrtý rok
medzi tradičné udalosti patrí aj Univerzitná kvapka krvi. A ani v tomto roku nás záujem darcov nesklamal.

Počet darcov – takmer ako dní
v roku

V aktuálnom ročníku najväčšej vysokoškolskej akcie darovania krvi – Univerzitnej kvapky krvi 2013, ktorú organizuje UK
v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – sme v týždni od 4. do 8. novembra 2013 privítali spolu 361 darcov z radov
študentov, zamestnancov i priaznivcov UK.
Univerzitná kvapka krvi prebehla na 5 odberných miestach. Na prvý z nich – Právnickú fakultu UK – prišlo 51 darcov. Fakulta
telesnej výchovy a športu UK privítala 56
darcov krvi. 51 darcov prišlo na Vysokoškolský internát Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine. Na Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK prišlo tento humánny projekt podporiť 56 dobrovoľníkov. Posledné
dva dni 4. ročníka Univerzitnej kvapky krvi
patrili odberom na Prírodovedeckej fakulte
UK – s počtom 147 darcov.

Prevaha nežnejšieho pokolenia

Približne štvrtinu všetkých darcov krvi
tvorili študenti prvých ročníkov (88 darcov).
Rovnakým pomerom boli zastúpení študenti
končiacich ročníkov. Do kvapky krvi sa zapojilo aj 46 zamestnancov UK. Zaujímavé je
tiež porovnanie ženy verzus muži, ktoré dokazuje prevahu dám (224) nad silnejším pohlavím (137). „Rád by som sa aj touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili
do Univerzitnej kvapky krvi. Naši študenti,
pedagógovia i priaznivci opäť potvrdili, že
sa dokážu spojiť pre dobrú vec,“ zhodnotil
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Premiéra darcov

Univerzitná kvapka krvi privítala aj tento
rok množstvo prvodarcov. „Z darovania krvi

som mala vždy obrovský strach. Až ako
vysokoškoláčka som sa ho rozhodla prekonať a som veľmi rada, že univerzita nám
takúto príležitosť vytvorila,“ hovorí študentka 2. ročníka Filozofickej fakulty UK Jana,
ktorá dodáva: „Určite prídem aj na budúci rok. Nikto z nás totiž nevie, kedy bude
krv potrebovať.“ S rovnakým presvedčením
prišli krv darovať aj desiatky ďalších prvodarcov. Medzi nimi i Soňa, študentka Právnickej fakulty UK: „Krv som tu darovala po
prvýkrát, chcela som to vyskúšať. Je to
dobrý pocit. Krv môže byť vždy pre niekoho potrebná.“

Za kvapku krvi – darček

Ani tento rok nechýbalo pre všetkých
darcov krvi malé poďakovanie od partnerov
Univerzitnej kvapky krvi – hudobné nosiče
od FORZA MUSIC, nápoje od spoločnosti
Kofola, cukrovinky od Nestlé Slovensko,
mliečne výrobky RAJO či poukážky na zľavu vo FAnn-parfumériách. Dvadsiati darcovia krvi navyše získali v žrebovaní balíčky
s parfumom od FAnn-parfumérií a knihou
s poznámkovým blokom od UK. Partnerom
Univerzitnej kvapky krvi bol tiež Dopravný
podnik Bratislava. Tradíciou našej kvapky
sa stalo i to, že zvyšné produkty od našich
partnerov potešia aj onkologických pacientov – ako každý rok sme ich venovali Lige
proti rakovine.
Poďakovanie za pomoc pri organizačnom
zabezpečení patrí Mgr. Kataríne Révayovej
z CIT UK, fotografovi Vladimírovi Kuricovi
a fakultným koordinátorom doc. MUDr. Janke Lipkovej, PhD., z FTVŠ UK, prodekanke
FSEV UK PhDr. JUDr. Lucii Mokrej, PhD.,
študentke JLF UK Ivane Kubačkovej a Mgr.
Jánovi Horváthovi z PriF UK. Predovšetkým
však ďakujeme všetkým vám, ktorí ste svojou „kvapkou“ prispeli do Univerzitnej kvapky krvi!
Andrea Földváryová
Foto: Vladimír Kuric, Tomáš Klúčiar

Ako vnímajú da
krvi študenti FT
Keď bilancujem históriu darcovstva krvi na našej fakulte, spomínam si na roky veľkej eufórie
tesne po revolúcii, kedy počet darcov v jeden deň
prekročil stovku a mobilná odberová jednotka nestíhala nápor darcov. Tie časy sú však už za nami
a mnohé sa odvtedy zmenilo v celej spoločnosti.
Aj keď stále existujú ľudia, ktorí neváhajú pomôcť
tam, kde je to potrebné, počet dobrovoľných darcov krvi klesá. Preto sme sa rozhodli pri posledných dvoch akciách darcovstva na pôde našej
fakulty urobiť medzi študentmi prieskum o darcovstve. Respondentov bolo spolu 274, z toho
72 darcov a 202 tých, čo sa na darovaní krvi nezúčastnili.
Z ankety vyplynulo, že 30 % osôb darovalo
krv po prvýkrát, 70 % bolo viacnásobných dar-

Aj Univerzita Kome
Možnosť vlastného zážitku vo forme
strávenia noci na ulici bola jednou
z aktivít medzinárodného dobrovoľníckeho projektu Noc vonku, ktorý sa
uskutočnil dňa 21. novembra 2013.
Jeho cieľom bolo podporiť scitlivenie
verejnosti voči problematike bezdomovectva. Organizátorom tejto na Slovensku unikátnej akcie boli OZ Vagus
v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty UK (PdF UK).
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arcovstvo
VŠ UK
cov. Väčšina z nich začínala s darovaním krvi už
v prvých ročníkoch na fakulte. Najčastejším dôvodom, ktorý viedol k darcovstvu, bola potreba
vykonať prospešný čin (86 %). Takmer 13 % sa
rozhodlo darovať krv na základe agitácie na fakulte. U 93 % prebehol odber bez ťažkostí, 4 %
mali mierne zdravotné ťažkosti. Nikto neuvádzal
vážne zdravotné problémy súvisiace s darovaním
krvi. Miesto odberu krvi priamo na fakulte považovalo za výhodné 75 % darcov a 70 % tých, ktorí krv nedarovali, najmä kvôli úspore času. Zaujímavé, že známe prostredie fakulty ako pozitívny
moment pri odbúraní stresu uviedol minimálny
počet respondentov. Všetci opýtaní darcovia
a 44 % tých, ktorí krv nedarovali, prezentovali
ochotu zúčastniť sa na najbližšom plánovanom

odbere. Propagovať darcovstvo aj medzi
svojimi priateľmi a známymi plánuje 18 %
darcov a 15 % tých, ktorí krv nedarovali.
Z ďalších odpovedí tých, ktorí sa na odbere nezúčastnili, vyplynulo: Najčastejšími
dôvodmi, ktoré viedli respondenta k tomu,
že sa na odbere nezúčastnil, bola obava
z negatívneho ovplyvnenia výkonnosti (31%
respondentov). Rovnako 31 % sa vyjadrilo, že ich k tomu viedli zdravotné dôvody,
ktoré vylučujú darcovstvo, pričom išlo predovšetkým o akútne respiračné ochorenia.
Viac ako 27 % uviedlo ako dôvod strach
z odberu. Na ďalšom odbere sa 12 % nemieni zúčastniť zo zdravotných dôvodov
a prekvapujúcich 32 % neplánuje darovať

krv v budúcnosti z iných ako zdravotných
dôvodov.
Výsledky prieskumu nám pomohli lepšie
pochopiť motiváciu k účasti, resp. dôvody,
ktoré bránia študentom darovať krv. Veríme,
že analýza dotazníkov nám umožní efektívnejšie argumentovať pri nábore darcov a
zlepšiť organizáciu darcovstva tak, aby sa
doň zapojil čo najvyšší počet mladých zdravých a zdatných ľudí, akými študenti našej
fakulty bezpochyby sú.
doc. MUDr. Janka Lipková, PhD.,
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.,
FTVŠ UK

enského podporila projekt pomoci ľuďom bez domova
Do tohto medzinárodného projektu sa Slovensko zapojilo prvýkrát. Všetky činnosti vykonávali
dobrovoľníci, do plánovania a prípravy sa aktívne
zapojili aj študenti UK. Za PdF UK akciu organizovala PhDr. Irena Vitálošová, PhD., a za OZ Vagus
študent doktorandského štúdia sociálnej práce
na PdF UK Mgr. Sergej Kára.
Verejnosť si mohla vyskúšať noc „bez domova“
– od 23.00 hod. do 7.00 hod. pred bratislavskou
Starou tržnicou. Samotnej noci vonku predchádzali diskusie a koncerty. Za účasť na akcii organizátori vyberali od verejnosti „poplatok“ vo forme

trvanlivej stravy alebo teplých diek a spacích vakov.
Noc vonku prilákala viac ako 110 ľudí,
40-ti dobrovoľne prespali na ulici – i napriek teplotám blížiacim sa k nule. Na po
dujatí sa vyzbieralo viac ako 40 kilogramov
trvanlivých potravín a 25 kusov prikrývok,
ktoré OZ Vagus rozdistribuuje ľuďom na
ulici.
„Veľmi si vážim pedagógov a študentov
sociálnej práce, ktorí aj takýmto spôsobom
dokazujú význam sociálnej práce v praxi

tým, ktorí to potrebujú – ľuďom bez domova,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.
Prínos podujatia vyzdvihol aj vedúci Katedry sociálnej práce PdF UK PhDr. Ladislav Vaska, PhD.: „Podporou akcie Noc
vonku a priamou účasťou na nej sa snažíme
prepojiť teóriu s praktickou pomocou, ale
zároveň i ukázať, že existujú okolo nás ľudia bez domova a zasiahnuť aj nedotknutú
verejnosť.“
redakcia

10

Sp r a v o d a j s t v o

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najkrajší
Novoročný grafický list
Výtvarná súťaž o najkrajší Novoročný grafický list už pozná svojich víťazov. Súťaž vyhlásil v septembri rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., pre študentov UK.
Do súťaže sa zapojilo spolu 98 študentov, ktorí predložili 210 kreatívnych umeleckých diel. Hodnotiaca komisia Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK odborne posúdila a vyhodnotila študentské práce. Komisiu tvorili akad. mal. Z. Brázdil, doc. S. Harangozó,
doc. M. Činovský, Dr. D. Horáková a Dr. J. Triaška. Novoročným grafickým listom rektora UK sa stalo víťazné dielo študentky Ivany Bruteničovej z Pedagogickej fakulty UK. Výhercovia boli finančne odmenení.
redakcia

1. miesto: Ján Prachár
Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou
napredovania nielen v profesijnom, ale
i osobnom živote. Popredné vzdelávacie
inštitúcie na slovenskom trhu si túto skutočnosť uvedomujú a vyvíjajú úsilie v smere šírenia povedomia o potrebe ďalšieho
vzdelávania. So zámerom podporiť vzdelávanie dospelých, odborných a pedagogických zamestnancov uzatvorila Univerzita
Komenského spoluprácu s významnými
inštitúciami.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK
(CĎV UK) PaedDr. Janka Chládecká, PhD.,
a generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra (MPC) Ing. Henrieta Crkoňová
podpísali 30. októbra 2013 zmluvu o spolupráci. Spolupráca inštitúcií je výnimočná
v tom, že Univerzita Komenského v Bratislave
je vôbec prvou univerzitou na Slovensku, ktorá
podpisuje zmluvu v oblasti celoživotného vzdelávania s priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Zmluva je spojením silných a renomovaných
subjektov, ktoré sú garanciou kvality, inovácie
a napredovania v oblasti vzdelávania dospelých, pedagogických a odborných zamestnancov. Zámerom spolupráce je poskytovanie
vzájomných konzultácií, poradenstva a výmena
skúseností vedúca k inovácii a napredovaniu v
oblasti celoživotného vzdelávania.

2. miesto: Miroslava Mitošinková

Tri významné
medzníky

v ďalšom vzdelávaní
CĎV UK organizuje niekoľkokrát za rok
výjazdové semináre za Slovákmi žijúcimi
v zahraničí a jednou z krajín je Maďarsko.
Zámerom je vzdelávanie odborných a pedagogických zamestnancov. CĎV UK vychádza pri zostavovaní tém seminárov z potrieb zamestnancov školy v procese výučby.
V tomto roku centrum zrealizovalo semináre
s tematickým zameraním na regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru, využitie
netradičných foriem a metód v edukačnom
procese. UK, CĎV UK a Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku uzatvorili v polovici novembra 2013 zmluvu o spolupráci
s cieľom vzájomnej koordinácie úloh a inovácie programov súvisiacich so vzdelávaním
zamestnancov škôl s vyučovacím jazykom
slovenským. Účelom spolupráce je dosiahnutie efektívnej komunikácie a spoločného postupu pri rozhodovaní v súvislosti so
vzdelávaním národnostných pedagogických
a odborných zamestnancov.
V súčasnosti absentuje na našom trhu analýza vzdelávacích potrieb širokej verejnosti.

3. miesto: Ivana Bruteničová
K spolupráci za účelom rozvoja ďalšieho
vzdelávania a poradenstva pre dospelých sa
svojimi podpismi zaviazali rektor UK, riaditeľka CĎV UK, riaditeľka Národného ústavu
celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) JUDr.
Mgr. Zuzana Štrbíková a prezident Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné
vzdelávanie Ing. Erik Selecký, PhD. Podpis
memoranda sa uskutočnil 22. novembra
2013. Vzájomná spolupráca inštitúcií povedie
k realizácii prieskumu za účelom identifikácie
vzdelávacích potrieb. Tak je možné vytvárať
vzdelávacie programy zodpovedajúce potrebám dynamicky sa meniaceho trhu. NÚCŽV
ako organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
bude s partnerskými organizáciami aktívne
spolupracovať na nastavení a kontrole kvality
vzdelávacích inštitúcií, pri certifikácii lektorov
celoživotného vzdelávania, na rozvoji poradenstva pre dospelých, ako aj na tvorbe legislatívnych noriem upravujúcich oblasť ďalšieho
vzdelávania a poradenstva dospelých.
Podpis zmlúv o spolupráci nebude mať
iba formálny charakter. Inštitúcie budú organizovať stretnutia v štvrťročných intervaloch
s cieľom zhodnotenia predchádzajúceho
obdobia a nastavenia aktivít na nasledujúce
obdobie.
Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK
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Hokejový tím UK je strieborný
Hoci išlo o historicky prvý ročník akademického turnaja slovenských univerzít
v ľadovom hokeji, hneď mi bolo ako trénerovi jasné, že to naberie vysokú prestíž a
obrátky. Aj sa to potvrdilo, keď sa namiesto
šiestich prihlásilo až 8 univerzít – Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská
univerzita v Prešove, Trnavská univerzita
v Trnave, Žilinská univerzita v Žiline a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Hokejový turnaj univerzít Slovenskej republiky
2013 sa na Zimnom štadióne V. Dzurillu
v Bratislave konal 14. 11. 2013.
Zo súpisiek akademických mužstiev som
tušil, že v každom tíme budú zaujímavý hráči, ktorí hrali či hrajú aktívne minimálne v 1.
hokejovej lige na Slovensku (v 2. najvyššej
seniorskej súťaži). Škoda, že sa tento turnaj
neuskutočnil o niečo skôr (napríklad: o mesiac) z dôvodu možného predvýberu niektorých hráčov v prípadnej nominácii na Svetovú zimnú univerziádu 2013.
Samotný výber – „try out“ sme uskutočnili v rámci SAUŠ a SZĽH pred turnajom
v Brezne počas dvoch dní, kde sme mali
z 91 pozvaných 44 hráčov vysokoškolákov
z extraligy a 1. HL SR. Išlo o kvalitatívne vyššiu skupinu hokejistov z celého Slovenska
a zahraničia. Naše mužstvo „UNIBA“ sme
zložili predovšetkým z už overených hráčov
– vysokoškolských študentov dvoch fakúlt
Univerzity Komenského, a to: z FTVŠ UK
(20) a z FiF UK (2).
Dali sme si za cieľ turnaj vyhrať! Chceli
sme to zvládnuť postupnými krokmi. Žiadnu
spoločnú prípravu pred turnajom sme nemali. Hráči boli uvoľnení a prišli rovno do kabíny.
Rozdali sme si dresy, povedali pár pokynov.
Tento rok som zapojil do tímu aj viac prvákov,
než bývalo zvykom.
Hráči doslova naskočili do prvého zápasu, ktorý sme hrali proti Trnavskej univerzite

a vyhrali ho pomerom 6 : 1. Aby sme mohli
hrať o prvenstvo, museli sme vyhrať všetky
zápasy v našej skupine, čo sa aj podarilo.
Zdolali sme aj druhého súpera Univerzitu
Mateja Bela pomerom 4 : 2, a nakoniec aj
Prešovskú univerzitu vysoko 8 : 1.
Ani jedno víťazstvo však nebolo také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať.
Hráči sa iba v noc predtým vrátili zo zápasov,
aj z východu republiky a ráno o siedmej boli v
šatni... Na druhý deň v piatok už hrali súťaže
za svoje kluby.
Myslím si, že na UK máme veľmi dobrý
a silný tím aktívnych vysokoškolákov. Avšak počas rozcvičky na ľade sa nám zranil
brankár Jakub Hoferica a s vážnym zranením
kľúčnej kosti musel odísť do nemocnice. Základnú skupinu sme vyhrali bez neho a do finále sme „nafasovali“ Univerzitu Konštantína
Filozofa z Nitry.
To čo sa stalo, by malo mrzieť ľudí okolo
univerzitného hokeja hlavne v Nitre. Sedem
„univerzitných tímov“ pochopilo podmienky
turnaja. Žiaľ, iba jedna nie! Nitrianska UKF!
Máme vážne podozrenie, že „si zložila“ mužstvo z hráčov aj zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (4 hráči), čo sa priečilo
podmienkam fair-play turnaja. Mohli sme sa

vo finále len čudovať, že proti nám hrá aj nitriansky hráč – nevysokoškolák. Ako akademik, ktorý vychováva, sa iba čudujem, ako
sa to mohlo vôbec stať.
Tento atraktívny hokejový turnaj napriek
výbornej organizačnej, spoločenskej i športovej stránke vďaka svojim organizátorom,
sponzorom a tútorom, ale aj ostatným hráčom a trénerom, týmto nadobudol nepeknú
bodku vo finále. Nitra týmto spôsobom vyhrala 3 : 2.
Verím, že v budúcnosti riadnou legislatívou pred turnajom (doložený index, ISIC
karta, fotografia hráča) bude možné zabrániť
podobným situáciám. Ináč ten nadobudnutý
cveng turnaja z tohto ročníka sa bude strácať!
Napriek všetkému, týmto sa chcem poďakovať Univerzite Komenského a obom fakultám za ich podporu pred štartom na tomto
iste zaujímavom a skvelom hokejovom turnaji. Ďalej mojim hráčom za ich predvedený
výkon a férový prístup v zápasoch, čím sme
získali striebro.
PaedDr. Igor Tóth, PhD., FTVŠ UK,
tréner a vysokoškolský pedagóg
Foto: Vladimír Kuric
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Každý môže byť
vrahom

Je agresivita vrodená alebo získaná dispozícia? Forenzný psychológ prof. PhDr.
Anton Heretik, CSc., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK sa dňa 14. novembra 2013 tému agresivity snažil priblížiť publiku, ktoré zaplnilo Aulu UK. Ďalšia
z cyklu celouniverzitných profesorských
prednášok sa uskutočnila pri príležitosti
Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Na prvú vraždu sa nezabúda

Profesora Heretika začala zaujímať agresivita, keď v detstve pozeral sovietske bojové filmy, ktoré zobrazovali násilie. Publiku
priblížil prvý prípad vraždy, na ktorom pracoval. Aktérmi boli dvaja chlapi, ktorí bývali
na horehronskom laze. Jeden sa zamiloval
do manželky druhého, no ten na to prišiel,
a tak o tom každý deň na ceste do práce
a z práce hovorili. Raz v noci došlo k hádke
a podvádzaný manžel zabil nožom kamaráta.
Po čine išiel do doliny, kde sa priznal polícii. Profesor očakával veľkého chlapa, ale
bol prekvapený, keď stretol nízkeho upracovaného Horehronca, ktorý bol hlboko
depresívny. „Uvedomil som si, aké sú naše
predstavy o páchateľoch povrchné a pritom
skutočnosť je oveľa zložitejšia,“ povedal profesor Heretik. „Agresorom je každý z nás
a za určitých okolností sa môžeme stať vrahom,“ dodal.
Rozdiel je medzi agresiou (jednotka správania) a agresivitou (osobná dispozícia).
Hostilita – na druhej strane – je postoj. Agresivita je teda biologicky podmienená a hostilita získaná výchovou.
Na naše prejavy majú vplyv rôzne interpersonálne, ako i situačné faktory. Agresivitu vysvetľujú rozličné teórie od inštinktivistických,
cez behaviorálne a kognitívne až po integra-

tívne. Líšia sa vo vykladaní dôvodov, prečo je
niekto agresívny. Napríklad inštinktivistické
vysvetľujú agresivitu ako vrodený inštinkt.

Dobrá a zlá agresivita

Psychológ Erich Fromm tvrdil, že existujú
dokonca dva druhy agresivity – dobrá a zlá.
Tá dobrá, ktorú majú aj zvieratá, chráni nás
a naše potomstvo, pomáha nám prežiť. Zlú
majú len ľudia, je to problém charakteru.
Profesor Heretik sa venoval výskumu extrémnej agresie spolu s kolegom profesorom Vladimírom Novotným. Na vzorke 176
páchateľov pomocou rozhovorov a pozorovaní správania skúmali osobnosť, interakcie,
prejavy či motivácie vrahov. Zaujímavou oblasťou pozorovania bola fáza resocializácie,
čiže spôsob, akým sa vrah vyrovná so svojím
činom. Zo štatistík vyplýva, že častejšie vraždia muži – až v 83 % prípadov. Priemerný
vek vraha je 32,7 rokov. Pravdepodobnosť,
že človek niekoho zavraždí, prudko stúpa,
ak pochádza z mnohodetnej rodiny, má nízky sociálny status, zažil chladný výchovný
štýl alebo mal otca alkoholika. Až u polovice
vrahov sa objavili poruchy správania už v detskom veku, ako aj sklon k týraniu zvierat. Alkohol zohral svoju rolu až v 52 % prípadov,
dve tretiny smrteľných trestných činov sa
odohrali v afekte.

