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Životný štýl – významný
modulátor nášho zdravia
Naši informatici budú
reprezentovať UK v Petrohrade

Bratislavské lekárske listy
– kultúrne a vedecké dedičstvo SR
Rozhovor
so zakladateľom
Profesie

Matúš Hyžný medzi študentskými
osobnosťami Slovenska
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xodus talentovaných maturantov do zahraničia je pre
slovenské vysoké školy (a
pre vládu SR) veľmi vážnou
výzvou. Ako sa s ňou vyrovnať v podmienkach UK? V tomto článku chcem
poukázať na jeden z jej možných aspektov. Budúcich maturantov môžu
ovplyvniť: stav súčastí UK a podmienky
pre štúdium (príklad z areálu v Mlynskej doline: „pohľad zvonka je hrozný,
zvnútra to bude snáď lepšie“), prezentácia UK v médiách a na verejnosti, postavenie UK v populárnych rebríčkoch, výsledky fakúlt v hodnotení ARRA a s tým súvisiaca kvalita vedeckej činnosti. Rozsah tohto
príspevku mi dovoľuje venovať sa tomu posledne spomenutému.
Diskusia o zmysle scientometrie pri hodnotení vedy je na fakultách UK viac-menej permanentným javom so širokým spektrom
názorov. Pracoviská, ktoré sa ťažko presadzujú v karentovaných
časopisoch, sa utiekajú v diskusii ku „špecifikám“ svojho odboru
a z toho prameniacim publikačným praktikám „vlastného piesočku“. Na opačnom konci sú pracoviská s tradíciou nemilosrdnej
konfrontácie vlastných výsledkov so zahraničím a s publikovaním
v prestížnych časopisoch. O takých pracoviskách má Európa aj
svet „citačné povedomie“. K tejto téme len toľko: s postavením
UK v svetových rebríčkoch je to ako s ekonomikou štátu, má
veľkú zotrvačnosť, nedá sa meniť lúsknutím prstov a zlepšuje sa
len s postupným zlepšovaním všetkých jej súčastí. Fakulty, ktoré
oceňujú kvalitu vedeckých výkonov objektivizovanými kritériami,
majú šancu prispieť k zlepšeniu postavenia UK nielen v rebríčkoch, ale aj v očiach verejnosti. Tento „beh na dlhé trate“ netvoria
iba vedecké publikácie s primeraným ohlasom a grantová úspešnosť, najmä zahraničná. Dôležitú známku nám vystavujú aj naši
zákazníci - študenti, ktorí citlivo vnímajú nielen kolegiálny prístup,
ale aj poctivé a kvalitné vzdelávanie na všetkých troch stupňoch.
Pretože najlepší z nich majú byť nastupujúcou generáciou na UK.
Chcem upozorniť na kruh, ktorý sa môže stať začarovaným.
Pre budúcnosť UK je dôležité absorbovať talenty do prvých
dvoch stupňov vzdelávania, aby sme z nich mohli prijať na PhD.
stupeň tých najlepších. Excelentní absolventi PhD. štúdia predstavujú potenciál budúcich špičkových profesorov a vedcov. Je
úlohou UK robiť patričnú reklamu svojim vedecko-pedagogickým
špičkám. Tieto prirodzeným spôsobom môžu pritiahnuť najlepších maturantov a kruh sa uzaviera. Potenciálnym problémom je
podcenenie ktoréhokoľvek článku tohto kruhu. Aby som namieril
do vlastných radov, slogan webu PriF UK „najväčšia, najstaršia
a najlepšia...“ platí po zverejnení Správy ARRA 2012 už len čiastočne. Môžeme mať výhrady k bodom jej metodiky, faktom ostáva, že podľa ARRA sa verejnosť dozvedá, že nie sme najlepší.
Je zrejmé, že jeden alebo viac článkov tohto kruhu sú našou slabinou. Tu by podľa mňa prospel PhD-štandard pred obhajobou
dizertácie: aktívne zahraničné konferencie a ŠVK, aspoň 1 - 2
karentované publikácie a spoločné odborové komisie pre celú
SR. V tomto kontexte považujem za nešťastné, že v SR možno
dosiahnuť titul PhD. aj zľahčenými cestami, napr. „za odmenu“,
pretože na väčšinu doktorandov (interných aj externých) to pôsobí demotivujúco.
Pred ôsmimi rokmi sme na fakulte zaviedli mzdový model naviazaný na výkony v pedagogike a vo vede. Takmer každý rok
je model predmetom diskusií, najmä z pozície menej úspešných
katedier. Domnievam sa, že tieto diskusie a aj fakultu by bolo
dobré nasmerovať tak, aby sme jej pomohli vrátiť atribút „najlepšia“. Napríklad istou formou bonifikácie karentovaných publikácií
doktorandov. Našou ambíciou do roku 2013 musí byť naplnenie
sloganu z nášho webu. A malo by to platiť aj pre celú UK.
prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., PriF UK
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Poznámka k titulnej strane:
Dňa 4. decembra 2012 sa odovzdávali prestížne ocenenia Študentská
osobnosť Slovenska. Tento titul si v kategórii prírodné vedy a chémia
prevzal Matúš Hyžný z Prírodovedeckej fakulty UK. Viac na strane 5.
Foto: Vladimír Kuric
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Rytiersky kríž Rádu za zásluhy
Poľskej republiky
pre profesora Martina Homzu

Veľvyslanec Andrzej Krawczyk (vľavo) odovzdal vyznamenanie prof. Martinovi Homzovi. Foto: Veľvyslanectvo Poľskej
republiky v Bratislave

získal Rad
Ľudovíta Štúra
II. triedy
Pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil dňa 1. januára
2013 prezident SR Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania 20 osobnostiam vedy, školstva, umenia a športu.
Medzi ocenenými je i prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., z Prírodovedeckej
fakulty UK, ktorému prezident SR udelil
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti teoretickej chémie a rozvoj vysokého školstva v
Slovenskej republike. Profesor Urban je
zakladateľom skupiny teoretickej a počítačovej chémie na Prírodovedeckej fakulte
UK, kde v súčasnosti pôsobí na Katedre
fyzikálnej chémie.
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získal aj
prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc., ktorý bol
dlhoročným zamestnancom Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty
UK. Ocenenia prezidenta SR si prebrali i
ďalšie významné osobnosti, ktoré absolvovali štúdium na Univerzite Komenského
v Bratislave, ako napríklad jadrový fyzik
prof. Karel Šafařík, básnik a prozaik Štefan Moravčík či tajomník Spolku Slovákov
v Poľsku PhDr. Ľudomír Molitoris.