Vysoký podiel domácich vrážd

Obeťami sa častejšie stávajú muži – v polovici prípadov, 40 % obetí tvoria ženy a zvyšok sú viacnásobné vraždy. Alarmujúcich až
30 % vrážd sa odohrá v domácom prostredí medzi manželmi. Z hľadiska viny obete,
tvorí len 11 % vrážd, pri ktorých mala obeť
významný podiel na motivácii vraha – najčastejšie ide o ženy, ktoré usmrtia svojho dlho-

dobého tyrana. Zvyšok tvoria nevinné obete,
resp. obete s menším podielom viny.
Po zmene systému v roku 1989 dochádza
k častejším chladnokrvným vraždám a vraždám na ulici. Porevoluční vrahovia sú inteligentnejší, častejšie nezamestnaní, menej
pod vplyvom alkoholu, menej často sa k činom priznávajú. Výrazne stúpol výskyt organizovaného zločinu.
Profesor Heretik upozorňuje na negatívny
jav, ktorým je nedostatok agresivity. Každý
by mal podľa neho disponovať zrelou konštruktívnou agresivitou, ktorá je dôležitá pre
sebaúctu a presadenie sa v živote.
Čo robiť, keď niekto pociťuje agresivitu,
ale chcel by ju využiť legitímnym spôsobom?
Profesor Heretik radí športovať. „Veď každý šport je o agresivite, o víťazstve. Ak nie
šport, tak odporúčam tvoriť umenie.“ Pre
porovnanie obľúbené športy u zločincov sú
chov bojových psov, kickbox a streľba.
Lenka Miller
Foto: Michal Gorný
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Náučno-vzdelávacie podujatia, prednášky,
diskusie, výstavy i súťaž silákov
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa aj tento rok aktívne zapojila do Týždňa vedy a techniky na Slovensku (11. – 17. novembra 2013), ktorý zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických
informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Cieľom každoročne organizovanej akcie je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať
ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy
a výzvy.
„Týždeň vedy a techniky na Slovensku je aj pre našu univerzitu výborným priestorom na kontakt so širokou verejnosťou, ktorej môžeme
priblížiť výsledky našich vedeckých bádaní a ich význam pre spoločnosť,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

16. ročník Festivalu vedy
a techniky 2013 veľmi úspešný
Festival vedy a techniky sa i tento rok uskutočnil v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v dňoch 14. – 16. 11. 2013. Túto súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov
mladých ľudí – žiakov stredných a základných škôl zorganizoval AMAVET počas prebiehajúceho
Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

O prestíži celoštátnej prehliadky projektov mladých vedátorov svedčí i fakt, že záštitu nad týmto
podujatím prevzal významný mikrobiológ, vedec, ale hlavne srdečný človek, rodený Slovák žijúci a pôsobiaci v USA prof. Ján Vilček, držiteľ prestížneho ocenenia za technologický pokrok National Medal
of Technology and Innovation, ktoré vo februári 2013 prebral priamo z rúk amerického prezidenta
Baracka Obamu. Ján Vilček otvoril podujatie svojím videom, ktorým sa prihovoril všetkým účastníkom
podujatia na Otváracom ceremoniáli a i keď sa na ňom priamo nezúčastnil, vďaka jeho krásnemu príhovoru mali všetci pocit, že je tam s nimi.
Tri dni svoje projekty (celkovo ich bolo 77) obhajovalo spolu 114 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska, ktorých projekty postúpili do celoštátneho kola a mohli sa tak zúčastniť na tejto jedinečnej
prehliadke. So svojimi projektmi (13) sa na Festivale vedy a techniky 2013 zúčastnilo aj 27 členov
našich partnerských organizácií zo Španielska, Belgicka a Ruskej federácie, čím sa vytvoril priestor na
medzinárodné priateľstvá či už tradičnú vzájomnú výmenu skúseností.
Hmatateľné obrovské nadšenie, snaha i emócie účastníkov, ako aj úprimná radosť hodnotiteľov
z množstva kvalitne vypracovaných prác a projektov sa niesli celým priebehom podujatia. Podujatie
vyvrcholilo zatváracím ceremoniálom, na ktorom sa po oprávnene zdĺhavej porade hodnotiacej komisie
predniesli očakávané výsledky. Sme veľmi radi, že sme mohli mnoho projektov oceniť nielen hodnotnými vecnými cenami, oceneniami Prírodovedeckej fakulty UK, ako aj dekana tejto fakulty, ale aj cenou
americkej spoločnosti INTEL, cenou Slovenských elektrární, člena skupiny Enel či cenou prof. Jána
Vilčeka. Najväčšími víťazstvami sú určite umiestnenia na medzinárodných súťažiach v Európe a v USA.
Postúpiť sa rozhodla hodnotiaca komisia celkovo 19 súťažiacich so 14 projektmi. Emócie, ktoré
zatvárací ceremoniál vyvolal, boli také silné, že zasiahli snáď každého, kto sa na ňom nachádzal. Spokojnosť účastníkov, ich učiteľov či rodičov bola pre nás organizátorov tou najväčšou odmenou. A čo sa
týka samotných účastníkov, odmenou im je už len účasť na Festivale vedy a techniky, pretože ich učí
nebáť sa vystúpiť z radov, tvoriť, experimentovať, zlepšovať sa a bojovať o svoje miesto medzi najlepšími
mladými vedcami z celého sveta, takisto, ako je hnacou silou pre nás a presvedčením o tom, že organizovať takéto podujatia sa naozaj oplatí.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.
Viac informácií nájdete na: www.festivalvedy.sk.
Bc. Bronislava Czinegeová, AMAVET

Konferencia
Fenomén moci

a sociálne nerovnosti
Na pôde Pedagogickej fakulty UK sa 13. 11.
2103 konal nultý ročník konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom Fenomén moci a sociálne nerovnosti. Konferenciu spoluorganizovali tri inštitúcie: Ústav
sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky PdF
UK, Katedra pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity a Ústav sociálnej
komunikácie SAV.
Cieľom konferencie bolo zaplniť nepokrytý
priestor, ktorý nebol dominantnou témou žiadnej z
konferencií v česko-slovenskom regióne, a vytvoriť
platformu umožňujúcu prepájať poznatky z oblastí
moci a sociálnych nerovností s výstupmi užitočnými aj pre prax. Konferencia sa zaoberala vzťahmi a
procesmi, ktoré zamedzujú prístup určitých skupín
k zdrojom kultúrnym či materiálnym, vytláčajú ich
na okraj spoločnosti, spôsobujú ich segregáciu a
reprodukujú tým sociálne nerovnosti; rozhodujú o
tom, čo bude pokladané za normálne a čo bude
z účasti na normalite vylúčené a chápané ako odchýlka či spoločenský problém. Kľúčovou témou
bol vzťah majority a minority, konštrukcie normality
a abnormality, štruktúra spoločenských mechanizmov, ktoré tento stav vytvárajú a reprodukujú, a taktiež stratégie správania jednotlivcov a skupín, ktoré
týmto fenoménom musia čeliť.
Konferencia svojím zameraním oslovila vyše
tridsať účastníkov z dvanástich univerzít a výskumných ústavov z rôznych kútov Slovenska a
Česka. Rôznorodé odborné pozadie účastníkov
zabezpečilo podnetné a hodnotné diskusie, ktoré mali potenciál obohatiť účastníkov pohľadmi
na problematiku optikou jednotlivých vedeckých
disciplín.
V príspevkoch dominovala problematika marginalizovaných skupín a analýza školy ako mocenského priestoru, no zastúpenie mali aj analýzy
masmédií, trhu práce, filozofických a historických
reflexií moci.
Zborník príspevkov z konferencie bude zverejnený a bezplatne dostupný v elektronickej forme na
webových stránkach usporiadateľských inštitúcií
na prelome rokov 2013 a 2014.
Mgr. Martin Smrek a Mgr. Ivan Sokola,
Ústav sociálnych štúdií
a liečebnej pedagogiky PdF UK
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Veda
pre základné

a stredné školy
Týždeň vedy a techniky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bol vlastne
pracovný týždeň otvorených dverí, s tým
rozdielom, že pre stredné a základné školy sme vytvorili ponuku aktivít (prednášky,
návštevy laboratórií, workshopy...). S ponukou sme zoznámili všetky základné školy
a stredné odborné školy v Bratislave, ako
aj všetky gymnáziá na celom Slovensku.
Každý záujemca si mohol vytvoriť program
podľa vlastného záujmu v súlade s ponukou a dopredu sa naň prihlásiť.
Týždeň sme odštartovali pre základoškolákov s
návodmi na to, ako si z odpadových trubiek vyrobiť
rôzne píšťaly a fujaru. Stredoškoláci riešili zložitejšiu problematiku o svojom rozmýšľaní v situácii,
keď treba riešiť geometrický problém v rovine alebo v priestore, no nemáme ani potuchy, ako začať,
tobôž, ako efektívne v načatom riešení pokračovať.
V ten deň sme sa ešte spolu naučili, ako správne
upiecť chlieb, zatepliť dom či naštiepať drevo. Iná
skupina zase dvíhala slona pomocou hydraulického lisu. Potom sme sa spolu s pirátmi vybrali na
more a dozvedeli sme sa, prečo mali čiernu pásku cez oko a museli ovládať matematiku. Študenti
strednej školy elektrotechnickej česali a strihali opicu v 3D animačnom programe. Vrcholom pondelka
však bolo jednoznačne varenie zmrzliny pomocou
tekutého dusíka. Sama som ju ochutnala a musím
uznať, že krutý boj o ňu pod katedrou bol oprávnený, bola vynikajúca.
V utorok si náš program vychutnala iba jedna
škola, ktorá okrem praktických znalostí z pečenia
chleba či štiepania dreva riešila aj fyzikálne hlavolamy na workshope „fyzika čierna na bielom“.
A v stredu to vrcholilo – skoro polovička všetkých účastníkov považovala stredu za ideálny
deň, takže pre organizátorov to bol deň plný pobehovania a správneho nasmerovania, aby každá
z objednaných skupín bola spokojná. Tento deň
začal aktuálnymi témami o časticiach a hlavne o tej
najnovšie objavenej, t. j. Higgsov bozón. Ďalej sme
hľadali prepojenie medzi genetikou a informatikou,
pozreli sme do vesmíru a zistili, koľko kozmického smetia lieta okolo našej planéty. Riešili sme, či

Varenie zmrzliny pomocou tekutého dusíka a krutý boj
o ochutnávku – nakoniec sa ušlo každému.

vlastne existujú čísla, posvietili sme si na mozog,
a to z dvoch pohľadov: aké vlny vysiela a čo z nich
vieme vyčítať a či mu škodia naopak vlny, ktoré
ním prechádzajú počas telefonovania. Zistili sme,
že uvariť vajíčko alebo upražiť pukance pomocou
telefónu vlastne nejde.
Vo štvrtok sme spolu navštívili Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií (CENTA),
riešili sme, ako je to s unikajúcim metánom na
Marse a či to dokazuje existenciu života na povrchu červenej planéty. Pozreli sme sa znova na
mozog jedného z účastníkov a riešili sme otázku
potenciálnych transportných systémov liečiv, teda
nanočastíc.
V piatok sme hľadali poklad pomocou naprogramovaných ľudí, skladali origami a stavali
lego robotov. Znova sme sa pozreli, prečo mali
piráti čiernu pásku cez oko a zahrali sme si spolu na odpadových trubkách. Tento krát so žiakmi
základných škôl.
Počas týždňa nás navštívili študenti 11 gymnázií, 4 stredných odborných škôl a žiaci 6 základných škôl. Spolu ich bolo 961. Už štandardne boli
najnavštevovanejšími dňami streda a piatok.
Organizátorov potešili kladné reakcie návštevníkov. Vybrali sme dve z nich od sprevádzajúcich
učiteľov:
„Veľmi pekne vám ďakujeme za umožnenie zúčastniť sa na oboch workshopoch, za vašu ústretovosť pri organizácii. Pre decká to bol naozaj

Pečenie chleba – kysnutie cesta
vynikajúci zážitok, po návrate do školy hneď išli
zvestovať pani zástupkyni a riaditeľke, aj kolegom,
ako sme sa výborne mali.“
„Chcem sa vám a vašej kolegyni poďakovať za
milé privítanie a pochváliť za bezchybný harmonogram. Prednášky sa študentom páčili, len vaša
škola nás svojím výzorom trocha zaskočila. Boli
sme u vás prvýkrát a dúfam, že sa nám to niekedy
ešte podarí.“
Zorganizovať takéto masové podujatie počas
semestra, keď beží výučba, nie je jednoduché,
ale sme presvedčení, že je obojstranne užitočné.
V tradícii mienime pokračovať.
Soňa Gažáková, FMFI UK

Tri príbuzné odbory, jedna konferencia
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Katedra marketingovej komunikácie a Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK (FiF UK) majú k sebe blízko.
„Sú to príbuzné odbory, a preto je dobré, že si navzájom prezentujú svoje výskumy,“ uviedol profesor Jaroslav Šušol, dekan FiF UK, na úvod konferencie
nazvanej Médiá a ich perspektívy v 21. storočí. Tá sa konala 13. novembra 2013 na katedre žurnalistiky v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku
2013.
Po otvorení konferencie, ktorého sa ujala jej
organizátorka docentka Mária Follrichová, vystúpila profesorka Danuša Serafínová s príspevkom –
Žurnalisti v premenách času. Vychádzajúc zo známeho humanistického veršu – Časy sa stále menia
a my sa meníme s nimi, poukázala na neustále
dynamické zmeny, ktorými celý vedný odbor o no-

vinárstve prechádza už od čias svojho vzniku. Ján
Hacek sa vo svojom diskusnom príspevku zameral
na Dátovú žurnalistiku, a aj vo svojej prednáške
„dal dátam príbeh“. Eva Bachletová reagovala na
základnú otázku svojho príspevku – Ne/sloboda
dnešných médií. Spomenula tiež študentskú anketu, v ktorej sa opýtaní študenti vyjadrili, že úplná

sloboda médií v súčasnosti je utópia. Docentka
Vlasta Konečná sa venovala vplyvu médií na jazykovú kultúru verejnosti a uviedla tiež niekoľko
príkladov najčastejších (a azda aj najzávažnejších)
chýb novinárov. Jazyku sa vo svojej prednáške
venoval i Miloš Horváth, konkrétne Vzťahu jazyka,
štýlu a textu v nefilologických odboroch. Jaroslav
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Etnologická VEDA
sa začína v TERÉNE
V utorok 12. 11. 2013 sa chodba tretieho poschodia budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici naplnila hlúčikom študentov Katedry
etnológie a muzeológie FiF UK. Zišli sa tu pár
minút po pol štvrtej pri príležitosti malej vernisáže. Výstava fotografií v rámci Týždňa vedy
a techniky s názvom 2013 „Etnologická VEDA
sa začína v TERÉNE“ sa niesla v komornej atmosfére. Zúčastnili sa zástupcovia všetkých
ročníkov bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa, nechýbali ani pedagógovia
či iní pracovníci katedry a fakulty.

Historické fotografie z archívu, ktoré dokumentačne dokladajú situáciu výskumníkov v teréne v
60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia, autorka vhodne doplnila fotografiami zozbieranými
od súčasných študentov etnológie, ktoré urobili
počas povinnej terénnej praxe, či následne pri
svojich ďalších výskumoch v teréne. Výtvarne je
výstava ladená v tóne jemného zeleného podkladu a sépiovo filtrovaných obrázkov rôznych rozmerov, ako to čiastočne súvisí aj s možnosťami,
ktoré predstavujú negatívy a pôvodná fotografická
technika analógových fotoaparátov.

S lesnými robotníčkami, povinný terénny výskum, obec Kľak, okr. Žarnovica, jún 2013. Autorka: Veronika
Špirková

Po privítaní a pochvalných úvodných slovách
profesorky Marty Botikovej dostala slovo autorka
výstavy, študentka doktorandského štúdia Mgr.
Veronika Macková. Ona opísala výber a úpravu
fotografií, ktoré sa ocitli na štyroch paneloch.
Autorka výstavy sa snažila predostrieť obraz etnológa – výskumníka ako človeka z ľudského hľadiska, ktorý nielen usilovne pracuje, ale buduje
si nové vzťahy, zápasí s únavou, skúša nové veci,
objavuje nové prostredie... Tu, v teréne, sa začína zhromažďovanie poznatkov, ktoré sú následne
dokumentárne spracúvané, analyzované a interpretované.
Buček vystúpil s príspevkom Perspektívy moderátora televíznej publicistiky a Katarína Buzová sa
zamerala na Aspekty kredibility v sociálnych médiách. Poukázala na to, čo zvyšuje a čo znižuje
dôveryhodnosť médií.
V druhej časti konferencie vystúpilo päť doktorandov, traja z Katedry žurnalistiky a dvaja z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK. Ich príspevky boli rôznorodé, počínajúc témou Techniky
manipulácie v sociálnych médiách a končiac prierezom Zábavných televíznych vysielaní (tzv. „reality
show“) na Slovensku v rokoch 2004 až 2013.
Na záver konferencie sa docentka Svetlana
Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky FiF
UK, poďakovala prednášajúcim za ich podnetné

Po ukončení vernisáže, ktorú neplánovane
obohatilo aj muzicírovanie, ktoré znelo z miestností Katedry hudobnej vedy FiF UK, nasledovalo
malé občerstvenie v pracovni vedúcej katedry.
Etnologický terénny výskum spája adeptov tejto
vedy s profesionálnymi osobnosťami. Tento jednotiaci a špecifický etnologický pohľad na zdroje
poznatkov bol jedným z príspevkov KEM FiF UK
k pripomenutiu významu vedy v tomto vede a
technike zasvätenom týždni.
Bc. Petra Rezničáková,
študentka FiF UK

príspevky, ktorých cieľom je pomôcť pri riešení
pálčivých problémov na našej mediálnej scéne.
Ako povedala, prešli sme cestu od minulosti k súčasnosti, nahliadli sme do zákulisia dátovej žurnalistiky, sociálnych sietí i blogov, venovali sme
sa často tristnému jazyku novinárov, smutnému
osudu fejtónu a fotografií, úrovni „reality show“,
ktoré ponúkajú slovenské televízie či úlohe moderátorov pri šírení informácií. A to bol aj cieľ
tejto vedeckej konferencie – integrovať uvedené
vedné odbory.
Peter Kubínyi,
doktorand na Katedre žurnalistiky FiF UK
Foto: Jana Pazderová

Krst nových
knižných
prírastkov

na Katedre
slovenského
jazyka FiF UK

Aj v rámci tohtoročného Týždňa vedy
a techniky na Slovensku sa na pôde Univerzity Komenského konalo mnoho zaujímavých
podujatí. Fakulty i jednotlivé katedry prezentovali vedu širokej verejnosti prednáškami,
diskusiami, súťažami, výstavami, ale aj inými
aktivitami. Katedra slovenského jazyka FiF
UK sa okrem prezentácie publikácií a vedeckých úspechov svojich členov prihovorila
verejnosti krstom dvoch najnovších knižných
publikácií z Vydavateľstva Univerzity Komenského v Bratislave. Dňa 14. novembra 2013
sme do vedeckého sveta privítali Variety
metafory Mgr. Aleny Bohunickej, PhD.,
a Slang v mládežníckom diskurze Mgr.
Zuzany Popovičovej Sedláčkovej, PhD.
Krst prebehol v príjemnom prostredí dekanskej zasadacej siene FiF UK, v ktorej sa
okrem členov materskej katedry stretli hostia
z iných katedier, slovenskí i zahraniční študenti a za vedenie FiF UK prodekan pre vedecké
štúdium a vysokoškolské doktorandské štúdium doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD.
Moderátorskej úlohy sa profesionálne zhostil
prof. PhDr. Pavol Žigo CSc., krstnými otcami
Variet metafory sa stali prof. PhDr. Miroslav
Dudok, DrSc., a prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., a krstnými rodičmi Slangu v mládežníckom diskurze boli prof. PhDr. Oľga
Orgoňová, CSc., a prof. PhDr. Juraj Dolník,
DrSc. Krstní rodičia, ktorí sú zároveň recenzentmi publikácií, knihy vypravili do života
povzbudivými slovami plnými každodenných
metafor (keďže metafory nie sú iba súčasťou
literárneho jazyka), pokorenenými troškou vymakaného mládežníckeho slangu.
Zo slov zasvätených recenzentov, ako aj
zo slov moderátora vyznieva, že pestré obaly kníh skrývajú mnoho pestrého, vedecky
podloženého a zaujímavého obsahu. Aj my
sa pripájame k vinšovníkom a želáme týmto
najmladším prírastkom do slovakistického
knižného fondu veľa úspechov vo vedeckom
i nevedeckom svete.
Mgr. Alena Faragulová,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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pre individuálny rozvoj kondície študentov špecializácie kondičný tréner. 20 súťažiacich si
zmeralo svoje sily v disciplínach vyžadujúcich
silu, agilitu, vytrvalosť. Tí, ktorí sa prebojovali
do finále, museli zvládnuť v čo najkratšom čase
až 15 rôznych cvičení, ktoré otestovali ich kondíciu. Víťazstvo v kategórii mužov si odniesol
Viktor Olšavský, na 2. mieste skončil Marek
Baranyi, 3. miesto si vybojoval Jakub Gabovič.
Organizátori ocenili tiež snahu a výkon jedinej
zástupkyne nežného pohlavia, ktorou bola Simona Vráblová.

Vedy o športe nepatria k oblastiam výskumu,
ktoré sú považované za jednoznačne exaktné.
Napriek tomu sa už desiaty rok aj na FTVŠ UK
snažíme v rámci Týždňa vedy a techniky organizovať podujatia, ktoré sú s vedou a výskumom
spojené a ktoré dokazujú, že aj my „telocvikári“
patríme do vedeckej rodiny a zaslúžime si primeraný rešpekt jej členov.
Nedávno prebiehajúci Týždeň vedy a techniky
ponúkol viacero zaujímavých a podnetných akcií
a presvedčil nás o angažovanosti učiteľov, doktorandov a vedeckovýskumných pracovníkov FTVŠ
UK v tejto oblasti.
Akýmsi predskokanom celého vedeckého týždňa bol seminár s praktickou prezentáciou „Diagnostikovanie zaťaženia hráča vo futbale v rôznych
prípravných hrách”, ktoré organizačne a odborne
pripravili učitelia a mladí vedeckí pracovníci katedry športových hier.

V termíne 11. – 15. 11. 2013 sa následne na fakulte uskutočnilo celkovo 16 rôznych podujatí so
zjednocujúcim cieľom – popularizovať vedu, techniku a vedeckovýskumnú činnosť:
• V spolupráci s Diagnostickým centrom profesora Hamara a katedrou atletiky sa uskutočnilo
v priebehu piatich dní päť workshopov diagnostiky silových, rýchlostno-silových a koincidenčných schopností určených, tak pre študentov a
zamestnancov FTVŠ UK, ako aj pre verejnosť.
• Aulu prof. Stráňaia zaplnila prednáška MUDr.
Kataríny Dostálovej, PhD., z Fakulty verejného
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity „Žilová trombóza a šport“, ktorú organizovala katedra športovej kinantropológie.
• 8. ročník tradičnej súťaže „Silák Challenge
2013 – testovanie kondičných schopností
študentov FTVŠ UK“ pod režijným dohľadom
katedry gymnastiky si istotne zaslúži uznanie.
Náročnosť súťaže je ojedinelá a bola podnetná

Sviečková manifestácia –
výstava, film a diskusia

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
(FSEV UK) pripravila v rámci Týždňa vedy a techniky v spolupráci s Ústavom pamäti národa
(ÚPN) odborné podujatia súvisiace so Sviečkovou manifestáciou ako jedným z krokov vedúcich k pádu komunistického režimu.
V priestoroch fakulty bola prezentovaná časť výstavy „Sviečková manifestácia 25. marca 1988“,
pôvodne vystavená v priestoroch Bratislavského
hradu v máji 2013. Výstava priblížila študentom
vzťah komunistického režimu ku katolíckej cirkvi,
prípravu a priebeh Sviečkovej manifestácie, zásah voči nej a ohlasy na ňu v zahraničí. Vystavené

panely ponúkli základné informácie, ako i opis
spoločensko-politického kontextu Sviečkovej manifestácie aj zahraničným študentom, keďže sú
pripravené paralelne v slovenskom a anglickom jazyku. Výstava sa ako prvá na Slovensku komplexne venuje problematike Sviečkovej manifestácie,
ktorá bola prvým masovým verejným protestom
proti komunistickému režimu v bývalom Československu po roku 1969. Manifestácia pred celým
svetom ukázala, že na Slovensku existuje aktívny
odpor proti komunistickému režimu a zároveň demaskovala skutočnú tvár režimu, ktorý neváhal na
vlastných občanov, dožadujúcich sa dodržiavania
náboženských slobôd a občianskych práv, poslať
príslušníkov bezpečnosti a vodné delá.

Pestrú mozaiku podujatí doplnili:
• prednáška „Vplyv silového tréningu na zvládanie
stresu” (katedra športov v prírode a plávania),
• tradičné semináre Veda mladých – organizované jednotlivými katedrami (katedra atletiky, katedra športových hier, katedra športov v prírode
a plávania, katedra športovej kinantropológie,
katedra športovej edukológie a športovej humanistiky), na ktorých výsledky svojho vedeckovýskumného snaženia prezentujú doktorandi
alebo mladí vedeckí pracovníci,
• odborné zasadnutia katedier k výsledkom riešenia výskumných projektov KEGA a VEGA
(katedra gymnastiky, katedra športových hier).
Rôznorodosť tohtoročných akcií vedeckého
týždňa ponúkla veľa možností na odborné diskusie
o problémoch v rôznych oblastiach vied o športe.
Verím, že úspešnou organizáciou podujatí sme aj
my na FTVŠ UK prispeli aspoň čiastočne k naplneniu posolstva Týždňa vedy a techniky a dokázali,
že máme vôľu a chceme vytvárať podmienky pre
vedeckovýskumnú činnosť a stimulovať záujem
mladých o kariéru v tejto oblasti.
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.,
FTVŠ UK
Foto: Vladimír Kuric

Téma manifestácie pokračovala 14. novembra
2013 prezentáciou filmu „Sviečková manifestácia
alebo Bratislavský Veľký piatok“ z produkcie ÚPN.
Dokumentárny film je rekonštrukciou zásahu bezpečnostných zložiek proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v roku 1988 a využíva záznam skrytej kamery
Štátnej bezpečnosti. V nasnímanom materiáli sú
identifikovaní konkrétni účastníci manifestácie, ako
i agenti tajnej polície. Rozhovory s hrdinami tejto
historickej manifestácie nakrútené dvadsať rokov
po udalosti konfrontujú prítomnosť s minulosťou.
Na následnej odbornej diskusii k manifestácii
i širšej politicko-spoločenskej situácii v komunistickom Československu sa zúčastnili František
Mikloško, spoluorganizátor Sviečkovej manifestácie, Miroslav Kusý, signatár Charty 77 a emeritný
profesor na našej fakulte, anglická profesorka
Karen Henderson, ktorá bola počas manifestácie
na študijnom pobyte v Československu, a Peter
Jašek, pracovník Sekcie vedeckého výskum ÚPN.
Študenti mali možnosť diskutovať a spýtať sa
priamych účastníkov týchto pohnutých udalostí
nielen na situáciu spred štvrťstoročia, ale aj na ich
skúsenosti s re/interpretáciou tohto, ako i následného pohybu dejín s odstupom času, na ich názory
na súčasný protestný potenciál občanov Slovenska, ako aj na hodnotenie vývoja demokracie a politickej situácie v regióne stredovýchodnej Európy
v ostatnom období.
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.,
dekanka FSEV UK
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Vedecká kaviareň –
ako zistiť komu škodí obezita
Jedným zo sprievodných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky bola aj „Vedecká
kaviareň“, ktorá úspešne otvorila cyklus populárno-vedeckých diskusných popoludní.
Tieto sa budú opakovať s periodicitou jedného mesiaca, vždy na tému vybranú mladými
vedeckými pracovníkmi, resp. postdoktorandmi JLF UK v Martine.
V moderných priestoroch Akademického informačného centra mali záujemcovia možnosť počuť a vidieť veľmi peknú prezentáciu Ing. Turianikovej, PhD., a Ing. Czippelovej,
PhD., z Ústavu fyziológie JLF UK, ktoré predstavili aktuálnu situáciu týkajúcu sa obezity
a jej výskumu na Slovensku a vo svete – Ako zistiť komu škodí obezita. Vo svojej práci sa
zameriavajú predovšetkým na detský a adolescentný vek, ale ako sme zistili v diskusii,
vyšetrenia je možné realizovať aj u dospelého človeka. Téma bola úzko prepojená s kardiovaskulárnym systémom, a to najmä vo vzťahu k súčasným možnostiam diagnostiky
a následnej analýzy niektorých biologických signálov (napr. tlaku krvi alebo frekvencie
srdca). Prezentácia sa týkala aj možností diagnostiky prostredníctvom molekulovej medicíny, ktorá sa uplatňuje takmer vo všetkých medicínskych disciplínach. Videli sme tiež
zaujímavú prezentáciu pracoviska a jeho možností a aktuálny stav medzinárodnej spolupráce s renomovaným pracoviskom University of Adelaide v Austrálii.
Ďalšie zo stretnutí sa konalo 27. 11. 2013 na tému „O cukrovke“ a okrem našich mladých vedcov a študentov sa na ňom zúčastnili aj členovia Zväzu diabetikov Slovenska
v Martine.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA,
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., JLF UK

Deň otvorených dverí
K hlavným sprievodným podujatiam Týždňa vedy a techniky pripravila JLF UK v Martine Deň otvorených dverí. Tento rok bola najväčším pútačom on-line 3D stereoskopická projekcia, ktorá prebiehala
počas celého dopoludnia v Aula Magna. Naša fakulta je známa svojimi videokonferenčnými prenosmi.
Za projekt integrovanej operačnej sály Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sme získali Cenu ITAPA 2011
Distinction Awards v kategórii „Zlepšovanie procesov“, avšak 3D videokonferenčný prenos bol pre verejnosť novinkou. Diváci mali možnosť jedinečného zážitku, keď sa „preniesli v čase“ na operačnú sálu.
Mohli priamo komunikovať s operatérom cez mikrofón a dostali tiež informácie týkajúce sa technických
záležitostí 3D prenosu. Mladí ľudia s nadšením sledovali dianie na operačnej sále a pozitívne ohlasy nás
len utvrdili v tom, že táto technika má obrovskú budúcnosť nielen vo výučbe medicíny.
V priestoroch Aula Magna boli pripravené prezentácie Centra experimentálnej a klinickej respirológie
(CEKR) s možnosťou realizácie jednoduchých vyšetrení dýchacieho systému (meranie koncentrácie
oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu a spirometrické vyšetrenie), demonštrácia resuscitácie
dojčaťa a prezentácia Centra excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET) s počítačovou simuláciou vybraných biochemických metód.
Pre záujemcov boli tiež sprístupnené priestory niektorých teoretických ústavov JLF UK. Na Ústave
fyziológie bola demonštrovaná registrácia zmien srdcovo-cievnych parametrov a analýza zloženia tela
pomocou prístroja InBody. Ústav lekárskej biochémie prezentoval laboratórne priestory a vybavenie
pracoviska spolu s opisom činností a ukážkou laboratórnej práce. Ústav lekárskej biofyziky sa zameral
na vybrané modely respiračného a kardiovaskulárneho systému, oka, ucha a iných, na ukážky merania
hrúbky vlasu, telesnej teploty (o. i. aj pomocou termovíznej kamery) a ukážky meraní intenzity elektromagnetického poľa v okolí mobilného telefónu a v tkanivách ľudského tela. Ústav histológie a embryo
lógie zaujímavým a prístupným spôsobom prezentoval podstatu a význam histológie a embryológie
v medicínskych vedách.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., JLF UK

Medicína hrou II
Samostatnou súčasťou Dňa otvorených dverí bolo sprístupnenie priestorov Simulačného výučbového centra (SVC), ktoré sa stretlo s obrovským záujmom predovšetkým u žiakov základných a stredných
škôl. Poučení z predchádzajúceho ročníka sme sa pripravili na obrovský nápor mladých ľudí túžiacich
po vedomostiach, ale aj na otázky laickej verejnosti.
V priestoroch SVC sme vytvorili štyri stanoviská, kde bolo možné vidieť a vyskúšať si viaceré medicínske simulácie. Návštevníci si mohli vyskúšať odber venóznej krvi na simulátore hornej končatiny,
základné kardiovaskulárne vyšetrenia pacienta s využitím pacientskeho simulátora Harvey, vidieť simulácie tehotenstva a pôrodu a v neposlednom rade demonštráciu kardiopulmonálnej resuscitácie na
celotelovom pacientskom simulátore MetiMan.
Niektoré školy, hlavne z mesta Martin, navštívili SVC v priebehu dňa opakovane s viacerými triedami,
čo poukazuje na atraktivitu podujatia. Na odbornom výklade, ukážkach a nácviku sa podieľali pracovníci SVC, Ústavu patologickej fyziológie, Ústavu ošetrovateľstva a Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK
a Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM. Celkovo si moderné metódy výučby
v medicíne a nelekárskych odboroch pozrelo a vyskúšalo viac ako 300 záujemcov z okresu Martin,
Žilina, Čadca, Dolný Kubín a ďalších.
Je možné, že u viacerých návštevníkov toto podujatie vzbudilo záujem o štúdium na Jesseniovej
lekárskej fakulte Univerzity Komenského.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., JLF UK
Foto: Milan Šulov
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Abigail Goldman na UK

Zmysel pre

Na pravde záleží
„Novinár by mal dať hlas tým,
ktorí ho nemajú,“ povedala Abigail
Goldman počas stretnutia so študentmi žurnalistiky v Bratislave.
Laureátku Pulitzerovej ceny
a Polkovej ceny Abigail Goldman
sme mali možnosť na Slovensku
stretnúť prvýkrát. Prišla odovzdať
svoje skúsenosti a názory slovenskej verejnosti, no najmä študentom žurnalistiky v Košiciach a
v Bratislave. Jej misia sa dá zhrnúť
do jednej vety – na pravde záleží.
To bol aj názov prednášky, ktorú
zorganizovali Nadácia Tatra banky,
The Slovak Spectator, Univerzita
Komenského v Bratislave a Nadácia Petit Academy.
Prednáška Abigail Goldman zaplnila Aulu
Univerzity Komenského v Bratislave. V stredu 20. novembra 2013 sa najmä študenti
mediálnych odborov započúvali do skúseností, ktoré americkej novinárke vyniesli viacero ocenení. Tým najprestížnejším je Pulitzerova cena, ktorej laureátkou sa Abigail
Goldman stala v roku 2004 za sériu reportáží o vplyve obchodného giganta s názvom
The Wal-Mart Effect. Ako povedala, reportáže vznikli aj vďaka náhode a šťastiu. Tému
totiž najskôr v Los Angeles Times zamietli,
po príchode nového šéfredaktora však dostala s kolegom na jej spracovanie zelenú.
Ďalšou prelomovou reportážou v jej kariére
bolo skúmanie podmienok pracovníkov vo
svetových továrňach spoločnosti Matell. A.
Goldman spomínala aj ďalšie reportáže, ktoré ju dostali do životu nebezpečných situácií alebo dodnes vykúzľujú úsmev na tvári.
Zaujímavé rozprávanie A. Goldman obsiahlo
prierez jej kariérou od študentských čias,
cez novinársku prax až po súčasnosť, kedy
prednáša žurnalistiku na University of California v Los Angeles.

Američanka si pre ilustráciu požičala aj
legendy o Jurajovi Jánošíkovi. Tak ako on
bohatým bral a chudobným dával, aj novinár
by mal „dať hlas tým, ktorí ho nemajú. Mal
by upokojovať postihnutých a postihnúť pokojných.“
Zjednocujúcou niťou celej prednášky
bolo hľadanie pravdy. Ako uviedla, nedokázala sa stotožniť s tým, že práca reportérov
sa vo veľkých amerických médiách oddelila
od overovania pravdivosti tvrdení. „Reportéri do hlavnej správy dňa napíšu, že jeden
kandidát povedal toto, druhý toto. Potom
príde skupina overovačov faktov a na základe výpovedí určujú pravdivosť v inej časti
periodika.“ Niekedy používajú pravdometre,
inokedy novinári udeľujú Pinocchiove nosy.
„Prečo ale nezakomponovali overovanie
faktov priamo do hlavnej správy?“ položila
otázku A. Goldmanová. Jedným z dôvodov
podľa jej názoru je tiež to, že keď novinár zaujme stanovisko voči povedanému, môžu ho
obviniť z nadŕžania niektorej zo strán sporu.
„Ak novinár určí, čo je pravda, už sa stavia
na jednu stranu,“ povedala a vysvetlila, že
rovnováha medzi vyjadrením názoru a určením pravdy je veľmi jemná a novinári ju musia
hľadať.
Počas štúdia na univerzite sa toho naučila mnoho, to najdôležitejšie práve v teréne.
Napríklad, že k mladším kolegom sa treba
správať s rešpektom, bez arogancie. A že
si treba nosiť na písanie ceruzky. „Keď na
univerzitu vo Wisconsine prišiel prednášať
prezidentský kandidát, spolu s ním docestovali aj reportéri z veľkých národných médií.
Vtedy sa začala zábava,“ spomenula príhodu, ktorá sa odohrala pri – 25 °C. Kandidát začal rozprávať a dôležití páni reportéri, ktorí na mladších kolegov nikdy nemali
čas, začali vyťahovať perá a písať. Potom sa
však zháčili, triasli nimi, čmárali, snažili sa
ich rozpísať, ale nedarilo sa im. Zato všetci
miestni študenti mali pri sebe ceruzky a ako
s úsmevom dodala Abigail Goldman: „Ja aj
strúhadlo! Tým skúseným reportérom, ktorí
k nám boli milí, sme ceruzky požičali.“
Tomáš Kottra, študent FiF UK

Svoju kariéru začala v Los Angeles Times v roku 1993. Písala o zemetrasení, o
lesných požiaroch v Južnej Kalifornii a o
mafiánskych zločinoch. Neskôr sa stala
spoluautorkou článkov The Wal-Mart Effect a Jav Wal-Mart o sieti supermarketov a
ich dosahov na spoločnosť. O rok nato sa
začala venovať pracovným podmienkam
tovární na hračky spoločnosti Mattel Inc.
Za spracovanie týchto tém ju viacnásobne
ocenili. Dnes školí novú generáciu reportérov na University of California v Los Angeles. Abigail Goldman.
Pre dobrého novinára by malo byť dôležité hľadať pravdu. Čo s tými ostatnými?
Mali by si zvoliť inú prácu. Je to naša primárna zodpovednosť. To by bolo, ako keby doktor
nechcel liečiť ľudí. Ak je niekto doktor, ktorého nezaujímajú pacienti, mal by sa zamyslieť
nad inou prácou. Ak je niekto novinár a nemá
záujem hľadať odpovede či vysvetľovať fakty
ľuďom, hľadať pravdu v situáciách, pravdepodobne by mal písať romány alebo niečo iné.
Aké sú výzvy, s ktorými sa stretávajú novinári hľadajúci pravdu?
Nekonečné. Všetky možné výzvy, aké si
viete predstaviť. V prvom rade existujú ľudia,
ktorých prácou je v každom prípade pravdu
skrývať. Novinár musí prísť na to, ako ich obísť.
PR ľudia môžu byť veľká pomoc. Tí dobrí sú
neoceniteľní. Ale ich záujem nie je totožný
so záujmom novinára. Dokonca aj tí najlepší,
s ktorými úzko spolupracujem a vysoko ich
rešpektujem, nie sú moji priatelia, nie sú moji
kolegovia, máme iné ciele a iné zodpovednosti. Druhou výzvou je samotná pravda. Niektorí ľudia si myslia, že pravda je subjektívna,
čo v niektorých situáciách naozaj nemusí byť
celkom jasné. Existujú rôzne spôsoby, ako
písať o pravde. Niekedy najlepším spôsobom
je kladenie otázok. Odpovede možno nie sú
jasné, ale otázky zostávajú. Tak sa tiež dá písať
o pravde, vtedy, keď je ťažké ju nájsť. Možno
neviem nájsť dokument, ktorý by dokazoval,
či politik je úplatný, možno neviem nájsť výpis
z bankového účtu – to je pre právnikov, ale môžem poukázať na to, že verejný činiteľ, ktorý
sa nezdá mať iný príjem, má zrazu drahé auto,
býva vo vile a pod. Môžem na to poukazovať.
Môžem vzniesť obvinenie, ak je inteligentne
podané. Môžem poukázať na akýkoľvek dôkaz, ktorý nájdem. A o tom je tá práca.
Vy ste sa téme Wal-Martu venovali rok.
To je slušný čas na investigatívnu tému.
U nás je však veľmi málo novinárov, ktorí nie že by na to nemali, ale nemôžu si
to dovoliť. Médiá zápasia o divákov, a tak
sú novinári nútení produkovať množstvo
rýchlych textov.
To je vždy tak. Mala som veľké šťastie, že
som pracovala pre veľké noviny. Vďaka tomu,
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etiku musí byť v reportérovi zakorenený
že zamestnávali veľa novinárov, mali možnosť
niektorých reportérov nasadiť na inú, dlhodobejšiu prácu. Ale stretla som vynikajúcich
reportérov, ktorí odviedli brilantnú prácu, ale
trvalo im to dlhý čas: vždy dve hodiny počas
obednej prestávky, čas medzi písaním iných
tém... Pre väčšinu ľudí je to o tom, ako si zmanažujú čas. Ale ako vo väčšine profesií, tí najhorlivejší ľudia si nájdu spôsob. Musí to tak byť.
Ak má niekto naozaj rád umenie novinárčiny,
jednotvárna práca asi nie je to, čo by ho uspokojovalo. Pri spracúvaní môjho príbehu som si
uvedomovala, aký je to neuveriteľný luxus, že
mám toľko času a tiež zdroje na cestovanie,
preklady, personál v každej krajine. Ale všetci
sa môžeme vyhovárať a hovoriť: venovala by
som sa tomu, ak by som mala čas, zdroje...
Každý píše také príbehy, aké vie a môže.
U nás sú zákony, ktoré prikazujú štátnym
orgánom a politikom, aby poskytovali
informácie médiám. Neraz sa však novinári dostávajú do slepej uličky, keď im
kompetentní zatvárajú dvere pred nosom
alebo jednoducho odmietnu odpovedať.
O to horšie sa komunikuje so súkromnými subjektmi, ktoré už vôbec nie sú nejakým spôsobom nútené poskytovať informácie. Ako potom hľadať pravdu?
Závisí to od toho, ako definujeme súkromný sektor. Obchodná sieť Wal-Mart je
verejná spoločnosť. A hoci nie sú povinní so
mnou hovoriť, sú povinní publikovať určité
finančné dokumenty. S jej akciami sa totiž
obchoduje verejne na NY burze. Takže sa
od nich očakáva určitá transparentnosť, čo
sa týka financií. Mojou úlohou bolo vysvetliť
Wal-Martu, prečo by so mnou mali spolupracovať. Povedala som im, môžete so mnou
hovoriť, alebo to môžem zaznamenať ako
„no comment“. Keď si potom verejnosť prečíta, že spoločnosť zistenia nekomentovala,
nevyzerá to dobre a oni to vedia. Spoločnosť
vie, že musí spolupracovať.
Stalo sa vám, že objekt záujmu s vami
odmietol spolupracovať?
Poviem vám príbeh, v ktorom spoločnosť
so mnou odmietla komunikovať. Pre mňa

ako novinárku to bola jedna z najlepších
skúseností a pre tú spoločnosť to bola veľmi zlá skúsenosť. Keď som začala písať
o firme Mattel, ktorá vyrába bábiky Barbie
a iné hračky, nemala firma dobré vzťahy
s LA Times. Žijem v Los Angeles, Mattel má
v L. A. základňu. Stanovila som si ako svoju
misiu napísať príbeh o tejto firme. Niektoré
spoločnosti robia presný opak, zasypú novinárov tlačovými správami a stanoviskami
o tom, čo nie je dôležité. Keďže so mnou
odmietli komunikovať, dala som si námahu
a venovala som množstvo času sledovaniu
tých vecí, ktoré som potrebovala. Vedela
som, že skôr či neskôr nájdem, čo potrebujem. Žijem tam, poznám a stretávam ľudí,
ktorí tam pracujú. Nebolo to pre Mattel veľmi
dobré. V tom čase hľadali nového konateľa
a mali dobrý vzťah len s našou konkurenciou
– Wall Street Journal. Prisľúbili im exkluzívny príbeh o ich novom konateľovi. Bola som
veľmi vytočená, keď som sa dozvedela, že
mne nič nepovedia. Vedela som, kedy chceli
prepustiť súčasného konateľa a kto sa mal
stať jeho nástupcom. Mala som fakty potvrdené z viacerých zdrojov, vedela som, že je
to dobrý príbeh, a tak som im nezavolala. Ich
PR oddelenie nevedelo, že o nich píšeme.
Napokon sme to uverejnili. WSJ boli pobúrení, v Matteli boli pobúrení a nechápali, ako
to, že nikto nevedel, že LA Times pracuje na
tejto téme. Museli sa priznať, že s nami nemali dobrý vzťah. Z Mattelu mi zavolali a nakričali na mňa, ako to, že som ani nezavolala
a nechcela vyjadrenie. Povedala som im:
„Nepotrebovala som ho, a okrem toho ste mi
jasne povedali, že so mnou nebudete komunikovať. A tak som získala vyjadrenie niekde
inde.“ Nový konateľ bol prvý, kto mi povedal:
„Dobrá práca s tým získaním informácií.“ Aspoň vedel, že informácie získam tak alebo
tak, takže bude pre nich lepšie, keď budú
spolupracovať.
Na UK ste mali prednášku o etike novinárov. Je to niečo, čo by mal mať každý
novinár? Kto by ich mal kontrolovať?
Ako novinári nemáme nad sebou kontrolnú moc. Myslím si, že by sme ju ani nemali

mať. Ale musíme sa kontrolovať sami. Prvý
kontrolór by mal byť editor a vydavateľ. Taktiež musí byť zmysel pre etiku zakorenený
v samotnom reportérovi. Okrem toho, keď
sa noviny vydajú, ďalší stupeň kontroly predstavuje verejnosť. Dokonca máme noviny
– Columbia Journalism Review – ktoré sa
zameriavajú na pozitívne a negatívne príklady žurnalistiky. Nezávislí blogeri by mali tiež
poukazovať na chyby príspevkov.
Tak, ako je úlohou médií poukazovať na
veci a zvyšovať povedomie o dôležitých
faktoch, je úlohou divákov a čitateľov si
tieto veci uvedomovať a podľa toho konať. Napríklad ste písali o pracovných
podmienkach v továrňach vyrábajúcich
hračky Mattel. Nefunguje to ale tak, že si
ľudia prečítajú taký text, alebo pozrú TV
príspevok, ponadávajú si a opäť si nabudúce kúpia rovnako nekvalitný výrobok
pod cenu?
Je našou úlohou o týchto veciach písať.
Ľudia môžu byť zaneprázdnení, môžu zabudnúť. Máme ťažkú ekonomickú situáciu,
niekedy je pre ľudí ťažké vybrať si podľa svedomia, ale riadia sa výškou príjmu, lebo si
nemôžu dovoliť niečo iné. Ale pre žurnalistu
je podstatné urobiť z problematiky natoľko
dôležitú tému, že firmy samotné sú nútené
s tým niečo urobiť. Novinári neorganizujú
protesty, nevedú pochody, ale snáď inšpirujú niekoho iného, kto áno.
Vyučujete žurnalistiku na univerzite. Čo
sa nedá naučiť v škole?
Vediem workshopy pre študentov. Milujem túto prácu. Môžem ich naučiť, ako písať
príbeh. To však viem naučiť aj moju 13-ročnú
neter. Nie je to ťažké, sú na to jednoduché
pravidlá, stačí to trénovať. Čo nemôžem naučiť, je zvedavosť o svete, ktorá inšpiruje
väčšinu novinárov. Nemôžem naučiť zmyslu
pre poslanie niečo verejnosti poskytnúť. Tiež
ich nemôžem naučiť pobúreniu, keď niečo
nie je v poriadku. Nemôžem ich naučiť vášni.
Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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Magické Vianoce
Vianoce sa odjakživa spájali s mágiou, poverami
a veštbami. Dnešné zvyky sú často kombináciou pohanských a kresťanských tradícií. O vianočných zvykoch dávnych aj novodobých hovorí doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie
Filozofickej fakulty UK.
Odkiaľ sa vzal vianočný stromček?
Aj keď dnes vnímame vianočný stromček ako neodmysliteľnú súčasť Vianoc, v kontexte našich tradícií je to pomerne nový jav. Prišiel
k nám z Nemecka. Správy o tom, kedy sa prvýkrát objavil, sú rôzne,
ale je to okolo 16. storočia. Od 18. storočia sa šíril cez nemecké
protestantské kostoly. K nám sa dostal najprv do miest, kde boli
Nemci, potom sa šíril na dediny do vrstiev inteligencie a až nakoniec
si tento zvyk osvojil prostý ľud. Takto sa postupne rozšíril v celej Európe. Dokonca imigranti z Európy ho zaniesli aj do Ameriky.
Ako sa ľud stotožnil s týmto zvykom?
Stromček je všeľudský symbol života a rastu. Predtým bola na
našom území dávna tradícia dávať si na Vianoce zelené vetvičky,
ktoré mali magickú a ochrannú funkciu. Viseli na oknách alebo nad
stolom bol zavesený vrchovec. Zvyk mať na Vianoce stromček sa
intenzívne šíril po celej Európe v 19. storočí. U nás sa začína vyskytovať na konci 19. storočia a najviac začiatkom 20. storočia.
Najdlhšie trvalo, kým sa zvyk so stromčekom usídlil na severovýchodnom Slovensku. Jednak je to z Nemecka najďalej a jednak tu
zvyk s vetvičkami nepoznali, ale Vianoce im symbolizovali slamené
ozdoby. Slama je agrárny prvok, ktorý sa používal na to, aby bola
bohatá úroda. Stromček sa tu začína vyskytovať až v 2. polovici
20. storočia. Vetvičky sa volali polazník, podlažník alebo jezuľan.
Okrem toho zeleň je všeobecne znakom prosperity, života, rastu.
A aby sa ešte sila zelene umocnila, vešali na stromček orechy, jabĺčka, slamené ozdoby.

„Prijatie stromčeka podporila
naša dávna tradícia na Vianoce
si dávať zelené vetvičky,
ktoré mali magickú
a ochrannú funkciu.“
Kde sa vzala zeleň na Vianoce zasypané snehom?
Musíme sa pozrieť hlbšie do dejín. Nový rok sa v antických dobách
začínal logicky na jar. Ľudia vnímali, že vtedy sa príroda prebúdza,
začína sa niečo nové. V Ríme bol Nový rok 1. marca. Od toho sú
odvodené aj názvy mesiacov. September dostal názov od latinského
septem, čo znamená sedem, hoci je deviaty mesiac. Podobne október (octo – osem), november (novem – deväť) a december (decem
– desať). Vtedy išlo o tzv. jarné novoročie. Je logické, že znakom jarných sviatkov boli zelené vetvičky. Keď sa potom po astronomických
prepočtoch zmenil kalendár a začiatok roka sa presunul na január,
presunuli sa aj zvyky. Okrem zelene je zvykom mať na stole aj naklíčené obilie.

Vizitka
narodila sa 20. 10. 1944 v Banskej Bystrici
1962 – 1967 – študovala národopis na Filozofickej fakulte UK
1968 – 1995 – odborná asistentka / vedecká pracovníčka
Kabinetu etnológie FiF UK
1980 – získala vedeckú hodnosť CSc.
1996 – docentka Katedry etnológie FiF UK
Výskumné zameranie: obyčaje / rituály (špeciálne svadba),
etnická problematika (slovensko-poľské vzťahy ), rodové / gender štúdiá. Spoluautorka publikácie „Tradície slovenskej rodiny“
(1997), syntetických prác slovenskej etnológie, ako aj autorka
vedeckých štúdií a kapitol v monografiách.

V rodinách je už len ozdobovanie stromčeka obľúbeným zvykom, ktorý nás naladí na atmosféru Vianoc. Odkedy si ľudia
ozdobujú vianočný stromček?
V minulosti išlo najmä o mágiu. Vešanie predmetov na stromček
malo zabezpečiť zdravie, dobrý život a prosperitu. Iba postupne sa
to začalo meniť v tom zmysle, že ozdoby začínajú mať funkciu estetickú. Najprv ľudia na stromček vešali cukríky, neskôr gule a pridávajú sa aj iné nové ozdoby. Postupne sa k tejto funkcii pridružuje aj
funkcia prestížna. Začína byť dôležité, kto má aký pekný stromček,
ako je pekne vysvietený. Stromček sa postaví oknu, aby ho videli aj
okoloidúci. Kedysi sa osvetľoval sviečkami. Oheň je živel, ktorý sa
oddávna uctieval a tiež patril k sviatku.
Keď hovoríme o prestíži – to je vec, ktorá závisí aj od peňazí. Dnes
majú ľudia viac peňazí ako kedykoľvek predtým v minulosti.
Určite. Objavil sa taký zvyk, ktorý ja nazývam „zmnoženie“ stromčekov. Predtým mala rodina jeden stromček v centrálnej izbe. Postupne si ľudia dávajú stromčeky aj do detskej izby, do kuchyne
a ozdobujú sa stromčeky aj v predzáhradkách. Najnovším fenoménom, ktorý ale ešte nie je všeobecne rozšírený, je osvetľovanie domu
elektrickým osvetlením ako z amerických filmov. Mladé rodiny, ktoré
si osvojili túto americkú tradíciu väčšinou bývajú v nových štvrtiach,
kde sú takto osvetlené celé ulice. Najprv teda prešli zvyky z Európy
do Ameriky a dnes preberáme zvyky od nich.
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Rozhovor
Čo si myslíte o módnych trendoch v súvislosti s Vianocami?
Kedysi boli sviatky o mágii, ako som už spomenula. So sviatkami
sa spájali rôzne povery, pohanské, ale aj kresťanské zvyky. Dnes sú
už mnohé znaky spojené s Vianocami záležitosťou módy. Kedysi sme
mali tie isté ozdoby aj 20 rokov, dnes je každý rok v móde iná farba.