UK je súčasťou významnej právnickej
organizácie EPLO
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa stala súčasťou významnej medzinárodnej
neziskovej organizácie EPLO (European Public Law Organisation). Členkou riadiaceho
orgánu tejto inštitúcie - Rady riaditeľov EPLO - sa stala prorektorka UK pre legislatívu
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. Jej zástupkyňou v EPLO sa stala riaditeľka Ústavu
verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK prof. PhDr.
Ľudmila Malíková, PhD.
Spolupráca UK s EPLO prebieha už 15 rokov - začala sa s European Public Law Center,
ktoré je predchodcom EPLO (centrum bolo založené v roku 1995). Prínosom členstva UK v
EPLO bude zintenzívnenie spolupráce vo forme spoločných konferencií, prednášok či letných
škôl. „Osobitne významná je možnosť zvýšenia akademickej a profesionálnej kvalifikácie pracovníkov a študentov cez dohody o vzájomných stážach. Študenti našej univerzity budú mať
prioritu zúčastňovať sa na stážach v EPLO,“ uviedla prorektorka UK prof. Patakyová.
Organizácia EPLO, ktorá sídli v gréckych Aténach, vytvára a rozširuje znalosti o verejnom
práve, predovšetkým sa zameriava na porovnávacie, európske verejné právo, právo životného prostredia a šírenie európskych hodnôt prostredníctvom verejného práva do celého
sveta. Spoluprácu pozitívne hodnotí aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Poskytuje nám veľmi dobrú platformu na hlbší rozvoj aktivít pre akademickú obec študujúcu alebo
skúmajúcu oblasť verejného práva.“
EPLO združuje 61 univerzít, inštitúcií a výskumných spoločností z celého sveta.
Memorandum o spolupráci podpísali na pôde UK dňa 30. novembra 2012 rektor UK
a riaditeľ European Public Law Organization (EPLO) prof. Spyridon Flogaitis.

Stranu pripravila Andrea Kučerová, OVV RUK

Profesor
Miroslav Urban

Prof. Martin Homza z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK sa dňa 11. decembra 2012 stal nositeľom Rytierskeho kríža Rádu za zásluhy Poľskej republiky.
Toto prestížne štátne vyznamenanie mu udelil prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v sídle Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave za účasti poľského veľvyslanca Andrzeja Krawczyka.
Štátne vyznamenanie je ocenením prof. Homzu za aktívnu prácu, predovšetkým
v oblasti spoločnej poľsko-slovenskej histórie, čoho dôkazom je aj vydanie I. diela
publikácie „Dejiny Spiša“, ktorá vyšla v obidvoch jazykoch a pripravuje sa vydanie
II. časti.

Kompletný zoznam ocenených nájdete
na www.prezident.sk.
Zľava: Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová,
PhD., riaditeľ EPLO prof. Spyridon Flogaitis a riaditeľka Ústavu verejnej politiky a ekonómie FSEV UK prof. PhDr.
Ľudmila Malíková, PhD. Foto: OVV RUK
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V y b e r á m e z  p r o g r a m u r ek t o r a U K
3. 12.

– Rektor UK predsedal zasadnutiu Vedeckej rady UK.

4. 12.

– Prijal pozvanie na recepciu fínskeho veľvyslanectva v Prima
ciálnom paláci pri príležitosti 95. výročia „Dňa nezávislosti Fínska“.
- Zúčastnil sa na rozlúčke s poľským veľvyslancom Andrzejom
Krawczykom pri príležitosti ukončenia jeho misie na Slovensku.

6. 12.

– V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave sa zúčastnil na slávnostnom udelení čestného titulu doctor honoris causa, ktorý si
prevzal generálny tajomník OECD José Ángelo Gurría Treviña.
- Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa zúčastnil na prezentácii Akademického informačného systému AiS2.
- Pri príležitosti 63. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie
sa v Nitre zúčastnil na spoločnej večeri všetkých jej členov.

7. 12.

– Zúčastnil sa na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie.
- Prijal pozvanie na vianočné posedenie Slovenskej akadémie vied
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

10. 12.

– Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU pri
príležitosti udelenia čestného doktorátu profesorovi Norge Isaias
Coello Machadovi z Universidad Central Martha Abreu de las Villas – Santa Clara/Kuba.
- Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady Masarykovej univerzity
v Brne.
- Na zasadnutí Akademického senátu UK informoval o aktualitách
z Vedenia UK.
- Spolu s prorektorom UK pre zahraničné vzťahy prof. Ľudomírom
Šlahorom prijal pozvanie na slávnostnú večeru v rezidencii japonského veľvyslanectva na Slovensku.

13. 12.

– Na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK sa zúčastnil na prezentácii knihy prof. Emílie Hrabovec
– Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych
prameňov.

14. 12.

- Za dlhodobú
úspešnú spoluprácu odovzdal
rektor UK pamätnú medailu
UK veľvyslancovi
Poľskej republiky
na Slovensku Andrzejovi Krawczykovi.
– Spolu s prorektorom
UK
pre zahraničné
vzťahy prof. Šlahorom prijal na
pôde UK veľvyslanca Egyptskej
arabskej republiky na Slovensku
Ihab Talaat Nasra. Obidve stra-

ny ocenili úspešnú spoluprácu egyptológov z Filozofickej fakulty
UK s partnermi na egyptskej strane. Predstavitelia UK diskutovali
s egyptským veľvyslancom aj o súčasnom stave, rozšírení a prehĺbení aktivít i v ďalších oblastiach.
- Dekan Lekárskej fakulty UK
prof. MUDr. Peter
Labaš, CSc., a
šéfredaktor časopisu Bratislava
Medical Journal
prof. MUDr. Ivan
Hulín,
DrSc.,
odovzdali rektorovi UK „Listinu
osvedčujúcu, že v zmysle Deklarácie Národnej rady Slovenskej
republiky sú Bratislavské lekárske listy kultúrnym a vedeckým dedičstvom Slovenskej republiky“. Pri tejto príležitosti mu v digitálnej
forme odovzdali kompletných 90 ročníkov tohto impaktovaného
časopisu. (Viac na str. 7.)

17. 12.

– Pri príležitosti
blížiacich sa vianočných
sviatkov sa na tradičnom priateľskom
stretnutí pri vianočnej kapustnici poďakoval zamestnancom RUK
za
spoluprácu
v roku 2012.

18. 12.

– Na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa
zúčastnil na spoločenskom stretnutí pri príležitosti vyhodnotenia
spolupráce v roku 2012.

19. 12.

– Spolu so zástupcami
Rady
predsedov odborových organizácií
pri UK podpísal
rektor UK dodatok ku kolektívnej
zmluve UK, ktorým sa predlžuje
platnosť a účinnosť Kolektívnej zmluvy UK do 31. marca 2013.
- Na slávnostnom
vianočnom koncerte v Aule UK,
na ktorom sa predstavil Veľký zbor
donských kozákov, privítal profesorov a vedúcich
pracovníkov UK.

Mgr. Daniela Magalová, Kancelária rektora UK
Foto: OVV RUK, Vladimír Kuric
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Medzi víťazmi

Študentskej osobnosti Slovenska
aj mladí prírodovedci

Jedenásť talentovaných a výnimočných
mladých ľudí si dňa 4. decembra 2012
prevzalo prestížne ocenenie Študentská
osobnosť Slovenska. Medzi nimi bol i
Mgr. Matúš Hyžný, PhD., z Prírodovedeckej
fakulty UK.
Projekt Študentská osobnosť Slovenska
je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Za školský rok
2011/2012 bolo nominovaných 83 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk.
Projekt je realizovaný pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Hlavným organizá-

V sk r a t ke
Festival detskej knihy BIBLIOTÉKA, ktorý
sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 8. – 11.
11. 2012, sa konal s odbornou asistenciou
poslucháčov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK.
V aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK sa dňa 17. novembra konala konferencia o aktivitách Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov. Na
konferencii dominovali témy, ktoré sa týkajú
histórie a súčasnosti, ale hovorilo sa aj o
charitatívnych aktivitách a spiritualite rádu.
Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK
zorganizovala dňa 20. novembra postupové
kolo robotickej súťaže FIRST LEGO League
o programovaní robotov v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave pre deti zo základných škôl.
Fakulta managementu UK opäť potvrdila
svoje kvality v celosvetovom hodnotení medzinárodnej rankingovej agentúry EDUNIVERSAL a úspešne obhájila svoje pozície
medzi 1000 najlepšími biznis školami na
svete. Znovu sa zaradila do kategórie Excellent Business School ako najlepšia fakulta
na Slovensku v rámci fakúlt s ekonomickou
a manažérskou orientáciou.
Katedra športových hier FTVŠ UK zorganizovala v Golfovom akademickom centre dňa
7. decembra 2. ročník Mikulášskeho golfového turnaja FTVŠ UK.
Študentka Pedagogickej fakulty UK Bc.
Nora Gičinská vystavila dňa 7. decembra
svoje diela v Kultúrno-informačnom stredisku
v Šenkviciach.
Vianočné vystúpenie folklórneho súboru
GYMNIK, ktorý pôsobí na Fakulte telesnej
výchovy a športu UK, sa konalo dňa 20. decembra v Dome kultúry Zrkadlový Háj v Petržalke. 			
NUNU

torom projektu je Junior Chamber International – Slovakia.
V kategórii prírodné vedy a chémia si ocenenie prevzal Matúš Hyžný z PriF UK (v roku
2011/2012 doktorand fakulty, v súčasnosti
už pracovník Katedry geológie a paleontológie PriF UK). Top študentskou osobnosťou
8. ročníka tohto projektu sa stala a cenu
prezidenta SR si prevzala absolventka PriF
UK Mgr. Marína Cihová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV.
Andrea Kučerová
Foto: Zuzana Halvoníková

Prorektor UK prof. Ľ. Šlahor
členom Dozornej rady SAAIC
Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave pre medzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ing.
Ľudomír Šlahor, CSc., bol dňa 17. decembra 2012 zvolený za člena Dozornej rady Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Funkčné obdobie,
ktoré sa začína od 1. januára 2013, je 4-ročné.
SAAIC je nezávislé občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky ako mimovládna nezisková organizácia. Jej členmi sú v súčasnosti slovenské
vysoké školy. SAAIC koordinuje európske vzdelávacie programy na národnej úrovni, centralizované projekty a európske siete iniciované Európskou úniou na národnej úrovni, ako
i jednotlivé projekty v rámci vzdelávacích programov.
AK