Symbolika vianočných ozdôb
Jabĺčko – symbol plodnosti a lásky
Perník – druh koláča; chlieb a koláče patrili k Vianociam; chlieb
je symbolom prosperity roľníckej práce
Orech – obetná plodina; hádzali sa do kútov, ktoré sa považovali
za miesta, kde sú duše mŕtvych predkov
Retiazka – symbol spojitosti; nohy štedrovečerného stola sa
počas večere obkrútili železnou reťazou, čo malo zabezpečiť súdržnosť rodiny, a keď si na ňu položili nohy, sila železa mala prejsť
do ľudí a mala im zabezpečiť železné zdravie
Zvončeky – ale aj rapkáče, biče alebo trúby sa používali na odohnanie zla

Škandinávie a severného Nemecka. Štyri sviece boli výrazom štyroch ročných období. Sviečky sú dôležité preto, že na severe bolo
svetlo mimoriadne dôležité. Potom ho cirkev prijala za svoj a stal sa
znakom adventu. V súčasnosti opäť funguje na báze znaku, pripomínať si adventný čas. Novým zvykom je aj dávať si vence na dvere.
Pripomína mám čas blížiacich sa Vianoc.

„Počas sviatku sa patrilo,
aby mŕtvi boli s nami,
a aj sa očakávala ich účasť.“

Vianoce v remeselníckej rodine v malom meste v roku 1925.
Archív Marty Botíkovej
Symboliku má nielen stromček, ale aj niektoré ozdoby. Prečo
napríklad na vrchol stromčeka umiestňujeme hviezdu?
Hviezda je tradícia pochádzajúca z kresťanstva. Hviezda sa zjavila
mudrcom z východu, ktorá ich priviedla k narodenému Ježiškovi. Tu
nájdeme paradox, že mudrci doniesli dary Ježiškovi. Naša tradícia
zase hovorí, že Ježiško nosí darčeky. Fenomén darčekov je však
nový. Kým neboli stromčeky, neboli ani darčeky. Tradícia darov sa
odvodzuje skôr z antiky, kedy sa ľudia obdarovávali počas zimných
novoročných sviatkov.

„Nový rok sa v antických dobách
začínal logicky na jar. V Ríme bol
Nový rok 1. marca.“
A čo adventný veniec?
Adventný veniec je veľmi mladá záležitosť. Nie je pôvodom kresťanský a katolícka cirkev ho prijala až v 50. rokoch. Je to tradícia zo

Pohanské a kresťanské zvyky sa často prelínali a niekedy nevieme, z akej tradície ktorý zvyk vzišiel.
Áno, z tradičných pohanských zvykov môžem spomenúť zvyk,
ktorý sa v niektorých rodinách ešte zachoval. Počas štedrovečernej
večere je pripravený jeden tanier, ktorý sa prikrýva, pre zomretých
členov rodiny. V minulosti sa rátalo s účasťou mŕtvych predkov a
pozývali ich na večeru. Gazda vyšiel pred chalupu a zvolal: „Dedo,
baba, poďte s nami večerať.“ Počas sviatku sa patrilo, aby mŕtvi boli
s nami, a aj sa očakávala ich účasť. V niektorých rodinách sa tanier
pripravuje pre pocestného. Traduje sa tiež, že žobráci majú vzťah
k mŕtvym dušiam. Obdarovanie žobráka almužnou sa chápe ako dar
dušiam.
Zdroj: www.ludovakultura.sk

Lenka Miller
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Výnimoční študenti

i pedagógovia ocenení

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., odovzdal dňa 12. novembra 2013
akademickú pochvalu mimoriadnym študentom a pedagógom UK pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentstva.
Na základe návrhov dekanov fakúlt UK
udelil rektor UK akademickú pochvalu 31
študentom univerzity, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce študijné
výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami,
schopnosťami a talentom sa stali známymi
nielen doma, ale aj v zahraničí. Rektor UK
zároveň odovzdal ďakovné listy 28 pedagógom univerzity, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i
odborné úspechy študentov UK.
„Aj tento rok som s radosťou, ale aj s patričnou hrdosťou prijal návrhy našich fakúlt na

udelenie akademickej pochvaly a ďakovných
listov. Medzi nimi aj iniciátorom Interaktívneho anatomického atlasu – študentom Lekárskej fakulty UK Milanovi Sokolovskému a Dávidovi Kolářovi, ktorí počas svojho voľného
času pracujú v ošetrovni Svätej Alžbety pre
bezdomovcov ako sanitári; študentke Pedagogickej fakulty UK Ľudmile Rečičárovej podieľajúcej sa na tvorbe inovatívnej metodiky
čítania s porozumením, ktorú bude prezentovať na kongrese Medzinárodnej asociácie
pre výskum detskej reči v Amsterdame, či
študentke Fakulty telesnej výchovy a športu UK Petre Fašungovej aj za prvé miesta
vo vytrvalostnom trojboji na Majstrovstvách
Európy do 23 rokov v Holandsku a na Majstrovstvách sveta v Kanade,“ uviedol v slávnostnom príhovore rektor UK profesor Karol
Mičieta.

Na november 1989 odkázala študentka
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Andrea Sarvašová slovami: „Myšlienky novembra 89 akoby boli stratené v preklade našich
vlastných túžob. Čas na zamyslenie sa nad
formou nášho spoločenského života a obsahom spoločných hodnôt je rovnako potrebný
ako kedykoľvek predtým.“ V mene ocenených sa poďakovala Vedeniu UK a dodala:
„To, že na Univerzite Komenského môže
študovať každý bez ohľadu na náboženskú
príslušnosť, národnosť, bez ohľadu na to, či
naše názory korešpondujú s názormi vládnucej strany – to je pravá sloboda a demokracia. No potrebné je tu i isté Pokánie – zmena
myslenia, zmena hodnotenia vecí. Nádej na
zmenu opäť spočíva na študentoch, mladých ľuďoch.“

Ocenení študenti

Ocenení pedagógovia

Michaela Bašňáková, 6. rok doktorského štúdia, LF UK
Milan Sokolovský, 5. rok doktorského štúdia, LF UK
Dávid Kolář, 5. rok doktorského štúdia, LF UK
Bc. Ján Šurkala, 2. rok magisterského štúdia, PraF UK
Bc. Ján Hajnala, 2. rok magisterského štúdia, PraF UK
Mgr. Miloš Kosterec, 4. rok doktorandského štúdia, FiF UK
Rastislav Luz, 4. rok bakalárskeho štúdia, FiF UK
Mgr. František Paulovič, 4. rok doktorandského štúdia, FiF UK
Bc. Andrea Varagyová, 1. rok magisterského štúdia, FiF UK
Bc. Františka Šmajdová, 1. rok magisterského štúdia, FiF UK
Mgr. Peter Troška, 4. rok doktorandského štúdia, PriF UK
Mgr. Ján Horváth, 2. rok doktorandského štúdia, PriF UK
Bc. Jaroslav Baričák, 1. rok magisterského štúdia, PriF UK
Ľudmila Rečičárová, 5. rok magisterského štúdia, PdF UK
Michal Heriban, 2. rok bakalárskeho štúdia, PdF UK
Bc. Dominika Bozsóová, 2. rok magisterského štúdia, PdF UK
Marián Michalides, 5. rok magisterského štúdia, FaF UK
Martin Rupp, 5. rok magisterského štúdia, FaF UK
Jaroslav Oboňa, 3. rok bakalárskeho štúdia, FTVŠ UK
Bc. Petra Fašungová, 2. rok magisterského štúdia, FTVŠ UK
Michal Kendra, 6. rok doktorského štúdia, JLF UK
Matej Vnučák, 5. rok doktorského štúdia, JLF UK
Mgr. Vladimír Boža, 1. rok doktorandského štúdia, FMFI UK
Bc. Peter Fulla, 2. rok magisterského štúdia, FMFI UK
Bc. Tomáš Belan, 1. rok magisterského štúdia, FMFI UK
Bc. Radovan Hasík, 5. rok magisterského štúdia, RKCMBF UK
Bc. Andrea Sarvašová, 1. rok magisterského štúdia, EBF UK
Alžbeta Sekáčová, 3. rok bakalárskeho štúdia, FM UK
Gabriel Okasa, 3. rok bakalárskeho štúdia, FM UK
Daniela Sarvašová, 2. rok magisterského štúdia, FM UK
Veronika Vargová, 1. rok magisterského štúdia, FSEV UK

prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD., LF UK
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., LF UK
doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc., LF UK
PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., PraF UK
JUDr. Branislav Fábry, PhD., PraF UK
Mgr. Peter Barta, PhD., FiF UK
Mgr. Lucia Otrísalová, PhD., FiF UK
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., FiF UK
prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., FiF UK
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., PriF UK
prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., PriF UK
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., PriF UK
doc. PhDr. Milan Žitný, CSc., PdF UK
PhDr. Radoslav Pavlík, PhD., PdF UK
Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., PdF UK
PharmDr. Andrea Balažová, PhD., FaF UK
prof. Ing. Milan Remko, DrSc., FaF UK
doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., FTVŠ UK
PaedDr. Igor Baran, PhD., FTVŠ UK
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., JLF UK
prof. MUDr. Beata Sániová, PhD., JLF UK
RNDr. Michal Winczer, PhD., FMFI UK
RNDr. Michal Foríšek, PhD., FMFI UK
SSDr. Blažej Štrba, PhD., RKCMBF UK
prof. ThDr. Juraj Bándy, EBF UK
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., FM UK
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., FM UK
JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., FSEV UK
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Milan Sokolovský s kolegom
vytvoril anatomický atlas
Spolu s kolegom Dávidom Kolářom
ste vytvorili interaktívny anatomický atlas. Môžete krátko popísať, v čom je jeho
význam a ako funguje?
Interaktívny atlas má byť pomôckou pri
štúdiu anatómie, má sprehľadniť hľadanie
útvarov jednotlivých štruktúr na kostiach,
svaloch či orgánoch. Zachytávanie jednotlivých štruktúr ľudského tela na fotografiách
je primárnou podstatou pre vznik interaktívneho atlasu. Ako učebná pomôcka musí
študentom poskytnúť pohľad najmenších a
najdrobnejších detailov a týmto vizuálnym
spôsobom uľahčiť aj ich zapamätanie. Pracujeme pri tom s ľudskými telami od dobrovoľných darcov v pitevni Anatomického
ústavu LF UK. Práca na zbieraní potrebného
materiálu je pomalá a vytrvalá, pretože pri
nevhodnej preparácii môže ľahko prísť k nezvratnej zmene.
Obaja tiež pracujete v ošetrovni Svätej Alžbety pre bezdomovcov. S akými
prípadmi sa tu stretávate a ako vás táto
skúsenosť obohacuje pre budúce povolanie?
V ošetrovni Svätej Alžbety sme začali pracovať pred rokom a pol. Motiváciou nám bolo
najmä naučiť sa niečo nové, niečo, s čím sa

človek v učebných osnovách nestretne. Ide
zväčša o ľudí bez zdravotného poistenia,
bez sociálneho zázemia, avšak nie sú to
iba asociáli, často sa medzi klientmi nájdu
doktori, inžinieri, podnikatelia. Prichádzame
do kontaktu s množstvom akútnych, ale aj
chronických ochorení. Liečime ich v rámci
pravidelných návštev u nás, ak je to v našich
silách, alebo nasmerovaním do odborných
zdravotných zariadení. Medzi najčastejšie
patria vredy na predkoleniach, plesne a rôzne dermatologické poškodenia. Prínosom je
naučiť sa vyrovnávať s neúspechom, pretože
nie vždy všetka snaha, ktorú človek vynaloží, padne na úrodnú pôdu. Okrem toho sa
učíme komunikovať primerane s ľuďmi, aby
chápali podstatu svojho ochorenia a liečby,
a tiež je to chuť pomáhať druhým. Veď to je
zmyslom lekárskeho povolania.
Ako vnímate ocenenie rektorom UK?
Sme veľmi vďační za ocenenie. Prinieslo
nám motiváciu vytrvať v práci, ktorú robíme.

Ján Horváth organizuje
študentskú „kvapku krvi“
Boli ste ocenený aj za prácu v ubytovacej komisii na fakulte a za organizovanie
študentskej „kvapky krvi“. Povedzte nám
niečo viac o týchto aktivitách.

Práca v ubytovacej komisii sa začína v marci a končí v októbri. Niekedy je to náročné
najmä kvôli sťažnostiam študentov. Hlavný
zmysel však je pomôcť študentom a snažíme
sa o to, aby ubytovanie bolo rozdelené čo
najférovejšie. Od začiatku sa podieľame aj
na Univerzitnej kvapke krvi, ktorú organizuje
Rektorát UK. Okrem toho na jar v tom istom
roku organizujeme Prírodovedeckú kvapku
krvi, keďže každý rok sa nám podarí prilákať množstvo darcov krvi, z ktorých býva až
50 % prvodarcov.
Čo pre vás znamená ocenenie rektorom UK?
Je to pre mňa zadosťučinenie za dlhé roky
práce pre študentov.

Ľudmila Rečičárová skúma
detskú reč
Spracovali ste tému o názoroch rodičov na rozhovory o minulých udalostiach
so svojimi deťmi vo veku 5 – 7 rokov. Môžete priblížiť jej výsledky?
Spomínanej problematike som sa venovala v rámci študentskej vedeckej, odbornej
a umeleckej činnosti. Zaujímalo nás, aký
charakter má rozhovor dospelého s dieťaťom v predškolskom a mladšom školskom
období. V prieskume sme oslovili rodičov
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detí v norme i rodičov detí s narušeným vývinom reči, ktorých sme požiadali o vyplnenie podrobného online dotazníka. Najväčší
rozdiel medzi skúmanými skupinami bol
v oblastiach tém rozhovorov. Deti s ťažkosťami v reči sa so svojimi rodičmi rozprávali
menej, mali tiež menšiu plejádu tém rozhovorov. Nepríjemným zistením pre nás bolo,
že takmer 20 % zo všetkých rodičov uviedlo,
že sa so svojimi deťmi rozprávajú menej ako
raz denne.
Momentálne spolupracujete na tvorbe
inovatívnej metodiky čítania s porozumením. V čom spočíva táto metodika a ako
sa osvedčila?
Slovensko sa v medzinárodných meraniach čitateľskej gramotnosti viackrát
umiestnilo na chvoste európskych krajín.
V prvých ročníkoch školskej dochádzky sa
venuje väčšia pozornosť plynulému čítaniu
bez chýb než tomu, či žiak vie, o čom čítal. V rámci grantu APVV sme pod vedením
Mgr. Svetlany Kapalkovej, PhD., vypracovali
metodiku interaktívneho čítania, ktorá je určená pre predškolákov a prvákov. Metodika
zahŕňa dvojmesačný program stretnutí v intervaloch dvakrát týždenne. Podľa princípov
interaktívneho čítania sú deti do čítania kníh
aktívne zapojené (i keď sami ešte nemusia
vedieť čítať). Deti odpovedajú na otázky zamerané na explicitné (doslovne vyjadrené),
ale i implicitné informácie (t. j. význam príbehu si musia vyčítať „medzi riadkami“), sú
vyzvané príbehy komentovať, reprodukovať,
nie sú len ich pasívnymi poslucháčmi. Výsledky poukazujú na to, že u detí, ktoré podstúpili interaktívne čítanie, sa zlepšilo v porovnaní s deťmi, ktoré boli vzdelávané podľa
klasického kurikula, nielen porozumenie
textu, ale aj samotné rozprávanie. Výsledky
tejto práce budeme spolu s ďalšími autormi
prezentovať na významnom medzinárodnom
kongrese IASCL 2014 v Amsterdame.

Aké pocity sprevádzali vaše ocenenie
rektorom UK?
Rektorské ocenenie si veľmi vážim a je
pre mňa povzbudením do ďalšej práce. Najväčšiu radosť mám z toho, že na slávnosti
sa zúčastnili aj moji rodičia, ktorí ma vždy
podporovali a ktorým najviac vďačím za svoje úspechy. Ďakujem tiež pedagógom, ktorí
ma podnetne viedli a na ocenenie navrhli.
Osobitne chcem poďakovať Mgr. Svetlane
Kapalkovej, PhD., ktorá ma pre túto prácu
motivovala, konzultácie s ňou boli pre mňa
odborne i ľudsky veľmi obohacujúce.

Doktor Igor Baran sa venuje
záchrane topiaceho
Môžete nám priblížiť Vodnú záchrannú službu Slovenského červeného kríža,
ktorej ste prezidentom?
Ako začínajúci pedagóg na FTVŠ UK som
mal šťastie pracovať s priekopníkmi problematiky záchrany topiaceho na Slovensku –
PhDr. M. Filčákom, PhDr. S. Laurencovou
a doc. D. Jursíkom. V štruktúrach VZS SČK
som začal pracovať ako inštruktor kurzov.
V súčasnosti pôsobím ako prezident a súčasne ako vedúci Školiaceho strediska VZS
SČK Bratislava. Pri nástupe do funkcie som
si ako prioritu stanovil úlohu presadiť Zákon
o Vodnej záchrannej službe, ktorý na Slovensku absentuje. Prvá časť tejto úlohy (týkajúca sa bazénov) sa podarila zrealizovať.
Je však ešte potrebné dopracovať oblasť prírodných a umelých vodných plôch a nádrží.
Opodstatnenosť existencie Vodnej záchrannej služby (VZS) sa opiera o štatistiky, ktoré
každoročne vykazujú vysoké počty osôb,
ktoré sa na Slovensku utopili. V priemere
sa ročne utopí 127 osôb. Ak zdôrazním, že
prevažne sa incidenty dejú v priebehu štyroch letných mesiacov, môžem konštatovať,

že ide o niekoľkonásobne vyššie počty úmrtí
ako pri dopravných nehodách.
Vyučujete plavecké športy a záchranu
topiaceho sa. Aké je uplatnenie plavčíkov na Slovensku?
V súčasnosti je na území Slovenska registrovaných viac ako 3000 vyškolených
plavcov záchranárov, ktorí (samozrejme, nie
všetci) pracujú hlavne v letných mesiacoch
na kúpaliskách a bazénoch. Z hľadiska profilu absolventa FTVŠ UK je zrejmé, že ako
budúci odborník, resp. pedagóg pracujúci
v oblasti telesnej výchovy a športu, ako aj
v mimoškolských aktivitách detí a mládeže
(kurzy plávania, výcvikové tábory a ostatné
aktivity, u ktorých je predpoklad pohybu vo
vodnom prostredí), by mal každý absolvent
FTVŠ UK teoreticky aj prakticky ovládať
problematiku záchrany topiaceho. Trh práce,
hlavne v školstve, je aj z hľadiska finančných
stimulov pre väčšinu mladých absolventov
FTVŠ UK nezaujímavý, preto je pre ich prípadné uplatnenie prínosom získať kvalifikáciu, ktorá im rozšíri možnosti pracovného
uplatnenia doma aj v zahraničí. Každoročne
má o získanie kvalifikácie plavca záchranára
a následného uplatnenia v praxi záujem cca
135 študentov FTVŠ UK, z ktorých viac ako
60 % odchádza pracovať do zahraničia, kde
svojimi teoretickými vedomosťami, praktickými zručnosťami a záchranárskymi schopnosťami potvrdzujú kvalitu výučby záchrany
topiaceho na FTVŠ UK.
Ako vnímate ocenenie rektorom UK?
Na FTVŠ UK som nastúpil ako absolvent v roku 1977. Po viac ako 36 rokoch
môžem prehlásiť, že pedagogická práca so
študentmi sa mi stala nielen zamestnaním,
ale aj „koníčkom“, čo veľa ľudí povedať nemôže. Na fakulte som mal česť pracovať aj
vo viacerých riadiacich funkciách. S potešením môžem aj skonštatovať, že viacerí
moji študenti zastávajú významné funkcie
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v spoločenskej sfére. Ocenenie rektorom
UK preto vnímam ako významné osobné
ocenenie môjho dlhoročného pôsobenia
na „svojej“ alma mater.

Profesorka Katarína
Adamicová vedie centrum
kožných ochorení
Ste odborníčkou v patologickej diagnostike dermatologických ochorení
a vedúcou Konzultačného centra bioptickej diagnostiky kožných ochorení.
Akým výskumom sa momentálne zaoberáte?
Moja práca, takisto ako práca každého vysokoškolského učiteľa na lekárskej fakulte,
je rozdelená do troch častí: pedagogickej,
vedeckovýskumnej a liečebno-diagnostickej. Tá zdravotnícka časť je v mojom prípade
bioptická práca, čo znamená určenie patologickej diagnózy živému pacientovi zo vzorky
odobraného tkaniva, kože, podkožia, mäkkých tkanív či kosti. Konzultačné centrum
bioptickej diagnostiky kožných ochorení
s celoslovenskou pôsobnosťou schválil minister zdravotníctva SR v marci 2012. V rámci centra pokračujem v bioptickom vyšetrení
chorôb kože z histologického, imunohistochemického, imunofluorescenčného a v prípade potreby aj elektrónovomikroskopického a molekulárnogenetického hľadiska.
V súčasnosti sa zaoberám spolu so svojou
internou doktorandkou štúdiom významu
CD30+ bunkových elementov v reaktívnych
(nenádorových) patologických léziách kože
a skúmam možnosť reálneho určenia ne
existujúcej morfologickej či fenotypovej hranice medzi niektorými nenádorovými léziami
a preneoplastickými – iniciálnymi nádormi
kože.
Čo pre vás znamená ocenenie rektorom UK?
Ocenenia bývajú zväčša príjemné. Po
viac ako 35-ročnej praxi v spoločnosti,
ktorá si neveľmi všíma starších a skúsenejších, možno povedať, že až satisfakčné. Pri
slávnostnom preberaní Pamätného listu mi
mysľou prebehlo, že nech z akéhokoľvek
dôvodu hundreme na súčasnosť, nesmieme zabudnúť, že žijeme v dobe, v ktorej
sa môže slobodne oslavovať 17. november
ako Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu, v ktorej sa môže verejne
a pravdivo hovoriť, tak o Opletalovi, ako aj
o komunistických obetiach, v ktorej možno
otvorene a nahlas vystríhať pred akýmikoľvek totalitami, s ktorými má naša spoločnosť
kompletné skúsenosti. Som rada, že návrhy
na ocenenie kohokoľvek nepadajú z dielne
štátostrany, ale od demokraticky zvolených
fakultných a univerzitných orgánov. Ďakujem nášmu pánovi dekanovi Jánovi Dankovi za návrh. Taktiež ďakujem magnificencii
rektorovi Karolovi Mičietovi za prijatie tohto
návrhu.

Docentka Jana Kajanová:
vzdelávanie je zaujímavé
a zábavné
V uplynulom akademickom roku vás študenti fakulty ohodnotili ako najlepšiu pedagogičku. Čomu pripisujete tento výsledok?
V prvom rade by som chcela poďakovať
všetkým študentom, že sa podelili o svoje dojmy a zážitky z našich spoločných stretnutí a
hodnotili moje snahy vo výučbe tak pozitívne.
Veľmi si vážim ich názor. Myslím si, že študenti vedia oceniť pripravenosť, odbornosť, praktické skúsenosti a priateľský prístup. Snažím
sa ich presvedčiť, že vzdelávanie je zaujímavé
a zábavné, že aj komplikované predmety v
sebe nesú logiku a hlavne, že aj pedagógovia
sa neustále vzdelávajú, aby boli schopní pripraviť svojich študentov na aktuálne trendy a
výzvy súčasného pracovného trhu.
Ako vnímate ocenenie rektorom UK?
Bola som veľmi poctená uznaním, ktoré som
získala prevzatím ocenenia rektora Univerzity Komenského. Som naozaj rada, že moja
snaha vykonávať svoje povolanie čo najlepšie,
bola ohodnotená, ako zo strany študentov, tak
aj zo strany vedenia našej univerzity. Predstavuje to však veľký záväzok do budúcnosti a silnú motiváciu pracovať ešte lepšie.

Doktorka Lucia Mokrá:
organizujeme aktivity
spájajúce študentov a učiteľov
Na fakulte zastávate aj funkciu prodekanky pre zahraničné vzťahy. Vaša
fakulta máva jeden z najvyšších počtov
vyslaných a prijatých študentov. Čomu
pripisujete tento fakt?
Naším dlhodobým záujmom je intenzívne
prispievať k internacionalizácii vzdelania na
UK. O tento cieľ sa snažíme v dvoch úrovniach – prilákať zahraničných pedagógov,
ktorí otvoria obzory našim študentom a tí
chcú potom skúsiť štúdium v zahraničí; alebo naopak aktívnym vyhľadávaním zaujímavých zahraničných partnerov a prezentáciou
našim študentom – a to prostredníctvom
webu, diskusie na FSEV feste, ale aj individuálnymi konzultáciami. No a, samozrejme,
najlepší nástroj je prezentácia skúseností
absolventov buď na FSEV feste, alebo na
International & Erasmus Day.
Okrem funkcie prodekanky prednášate, riešite projekty, publikujete a ešte sa
podieľate aj na iných aktivitách fakulty,
ktoré nesúvisia s problematikou medzinárodných vzťahov. Ako to všetko stíhate?
Všetky činnosti sa snažím prepájať. Takže
keď riešim projekt, čiastkové výsledky publikujem a keď projekt končí, zvyčajne organizujeme konferenciu, pracovné workshopy
alebo iné náučno-popularizačné aktivity.
Okrem toho výsledky výskumu sa snažím
preniesť do svojej prednáškovej činnosti,
čiže každý semester si up-datujem prednášky a snažím sa priniesť študentom niečo

nové, diskutabilné, zaujímavé. Na našej fakulte, hoci sme malá fakulta, sa každý snaží „prispieť svojou troškou do mlyna“, a tak
organizujeme veľa rôznorodých aktivít, ktoré
spájajú študentov a učiteľov, pracovníkov
a priaznivcov fakulty – ako darovanie krvi,
workshopy a konferencie, kde sa stretávajú
vedeckí pracovníci, ale napríklad Staff week,
kde sme tento rok prvýkrát pozvali kolegov
z partnerských Erasmus univerzít. A úplne
najnovšou aktivitou je vydávanie elektronického časopisu Human Rights News, ktorý
spracovávame v rámci UNESCO Centra pre
výchovu k ľudským právam, kde sa prejavujú
etablovaní, ale aj mladí výskumní pracovníci
z fakúlt UK a partnerských organizácií.
Aké pocity sprevádzali vaše ocenenie
rektorom UK?
Veľmi príjemné. Som rada, že naša alma
mater dokáže oceniť mladých pedagógov
a výskumných pracovníkov za výsledky ich
práce, ktoré sú priamo viditeľné, ako aj tie,
ktorých efekt sa prejaví na našich absolventoch neskôr. Teším sa, že také významné
vzdelávacie pracovisko, ako je Univerzita
Komenského, reflektuje aj inovatívnosť vo
vzdelávaní a internacionalizáciu a dokáže ju
oceniť bez ohľadu na vek zapojených ľudí.

JUDr. Branislav Fábry, PhD.,
Právnická fakulta UK
Ocenený ste boli aj za to, že na fakulte
prednášate vo viacerých jazykoch a využívate inovatívne metódy vyučovania.
Na seminári sa snažím vytvoriť podmienky pre simuláciu rokovania rôznych komisií
alebo rozhodovacích procesov jednotlivých
štátnych orgánov. Napr. v rámci predmetu
Etika a právo spolu so študentmi hľadáme
najdôležitejšie etické dilemy z oblasti práva,
kde je možné zastávať pozíciu pro a contra pri
konkrétnej téze. Následne o týchto dilemách
diskutujeme prostredníctvom simulácie rokovania etickej komisie. Výhodou tohto prístupu
je aj interdisciplinárny záber, ktorý sa pri výučbe väčšiny právnych predmetov neobjavuje.
Čo sa týka výučby v cudzích jazykoch, v tomto semestri realizujem výučbu len v ruskom
a v nemeckom jazyku, ale v minulosti som už
prednášal aj v ďalších štyroch jazykoch, či už
u nás alebo na univerzitách v zahraničí.
Čo pre vás znamená ocenenie rektorom UK?
Ocenenie rektorom UK si veľmi vážim
z viacerých dôvodov. Vzhľadom na to, že
pôsobenie v oblasti právnického vzdelávania
je oceňované inak než pri výkone právnických povolaní, je takéto ocenenie dôležité.
Ocenenie tiež potvrdzuje moje doterajšie
presvedčenie, že má zmysel hľadať neustále
možnosti inovácie vzdelávacieho procesu.
Myslím si, že ocenenie je motivujúce pre
každého vedecko-pedagogického pracovníka, lebo ukazuje, že aj predstavitelia univerzity vnímajú jeho pozitívny prínos.
Lenka Miller
Foto: Vladimír Kuric
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Lekárska fakulta UK v Bratislave (LF UK) má v súčasnosti akreditovaných 19 študijných programov doktorandského štúdia
– normálna a patologická fyziológia, vnútorné choroby, hygiena,
chirurgia, röntgenológia a rádiológia, gynekológia a pôrodníctvo,
pediatria, neurológia, psychiatria,
dermatovenerológia, oftalmológia, onkológia, otorinolaryngológia, patologická anatómia a súdne lekárstvo, ortopédia, urológia,
fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia, klinická farmakológia, zubné lekárstvo. Celkovo
študuje na LF UK viac ako 400

doktorandov, z toho vyše 150 je
v dennej forme štúdia.
V posledných rokoch je najvyšší záujem o doktorandské
štúdium v odboroch normálna
a patologická fyziológia, vnútorné choroby, chirurgia, onkológia
a patologická anatómia a súdne
lekárstvo. Potešiteľné je, že výskumná práca mnohých doktorandov sa odráža aj v kvalitných
publikáciách v časopisoch s vysokým IF. Každoročne doktorandi LF UK získavajú aj granty
mladých UK, pričom ich počet
sa v posledných rokoch zvyšuje
(tab.1).

Získané Granty UK doktorandov LF UK

Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Granty UK
5
8
9
9
16
28
30
25
22
27
29

Lekárska fakulta UK

predstavuje svojich doktorandov
RNDr. Jaroslava Durdiaková
denná doktorandka na Fyziologickom ústave LF UK
v študijnom programe normálna a patologická fyziológia
Čo o sebe a svojej práci prezradila
pani doktorka:

Na doktorandské štúdium na Lekárskej
fakulte UK som nastúpila v roku 2010 po
skončení štúdia genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK. Vo svojej výskumnej práci sa
venujem odhaľovaniu biologickej podstaty
intelektového nadania.
Nadpriemerne inteligentní jedinci disponujú pozoruhodnými schopnosťami už od
útleho veku života. Ich jedinečné vlastnosti
sú bezpochyby výsledkom unikátnej kombinácie vplyvu génov a prostredia. Presný
biologický mechanizmus a jasná charakteristika génov kľúčových v etiológii geniality
naďalej ostáva záhadou.
V našom laboratóriu pracujeme s hypotézou, že nadpriemerný intelekt a výnimočné
kognitívne charakteristiky môžu byť vysvetlené špecifickým účinkom testosterónu.
Testosterón organizuje mozgové štruktúry
v prenatálnom období a zároveň moduluje
ich aktivitu aj neskôr po narodení. Na našich štúdiách sa zúčastňujú nadané deti
s nadpriemerným IQ. Hladiny testosterónu,
ktoré ovplyvnili architektúru ich mozgu ešte
počas vývinu v maternici, nemožno merať
priamo v postnatálnom období.

Ako biologický indikátor fetálneho testosterónu nám slúži pomer dĺžky druhého
a štvrtého prsta ruky (2D : 4D). Nižšia hodnota pomeru (kratší druhý prst, dlhší štvrtý
prst) u nadaných detí svedčí o vyšších dávkach testosterónu prenatálne, ktoré majú
za následok formovanie mozgových štruktúr. Výsledky enzymatických imunoesejí
nám potvrdili znížené hladiny testosterónu
v sline nadaných. Zo slín izolujeme DNA a
následne vyšetrujeme, v čom sa gény nadaných líšia od bežnej populácie. Molekulárne analýzy odhalili vyššiu citlivosť a aktivitu
androgénového receptora u nadaných detí,
čo možno kompenzuje ich znížené cirkulujúce hladiny testosterónu namerané v sline.
U nadaných detí tiež testujeme vybrané
kognitívne a personálne charakteristiky.
Vplyvom jedinečnej architektúry mozgu
a aktivačných účinkov testosterónu počas
života vynikajú v matematike a neverbálnych
schopnostiach. Pri porovnaní s bežnou populáciou však trpia verbálnymi deficitmi či
nedostatkom empatie. Typickým príkladom
bol aj jedinečný génius Albert Einstein, ktorý
napriek nevídanému talentu v matematike,
nevedel rozprávať do veku troch rokov a trpel poruchami reči aj v neskoršom živote.

Vplyv testosterónu na funkcie mozgu je
atraktívna, často diskutovaná téma a púta
pozornosť viacerých vedeckých tímov. Prínosom je pre nás spolupráca s univerzitou
v Cambridge, popredným pracoviskom vo
výskume účinkov testosterónu nielen vo
vzťahu k nadaniu, ale aj autizmu. Etiológia
autizmu sa zdá byť s vplyvom testosterónu
úzko prepojená.
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MUDr. Marianna Hajská

denná doktorandka na Klinike popálenín a rekonštrukčnej
chirurgie LF UK a UNB v študijnom programe chirurgia
Téma dizertačnej práce:

Topické antimikrobiálne prostriedky
v liečbe infekcie popáleninovej rany
školiteľ: doc. MUDr. Ján Koller, PhD.

Charakteristika výskumu:

Vedecko-výskumná práca zameraná na
topickú antimikrobiálnu liečbu popálenín
vychádza z potrieb klinickej medicíny. Topicky aplikované liečivá sú jednou z najdôležitejších súčastí správnej liečby popálenín
od staroveku. Výber vhodného prostriedku
je však aj dnes predovšetkým empirický.
Z tohto dôvodu je centrom výskumu testovanie topických antimikrobiálnych prostriedkov na in vitro modeloch popáleninových rán.
Základom metodiky je modelovanie popálenín cielene kontaminovaných rôznymi
baktériami a následná aplikácia topických
prostriedkov v rôznych časových intervaloch od ranovej kontaminácie. Keďže naša
spoločnosť čelí v súčasnosti prudkému
rozvoju mikrobiálnej rezistencie, používam
na testovanie multirezistentné baktérie.
Dôležité sú hlavne skutočnosti, že tieto
boli izolované z popáleninových rán našich

pacientov a že na testovanie sa používajú
liečivá v rovnakej forme, v akej sú dostupné v klinickej praxi. Ideálne podmienky pre
realizáciu spomínaných in vitro testov mi
poskytuje Výskumné laboratórium Mikrobiologického ústavu LF UK a cenné poradenstvo v tejto oblasti Mgr. Lívia Slobodníková, CSc.
Keďže okrem antimikrobiálnej účinnosti
je pre lekára dôležitá aj informácia o možnej
toxicite liečiva, v treťom ročníku doktorandského štúdia som sa zamerala na testy cytotoxicity topických prostriedkov. Túto časť
výskumu realizujem pod vedením kolegyne
Mgr. Janky Dragúňovej, CSc., v Centrálnej
tkanivovej banke KPaRCH. Výskumné ciele
sa mi darí spĺňať nielen vďaka technickej
a finančnej dostupnosti vybratých metód,
ale aj vďaka získaniu troch Grantov UK.
Počas doktorandského štúdia sú veľkým
obohatením aj možnosti prezentovať získané výsledky na medzinárodných konferenciách. Potešujúce je, že sa moja výskumná
práca stretáva s pozitívnou odozvou, o čom
svedčí aj udelenie Ceny mladého vedca
v roku 2012 Medzinárodnou spoločnosťou
pre popáleninové úrazy.

MUDr. Kristína Kuracinová

denná doktorandka na Ústave patologickej anatómie LF UK
školiteľ: MUDr. Pavol Janega, PhD.

Čo napísala pani doktorka o sebe
a svojej práci:
Nastúpila som ako denná doktorandka na
Ústav patologickej anatómie dňa 3. septembra 2012. Na tento deň som sa veľmi tešila.
Vždy som vedela, že patológia je pre mňa
ten pravý odbor, niečo, čomu sa chcem venovať a čo ma zaujíma. Perfektný kolektív na
našom ústave mi ochotne pomohol a zaučil
do pracovných aj vedeckých činností.
Ako doktorandskú prácu som si vybrala hodnotenie hypoxickej dráhy pri vzniku
karcinoidov z rôznych lokalizácií. Touto
témou som sa zaoberala už v mojej diplomovej práci. Karcinoidy sú nádory s malou
incidenciou, nie sú predmetom veľkých
štúdií, u pacientov spôsobujú zmes, na
prvý pohľad, nesúrodých symptómov, ktoré pacientovi zhoršujú prežívanie. Aj preto
si myslím, že stoja za zmienku v doktorandskej práci.

Svetelný mikroskop MUDr. Kristíny Kuracinovej

Záverom doktorandského štúdia bude
kompletná práca obsahujúca prehľad dostupných topických prípravkov, popis zmeny bakteriálneho osídlenia popáleninových
rán našich pacientov počas 10 rokov, výsledky testovania účinnosti topických antimikrobiálnych prostriedkov v závislosti od
času ich prvej aplikácie, ako aj informácie
o ich možnej cytotoxicite. Cieľom je vytvoriť
komplexnú, inovatívnu prácu zrozumiteľnú
nielen pre vedcov, ale hlavne nápomocnú
pre lekárov v praxi pri výbere vhodného topického antimikrobiálneho liečiva pre popáleného pacienta.

Vo výskume sa konkrétne venujem úlohe dráhy spúšťanej hypoxiou v progresii
nádoru, čo je aj predmetom mnohých súčasných štúdií. V podmienkach hypoxie je
aktivovaný hlavný transkripčný faktor hypoxiou indukovaný faktor 1α (HIF1α), ktorý podnecuje prepis cieľových génov, následne umožňujúcich prispôsobiť sa bunke
nevyhovujúcim podmienkam nedostatku
kyslíka. Medzi takéto patrí aj vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF) a karbonická
anhydráza IX (CA IX), a to sú práve tie molekuly, ktorých prítomnosť alebo neprítomnosť chcem dokázať v karcinoidoch.
Tkanivá na vedeckú prácu pochádzajú
z rôznych kútov Európy. Na detekciu molekúl v karcinoidoch využívam postupy imunohistochémie a následne ich hodnotím
v svetelnom mikroskope. Hodnotím intenzitu a percento pozitívnych buniek v nádorovom tkanive. Následne výsledky štatisticky
zhodnotím a už ostávala len napísať publikáciu, najlepšie v anglickom jazyku.
Ešte mám pred sebou dlhú cestu, ale
keby bola vedecká práca jednoduchá, nebolo by to „to pravé orechové“.
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MUDr.
Peter Sabaka
externý doktorand na II.
internej klinike LF UK a UNB
v študijnom programe
vnútorné choroby
Charakteristika výskumu:

Škodlivosť vysokej hladiny cholesterolu
je dnes všeobecne známym faktom. Prvé
seriózne dôkazy nám boli sprostredkované
v roku 1961 na základe pozorovaní uskutočnených na obyvateľoch amerického
mestečka Framingham.
Týmto sa odštartoval výskum cholesterolu a jeho vzťah ku kardiovaskulárnym chorobám. Cholesterol sa však nenachádza
v krvi voľne, ale je začlenený do častíc, ktoré nazývame lipoproteíny. Tieto, ako už ich
názov napovedá, okrem molekúl lipidovej,
teda tukovej povahy, obsahujú taktiež bielkoviny. Vďaka lipoproteínom môže cholesterol v tele vykonávať svoje biologické funkcie. Lipoproteíny však sprostredkujú aj jeho
negatívne vlastnosti. Najviac cholesterolu je
v lipoproteínoch nízkej hustoty (low density
lipoprotein – LDL). Vysoká hladina cholesterolu teda odráža aj vysokú hladinu LDL.
Boli to opäť pozorovania z Framinghamu,
hoci uskutočnené o 15 rokov neskôr, ktoré nám odhalili, že koncentrácia LDL nám
umožní presnejšie predpokladať riziko rozvoja srdcovocievnych chorôb ako hladina
celkového cholesterolu. Dnes však už vieme, že lipoproteíny nízkej hustoty alebo
LDL nepredstavujú homogénnu skupinu
častíc, ale že sa dajú ďalej deliť na podskupiny alebo podtriedy, ktoré sa vzájomne líšia biologickými vlastnosťami, ako aj potenciálom spôsobovať aterosklerózu. Najväčší
potenciál spôsobovať aterosklerózu majú
malé a husté LDL častice. Naopak, veľké
častice majú zrejme tento potenciál menší.
Medzi nimi stoja LDL častice strednej veľkosti.
Na II. Internej klinike LF UK máme ako
jediní na Slovensku a jedni z mála v Strednej Európe možnosť pracovať s prístrojom
umožňujúcim separovať a merať koncentrácie nielen lipoproteínových podtried LDL,
ale aj ostatných skupín lipoproteínov nachádzajúcich sa v krvnom obehu človeka. Táto
metodika, nazývaná Lipoprint, je prvou plne
štandardizovanou metódou, ktorá umožňuje takéto merania. Za pomoci tejto metódy
sme realizovali viacero vedeckých projektov a na niektorých z nich som mal možnosť
podieľať sa ako doktorand.
Jedným z nich bolo pozorovanie zamerané na zmeny lipoproteínového spektra
vyvolané telesným cvičením. Je všeobecne
známe, že pohyb je jeden z najúčinnejších

faktorov, ktorý nás chráni pred komplikáciami aterosklerózy. Naše sledovanie sme realizovali na mladých dobrovoľníkoch, ktorí
museli behať polhodinu denne, a to každý
deň po dobu dvoch týždňov. Našim dobrovoľníkom sa koncentrácia vysoko rizikových
malých hustých LDL častíc dostala pod hranicu detegovateľnosti. Rovnako sme pozorovali viaceré pozitívne zmeny v zložení ostatných lipoproteínových podtried, pričom
niektoré z nich boli v odbornej literatúre
opísané po prvýkrát.
Ako doktorand som mal takto možnosť

prispieť k mnohoročnej práci môjho školiteľa docenta MUDr. Stanislava Oravca
a profesora MUDr. Andreja Dukáta. Okrem
toho som získal devízu v podobe pomoci
a podpory nielen zo strany môjho školiteľa a bývalého, ako aj súčasného vedenia
kliniky, ale aj mojich starších kolegov, bez
čoho by som si nevedel svoju prácu predstaviť. Práve dobrý kolektív a pochopenie
zo strany školiteľa a vedenia sú podľa môjho názoru jedným z najdôležitejších faktorov vytvárajúcich pracovné podmienky pre
realizáciu doktorandského štúdia.

Meranie jednotlivých frakcií cholesterolu systémom Lipoprint
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RNDr. Miroslava Vallová

externá doktorandka na Onkologickom ústave sv. Alžbety
Čo napísala pani doktorka o svojej
práci:
Vyštudovala som na LF UK študijný
program Laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve a momentálne pokračujem
v externej forme štúdia v odbore normálna
a patologická fyziológia. Pracujem na Onkologickom ústave sv. Alžbety na Ústave
patológie a venujem sa imunohistochémii
a laserovej skenovacej cytometrii. Téma
mojej dizertačnej práce je „Novšie trendy
v morfologickej diagnostike solídnych nádorov s aplikáciou laserovej skenovacej
cytometrie (LSC)“.
LSC je jednou z moderných metód v histopatologickej diagnostike nádorov, ktorá
umožňuje skúmať biologické vlastnosti nádorových buniek a objektívne kvantifikovať
bunkové subpopulácie. Princíp detekcie
buniek je založený na analýze rozptylu
svetla laserového lúča a laserovým lúčom
excitovanej fluorescencie emitovanej z jednotlivých buniek zafarbených fluorochrómami. Pole aplikácií LSC v klinickej patológii a cytológii je rozsiahle, od presnej
číselnej kvantifikácie biochemických bun-

kových zložiek (DNA, proteíny, lipidy) až po
priestorovú lokalizáciu a distribúciu rôznych
markerov a bunkové morfologické charakteristiky (dĺžka, tvar, štruktúra). Najviac klinických aplikácii je zameraných na analýzu
obsahu DNA a bunkového cyklu, analýzu
apoptózy a imunofenotypizáciu leukocytov.
V práci sa zaoberáme využitím LSC
v histopatologickej diagnostike nádorov
so zameraním na skúmanie prítomnosti leukocytového infiltrátu v nádoroch a
konkrétne populáciám makrofágov (M1
a M2 fenotyp). Novou výzvou v histopatologickej diagnostike nádorov je zameranie
pozornosti na mikroprostredie nádoru a
protinádorovú imunitnú odpoveď pacienta. Výsledky štúdií ukazujú, že pre odhad
prognózy a predikcie odpovede na terapiu
je významná prítomnosť infiltrátu buniek
imunitného systému v nádore. V centre
pozornosti bude skúmanie korelácie početnosti populácií s nádorom asociovaných
makrofágov (TAM) s klinicko-patologickými
morfologickými ukazovateľmi, a to: histologický typ nádoru, stupeň diferenciácie
(grade), veľkosť nádoru a postihnutie lymfatických uzlín. Budeme sledovať aj koreláciu

početnosti TAM s biomarkerom hypoxie,
karbonickou anhydrázou IX, stanovenou
pomocou imunohistochemických metód.
Podľa výsledkov viacerých štúdií vysoký
počet TAM v mikroprostredí nádoru podporuje rast nádoru a koreluje s progresiou
choroby a zlou prognózou. TAM, ktoré sú
lokalizované v hypoxických oblastiach, vykazujú známky M2 polarizácie a prispievajú k angiogenéze a rastu nádoru. Naopak
TAM, ktoré sa podobajú na M1 fenotyp,
sa nachádzajú v normoxických oblastiach
a majú potenciálny protinádorový účinok.
Predpokladáme, že cytometrická analýza
populácií leukocytov a konkrétne makrofágov so zameraním na M1 a M2 fenotyp
bude mať prínos pre diagnostiku a stanovenie prognózy nádorovej choroby.
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,
prodekanka LF UK
pre vedecko-výskumnú činnosť,
doktorandské štúdium,
grantovú problematiku a ŠVOČ
RNDr. M. Vallová pri laserovom skenovacom
cytometri firmy CompuCyte (CompuCyte Corp.,
Cambridge, MA, USA)
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Dostal zlatú plaketu za získanie
nórskych a islandských študentov
Dňa 8. novembra 2013 si prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc., prebral Zlatú plaketu
podpredsedu vlády a ministra zahraničných
vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. Plaketu mu v reprezentačných priestoroch Zastupiteľského úradu v Oslo odovzdal
za prítomnosti viacerých významných osobností akademického a spoločenského života
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR
v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike
František Kašický.
Profesor Albert Stránsky je riaditeľom
Inštitútu medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Ocenenie mu udelili pri
príležitosti 20. výročia založenia Slovenskej
republiky a za dlhoročné aktivity súvisiace
so zabezpečovaním štúdia všeobecného
lekárstva nórskych a islandských študentov
v SR, ktoré profesor Stránsky v roku 2000

inicioval a s podporou vedení JLF UK začal
realizovať ako projekt medzinárodnej spolupráce.
Výsledkom systematickej a dlhoročnej
aktivity je fakt, že v súčasnosti na JLF UK
v Martine študuje viac ako 450 nórskych a
islandských študentov, pričom v akademickom roku 2013/2014 začalo štúdium 94
nórskych a 44 islandských študentov. Podľa
Františka Kašického vďaka projektu vzdelávania študentov sa zintenzívnila spolupráca
medzi slovenskými a nórskymi univerzitami
a vedeckými inštitúciami. Tento projekt predstavuje významný prvok slovensko-nórskej
bilaterálnej spolupráce s pozitívnym dopadom na zahraničnú politiku a ekonomiku
Slovenskej republiky.
Andrea Čalkovská, prodekanka JLF UK
Foto: Monika Ďurčaťová

Cenu slovenského centra P.E.N. získala

							

V rámci tohtoročného slávnostného
udeľovania cien Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska bola dňa 16. novembra 2013 na 21. medzinárodnom knižnom
veľtrhu Bibliotéka udelená prestížna Cena
slovenského centra P.E.N. Márii Bátorovej
za vedeckú monografiu Dominik Tatarka –
slovenský Don Quijote (2012).

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., je popredná slovenská literárna vedkyňa, prozaička, poetka, esejistka, publicistka a vysokoškolská pedagogička pôsobiaca na Katedre
slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK.
Výskumnú pozornosť Márie Bátorovej
vzbudzujú slovenskí autori s dramatickým životným príbehom, ktorých tvorbu možno bez
problémov porovnávať s tvorbou významných európskych a svetových spisovateľov.
Platí to o jej monografiách venovaných Jozefovi Cígerovi Hronskému, Pavlovi Straussovi i o tejto najnovšej, venovanej Dominikovi Tatarkovi. Tie zároveň svedčia o tom, že
komparácia je pre Máriu Bátorovú trvalou
pracovnou metódou. Bátorovej monografia
o Tatarkovi vydáva svedectvo o tom, že autorka je fascinovaná tabuizovanými témami,
a teda aj Tatarkovým životným príbehom,
jeho filozofiou, názormi na spoločnosť,
umenie, literatúru, na vzťahy k tomu druhému. A pochopiteľne i jeho tvorbou. Tatarka
s jeho dôrazom na individualitu, jedinečnosť,
originalitu predstavuje pre Bátorovú typického autora literárnej moderny. Interpretuje ho
ako človeka mnohých identít a rol, ktoré nie
sú komplementárne, ba niekedy sa až vylu-

Mária Bátorová

čujú. Pasovala ho za Dona Quijota. Prečo?
Hovorí o tom nasledujúce: „Nespokojnosť,
vízia a schopnosť zasiahnuť, zaujať postoj,
obetovať pre predstavu pohodlie, táto donkichotská poloha je Tatarkovi vlastná.“ Autorka
smeruje od politiky k poetike a personalizmu, syntetizujúc vnútorný a vonkajší okruh
Tatarkovej osobnosti a diela so zreteľom na
európsky kontext.