Výstava
študentských diel
– Novoročný
grafický list 2012
Vo foyeri historickej budovy UK na Šafárikovom námestí si bolo možné od 11. decembra 2012 do 31. januára 2013 pozrieť
výstavu vybraných študentských prác na
tému: Novoročný grafický list 2012. Výtvarnú súťaž pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave už tradične vyhlasuje
rektor UK.
Tohtoročná súťaž prebiehala od 24. 9.
do 26. 10. 2012. Do súťaže sa zapojilo
spolu 103 študentov, ktorí predložili 254
kreatívnych umeleckých diel. Študentské
práce odborne posúdila hodnotiaca komisia Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK na čele s predsedom doc.
M. Činovským, akad. mal., ArtD. Autori prvých troch prác získali finančnú odmenu.
Víťazným dielom bola práca študentky Kataríny Bordánovej.
LM
Autor grafiky: Peter Šišovský, FaF UK
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Certifikáty právnej angličtiny
už aj na UK
Úspešným absolventom skúšok boli dňa 28. novembra 2012 slávnostne odovzdané prestížne certifikáty International Legal English Certificate
(ILEC) v Centre odbornej certifikácie Ústavu medzinárodných vzťahov a
právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Posuňte hranice
svojho
poznania
a spoznajte
program E.MA
Titul európskeho magistra ľudských práv a rozvoja demokracie (European Master’s Degree in
Human Rights and Democratisation – E.MA) je jedinečnou príležitosťou pre všetkých, ktorí majú záujem sa v oblasti ľudských práv a rozvoja demokracie nielen ďalej vzdelávať, ale aj reálne pôsobiť
a pomáhať napĺňať zmysel uvedených inštitútov na
európskej a medzinárodnej úrovni.

Na udeľovaní certifikátov sa zúčastnil aj prodekan PraF UK pre vonkajšie vzťahy a
ďalšie vzdelávanie JUDr. Ondrej Laciak, PhD., a riaditeľ Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. Podľa doc. Vršanského
je významné rozšíriť si právnické vzdelanie týmto certifikátom potvrdzujúcim schopnosť
na dobrej úrovni komunikovať v právnickej angličtine vedomosti získané na PraF UK
a súčasne ocenil snahu študentov.
V tomto roku sa ILEC skúšky na PraF UK uskutočnili prvýkrát. Cieľom bolo poskytnúť
komparatívnu výhodu študentom doplňujúcu vedomosti získané na Právnickej fakulte
UK. Podľa PhDr. Sylvie Kummerovej, lektorky právnickej angličtiny v Centre odbornej
certifikácie, v súčasnosti študenti práva absolvujú v rámci štúdia kurzy právnickej angličtiny, ale nemali možnosť získať renomovaný a medzinárodne akceptovaný doklad
o ich úrovni právnej angličtiny. Práve preto sa rozhodli priniesť túto možnosť na fakultu.
Petra Szűcsová, študentka 4. ročníka PraF UK, úspešne zvládla ILEC a tesne po
ceremónii povedala, že dôvodom podstúpiť skúšku bolo mať lepšiu pozíciu pri hľadaní
práce, taktiež „aby budúci zamestnávatelia videli, že moja angličtina je naozaj dobrá
a mala som o tom doklad. Teda robila som to hlavne z profesionálneho hľadiska, ale aj
pre moje vnútorné uspokojenie, že v niečom napredujem.“
Význam ILEC objasnila S. Kummerová: „Ide o možnosť pre študentov získať už počas štúdia tento certifikát, a tak ich rozlíšiť od absolventov iných právnických fakúlt,
ktorí ho nemajú. Držitelia ILEC môžu preukázať, že sú tí, ktorí môžu pracovať v medzinárodných inštitúciách alebo v advokátskych kanceláriách, kde je dennodennou
nevyhnutnosťou komunikovať v angličtine,“ dodala.
V rámci prípravy na ILEC skúšky mali záujemcovia možnosť zúčastniť sa aj na prípravnom kurze organizovanom v centre. Prínosom bola možnosť prakticky si precvičiť
všetko, čo je potrebné pre splnenie skúšky. „Vypracovávali sme simulované cvičenia so simulovaným testom a prebrali sme, kde sme robili chyby. Veľmi dôležité bolo
precvičovanie posluchu a rozprávania, čo nie je na všetkých kurzoch,“ vyjadril svoju
spokojnosť s možnosťou prípravy v centre Matej Smalik, piatak na PraF UK a držiteľ
certifikátu ILEC.
Aj vďaka prípravnému kurzu všetkých 16 prihlásených študentov práva uspelo na
ILEC skúškach akreditovaných University of Cambridge. O dobrej organizácii svedčí aj
to, že hoci akreditácia bola získaná len nedávno v júli 2012, podarilo sa mesiac na to
uskutočniť prípravný kurz a následne v septembri už aj skúšky.
Text a foto: Michal Jurina, OVV RUK