Uvedená monografia mala už jedenásť
úspešných prezentácií (z toho tri v zahraničí: v Brne, Prahe, Viedni) za aktívnej účasti
osobností disentu (J. Budaja, A. Marenčina, A. Srholca, M. Kusého), čím neustále
podnecuje diferencované uvažovanie o literatúre a historickom vývine Slovenska v 20.
storočí.		
Mgr. Eva Faithová, PhD.,
Katedra slovenského jazyka a literatúry
PdF UK
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Ocenený pedagóg doktor Tománek
Dňa 19. septembra 2013 prebehol prvý
ročník UniValue. UniValue je hodnotenie
vysokoškolských učiteľov z pohľadu študentov. V rámci tohto hodnotenia bol ako jediný z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
vybraný PaedDr. et Mgr. Pavol Tománek,
PhD., z Katedry pedagogiky a sociálnej
pedagogiky PdF UK v Bratislave. Pavol Tománek dostal ocenenie „NajUčiteľ za rok
2013.“ Na stretnutí boli okrem vysokoškolských pedagógov aj zástupcovia z rôznych
organizácií.
Pavol Tománek (na fotke vľavo) na ocenenie reagoval nasledovne: „Som milo prekvapený, pretože v dnešnej spoločnosti si

Študenti Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky UK vyhrali v Krakove
Na Jagelovskej univerzite v Krakove sa v dňoch 15. – 17. novembra 2013 konalo stredoeurópske regionálne kolo súťaže ACM International Collegiate Programming Contest
v programovaní. Univerzitu Komenského v Bratislave na ňom reprezentovali dve družstvá, prvé v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza a druhé tvorili Michal Anderle,
Ján Brandys a Peter Csiba. Prvé z týchto družstiev porazilo 72 tímov zo šiestich krajín a
umiestnilo sa na špici.

Víťazný tím z minulého roka (zľava): Peter Fulla, Tomáš Belan a Vladimír Boža bol v tomto roku za úspešnú
reprezentáciu UK ocenený rektorom UK.

Tím študentov FMFI UK – Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza – vyriešil 9 príkladov z 12
za najlepší čas. Ostatné družstvá vyriešili buď rovnaký počet príkladov, ale s horším časom,
alebo menej príkladov.
„Máme obrovskú radosť z toho, že naše prvé družstvo skončilo na prvom mieste a obhájilo vlaňajšie prvenstvo v regióne! Je to predovšetkým zásluha intenzívnej starostlivosti RNDr.
Michala Foriška, PhD., ktorý sa venoval ich príprave,“ povedal RNDr. Michal Winczer, PhD.,
z FMFI UK. Tím z UK postupuje do svetového finále, ktoré sa uskutoční 22. – 26. júna 2014
v Jekaterinburgu, už desiaty raz.
Druhé družstvo sa umiestnilo na 21. mieste a stalo sa tak druhým najlepším tímom zo Sloredakcia
venska. 								
Foto: Vladimír Kuric

človek zvykol na to, že ak niečo hodnotné
robí, nie vždy je za to ocenený, všimnutý.
Skôr ho považujú za človeka, ktorý vytŕča
z radu, a treba ho skôr udrieť po hlave ako
pochváliť. Na druhej strane hovorím, že
človek dá to, čo má, ak niečo nemá, napr.
lásku, rešpekt, pochopenie, zdvorilosť...,
je nemožné to odovzdať. Každý učiteľ
bude žiť dovtedy, kým bude mať stále svojich študentov, nasledovníkov. Učiteľ bez
nasledovníkov je mŕtvy učiteľ, a, bohužiaľ,
niektoré fakulty so svojimi učiteľmi k tomu
smerujú. Som rád, že iniciatíva hodnotenia
učiteľov išla takpovediac zdola – pretože
má oveľa výpovednejšiu hodnotu.“
Mgr. Martin Kuruc, PhD., PdF UK

Literárny fond
ocenil aj knihy
autorov z UK
Literárny fond SR každoročne oceňuje najvýznamnejšie knižné diela domácich autorov vedeckej a odbornej literatúry. Medzi ocenenými boli aj viacerí
pracovníci Univerzity Komenského.
V minulom vydaní Našej univerzity sme informovali o ocenení profesora Dušana Dobrotu a spoluautorov z Jesseniovej lekárskej
fakulty UK, ktorý získali Cenu Literárneho
fondu SR za vedeckú a odbornú literatúru za
rok 2012 v kategórii biologické a lekárske
vedy za dielo Lekárska biochémia.
Prémiu v kategórii biologické a lekárske
vedy získali aj pracovníci z Lekárskej fakulty UK:
• prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., doc.
MUDr. Zdenko Killinger, PhD., a kolektív za dielo Osteoporóza (Herba: Bratislava, 2012),
• doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.,
prof. MUDr. Milan Profant, CSc., a kolektív za dielo Audiológia (Grada: Praha,
2012).
Prezentované publikácie sú významným
vkladom do pôvodnej slovenskej vedeckej a odbornej literatúry. Diela prezentujú
nielen významné najnovšie poznatky v daných oblastiach, ale poskytujú aj aktuálnu
informáciu o vedecko-výskumnej činnosti
autorov.
Autorom a autorským kolektívom gratulujem k významnému oceneniu.
prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., LF UK
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O slovenčine hovorili
			 zástupcovia z celého sveta
Slovenský jazyk sa teší záujmu zo
strany používateľov z rozličných kútov
sveta. Nasvedčuje tomu aj medzinárodná vedecká konferencia Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy (22. – 25. 10. 2013). Jej
organizátorom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s vedeckou radou konferencie,
v ktorej boli zástupcovia univerzitných
slovakistických pracovísk. Našu univerzitu zastupovala doc. Jana Pekarovičová, ktorá rokovanie aj moderovala.
Na podujatie prišlo sto účastníkov zo 16
krajín s cieľom získať relevantné informácie
o súčasnom stave slovenčiny vo svete, priblížiť vzdelávanie detí i dospelých v krajanských
komunitách, na základných a stredných
školách s vyučovacím jazykom slovenským
a zároveň sledovať situáciu na lektorátoch
slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na
univerzitách v zahraničí.
V pléne odznelo osem príspevkov a dva
pozdravné príhovory štátneho tajomníka
MŠVVaŠ SR Štefana Chudobu a prezidentky
Kalifornskej univerzity v Pensylvánii Geraldine
M. Jones. V úvode vystúpili významní slovenskí lingvisti z FiF UK, ktorí uvažovali o mieste slovenčiny v duchovnom svete Slovákov
(J. Dolník), o jej podobách i jej existencii
v jednotlivých krajinách (M. Dudok). Osobitný charakter mali príspevky o špecifickej
situácii šírenia slovenčiny a slovenskej kultúry v Českej republike i o obraze Slovenska
v českých médiách. Konferencia bola fórom
výsledkov vedeckého výskumu a priestorom
na výmenu skúseností z pedagogickej praxe
v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka (J.
Pekarovičová) so zreteľom na jej typologickú
charakteristiku z pohľadu cudzinca (J. Sabol),

zdôrazňujúc pritom jazykovú prípravu študentov i odborno-metodickú prípravu učiteľov (Ľ.
Liptáková). Samostatnú časť tvorili výsledky
projektov venované analýze potrieb vzdelávania detí a učiteľov v slovenskom jazyku na
školách v zahraničí, ako aj výskum zameraný
na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí Slovákov žijúcich v zahraničí v podaní tímu odborníkov z UMB v Banskej Bystrici.
Prvá sekcia bola venovaná vyučovaniu slovenského jazyka pre deti a mládež v zahraničí na školách v Srbsku, Ukrajine, Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku, Írsku,
USA, Švajčiarsku i Argentíne. Z rokovania
vyplynulo viacero odporúčaní s dôrazom na
diferencované vnímanie situácie na jednotlivých typoch škôl, kde sa v rozličnej miere
a forme vyučuje slovenčina.
V druhej sekcii sa predstavilo 15 lektorátov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí. Obsah
vystúpení vedúcich katedier a zástupcov zahraničnej slovakistiky sa týkal histórie a naj-

mä súčasného stavu výučby slovenčiny na
univerzitách v zahraničí (Česká republika,
Poľsko, Slovinsko, Bulharsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina, Nemecko, Rakúsko a Fínsko)
s cieľom poukázať na špecifiká fungovania
lektorátov vzhľadom na ich vedecko-pedagogickú profiláciu. Slovenčinu tu možno študovať ako odbor, ako súčasť porovnávacieho štúdia slavistiky či ako voliteľný predmet,
najnovšie aj v rámci areálových štúdií. Z referátov aj z bohatej diskusie medzi zástupcami slovenských aj zahraničných inštitúcií
vyplynulo i odporúčanie podporovať činnosť
existujúcich lektorátov a zahraničných slovakistických pracovísk, veď práve na univerzitách sa vytvárajú najlepšie predpoklady na
propagáciu slovenského jazyka a kultúry vo
svete. Z konferencie sa pripravuje zborník
príspevkov, ktorý vyjde vo Vydavateľstve UK
v elektronickej verzii (Ed. J. Pekarovičová
a Z. Hargašová, 2013).
Mgr. Lucia Anna Trubačová, PhD.,
Studia Academica Slovaca

Výzvy strategického manažmentu firiem
– ako na ne na FM UK odpovedáme
Strategické riadenie firiem, ale aj
iných spoločenských jednotiek je na
jednej strane považované za kľúčový
faktor ich úspechu, avšak na druhej strane čelí veľkému množstvu výziev. Jednou z takýchto výziev je intelektuálny
kapitál a meranie jeho príspevku k rastu
hodnoty firmy. Ide o zložitú problematiku, ktorej uspokojujúce riešenie je zatiaľ
v nedohľadne, a to nielen vo vyspelých
ekonomikách, ale aj v tzv. emerging countries, do ktorých sa zaraďuje aj Slovensko.

Vzhľadom na to Katedra stratégie a podnikania Fakulty managementu Univerzity
Komenského v Bratislave pred troma rokmi
podala žiadosť o grant na projekt VEGA s názvom Manažment intelektuálneho kapitálu
ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku. Jeho hlavným cieľom je skúmať štruktúru intelektuálneho kapitálu a jeho
vplyvu na hodnotu organizácií, ako aj previazanie tohto konceptu na existujúce systémy
strategického riadenia výkonnosti podnikov.
Projekt v decembri tohto roku končí, a tak
sú už známe aj jeho výsledky, ku ktorým do-

spel riešiteľský kolektív, v ktorom priebežne
participovalo 15 členov katedry z toho 6
doktorandov pod taktovkou vedúceho projektu prof. Ing. Jozefa Papulu, PhD. Intelektuálny kapitál je konceptom, ktorý kvantifikuje firemné znalosti, schopnosti, vzťahy
s externými subjektmi či zákazníkmi, procesy, inovácie a iné zložky nehmotných aktív, a
umožňuje tak organizáciám účelne budovať
perspektívu konkurencieschopnosti priamo
v zmysle vymedzenej stratégie.
Ako ukazujú výsledky výskumu uskutočneného v rámci projektu VEGA, povedomie
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Lektori z Fínska na Filozofickej fakulte UK
Univerzita v Jyväskylä vo Fínsku je spomedzi univerzít v severnej Európe výnimočná
tým, že jej študenti majú možnosť učiť sa slovenčinu a spoznávať slovenskú kultúru vďaka pôsobeniu lektorátu slovenského jazyka
a kultúry, ktorý na univerzite vznikol v roku
1977. Z iniciatívy súčasnej lektorky slovenského jazyka a kultúry v Jyväskylä PhDr.
Anny Kyppö a v rámci dlhoročnej spolupráce
so Studia Academica Slovaca – centrom pre
slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) navštívila
vo štvrtok 17. októbra 2013 Filozofickú fakultu UK 36-členná skupina lektorov cudzích
jazykov z Jazykového centra Univerzity v Jyväskylä. Na pôde Univerzity Komenského
ich privítal prorektor UK pre medzinárodné
vzťahy prof. RNDr. Ing. Ľubomír Šlahor,
CSc., a vedúca oddelenia medzinárodných
vzťahov Mgr. Magdaléna Belková.

Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
Studia Academica Slovaca pre fínskych lektorov pripravilo seminár, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia vedenia FiF UK, pracovníci
jednotlivých katedier zabezpečujúcich výučbu jazykov, ako aj študenti rôznych filológií.
Rokovanie viedla riaditeľka SAS doc. PhDr.
Jana Pekarovičová, PhD. Prodekan FiF UK
pre bakalárske a magisterské štúdium doc.
PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., poskytol hosťom z Fínska informácie o otváraných študijných programoch v študijných odboroch
prekladateľstvo a tlmočníctvo a učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov.
Pracovníkov Jazykového centra zaujímalo,
koľko zahraničných lektorov pôsobí na FiF
UK, o ktoré jazyky je zo strany študentov najväčší záujem a diskutovalo sa aj o jazykovej
politike Slovenska a Fínska. Činnosť Kated-

ry jazykov FiF UK predstavila vedúca katedry
PhDr. Svatava Šimková, PhD. Zaujímavosťou
je, že Jazykové centrum Univerzity v Jyväskylä zabezpečuje aj výučbu fínskej písanej komunikácie, a tak sa pozornosť venovala aj otázkam potreby špecializovanej výučby
materinského jazyka pre všetkých študentov
fakulty, resp. univerzity.
Fínsko-slovenské stretnutie na Filozofickej
fakulte UK ukázalo, že výmena skúseností
medzi lektormi cudzích jazykov, ktorí pôsobia na rôznych európskych univerzitách,
môže byť inšpiratívna a progresívna a z hľadiska zvyšovania kvality výučby jazykov je aj
veľmi potrebná.

o koncepte intelektuálneho kapitálu medzi
predstaviteľmi manažmentu slovenských
organizácií je nízke. Podľa prieskumu aktivít slovenských firiem z rokov 2009 – 2011
realizovaných v rámci tohto projektu, ľudské
zdroje nie sú považované za jeden zo zdrojov konkurencieschopnosti, ale za oblasť,
kde manažéri hľadajú priestor na šetrenie.
Rovnaký prieskum taktiež ukázal, že 62 %
oslovených slovenských spoločností nepovažuje inovácie za dôležitý zdroj napĺňania
strategických cieľov. Takéto zistenia sú vysoko alarmujúce v dnešnej dobe, kedy rozvoj inovácií a orientácia na ľudský kapitál v
hospodárstvach jednotlivých európskych
krajín sú súčasťou siedmich základných iniciatív momentálne platnej stratégie Európskej únie v oblasti rastu Európa 2020, ako

aj Inovačnej stratégie MH SR. Rovnako tak
sú inovačné aktivity vo všeobecnosti považované za hybnú silu rozvoja ekonomiky, ktorá
rozvíja možnosti budúcej konkurencieschopnosti vo forme nových poznatkov a zvyšujú
efektívnosť ekonomiky a jej akcieschopnosť
najmä prostredníctvom malých a stredných
podnikov.
Výskum ohľadne úrovne manažmentu intelektuálneho kapitálu v slovenských podnikoch
poskytol pohľad na existujúcu situáciu, odhalil
silné stránky či rezervy slovenských podnikov
a stal sa tak východiskovým bodom na implementáciu tohto konceptu do slovenských
organizácií. Ďalšími zaujímavými zisteniami
v rámci projektu bol tiež fakt, že za najdôležitejšiu oblasť intelektuálneho kapitálu sú považované ľudské zdroje a vzťahy so zákazníkmi,

ako aj to, že inovatívne spoločnosti udržiavajú
dlhodobé stabilné vzťahy so svojimi zamestnancami, ako aj obchodnými partnermi. Pochopenie a zavedenie konceptu manažmentu
intelektuálneho kapitálu do našich organizácií
môže tiež okrem iného predstavovať spôsob,
ako zvýšiť inovačnú aktivitu v podnikateľskom
sektore prostredníctvom aktivít prispievajúcich k trvalej udržateľnosti slovenských podnikov, a tým zabezpečiť na Slovensku rozvoj
priaznivého proinovatívneho podnikateľského
prostredia.
Výsledky výskumu boli prezentované na
domácich i zahraničných konferenciách a vo
vedeckých časopisoch.

Mgr. Zuzana Hargašová, PhD.,
Studia Academica Slovaca
Foto: OVV RUK

doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Mgr. Jana Volná, FM UK
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Pedagógovia z UK vyučovali anatómiu

na 400-ročnej argentínskej univerzite
Počas tretieho septembrového týždňa v roku 2013
boli dvaja pedagógovia z Univerzity Komenského
pozvaní na oslavy 400. výročia založenia Národnej
univerzity v argentínskej Córdobe. Na tejto zahraničnej pracovnej ceste sa zúčastnili prof. MUDr. Marian
Adamkov, CSc., vedúci Ústavu histológie a embryológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a doc.
RNDr. Ivan Varga, PhD., zástupca prednostu Ústavu
histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Národná univerzita v Córdobe je štvrtou najstaršou univerzitou na
americkom kontinente a je známa svojou vysokou úrovňou vzdelávania. Pri prehliadkach historických priestorov sa o tom presvedčili
aj naši kolegovia. V minulosti absolventov medicíny skúšala komisia
zložená zo všetkých pedagógov fakulty aj predstaviteľov mesta, a to
počas troch dní, denne 9 hodín! A stačila jedna zlá odpoveď a študent na záverečnej skúške neuspel. Možno aj preto v tom čase z 50
prijatých študentov štúdium úspešne dokončili niekedy len dvaja alebo traja.
V rámci pobytu na Univerzite v Córdobe prof. Adamkov a doc. Varga vyučovali aj študentov prvého a druhého ročníka miestnej lekárskej fakulty. O prednášky ich požiadala profesorka Susana Biasutto
z Anatomického ústavu, pričom si naši odborníci vybrali aktuálne
témy zamerané na klinickú anatómiu lymfatického systému človeka.
Z mesta Córdoba sa učitelia z UK presunuli do argentínskeho
mesta Mendóza, kde sa zúčastnili na 3. Argentínskom kongrese
klinickej anatómie s medzinárodnou účasťou. Tu prezentovali svoje výsledky výskumu z oblasti imunohistochemickej analýzy bielkovín regulujúcich programovanú bunkovú smrť v nádoroch hrubého
čreva, príčin vzniku rôznorodých vrodených vývinových chýb u detí
s poruchou motility čreva a prezentovali aj nový pohľad na funkčnú
morfológiu tzv. Hassallových teliesok, málo preskúmaných súčastí
detskej žľazy (týmusu).
V rámci kongresu prof. Adamkov a doc. Varga predsedali aj zasadnutiam pri okrúhlych stoloch, pri ktorých ich zaujali najmä nové

Docent Varga (vľavo) a profesor Adamkov pred prednáškou na 3. argentínskom
kongrese klinickej anatómie v meste Mendóza

trendy vo výučbe morfologických disciplín na rôznych svetových
lekárskych fakultách. Napríklad na University of Western Australia
študenti študujú mikroskopickú stavbu človeka len prostredníctvom
on-line počítačového programu, počas štúdia sa s mikroskopom reálne ani nestretnú. S týmto trendom sa však naši učitelia nestotožňujú z viacerých dôvodov. Pri praktickej výučbe histológie sa študenti
naučia zručnosti práce s mikroskopom, ktorú následne využijú vo
viacerých odboroch medicíny. A tým, že si môžu histologický preparát chytiť do ruky si uvedomia, koľko práce je za prípravou takéhoto
farbeného rezu tkanivom človeka a najmä že v budúcnosti za každým
konkrétnym histologickým preparátom musia vidieť svojho pacienta.
V závere kongresu sa obaja naši kolegovia zúčastnili na prehliadke
priestorov Lekárskej fakulty Národnej Univerzity Cuyo v Mendóze.
Prekvapila ich dobrá vybavenosť výučbových priestorov, ako aj výskumných laboratórií. Napríklad histologický ústav vlastní až 5 funk
čných elektrónových mikroskopov a pri fixácii kadáverov pre potreby
anatomických pitiev používajú špeciálny roztok, ktorý zachováva dokonalú flexibilitu ľudského tela. Zloženie tohto fixačného roztoku si,
samozrejme, miestni anatómovia starostlivo chránia, avšak prezradili, že do neho pridávajú aj miestne hríby.
doc. RNDr. Ivan Varga, PhD., LF UK

Profesor Marian Adamkov počas diskusie pri posteroch
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Holandská skúsenosť
Letný semester svojho štvrtého ročníka
na Fakulte managementu UK som strávila
na Erasmus štúdiu na University of Groningen, Holandsko. Ako sa ukázalo, bola to
pre mňa veľmi šťastná voľba.
To, že sa budem hlásiť na Erasmus,
bolo pre mňa jednoznačné rozhodnutie už
od prvého ročníka a nikdy som ho nespochybňovala. Erasmus je podľa mňa skvelou
príležitosťou vyskúšať si, ako to funguje aj
niekde mimo našej malej krajiny, či už v školstve alebo aj iných oblastiach života. Je to
možnosť vyjsť zo svojho zaužívaného stereotypu, komfortnej zóny, možnosť zoznámiť
sa s mnohými ľuďmi z rôznych krajín a veľmi
rôznorodých kultúr a zároveň získať tak žiadanú zahraničnú skúsenosť.

Kvalitná
a náročná univerzita
Ja osobne som sa okrem zážitkov z inej
krajiny, kultúry a cestovania veľmi tešila práve aj na skúsenosť so systémom vzdelávania v zahraničí, a teda aj možnosť porovnať
rôzne systémy. University of Groningen som
si vybrala aj kvôli tomu, že medzi študentmi,
ktorí na nej boli na Erasmus štúdiu, má reputáciu kvalitnej a zároveň náročnej univerzity.
Táto reputácia je podľa mojich skúseností
naozaj oprávnená. Navštevovala som Fakultu Business and Economics, kde sme ako
Erasmus študenti mali možnosť vybrať si zo
širokej ponuky predmetov. Pre túto fakultu
je typické, že má pomerne vysoký podiel
zahraničných študentov, ktorí majú výučbu
spojenú s domácimi študentmi. Všetky predmety sú vyučované v angličtine, ktorú Holanďania, či už mladší alebo starší, ovládajú
veľmi dobre.
Letný semester sme mali rozdelený na 2
dvojmesačné bloky, po ktorých nasledovali
skúšky, pričom niektoré predmety s vyšším
kreditovým ohodnotením trvali celý semester. Môj výber predmetov bol zameraný skôr
na manažment, ako napríklad „Knowledge
Management and Innovation“, „InternationalRelations“ či „Small Business and Entrepreneurship“. Napriek tomu, že v každom bloku
som mala len 3 predmety a priamo na prednáškach a cvičeniach som strávila relatívne
málo času, pomerne veľa času sme venovali
príprave na hodiny a rozhodne sme sa nenudili. Na všetkých predmetoch sme pracovali
na tímových projektoch v medzinárodnom zložení. Napríklad v rámci jedného projektu bolo
našou úlohou zrevidovať teóriu ohľadom podnikania malých a stredných podnikov a porovnať ju s výsledkami nášho interview s podni-

kateľom. Zaujímavé to bolo aj vďaka tomu, že
keďže išlo o multikultúrne tímy, mnohé z nich
si vybrali podnikateľa z inej krajiny, a tak sme
mali možnosť porovnať podnikateľské prostredie v rôznych prostrediach.
Každý týždeň sme preštudovali množstvo
zahraničných článkov, vyhľadávali sme informácie a pripravovali svoje projekty. Neoceniteľnou sa pre nás stala fakultná knižnica so
skvelým prístupom k odborným článkom či
publikáciám a vždy plnou študovňou.

Športoviská, festivaly,
cestovanie
Erasmus v Holandsku však nie je iba o
štúdiu, ale máte na výber množstvo ďalších
aktivít od športu, festivalov po cestovanie.
Pre mňa bolo úžasnou skúsenosťou najmä
vynikajúce športové centrum priamo v univerzitnom areáli vo veľkom využívané všetkými študentkami. Za jednorazový poplatok na
celý semester bolo možné využívať ohromnú
ponuku kurzov od bojových umení, lezenia
na steny, plávania, strieľania až po rôzne
hodiny tanca, alebo si rezervovať tenisové
či squashové kurty bez akýchkoľvek ďalších
poplatkov.
Groningen je mesto s veľkým podielom
študentov, či už domácich alebo zahranič-

ných, a aktivít, na ktorých sa môžete zúčastňovať, je veľa. Organizácia ESN pripravuje
výlety a exkurzie v rámci Holandska alebo
medzinárodné večere pripravované vždy študentmi z inej krajiny, v meste sú každý týždeň organizované akcie pre študentov, ako
napríklad improvizačné komédie. Výnimkou
nie sú ani festivaly alebo kultúrne programy v
meste, ktorých som počas letného semestra
zažila niekoľko. Skvelým zážitkom je najmä
Queen’s Day (od tohto roka už King’s Day),
kedy je po celom Holandsku všetko typicky
holandsky oranžové (dokonca aj šišky J)
a po celý deň nájdete v rôznych častiach
mesta hudobné koncerty.
Groningen, ale aj celé Holandsko, sú pre
mňa veľmi malebné so všadeprítomnými pravidelnými vodnými kanálmi, nižšími tehlovými
budovami s bielymi ozdobami a vysokou vežou na hlavnom námestí (nájdete ich skoro
v každom meste pod názvom Grote Markt).
Erasmus ako taký je podľa mňa úžasná
možnosť precestovať nové kúty, vytvoriť si
priateľstvá po celej Európe, pocvičiť svoju
angličtinu (alebo iný cudzí jazyk), vyskúšať
si iný systém vzdelávania či naučiť sa väčšej
samostatnosti. A Erasmus v Holandsku môžem len odporučiť!

Daniela Sarvašová, študentka FM UK
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„Myslenie v súvislostiach a asertivita
sú znakmi dobrého právnika“
Hranice sú to, čo ho na zákonoch upútalo. Napriek tomu ich v mnohých prípadoch
musí hľadať a sčasti aj vytvárať. Hľadanie
hraníc a boj proti predsudkom, boli len niektoré z tém, o ktorých sme sa rozprávali
s piatakom Michalom Leňom, študentom
Právnickej fakulty UK.
Kto ťa inšpiroval k štúdiu práva?
Spočiatku som ani nevedel, čo chcem ísť
študovať. Keď sme mali na strednej škole
NOS-ku (Náuka o spoločnosti, pozn. autora)
bol som najskôr v skupine tých, ktorí sa nechystali na právo, ale potom som si povedal,
že by som to chcel skúsiť, a tak som sa preradil do skupiny pre právnikov. Od začiatku
som síce vedel, že budem študovať humanitný smer, ale výber práva bol viac-menej
náhodný impulz. Dokonca takéto zameranie
nemáme ani v rodine, práve naopak, obaja
rodičia sa venujú prírodným vedám.
Čo ťa na tomto odbore fascinuje najviac?
Zaujímavé je to v tom, že celé právo je
normatívny systém. Vieš presne, čo si môžeš dovoliť, čo nie, toto smieš, a toto zas nie.
Práve tieto presné hranice sú to, čo ma na
tom najviac baví.
Splnila vysoká škola tvoje predstavy?
Úprimne, na začiatku som nemal žiadne
očakávania, ani som sa špeciálne neinformoval o tom, ako to môže vyzerať na výške.
Skôr ma prekvapilo, že som v prvom ročníku
nemal žiadny predmet, ktorý by sa zaoberal
právom v tom slova zmysle, ako sa mu venujem teraz. Mali sme predmet Teória práva,
kde sa povedalo, čo je právna norma, právny
predpis, ale ostatné predmety boli zamerané skôr na históriu práva. K takým „skutočným“ právnickým predmetom sme sa dostali
v štvrtom ročníku.
Právo je široký pojem a dotýka sa všetkých oblastí života. Ako ho môžeme deliť?
Najzákladnejšie delenie práva je na verejné a súkromné. Do verejného patrí trestné
právo, správne, pracovné či finančné. Rozdiel je v tom, že pri verejnom práve štát vystupuje ako ten, ktorý je vždy nadradený, a ty si
ten, čo sa musí podriadiť. A do súkromného
zaraďujeme občianske, obchodné právo,
čiže vzťahy, ktoré sa dajú upravovať.
Ktorý druh práva je podľa teba najnáročnejší?
Správne právo. Celé je založené na učení sa o úradoch. Každá jedna vec v štáte je

regulovaná, je to teda o byrokracii. Napríklad chceš zoťať strom na záhrade, ale jeho
kmeň má určitý obvod, musíš teda ísť najskôr na Obecný úrad žiadať povolenie. Alebo chceš prevádzkovať dráhovú dopravu,
napríklad železnicu, musíš najskôr vymedziť
priestor od koľají po val. Toto všetko je súčasťou správneho práva a učíš sa to zo všetkých oblastí života, ako napríklad školstvo,
doprava, životné prostredie, kultúra, obrana,
polícia a iné. Čiže tento typ je založený najmä na číslach a rôznych poučkách.
Už na konci druhého ročníka si prepojil
školu s praxou. Čo je náplňou tvojej práce ako právneho asistenta?
Moja práca spočíva poväčšine v administratíve. Najzaujímavejšou časťou pre mňa je
moment, keď mi dajú právny problém a ja sa
ho snažím určitým spôsobom riešiť. Pretože
nie všetky veci sú definované presne právnou normou alebo zákonom. Teda sa nedajú
hneď jednoznačne uzavrieť. Zákonodarca
nie je jednoducho schopný zachytiť každý
problém z reality. Pri prípadoch, keď riešenie nie je priamo napísané v zákone, sa
postupuje tak, že sa hľadá pomoc v judikatúre, čiže v rozhodnutiach súdov. Aj oni riešia
také prípady a vtedy prichádza na rad vlastná
úvaha, čerpajúca z určitých princípov. Najčastejšie sa vychádza z rozhodnutí českého
Najvyššieho súdu, keďže naši západní susedia majú rovnaký občiansky a obchodný
zákonník ako my. Snažím sa teda nájsť rozhodnutie, ktoré rieši podobný problém, aký
mám ja. Súčasťou mojej práce je tiež písanie
jednoduchých podaní, napríklad žalôb, čiže
to, čo sa posiela na súd alebo napríklad exekútorovi. Funguje to tak, že klient nám pošle
faktúru s tým, že niekto mu nezaplatil za poskytnutú službu, napríklad za prenájom auta,
a ja zostavím návrh na vydanie platobného
rozkazu. Čiže ho zažalujem.
Aké vlastnosti a predpoklady by mal mať
dobrý právnik?
Podľa mňa takýto človek musí vedieť uvažovať v súvislostiach, a najmä samostatne.
Rovnako by mal byť schopný aplikovať právne normy do praxe. Tiež je dôležité, aby vedel rozmýšľať logicky.
Čo sa týka charakterových vlastností, mal
by byť asertívny. Vedieť povedať, čo si myslí,
aj keď to nie je vždy pekné. Ale zároveň to
povedať slušne a ľudsky. Myslím si, že sa to
dá. Mám šéfa, ktorý je úplne v pohode človek aj v situáciách, keď sa veci nedejú tak,
ako by sa mali. Čiže byť slušný, ale rozhodný

a niekedy razantný. Tieto vlastnosti sú dôležité aj z toho pohľadu, že ty tam nie si za seba,
ale niekoho zastupuješ.
Na lekárov buď ľudia nedajú dopustiť
alebo sa na nich sťažujú. Platí to aj pri
právnikoch? Aký postoj k nim majú ľudia?
O právnikoch sa hovorí, že majú prispôsobivú morálku, ale myslím si, že je to naozaj
individuálne. Každé povolanie má jedincov,
ktorí spadajú do určitej šablóny, ale určite
nie všetci. Poznám právnikov, ktorí sú šikovní
vo svojej práci a zároveň sú to dobrí ľudia.
Síce už aj mne pár ľudí povedalo, Michal,
prečo si sa dal na takú profesiu, ale ako som
už spomenul, správanie závisí od konkrétneho človeka. Ľudia majú určité predsudky
voči právnikom a už sa mi stalo v hádkach,
že keď ľuďom došli vecné argumenty, tak
ma odbili vetou: „Ach, Michal, tie tvoje právnické kľučky!“ A pritom viem, že to tak nie
je. Snažím sa len rozumne a systematicky
argumentovať a ostaní mi niekedy kvôli tomu
„nadávajú“ do právnikov.
Tento rok končíš štúdium. Čo ťa čaká po
štátniciach?
Chcel by som robiť tam, kde doteraz, a šéf
s tým zatiaľ nemá žiadny problém. Súčasná
pozícia mi vyhovuje, lebo táto advokátska
kancelária pokrýva vcelku širokú oblasť,
napríklad obchodné, sporové, pracovné či
rodinné záležitosti. Čiže sa stretávam v praxi s najrôznejšími prípadmi. Budem mať
tak možnosť stále sa niekam posúvať. Keď
človek vyštuduje právo, začne si robiť koncipientsku prax. Zapíše sa do zoznamu koncipientov pri Slovenskej advokátskej komore
a začne vykonávať túto prax v advokátskej
kancelárii. Po piatich rokoch sa skladajú
advokátske skúšky. Následne je človek zapísaný do zoznamu advokátov a môže začať
poskytovať právne služby.
Existuje cieľ, ktorý by si z profesijného
hľadiska rád dosiahol?
To ešte teraz neriešim, ale neviem si napríklad predstaviť, že by som si otvoril vlastnú
kanceláriu, pretože je to veľa o manažmente, ako si zorganizuješ fungovanie firmy
a všetkých zamestnancov. Asi som skôr človek, ktorému vyhovuje, keď počúva príkazy
niekoho iného. Mám svoje povinnosti, funkciu, ale byť hlavou firmy ma zatiaľ neláka.
Odrádza ma práve to manažovanie ľudí.
Ivana Štefúnová, študentka FiF UK
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Stretnutie s francúzskym
prezidentom

diskutoval so študentmi
V rámci Stredoeurópskeho fóra vystúpil Karel Schwarzenberg
dňa 18. 11. 2013 v Aule Fakulty sociálnych a ekonomických vied
UK (FSEV UK) s prednáškou na tému „Nedôverčiví“.
Karel Schwarzenberg diskutoval so študentmi FSEV UK v rámci
debaty Stredoeurópskeho fóra 2013 o tom, ako obnoviť dôveru mladých ľudí v demokraciu. Vyzdvihol potrebu zapájať sa do verejného a
politického života aj napriek tomu, že politika sa v mnohých prípadoch
môže javiť ako vyprázdnená. Študentov povzbudil k účasti v politike,
avšak zároveň upozornil na zvody moci, ktorým nie je ľahké odolať –
dá sa to, ale jedine cielenou výchovou k zodpovednosti – sú to práve
školy, ktoré v tomto prípade zohrávajú zásadnú úlohu.
V rámci diskusie zodpovedal aj otázky týkajúce sa multikulturalizmu a prijímania iných kultúr: „Nemôžeme mať na druhých nároky, aby
prešli procesom demokratizácie za niekoľko rokov, keď nám samotným to trvalo niekoľko storočí,“ zdôraznil. Zároveň vyzval, aby sme sa
snažili o uvedomovanie si svojej stredoeurópskej identity, lebo nikto
iný to za nás neurobí.
Otázky publika smerovali aj k pôsobeniu Karla Schwarzenberga na
poste ministra zahraničných vecí ČR. Hovoril o potrebe hodnotovo
orientovanej zahraničnej politiky, pričom by uvítal prepojenie českého
a slovenského ministerstva zahraničných vecí a vedel by si predstaviť
podobnú spoločnú iniciatívu aj v rámci krajín V4.

Dňa 29. októbra 2013 som mala česť stretnúť sa v priestoroch
Francúzskeho inštitútu v Bratislave s prezidentom Francúzskej republiky Françoisom Hollandom pri príležitosti jeho návštevy Slovenska. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj študenti viacerých škôl.
Hlavným cieľom tohto príjemného stretnutia bolo Françoisovi Hollandovi predstaviť fungovanie kooperácie medzi francúzskym a slovenským školstvom. Súčasťou krátkej diskusie bolo oboznámenie
francúzskeho prezidenta s možnosťou študentov magisterského
štúdia získať dvojitý diplom (francúzsky a slovenský zároveň), za čo
možno vďačiť našej úspešnej spolupráci s Univerzitou v Lorraine.
Pán prezident kladne vnímal najmä každoročné stretnutia študentov francúzskeho programu FM UK s predstaviteľmi francúzskych podnikov pôsobiacich na Slovensku, ktoré organizujú
študenti pri príležitosti Medzinárodného dňa frankofónie. Toto
stretnutie je podporované Francúzskou obchodnou komorou, ktorá pomáha francúzskym podnikateľom rozbehnúť podnikateľskú
činnosť na Slovensku. Podujatie sa teší vysokému záujmu nielen
zo strany študentov, pre ktorých je vynikajúcou možnosťou na získanie cenných kontaktov, ale aj zo strany podnikov.
Lucia Pátková, študentka FM UK

Mgr. Tomáš Horváth, absolvent FSEV UK
Foto: Michal Lukáč

Študenti sa stretli s ministrom
zahraničných vecí
Na pozvanie podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka dňa 19.
novembra 2013 navštívili ministerstvo študenti Ústavu medzinárodných
vzťahov a právnej komparatistiky a študenti denného štúdia Právnickej
fakulty UK.
Študenti vysoko ocenili profesionalitu generálnych riaditeľov sekcií
a ďalších vedúcich pracovníkov rezortu, ich odbornosť a schopnosť
sprostredkovať študentom zameranie a výsledky zahraničnej politiky
Slovenska a výsledky činností jednotlivých sekcií ministerstva.
Program stretnutia so študentmi vyvrcholil príhovorom pána ministra
M. Lajčáka, ktorý poukázal na hlavné úlohy zahraničnej politiky a jej súčasné aktuálne problémy s dôrazom na postavenie SR vo svete. Zároveň prezentoval oblasti, ktorými sa rezort diplomacie zaoberá, vrátane
konzulárnej agendy, ekonomickej dimenzie či otázok ľudských práv.
Na záver minister odpovedal na otázky študentov.
Študenti osobitne ocenili to, že napriek vysokej pracovnej zaneprázdnenosti si pán minister našiel čas a stretol sa osobne s nimi, čo
bol pre nich mimoriadne silný zážitok.
Mgr. Silvia Senková, PraF UK
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BRÁNY
Ústav umelecko-edukačných štúdií, Katedra výtvarnej výchovy
PdF UK pripravila v mesiaci november sériu sprievodných aktivít
pri príležitosti festivalu ISCM World Music Days 2013, na realizácii
ktorého sa podieľala Katedra hudobnej výchovy PdF UK. Jedným
zo sprievodných podujatí festivalu boli v priestoroch Starého mesta súbežne realizované dve performance na tému „Brána do fantázie“ a „Brána ako labyrint“, pod vedením doc. PaedDr. Daniely
Valachovej, PhD., a PaedDr. Martiny Pavlikánovej, PhD.

ktorý okoloidúcim a návštevníkom Bratislavy poskytol priestor na zamyslenie
a spomalenie. Taktiež bol vytvorený priestor, kde mohli nechať odkaz v podobe slova alebo symbolu v priestoroch brány ako odkaz na mesto. Okoloidúci
a návštevníci zanechali svoj odkaz v bráne, a tak vlastnou aktivitou prispeli
k úspešnej performance. Z podujatia vznikol aj videozáznam, ktorý je zverejnený na webstránke Katedry výtvarnej výchovy PdF UK.
Môžeme povedať, že všetky akcie sa stretli s poväčšine pozitívnymi ohlasmi a reakciami zo strany okoloidúcich a návštevníkov a veríme, že sa nám
podarí zrealizovať aj iné podujatia podobného charakteru. Zároveň by sme
chceli poďakovať Múzeu mesta Bratislavy, ktoré nám umožnilo realizovať takýto projekt vo svojich priestoroch.

Výstava malieb i fotografií

Brána do fantázie

V priestoroch Starej radnice vznikla „Brána do fantázie“, ktorá umožnila
študentom Gymnázia Matky Alexie i okoloidúcim zažiť neopakovateľnú cestu bránou času. Brána ich na chvíľu preniesla do spomienok z detstva, do
vlastných nenaplnených snov, do fantázie a túžob. Na svojej ceste sa mohli
stretnúť s hrdinami z detstva, ako sú zvieratká z detských knižiek, so športovými hrdinami ako hokejista či brankár, no i so súčasnými hrdinami z filmových
plátien ako Fermiona z Harryho Pottera, Hobit, Viking a iní. Spoločne s nimi
mohli nazrieť do svojich myšlienok, zamyslieť sa nad sebou, svetom okolo
seba. Aktéri akcie si mohli zvoliť svojho hrdinu, ktorý podľa nich mal podobné
charakterové vlastnosti ako oni alebo vlastnosti, po ktorých túžia. Spoločne
sa tak zamysleli nad tým, že každá cesta má svoje skryté tajomstvá, ktoré, ak
chceme, môžeme odhaliť, alebo nám ostanú večne ukryté. Aktéri performance mohli svoje túžby vpisovať na balóny, ktorými sa postupne „Brána do fantázie“ zatvárala, tak ako zvykneme svoje túžby zatvárať hlboko do svojho vnútra.

Súčasťou sprievodných aktivít bola aj výstava študentských prác „Brány“,
z predmetov maľba a priestorová tvorba vo výstavných priestoroch Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave počas 7. – 28. 11. 2013. Práce
vznikli pod vedením doc. Stanislava Harangozóa a Mgr. art. Karin Patúcovej,
ArtD. Tému Brány, prezentovanú na výstave, poňali študenti ako vstupovanie
do priestoru, vstupovanie dovnútra, do duchovna. V maliarskych prácach sa
každý študent vyjadril osobitými výtvarnými prostriedkami. Vznikli práce, ktoré
odzrkadľujú jedinečnosť poznania, skúseností, vnímania každého zo študentov. Tak vznikla zaujímavá a pestrá kolekcia prác, charakteristická rozmanitým
farebným a tvarovým vyjadrením.
Poslednú z aktivít tvoril súbor fotografií „Brány“, ktoré vznikali na kurzoch
Fotografie a Nových médií pod vedením Mgr. art. Dominiky Horákovej, ArtD.
Spektrum stvárnenia témy „Brány“ na fotografiách je široké, od naratívnych
snímok až po metaforické vyjadrenie pojmu brán. Výsledkom bola vybraná
kolekcia fotografií, ktorá bola počas festivalu ISCM World New Music Days
2013 vizuálnym darčekom pre účastníkov v podobe pohľadníc.
Daniela Valachová, Martina Pavlikánová, PdF UK
Foto: Alena Kenderová

Brána ako labyrint

V tom istom čase pod Michalskou vežou vytvorili študenti pod vedením
docentky D. Valachovej v spolupráci so žiakmi zo Spojenej školy Novohradská v Bratislave „Bránu ako labyrint“. Študenti a žiaci pomocou baliaceho
papiera, špagátu s rôznymi nápismi a vlastnými telami vytvorili živý labyrint,

Krajina a mesto
Predvianočný čas je obdobím mnohých krokov mestom. Je to tiež čas, kedy mnohí cestujeme, často
i niekoľko hodín trávime pozorovaním krajiny pri presunoch za našimi rodinami. Naše cesty sú zväčša
plánované a miesta zastávok presne určené. Popri predvianočných starostiach nám možno ani nezíde
na um užívať si aj samotnú cestu. Že prostredie okolo nás je zaujímavé, detaily krásne, možno i trochu
humorné, že krajina i mesto nám v rôznych obdobiach a častiach dňa poskytujú rôzne pohľady, si všimli
študenti kurzu fotografie. Študenti katedry výtvarnej výchovy, ktorí pracovali v kurze fotografie pod vedením Mgr. Art. Dominiky Horákovej ArtD., vytvorili vlastné kolekcie fotografií na tému krajina a mesto.
Jednoducho a elegantne nainštalované súbory fotografií sú predstavené verejnosti na výstave
v priestoroch dekanátu Pedagogickej fakulty UK. Jednotliví autori si zvolili vlastné zorné pole a do
vizuálnych správ pretlmočili svoje videnie okolitého sveta. Prostredie, v ktorom bežne trávime svoj čas,
mestské uličky, okná, brány, fontány, tu vidíme ako jedinečné solitéry. Zábery krajiny sa líšia prirodzene
nielen regiónom, ale ešte viac v osobnom vzťahom študenta čitateľným z obrazov. U niektorých je to
osobný až intímny vzťah s dobre známou témou, u iných naopak prekvapenie a zaujatie náhlym obrazom.
Čaro tisíckrát videného a v skutočnosti prehliadaného na nás dýcha z každého obrázku.
Mgr. Michaela Syrová, PhD., PdF UK

39

aktivity našich študentov

Aj fotky sú vzácne
Katedra výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK už roky okrem množstva
mimoškolských aktivít realizuje aj výstavnú
činnosť. Niekoľkokrát som už spomenul, že
to má veľký význam pre kontakt študentov
s okolím, pre orientáciu v hodnotových poradiach ľudí a nie na poslednom mieste tiež
ako súčasť ich prvých krokov do života. Je
to prezentácia, ktorú budú neskôr sledovať
ako vážni a prísni pedagógovia u svojich študentov.
Po pravidelných výstavách na prízemí dekanátu fakulty, v galérii BCPB, v Rotunde
pod Slavínom, dome kultúry na Školskej
ulici pribudla ďalšia možnosť v Cafe Scherz.

Magda Brezovská

Výstavy fotografov. V mesiacoch október a
november tam predstavili svoju tvorbu dvojica Magdaléna Brezovská a Marek Baranec.
Magda Brezovská patrí medzi študentov,
ktorí študujú pre vedomosti. Fotografia
je médium, ktoré jej dáva tvorivý priestor
vyjadriť to, čo cíti a čo chce. Vystavené
diela sú svetelnými obrysmi ľudí a tvarov
na dlhú expozíciu. Sprvu napadne, či takto
vyzerá Aura. Niekto ju vidí pestrofarebnú,
iný v odtieňoch čiernej a tmavej. V dielach
autorky je dynamika, pohyb, fantázia.
Skutočne milo prekvapila.
Marek Baranec nesmierne pohodovo
dopĺňa čiernobielu fotografiu Magdy Brezov-

skej farebnými efektmi vlastnej tvorby. Vstupuje do abstraktnej sféry hry farieb, hľadá
ich súlad a estetickú kompozíciu.
Malá výstavka veľkého významu. Dnes je
viac ako predtým potrebné umiestniť výstavu
medzi ľudí. Kamenné galérie trpia nezáujmom. A robiť výstavu pre ďalšiu čiarku v životopise v podstate nemá veľký zmysel. Na
tomto mieste výstavu uvidia stovky ľudí. A to
je dobre. Vernisáž sprevádzal minimálny záujem spolužiakov. Zato pedagógov, tak ako
na výstave, ktorú som recenzoval v minulom
čísle, bol dosť. Zaslúžia lichotivú pochvalu.
Uznanie.

Marek Baranec
Ľuboslav Moza, PdF UK

Č o n o v é n a M ly n o c h ?

Preplnené
autobusy

Rekord z roku 2003

V posledných týždňoch je v Mlynskej
doline často skloňovanou témou problematika preplnenosti autobusov č. 31 a 39.

Mlynská dolina je dočasným domovom pre
takmer 10 000 študentov a väčšina z nich
nemá inú možnosť ako cestovať denne
mestskou hromadnou dopravou. Stretávajú sa v prepchatých autobusoch, ktoré
smerujú do a z Mlynskej doliny. Opakovane sa stáva, že sa do autobusu nedostanú
alebo musia cestovať natlačení jeden na
druhého.
Študenti sa preto rozhodli spísať petíciu
a vyvolať záujem o tento problém u kompetentných. Organizujú petíciu, ktorú chcú
predložiť primátorovi hlavného mesta SR
Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi. Okrem toho
majú v pláne pokúsiť sa aj o zápis do Guinnessovej knihy rekordov – rekord v počte
študentov, ktorí sa zmestia do jedného autobusu. O podobný zápis do Guinnessovej
knihy rekordov sa študenti pokúsili aj v roku
2003, vtedy sa do autobusu zmestilo 358
študentov.

Návrhov na riešenie problému
je niekoľko. Asi
najjednoduchším
a najefektívnejším riešením by
bolo zvýšiť frekvenciu autobusových spojov do
a z Mlynskej doliny. Niektorí študenti navrhujú zvýšiť počet
spojov v dopravnej špičke alebo ich zvýšiť
aj v závislosti od ročného obdobia. Podľa
niektorých je v zimnom semestri vyťaženosť
spojov väčšia ako v letnom semestri. Študentom držíme v ich úsilí palce a veríme, že
presadením niektorej z alternatív sa dosiahne zlepšenie problému dopravnej situácie
v Mlynskej doline.
Martina Paráková,
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
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Prof. RNDr. Ján Filo, CSc.,
prodekan Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK
jich nemecky hovoriacich hostí. Našťastie
v matematike je dôležitejší obsah a pravdivosť tvrdení pred formou ich prezentácie.
Domnievam sa, aj v súvislosti s poslednou
školskou reformou, že dôležitejšie je mať čo
povedať, aj keď nedokonalým jazykom, ako
ovládať jazyky a nemať čo povedať.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Pri slove práca mi napadne umývanie
dlážky, okien, opatrovanie vnukov spojené
s prenocovaním alebo každoročná príprava
dreva na zimnú vykurovaciu sezónu u priateľa v drevenici nad Ráztokami v Zázrivej.