§
Práve získanie titulu E.MA môže byť vstupnou
bránou do sveta, v ktorom by mnohí radi realizovali
svoje pracovné sny a stali sa zamestnancami národných, medzinárodných, vládnych aj mimovládnych
organizácií. E.MA neposkytne len perfektný prehľad
v cieľovej oblasti ľudskoprávneho vzdelávania, ale
súčasne poskytuje priestor pre získanie skúseností
a zručností, ktoré v takej miere neponúka žiadny iný
národný alebo medzinárodný študijný program.
Do jednoročného programu E.MA sa môže zapísať len deväťdesiat uchádzačov po výberovom konaní vykonávanom národnými koordinujúcimi univerzitami, príp. výkonným výborom E.MA programu pri
záujemcoch mimo EÚ. Študenti sú počas programu
vedení ku komplexnému prístupu, ktorý zahŕňa právne, politické, historické, antropologické a filozofické
perspektívy kombinované s praktickými zručnosťami
a skúsenosťami.
Prvý semester, ktorý trvá v čase od septembra
do januára, prebieha v Taliansku, v Benátkach, na
ostrove Lido, kde sa v rámci Human Rights Vilage
program E.MA organizuje prostredníctvom European
Inter University Centre (EIUC). V priebehu tejto fázy
programu prebiehajú semináre, ktoré vedú odborníci
z univerzít všetkých členských štátov Európskej únie
a poprední predstavitelia vládnych aj mimovládnych
organizácií z celého sveta (napr. zástupcovia orgánov
Európskej únie, OSN, Rady Európy). Na záver semestra sa uskutočňuje tematický pobyt v miestach,
ktoré sú poznačené traumou vojnového konfliktu. Výučba je dopĺňaná množstvom workshopov, filmovým
festivalom ľudských práv, simulovaným súdnym sporom a množstvom ďalších kreatívnych vzdelávacích
(i socializačných) projektov.
V druhej časti programu (od februára do júla), ktorého prerekvizitou je absolvovanie skúšok z prvého
semestra, pokračuje študent v štúdiu na jednej zo 41
univerzít podľa výberu študenta, na ktorej vypracúva
záverečnú práca a absolvuje predmety v rozsahu 9
ECTS. Výstupom z druhého semestra je teda najmä
vedecká práca, ktorú študent obhajuje pred medzinárodnou interdisciplinárnou komisiou v septembri,
teda rok po začatí programu.
Slovenskú republiku zastupuje v EIUC(u) a E.MA
programe v pozícii koordinátora Univerzita Komenského v Bratislave. Tento program sa stáva súčasťou
UNESCO Centra UK pre výchovu k ľudským právam,
ktoré ako virtuálne pracovisko univerzity spája fakulty
FSEV, FiF, PraF a PdF UK.
Viac informácií nájdete na www.eiuc.org.
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.,
Mgr. Daniela Čičkánová, PraF UK
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Bratislavské lekárske listy
v digitálnej forme – viac ako história!

Zdravie nie je tovar, ktorý sa nakupuje.
Zdravie je kategóriou. Písať o týchto skutočnostiach nie je jednoduché. Chorý človek sa s dôverou odovzdáva do rúk lekára,
lebo verí, že mu pomôže. Lekár však vie,
že mu môže pomôcť, ale o výsledku rozhoduje komplex faktorov a často nielen liečba samotná. Podstatné je, aby v každom
čase a trvale každý lekár ovládal všetko na
úrovni súčasného poznania, na úrovni súčasnej vedy. Terajšie návody a odporúčania s asistenciou ľahkovážnosti a nadutej
povrchnosti určite neoslabia hĺbku nášho
ponoru do sveta žitia.
Aj skutočný umelec „robí
umenie“ ako najlepšie vie, nie
podľa výšky budúcej nominálnej ceny diela. Podobne lekár
„robí svoje povolanie“ najlepšie ako vie, aby sa nespreneveril vlastnému svedomiu,
aj keď to „mocní a vládcovia“
možno vôbec nechápu. Základnou podmienkou „najvyššej
medicíny“ sú vedomosti. Aj
preto profesor Kristián Hynek
prišiel do Bratislavy s túžbou
šíriť vzdelanosť a budovať ju na
troch pilieroch, za ktoré považoval založenie univerzity, vedeckého spolku a vedeckého
časopisu. Neuplynuli ani dva
roky od založenia univerzity
a v školskom roku 1921/1922
začali vychádzať Bratislavské
lekárske listy.

nie je iba „forma primeraná súčasnej dobe“,
akoby si to mohol „náhodný okoloidúci“ myslieť. Veda a vzdelávanie majú vlastnú históriu,
ale v prípade medicíny všetko minulé neslúži
len pre obdiv, ale aj pre exaktnú komparáciu
a hľadanie nových východísk.
Pre ilustráciu sme uviedli jednu drobnosť
z premnohých informácií, ktoré sa dajú
v časopise „vyčítať“. Roku 1927 publikoval
v časopise profesor Kristián Hynek aktuálne informácie týkajúce sa srdcovej slabosti – kardiálnej dekompenzácie. Pri liečbe
uviedol najnovšie poznatky v tom čase, pozorovania a výsledky. Pacientom podávali

významne „lieči“ zlyhávanie srdca. Spomalenie srdca „vyvolával“ však profesor Hynek
u svojich pacientov aplikáciou „morfínu“, aj
keď išlo o klinickú skúsenosť bez poznania
vzťahov.
Mohli by sme uviesť obrovské množstvo
ďalších informácií. Napríklad opis priebehu
infekčných chorôb bez antibiotickej liečby.
Tieto skutočnosti dokazujú, že v prípade
Bratislavských lekárskych listov nie je ich digitalizácia „módnou záležitosťou“, ale že je
to zdroj informácií pre užitočnú a zmysluplnú
komparáciu. Časopis vychádzal nepretržite,
bez akéhokoľvek prerušenia v čase pokoja,
aj v čase druhej svetovej
vojny. Sme hrdí na to, že
v zmysle Deklarácie Národnej rady Slovenskej
republiky je zaradený do
vedeckého a kultúrneho
dedičstva Slovenskej republiky. Digitalizáciu časopisu zrealizovali v Slovenskej národnej knižnici
v Martine.

V posledných piatich
rokoch publikovali v časopise vynikajúce práce
autori zo 118 krajín celého
sveta. Publikácie autorov
zo Slovenskej republiky
tvoria 42 percent. Podľa
počtu publikácií sú Spojené štáty americké na
štvrtom mieste. Nie sme
Minister kultúry SR udelil Bratislavským lekárskym listom certifikát, ktorým je časopis
uznaný za kultúrne a vedecké dedičstvo Slovenskej republiky.
pravotármi, ani rozhodcami a neudeľujeme medaily
Rektorovi UK prof. RNDr. Kaa vyznamenania. Vieme,
rolovi Mičietovi, PhD., sme 14. decembra pituitrín (extrakt z bovinnej hypofýzy), morfín že pre mnohých vedcov a odborníkov z ce2012 odovzdali v digitálnej forme deväťde- (morfium) a v ojedinelých prípadoch aj desti- lého sveta prinášame možnosť vedeckej
siat ročníkov Bratislavských lekárskych lis- lovanú vodu intravenózne a „púšťanie žilou“. komunikácie na stránkach nášho časopisu,
tov, ktoré v posledných rokoch „dozreli“ na O pôsobení pituitrínu sa toho veľa nevedelo ktorý nesie názov mesta vo svojom titule
úroveň uznávaného medzinárodného impak- a ani sa nevie. Morfium podávali za účelom a Univerzitu Komenského v tiráži. Nerobíme
tovaného časopisu. Na prijatí u rektora UK sa spomalenia srdcovej činnosti a destilovanú komparáciu ani evaluáciu toho, či vedecká
okrem dekana Lekárskej fakulty UK (LF UK) vodu na zriedenie koncentrácie niektorých a odborná verejnosť v zahraničí pozná Sloprof. MUDr. Petra Labaša, CSc., zúčastnila látok v krvi. O niekoľko rokov sa objavili kar- vensko viac podľa rôznych zápolení, alebo
kompletná redakcia časopisu (šéfredaktor diotoniká, ktoré ovplyvňujú najmä kontrakciu podľa podielu a možností vedeckej komuprof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc., redaktorka myokardu, diuretiká, ktoré „odvodňujú orga- nikácie. Nehovoríme, že sme „dôležitejší“.
PhDr. Helena Bernadičová a tajomníčka re- nizmus“, zbavujú ho veľkého objemu cirku- Naše obzory a víťazstva sú iné a odohrádakcie Ružena Surovčiaková).
lujúcej krvi. Neskôr pribudli betablokátory, vajú sa na dlhej trati vedy bez konca. Nie
V rozprave dekan LF UK hovoril o mimo- ACE-inhibítory, statíny, obrovský arzenál módnosť, ani sama digitalizácia, ale veda
riadnom význame časopisu pre Lekársku ďalších liekov až po resynchronizačnú lieč- a múdrosť sú našimi obzormi, pri dosahovaní
fakultu UK. Pri komparácii vydávania vedec- bu srdcového zlyhávania a transplantáciu ktorých „míňame čas, ktorý nám bol darovakých časopisov vyjadril rektor UK radosť srdca. Veda priniesla nové poznatky o elek- ný“. Primeraná vážnosť a uznanie významu
z úspechov Bratislavských lekárskych listov trofyziológii bunkových membrán. Zistilo sa, časopisu nás napĺňa pocitom zmysluplnosti
a aj z toho, že patria do vedeckého a kul- že ivabradín selektívne ovplyvňuje „If prúd“ v práce a vzťahov, o ktoré sa usilujeme.
túrneho dedičstva Slovenskej republiky. bunkách srdcového sínoatriáneho uzla a výprof. MUDr. Peter Labaš, CSc.,
Šéfredaktor hovoril o digitálnej forme časo- sledkom je spomalenie činnosti srdca. Má
dekan Lekárskej fakulty UK
pisu, ktorá je obrovským zdrojom informácií. mnohé ďalšie užitočné následky. Ivabradín
Každá publikácia je sama osebe komplexom sa s úspechom používa ako Procoralan,
prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.,
šéfredaktor BMJ - BLL
informácií. Digitálna forma časopisu však ktorý znižuje frekvenciu akcie srdca, a tým
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Ako jediní na Slovensku
						

sme si uvedomili

S jeho menom sa spája najúspešnejší slovenský portál pracovných príležitostí. Doterajších
pätnásť rokov jeho fungovania
považuje za výbornú školu života. Vstupoval do nej s diplomom
z Univerzity Komenského v Bratislave. Zakladateľ Profesie Dalibor Jakuš.
Ste absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK (terajšej Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK). Ako si spomínate na svoje vysokoškolské časy? Čo
vám dalo štúdium?
Na vysokoškolské časy mám tie najlepšie
spomienky. Boli sme výborná partia, ktorá
sa aj takmer 20 rokov po škole pravidelne
stretáva – trávime spolu dokonca aj dovolenky či Silvestre. Súčasne sme mali to šťastie,
že sme zažili na univerzite rok 1989 a mali
sme pocit, že sa môžeme podieľať na historickej zmene. Nová atmosféra na vysokých
školách priala aj štúdiu, spolu s niekoľkými
pedagógmi sa nám podarilo založiť novú katedru a posledné tri roky štúdia sme strávili
v skvelom kolektíve a pritom v atmosfére relatívnej súťaživosti.
Po ukončení školy ste sa pustili do
postgraduálneho štúdia, ktoré ste však
prerušili. Tá istá situácia sa zopakovala
aj v rakúskom Linzi, kam ste odišli študovať. Prečo?
Pokračovanie školy prostredníctvom post
graduálneho štúdia bolo pre nás všetkých
úplne samozrejmou možnosťou. Navyše sa
vtedy otvárali možnosti študijných pobytov
v zahraničí, takže väčšina absolventov nášho
odboru sa rozbehla po svete. Nadšenie pre
štúdium postupne ochabovalo (možno úmerne s tým, ako sa začala zhoršovať situácia na
školách) a mnohí z nás – vrátane mňa – usúdili, že akademický svet je príliš pomalý. V tej
dobe sa rozbiehal internet k svojmu veľkému
rastu a usúdili sme, že nás láka skúsiť svoje
sily v tomto svete.
Z nádejného vedecko-výskumného
pracovníka sa teda stal „biznismen“.
1. mája 1997 ste spustili internetový portál pracovných príležitostí Profesia. Ako
sa vôbec zrodil tento nápad?
Fáze „biznismena“ predchádzalo asi ročné pôsobenie v role programátora v malej
softvérovej firme, ktoré bolo výborné na uvedomenie si, že radšej chcem byť sám sebe

pánom. Profesia bola iba jedným z nápadov,
ktoré sme spustili v rámci firmy ui42 – tá sa
zameriavala hlavne na internetové riešenia
pre zákazníkov. A keďže sme na začiatku
mali málo zákazníkov a veľa času, vznikli aj
projekty, u ktorých sme videli potenciál do
budúcnosti. O trhu práce sme v podstate
nevedeli nič, ale prenesenie personálnej inzercie na internet sa nám javilo ako výborné
riešenie s množstvom výhod oproti existujúcemu stavu.