Miesto narodenia: Bratislava
Vek: 58 rokov
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Moje prvé spomienky siahajú do obdobia,
keď som spolu s rodičmi navštívil salaš na
lúkach Kremnického štítu a bol to pravdepodobne otvorený oheň v drevenej kolibe,
ktorý ma tak fascinoval, že som tam chcel
zostať. Neskôr som sníval, že budem pilot,
cyklista, agent 007, avšak počas gymnaziálnych štúdií už boli v hre len dve profesie:
architekt alebo matematik. Otec by bol býval rád, keby niektorý z jeho štyroch synov
išiel umeleckými chodníčkami a architektúra
bola pre neho vhodným kompromisom medzi umením a technikou.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Po maturite som sa rozhodol študovať
čistú matematiku na prírodovedeckej fakulte
našej univerzity. Skutočnosť, že na prijatie
nebolo treba žiadnu protekciu, a ani nebolo potrebné dokladovať vedecký svetonázor
rodičov, bol len bonus. V tom čase som matematiku vnímal ako jediný predmet, kde autorita učiteľa alebo prírodné zákony nehrali
žiadnu rolu. Boli dané axiómy a jasné pravidlá hry, podľa ktorých sa postupovalo. Ak
sa niekto mýlil, dalo sa mu to dokázať.
Aké cudzie jazyky ovládate?
V angličtine publikujem svoje vedecké
práce a nemčinu som potreboval počas
môjho dvojročného pobytu na univerzitách
v Bonne a v Lipsku. Na jazyky však nadanie
nemám. Nikdy nezabudnem, ako mi dcéra
škodoradostne opravovala moju nemčinu pri
nedeľnom obede, na ktorý sme pozvali mo-

Ako rád trávite voľný čas?
Mojim jediným mimofakultným koníčkom
je cestná cyklistika, a to nielen ako šport,
ale sledujem aj najnovšie trendy v technickej výbave bicyklov a aj v oblečení, ktoré
dnes umožňuje pohodlné bicyklovanie aj
pri teplotách od 0 do 10 °C. Moja predstava ideálneho trávenia voľných dní je vhodná
kombinácia cyklistického výletu, práce nad
rukopisom budúcej publikácie s asistenciou
illy kávy, spoločne trávený čas s rodinou
alebo priateľmi a na záver dňa pohár mlieka
starcov (lacrimacristi).
Uprednostňujete televíziu alebo knihy?
Prečo?
Televíziu spravidla nepozerám pred 22 hodinou, v podstate teda pozerám len v piatok
a sobotu. Ku knihe, okrem učebnice, ktorú
píšeme spolu s kolegyňou, sa prakticky dostanem len vtedy, keď doma ležím s virózou.
Je to otázka času. Jeho nedostatok na čítanie si ospravedlňujem skutočnosťou, že
najväčšou hodnotou, ktorú človek môže venovať druhému človeku, je jeho čas.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Pochádzam z umeleckej rodiny. Obaja rodičia boli akademickí maliari. Mama ešte žije
a aj vo veku 86 rokov stále tvorí a zúčastňuje
sa na kolektívnych výstavách. Moja manželka je učiteľkou fyziky na Spojenej škole Novohradská, máme spolu tri dospelé dcéry.
Dve z nich už majú svoje rodiny a my vďaka
nim dvoch vnukov a dve vnučky.
Čo vás dokáže zarmútiť?
V tomto roku ma najviac zarmútili konfrontácie s ťažkými chorobami v mojom najbližšom okolí a moja bezmocnosť túto realitu
ovplyvniť.
V profesionálnom živote je to dlhodobé
smerovanie vysokoškolského vzdelávania
a aktuálne komplexná akreditácia. Namiesto

toho, aby spoločnosť vybrala 4 výskumné
univerzity a tie financovala tak, aby mohli byť
porovnateľné s univerzitami v Budapešti, vo
Viedni, v Brne alebo Prahe, rieši neriešiteľnú úlohu nájsť číselný algoritmus, ktorý by
mal porovnať napríklad úroveň Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety a Univerzity svätého Cyrila a Metoda s UK
alebo so STU, a podľa tohto algoritmu ich
aj financovať. Zásadným dôvodom, prečo
sa donekonečna hľadajú univerzálne kritéria, a to nielen pri financovaní univerzít, ale
aj napríklad pri inauguračných konaniach,
je neschopnosť spoločnosti a akademickej
obce povedať, že niekto je slabý a iný je zas
dobrý. Preto sa všetci schovávajú za čísla.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Radosť ako prejav spokojnosti vo mne
vyvolalo víťazstvo Petra Sagana na Gent-Wevelgem 2013 alebo jeho prvenstvo v 7 etape
tohtoročnej Tour de France. Rozosmiať ma
dnes dokáže aj štrbavý úsmev môjho vnuka,
ktorý prišiel o svoj predný zub, keď som ho
učil bicyklovať. Ale to by bolo málo. Na fakulte pracuje mnoho ľudí mojej krvnej skupiny
a o dôvody smiechu preto niet núdze.
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca, režiséra...)?
V minulosti to boli Jean – Louis Trintignant, Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Eddy
Merckx, Andrej Tarkovskij... Avšak po päťdesiatke som sa stal kritickejší. Pán Boh je totiž
spravodlivý, ak niekomu niekde príliš pridá,
inde mu aspoň trochu uberie. Mám rád pesničky Honza Nedvěda, jeho vzťahom však
nerozumiem... takže obľúbenú osobnosť
ako celok nemám. S úctou však vnímam
každé ľudské majstrovstvo.
Máte nejaký skrytý talent?
Mám neuveriteľnú schopnosť občas napáliť alebo rozčúliť ľudí okolo seba.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Myslím si, že nielen pre mňa, ale všeobecne platí, že v živote človeka sú najdôležitejšie
tie hodnoty, ktoré vedú k spokojnosti človeka
v práci, so zdravím a so vzťahmi. Pod vzťahmi
myslím aj vzťah telesného a duchovného rozmeru vo vnútri jednotlivca a, samozrejme, aj
vzťah človeka k svojim blížnym. Najdôležitejšia hodnota, ktorá vedie k naplneniu týchto
cieľov, alebo k schopnosti prekonávať nepriazeň osudu, je múdrosť.
Foto: Vlado Nagy
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Doktorka Ľudmila Žigová
a sekcia slovenčiny pre cudzincov
jubilujú

Iste nemožno očakávať, že všetci členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UK poznajú našu jubilujúcu kolegyňu
PhDr. Ľudmilu Žigovú (1953), ale môžem
takmer s istotou povedať, že naši zahraniční študenti a stážisti ju poznajú veľmi dobre, pretože už štvrťstoročie sa významne
angažuje v oblasti prezentácie slovenčiny
cudzincom.
Od roku 1988 je členkou Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK, kde pôsobí v sekcii slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Práve so vznikom a fungovaním tohto špecializovaného pracoviska, ktoré si v tomto akademickom roku pripomína svoju 20-ročnú
existenciu, sa spája aj vedecko-pedagogické pôsobenie jubilantky.
Lektorská činnosť Ľ. Žigovej je zameraná
na vzdelávanie cudzincov v slovenčine. Sú

to zahraniční študenti slovakistiky, ktorí absolvujú na našej univerzite študijný pobyt,
ale mnohých záujemcov k nám privádzajú
pracovné či osobné dôvody. Ako skúsená
lektorka vedie jazykové kurzy pre mierne
a stredne pokročilých, ako aj špecializované
semináre pre pokročilých z rozličných slovanských aj neslovanských krajín, vrátane
cvičení pre čínskych študentov. S jej lektorskou činnosťou úzko súvisí príprava a tvorba
učebných materiálov, je autorkou a spoluautorkou učebníc a cvičebníc pre cudzincov s
osobitným dôrazom na výklad gramatických
javov a nácvik pravopisu. Jej príručky Gramatická a pravopisná cvičebnica a Komunikácia v slovenčine, ktoré vyšli vo viacerých vydaniach v edícii Studia Academica
Slovaca, sú neodmysliteľnou súčasťou jazykovej prípravy cudzincov. Okrem toho participovala napr. na tvorbe praktickej fonetickej
príručky pre cudzincov, ktorá je užitočnou
metodickou pomôckou aj pre lektorov pôsobiacich na univerzitách v zahraničí.
V rámci svojej vedeckej činnosti sa podieľa
na riešení výskumného projektu Vzdelávací
program Slovenčina ako cudzí jazyk, ako
aj na ďalších domácich a medzinárodných
projektoch riešených v rámci katedry slovenského jazyka i Studia Academica Slovaca.
Bola členkou slovenského riešiteľského tímu
UK v medzinárodnom projekte EÚ Socrates
Lingua 1 – Slavic-Networking, ktorý je dostupný na www.slavic-net.org. S aktivitami

jubilantky sa spája aj účasť na vedeckých
podujatiach, kde reflektuje zvláštnosti lingvodidaktického opisu gramatického systému, naznačujúc cesty a spôsoby sprístupňovania slovenského jazyka a reálií cudzincom,
ktoré sú zachytené aj v jej pomerne bohatej
publikačnej činnosti.
Ľ. Žigová je v súčasnosti koordinátorkou
prijímania zahraničných stážistov na študijný
pobyt. Trpezlivo im pomáha pri zostavovaní
študijného programu, aby čo najlepšie využili pobyt pre svoj odborný rast. Zároveň sa
osobne angažuje v príprave a realizácii rozličných kultúrnych a spoločenských podujatí
a odborných seminárov, nevynímajúc ani vedenie vlastivedných exkurzií.
Pri príležitosti životného jubilea sa chcem
kolegyni a priateľke PhDr. Ľudmile Žigovej,
s ktorou spoločne zdieľame všetky radosti i starosti nášho odboru, v mene členov a
spolupracovníkov katedry slovenského jazyka i SAS úprimne poďakovať za jej doterajšiu
prácu i nadšenie pri propagovaní slovenčiny
cudzincom. Nech sa jej darí získavať ďalších
zanietených priaznivcov slovenského jazyka
a slovenskej kultúry vo svete, nech jej lektorské pôsobenie a zostavené učebné mate
riály prinesú veľa radosti a úžitku študentom
a sú dobrou pomôckou lektorom, nech všetky úlohy zvláda v dobrom zdraví a osobnej
pohode v kruhu blízkych a priateľov.
doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.,
riaditeľka SAS

l úč i m e s a

Zomrela profesorka Kukurová

*18. 5. 1942 – † 14. 11. 2013
Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., pôsobila na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

vyše 46 rokov, najskôr na Katedre lekárskej fyziky a nukleárnej medicíny, ktorá
bola premenovaná na Katedru biofyziky a
dnes nesie názov Ústav lekárskej fyziky,
biofyziky, informatiky a telemedicíny LF
UK.
Prešla všetkými pracovnými zaradeniami:
bola volontérkou, asistentkou, odbornou
asistentkou, tajomníčkou ústavu, zástupkyňou vedúceho katedry a nakoniec vedúcou
ústavu. V rokoch 1990 – 1997 a 2003 –
2013 pôsobila vo funkcii prednostky Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a
telemedicíny LF UK.
Mala bohatú publikačnú činnosť: publikovala vyše 500 vedeckých a odborných
publikácií z lekárskej fyziky a biofyziky, teórie vyučovania, elektronizácie zdravotníctva a fototerapie, je prvou autorkou a spoluautorkou mnohých učebných textov pre
študentov lekárskej fakulty. Opakovane
bola zodpovednou riešiteľkou viacerých
grantových projektov VEGA a KEGA.

Počas svojho pôsobenia na LF UK sa
výrazne prejavila ako organizátorka významných medzinárodných vedeckých podujatí.
V roku 1978 bola prvou organizátorkou Dní
lekárskej biofyziky, a tým založila tradíciu
tohto dnes už 36-ročného vedeckého podujatia.
Bola jedným z iniciátorov vzniku Spoločnosti lekárskej fyziky a biofyziky a Spoločnosti biomedicínskeho inžinierstva a
medicínskej informatiky SLS, ktorých bola
dlhoročnou funkcionárkou.
Jej výrazný tvorivý a organizačný talent
uplatnila v nejednom prípade aj v záujme
LF UK ako celku, napr. pri organizovaní
prezentácie fakulty na rôznych výstavách
didaktickej techniky (Worlddidac, Slovmedica, Pedagogika, Novtech).
Jej rodina, priatelia a kolegovia sa s ňou
rozlúčili dňa 19. novembra 2013 v bratislavskom krematóriu.
Česť Tvojej pamiatke, Elenka.
Tvoji spolupracovníci a priatelia
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k r í ž o vk a
Harlan Miller: „Dôvodom, prečo podstupujeme ten
predvianočný chaos sprevádzaný nekonečným
nakupovaním často bláznivých darčekov,
je pravdepodobne to, že ... (tajnička)

Križovka

Autorka : Daniela Kalaninová

j a z y k o v é o k i e nk o

Nie je kedy ako keď
V jazykovej praxi, v ústnej, ale i v písomnej komunikácii, neraz používatelia
jazyka zamieňajú slová, ktoré sú zvukovo či významovo blízke, ale nie sú významovo úplne rovnocenné a nepoužívajú sa v tom istom kontexte.
K takýmto slovám patria aj výrazy kedy a keď.
Odlišujú sa nielen svojou slovnodruhovou príslušnosťou, ale i sférou svojho použitia. Pripomeňme
si najskôr, čo o používaní kedy a keď hovoria jazykové príručky.
Keď je podraďovacia spojka, ktorá najčastejšie
uvádza vedľajšiu vetu príslovkovú časovú (Keď prišiel domov, všetci už spali.), podmienkovú (Keď
nevieš poradiť, mlč!), podmetovú s významom
podmienky (Je pekné, keď si ľudia pomáhajú.)
a prívlastkovú s časovým významom (Prišla chvíľa, keď sa treba rozlúčiť.). Okrem toho môže mať
keď aj funkciu častice, vtedy vyjadruje citové hodnotenie situácie (Keď ste len tu!). Kedy je príslovkové opytovacie zámeno. Najčastejšie sa používa
v otázkach vzťahujúcich sa na časové okolnosti
(časové body alebo časové úseky), napr. Kedy
odchádza vlak?, Kedy sa to stalo?. Používa sa
aj vo funkcii spojky – uvádza vedľajšiu vetu pred-

metovú a odkazuje na čas, napr. Pýtajú sa, kedy
dokončíme projekt., Nevie, kedy má prestať.
A čo o používaní kedy a keď hovorí prax? Tá
ukazuje, že používatelia jazyka často zamieňajú
kedy a keď a narábajú s nimi, ako keby boli synonymné, rovnocenné, hoci to tak nie je. Frekventovaným javom je najmä nenáležité používanie
zámena kedy vo funkcii spájacieho prostriedku
v prívlastkových vedľajších vetách s časovým
významom, napr. Projekt má byť úplne dokončený v roku 2012, kedy by sa mal vodičom
odovzdať do užívania obchvat B. Bystrice., Je
to obdobie, kedy takmer každý z nás bilancuje.,
Je to aj deň, kedy slovenská verejnosť prejavuje
spolupatričnosť s onkologickými pacientmi., Sú
chvíle, kedy by sa zišiel internet v mobile. Ak vedľajšia veta rozvíja substantívum so všeobecným
časovým významom (deň, týždeň, mesiac, rok,
obdobie, časy, storočie atď.), ako spájací prostriedok by sme mali použiť namiesto zámena kedy
spojku keď, napr. Projekt má byť úplne dokončený v roku 2012, keď by sa mal vodičom odovzdať
do užívania obchvat B. Bystrice., Je to obdobie,
keď takmer každý z nás bilancuje., Je to aj deň,
keď slovenská verejnosť prejavuje spolupatrič-

nosť s onkologickými pacientmi., Sú chvíle, keď
by sa zišiel internet v mobile. Podobne by sme
nemali používať zámeno kedy namiesto spojky
keď ani v súvetiach s vedľajšími vetami príslovkovými časovými, napr. Mikrofón je vhodný v živej
reči, kedy rečník prednáša svoj prejav vo veľkej
miestnosti. Vo vedľajších časových vetách, na
ktoré sa pýtame kedy? (Kedy je vhodný mikrofón
v živej reči?), je primerané používať spojku keď,
napr. Mikrofón je vhodný v živej reči, keď rečník
prednáša svoj prejav vo veľkej miestnosti. Ako
sme už spomenuli, aj zámeno kedy sa používa vo
funkcii spojky, uvádza však vedľajšie vety predmetové odkazujúce na čas, na ktoré sa pýtame čo?,
napr. Zabudol napísať, kedy presne príde. (Čo
zabudol napísať?), Oznámil nám, kedy sa najbližšie stretneme. (Čo nám oznámil?).
Pokiaľ ide o používanie kedy vo funkcii spájacieho prostriedku v súvetiach, zapamätajme si,
že kedy sa používa na uvádzanie vedľajších viet
predmetových, pri prívlastkových vedľajších vetách s časovým významom a príslovkových časových vetách by sme mali uplatňovať ako spájací
prostriedok namiesto kedy spojku keď.
Mgr. Katarína Muziková, PhD.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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En g l i s h Su m m a r y
The Best Christmas Present
Our colleagues answered what was the best
Christmas present they have ever gotten. Pg 3
Bethlehem Star
Can you imagine Christmas without a star?
What really happened back then when Jesus
was born? We are looking for an answer with a
theologist and an astrologist. Pg 4
Three CU Faculties in First Positions
The Academic Ranking and Rating Agency
published their evaluation for 109 Slovak fa
culties in 11 fields. The Jessenius Faculty of
Medicine, the Faculty of Social and Economic
Sciences and Faculty of Mathematics, Phy
sics and Informatics of CU are the best in their
fields. Pg 6
Great Golden Medal
The Singapore President, Tony Tan Keng
Yam, received a Great Golden Medal of CU
from the Rector of CU, Prof Karol Mičieta,
for development of cooperation between our
countries on 15 November. Pg 7
University Commemorated Anniversary
of Velvet Revolution
CU, the Nation´s Memory Institute and the
public commemorated 16 November 1989 in
front of the University where the events took
place 24 years ago. Pg 7
President Appointed Six New Professors
from CU
The President of the SR, Ivan Gašparovič,
appointed 45 new Professors on 26 November. Six of them are from CU: Michal Greguš,
Jozef Haľko, Rastislav Královič, Marína Mikulajová, Darina Tarcsiová and Erika Zemková. Pg 7

Three Milestones in Continuing Education
The Centre for Continuing Education of CU
signed three different contracts to support
adult continuing education in October and November. Pg 10
CU Hockey Team is Silver
The Hockey Tournament of Slovak Universities – attended by 8 Universities – took place
at the Ice Hockey Stadium of Dzurilla in Bratislava on 14 November. After a day-long plays,
CU team lost in the finale against a team from
Nitra and received 2nd place. Pg 11

ring 15 – 17 November. Our team won over
72 teams from six countries. Second CU team
occupied 21st place. Pg 31
Teachers’ Books Awarded
Significant books written by experts from
the Faculty of Medicine of CU were awarded
by the Literary Fund of Slovakia. Pg 31
Slovak Language in the World
A conference about the Slovak language
and its use in the world took place during 22 –
25 October. Pg 32

Everyone can be a Murderer
A forensic psychologist, Prof Anton Heretik,
from the Faculty of Arts of CU held a lecture
on whether aggression is a predisposition or
gained disposition in the Assembly Hall of CU
on 14 November. Pg 12

Companies’ Strategic Managing
The Faculty of Management of CU researched intellectual capital in Slovak organizations and companies. 62 % of companies
do not consider innovations an important
source for strategic goals. Pg 32

Science and Technology Week at CU
A popular week dedicated to science in Slovakia (11 – 17 November) was attended by CU.
Our Faculties organized different educational
events, discussions, days of open house, an
exhibition and a competition. Pg 13 – 17

Finish Lectors at CU
Students at Finish University Jyväskylä have
a chance to learn Slovak thanks to the Department of the Slovak language and culture. Finish
lectors came to visit CU on 17 October. Pg 33

Abigail Goldman at CU
A Pulitzer Prize winner, Abigail Goldman, vi
sited Slovakia and held lectures in Košice and
in Bratislava. A lecture on “The truth matters”
took place in the Assembly Hall of CU on 20
November. Pg 18 – 19

Karel Schwarzenberg with Students
A Czech politician, Karel Schwarzenberg,
visited the Faculty of Social and Economic
Sciences of CU and chatted with students on
18 November. The theme was faith of young
people in democracy. Pg 37

International Student Day
The Rector of CU honoured 31 extraordinary students and 28 teachers for excellent
results on 12 November, on the occasion of
the International Student Day. Pg 22 – 25

Meeting French President
On 29 October, a student Lucia Pátková
met with the French President, François Holland, whom she informed about annual mee
tings of French companies with students of the
French language. Pg 37

University Blood Drive
CU organized a blood drive for students,
teachers and friends for 4th time during 4 – 8
November. UBD took place at five Faculties,
361 donors gave their blood. Pg 8

Golden Plaque
On 8 November, Prof Albert Stránsky from
the Jessenius Faculty of Medicine of CU received a Golden Plaque for long-term activities
in motivating Norwegian and Islandian students to study at CU. Pg 30

Students Met with Minister
Students from the Faculty of Law of CU visi
ted the Minister of Foreign and European Affairs of Slovakia, Miroslav Lajčák, and learned
about how the Ministry works on 19 November. Pg 37

CU Supported Homeless
Students of the Department of Social Work
of the Faculty of Education of CU and civic association, Vagus, organized an event to raise
awareness of homeless on 21 November. People had a chance to spend a night outside and
donate food and clothes for homeless. Pg 8

Mária Bátorová Received Prize
Prof M. Bátorová from the Faculty of Education of CU received a Prize of the Slovak Centre P.E.N for her monograph “Dominik Tatarka
– Slovak Don Quijote” on 16 November. Pg 30

Gates
Art students from the Faculty of Education
of CU created an event for the public in Bratislava’s centre, where they used their bodies to
make “a gate as maze”, “gate to imagination”
and prepared a photo exhibition. Pg 38

New Year Graphic Card
98 students attended a competition in the
best New Year graphic card, which was announced by the Rector of CU. The Rector
chose Ivana Bruteničová’s card as his perso
nal card. Pg 10

Prize for Dr Tománek
Dr Pavol Tománek was evaluated by students as the best teacher from the Faculty of
Education of CU on 19 September. Pg 31
Students of Informatics Won in Krakow
Tomáš Belan, Peter Fulla and Ján Hozza
from the Faculty of Mathematics, Physics and
Informatics of CU attended an international
competition in programming in Krakow du

Landscape and City
A photo exhibition of students with a topic
“Landscape and City” is being installed at the
Faculty of Education of CU. Pg 38
Photo Exhibition
Art students exhibited their photos in Café
Scherz in October and November. Pg 39
LM

NAŠA UNIVERZITA časopis Univerzity Komenského v Bratislave • ročník 60 • mesačník vychádza 10-krát ročne • Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR pod
číslom EV 2933/09 • ISSN 1338-4163 • Vydáva Univerzita Komenského v Bratislave • IČO: 00 397 865 • Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava • Tel.: 02/592
44 346 • e-mail: nasa.univerzita@rec.uniba.sk • http://www.uniba.sk/nu • Predseda redakčnej rady: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor UK. Členovia: RNDr. Martin
Belluš, FMFI UK; ThDr. Dávid Benka, PhD., EBF UK; PhDr. Helena Bernadičová, LF UK; doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., PriF UK; prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., JLF
UK; Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK; RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., FM UK; JUDr. Ondrej Laciak, PhD., PraF UK; JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., FSEV UK; Mgr. František
Seman, PhD., FTVŠ UK; ThDr. Ivan Šulík, PhD., RKCMBF UK; Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., FaF UK; doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., FiF UK • Vedúca redaktorka: Mgr. Lenka
Miller • Redakcia: PhDr. Andrea Földváryová, Mgr. Michal Jurina • Grafická úprava: HLBINY s.r.o. • Tlač: KO&KA, spol. s r. o., Bratislava • Uzávierka: 1. deň v mesiaci • Za
obsah príspevkov zodpovedajú autori. Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.

Program
január
2014
14. 1.

utorok
19.00

Martin McDonagh /

Ujo Vankúšik

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

Hráme v LOFT ARÉNA

15. 1.

streda
19.00

Peter Quilter /

Ráno po

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

17. 1.

piatok
19.00

18. 1.

sobota
19.00

19. 1.

nedeľa
17.00

Yasmina Reza /

David Mamet /

Viliam Klimáček /

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

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

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

Boh masakra

November

Holokaust

Hráme v LOFT ARÉNA

Joseph Kesselring:

foto: Roman Skyba

Arzenik a staré dámy

20. 1.

pondelok
19.00

Henrik Ibsen /

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

25. 1.

sobota
19.00

21. 1.

utorok
19.00

Joseph Kesselring /

Arzenik
a staré dámy

- mierne morbídna komédia
réžia / M. Čičvák
účinkujú / G. Dzuríková, T. Pauhofová, Ľ. Kostelný, P. Kadlečík,
I. Letko, V. Kasalická a ďalší

26. 1.

nedeľa
17.00

Liz Lochhead /

Jonathan Larson /

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

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

Perfect days

RENT

22. 1.

streda
20.00

23. 1.

štvrtok
19.00

24. 1.

piatok
19.00

Martin Valihora TRIO /

Hadar Galron /

Patrick Marber /

- nový repertoár tria
najvyznamnejších slovenských
jazzmanov
účinkujú / Eugen Vizvári (klávesy),
Juraj Griglák (bass) a Martin Valihora
(bicie)

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

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

Jazz v Aréne

27. 1.

pondelok
19.00

David Ives /

Venuša
v kožuchu

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

Organizované predstavenie

Mikve

29. 1.

streda
19.00

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

Closer

(Na dotyk)

30. 1.

štvrtok
19.00

Agatha Christie /

Bod nula

- konečne poriadna detektívka!
réžia / R. Polák
účinkujú / J. Loj, K. Greppelová, P. Šimun, A. Javorková,
M. Mňahončák, L. Vráblicová,
E. Sakálová, B. Deák, M. Kráľ,
T. Palonder