„Na vysokoškolské
časy mám tie najlepšie
spomienky. Boli sme
výborná partia, ktorá
sa aj takmer 20 rokov
po škole pravidelne
stretáva.“
V čase, keď ste Profesiu spúšťali, boli
však už na trhu dva personálne portály.
Zatieniť ste ich dokázali až po niekoľkých rokoch. Ako sa vám to podarilo?

Vizitka
Mgr. Dalibor Jakuš
Narodil sa v roku 1970 v Trenčíne.
V roku 1993 absolvoval na Univerzite
Komenského v Bratislave vysokoškolské
štúdium teoretickej kybernetiky, matematickej informatiky a teórie systémov.
V roku 1997 sa stal spoluzakladateľom
spoločnosti ui42, v rámci ktorej sa venoval projektu Profesia.sk. Z Profesie sa
neskôr stala samostatná firma, v ktorej
Dalibor Jakuš zaujal pozíciu výkonného
riaditeľa. Je ženatý, má štyri deti.
Životné krédo: Základným predpokladom úspechu je odvaha začať a následná vytrvalosť a trpezlivosť.

Profesii sme prvé dva roky venovali len
veľmi málo času, keďže väčšinu času sme
venovali komerčným projektom pre zákazníkov. Keď sme sa však na projekt po dvoch
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potenciál pracovného trhu
rokoch pozreli, rozhodli sme sa, že buď
to budeme robiť poriadne, alebo to nemá
význam robiť. Mali sme
šťastie, že asi ako jediní sme si uvedomili
potenciál tohto trhu
a mali sme aj energiu
a zdroje, ktoré sme do
projektu
investovali,
aby sme ho dokázali
posunúť ďalej.
V máji minulého
roku oslávil portál
15. narodeniny. Ako
týchto pätnásť rokov
hodnotíte?
Bola to skvelá škola
manažmentu,
financií, marketingu, technológií, vedenia ľudí.
V podstate asi každý,
kto si prejde firmou od
úplného začiatku po
relatívne veľkú skupinu
ľudí, absolvuje mnohoročný MBA kurz,
ktorému sa žiadne teoretické vzdelávanie
nevyrovná. Za toto obdobie som vďaka Profesii spoznal množstvo
známych a priateľov a mohol som sa podieľať na formovaní slovenského internetového
prostredia, ale aj prostredia slovenského
trhu práce.
Aktuálne máte v Profesii čestnú funkciu zakladateľa. Nechýba vám stolička
výkonného riaditeľa?
Moja funkcia je skôr strategický riaditeľ.
Baví ma naďalej hovoriť do stratégie spoločnosti a produktu. A som rád, že sa už nemusím zaoberať operatívnym riadením spoločnosti. Viem, že v spoločnosti sú omnoho
šikovnejší ľudia na riadenie ľudí, marketing,
obchod, financie a veľmi spokojne prenechávam tieto kompetencie im.
V novembri 2012 sa stopercentným
vlastníkom spoločnosti Profesia stala
fínska mediálna skupina. Čo sa tým zmenilo?
Zatiaľ je ešte skoro hodnotiť, ale naše
prvé dojmy sú veľmi dobré. Noví majitelia
prejavujú úprimný záujem o fungovanie firmy
a hneď od začiatku sa začalo komunikovať
o možnostiach spolupráce s ostatnými pra-

covnými portálmi v skupine – v Českej republike a Pobaltí.

„Pri porovnávaní
rovnakých fakúlt medzi
rôznymi univerzitami
vychádza Univerzita
Komenského ako jedna
z najatraktívnejších
pre zamestnávateľov
a podobne aj platy
absolventov patria medzi
nadpriemerné.“
Uplynulé roky vám umožnili získať výborný prehľad o slovenskom trhu práce,
jeho zmenách, výkyvoch... Aký je náš
pracovný trh dnes a ako sa na ňom podpísala kríza?
V tomto okamihu je pohľad na slovenský
pracovný trh neveselý. Prekvapujúco výrazne sa na ňom začínajú odrážať dopady
zmien v zákonníku práce, ktoré sťažením
prepúšťania zamestnancov od januára spôsobujú preventívne výpovede vo firmách.
S tým sa spája aj slabnutie oživenia ekonomiky z posledných dvoch rokoch. Veľkým
šokom pre trh práce bola aj kríza v rokoch
2008 – 2009. Po rokoch poklesu nezamestnanosti a pretlaku pracovných príležitostí došlo k skokovej zmene situácie. Nezamestnanosť v priebehu pár mesiacov klesla
na úrovne spred niekoľkých rokov a napriek
postupnej stabilizácii ostala na týchto úrovniach dodnes. Súčasne došlo k návratu
mnohých ľudí zo zahraničia, kde sa tiež
prejavili dôsledky krízy. Firmy sa stali omnoho opatrnejšími na trhu práce a situácia sa
ešte stále ani len nepribližuje situácii z rokov
2006 – 2007.
Aký vývoj pracovných príležitostí očakávate v najbližšom období?
Očakávame stagnáciu až mierny pokles.
Mnohé firmy avizujú už teraz, že nevedia odhadnúť svoje potreby na nasledujúce obdobie, a preto sú pri náboroch veľmi opatrné.
Pokiaľ nedôjde k výraznému oživeniu ekonomiky – na čo nevidíme dôvody – pracovných
príležitostí bude relatívne málo.
Podľa štatistík ministerstva patria absolventi Univerzity Komenského medzi
najlepšie zarábajúcich na Slovensku

a naša univerzita sa zaraďuje medzi vysoké školy s najnižšou nezamestnanosťou absolventov. Ako to vidíte vy?
Situácia sa líši v závislosti od jednotlivých
fakúlt, ale pri porovnávaní rovnakých fakúlt
medzi rôznymi univerzitami vychádza Univerzita Komenského ako jedna z najatraktívnejších pre zamestnávateľov a podobne aj
platy absolventov patria medzi nadpriemerné. V celkovom pohľade sú však na tom ešte
lepšie vysoké školy technického zamerania
bez humanitných fakúlt, keďže tak platy absolventov, ako aj záujem zamestnávateľov je
vyšší v prípade technických odborov.
Ak by sme trochu odbočili... Pomerne
medializovanou témou je pracovná diskriminácia žien. Čo na ňu hovoria vaše
štatistiky?
Túto tému sme analyzovali z hľadiska šancí na trhu práce zhruba v roku 2008. Reálne
sa preukázalo, že šance na trhu práce závisia aj od pohlavia, pričom najväčšie rozdiely
medzi mužmi a ženami sa ukázali vo veku 30
až 35 rokov, keď šance mužov boli približne
o 30 percent vyššie. Zaujímavé bolo aj to, že
do veku 25 rokov sú šance mužov a žien pri
hľadaní práce zhruba rovnaké, podobne je
to aj od veku 45 rokov.
A čo finančné ohodnotenie: ženy verzus muži?
V tejto oblasti je situácia podobná – na
rovnakých pozíciách ženy zarábajú zvyčajne
menej ako muži. V tejto súvislosti je však zaujímavé, že podľa prieskumov zo zahraničia,
pokiaľ žena robí rovnaké kariérne rozhodnutia ako muži, jej platové ohodnotenie je
rovnaké. Tieto rozhodnutia však znamenajú
obetovať rodinu na úkor kariéry, keďže prerušenie kariéry počas starostlivosti o dieťa
znižuje počet rokov kariérnej praxe, čo vplýva na výšku platu. Taktiež ženy v priemere
môžu tráviť v práci menej nadčasov ako muži.
Každá minca má však dve strany a je možné,
že za viac času stráveného v práci a menej
času stráveného s rodinou platia muži v konečnom dôsledku kratšou dĺžkou života.
Máte za sebou závideniahodné pracovné úspechy, medzi ktoré patrí aj expandovanie do zahraničia či nominácia
na cenu Manažér roka. Máte vôbec ešte
nejaký nesplnený profesijný sen?
Sny treba mať stále. Ten profesijný je
dokázať vybudovať ďalšie úspešné projekty – ideálne vo väčšom teritóriu, ako je len
Slovensko. A ten osobný je dosiahnuť, aby
z mojich detí vyrástli dobrí ľudia.
Andrea Kučerová
Foto: Archív D. Jakuša
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Vynikajúca vedecká práca
– základný kameň každej dobrej fakulty
Zložité a nedostatočné súčasné financovanie vysokého školstva a vedeckého výskumu na Slovensku, ale aj v Európe, výrazne
ovplyvňuje vedecko-výskumnú činnosti fakulty. Napriek týmto zložitým podmienkam je
potešujúce, že pracovníci Prírodovedeckej
fakulty UK (PriF UK) sa snažia neustále získavať nové a kvalitné vedecké výsledky. Vedia, že základným kameňom každej dobrej
a kvalitnej univerzity a fakulty je vynikajúca
vedecká práca, od ktorej sa odvíja výchova
vo svete konkurencieschopného a kvalitného študenta. Hlavným a zároveň dlhodobým
cieľom fakulty v oblasti vedy a výskumu je,
aby sa fakulta svojou úrovňou neustále približovala k aktuálnym európskym, ale aj svetovým vedeckým trendom prírodných vied.
Vo vedeckej činnosti kladie dôraz na základný a aplikovaný výskum širokého spektra
odborov, akými sú chémia, biológia, geológia, geografia a environmentalistika. Jej
prirodzenou súčasťou je aj expertná činnosť
zameraná najmä na bezprostredné potreby
spoločnosti. Fakulta sa preto právom zaraďuje do typu výskumných fakúlt a vo vedecko-výskumnej činnosti má vysoké renomé.
K silným stránkam tejto činnosti fakulty patria
autonómia vo vede a výskume, pestrá paleta
a rôznorodosť vedných odborov a zameraní,
komplexnosť vedy a výskumu (ako jediná
svojho druhu na Slovensku zabezpečuje
rozvoj všetkých základných odborov prírodných vied), vysoká organizovanosť výskumu
a jeho interdisciplinárnosť, úspešnosť v domácich a zahraničných vedeckých agentúrach, vysoká kvalita vedeckých výsledkov,
existencia špičkových vedeckých pracovísk a tímov, plodná spolupráca s domácimi a zahraničnými vedeckými inštitúciami a
pod. PriF UK v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti patrí jednoznačne k lídrom medzi
všetkými fakultami na Slovensku. Pri dosahovaných výsledkoch vo vedeckej práci,
v počte publikačných výstupov, projektov či
ďalších kvalitatívnych parametrov patrí medzi
štyri najlepšie fakulty na Slovensku (FMFI
UK, FCHPT STU, PriF UPJŠ). Z týchto fakúlt
však máme najvyšší počet študentov.

Granty domáce
a zahraničné
PriF UK je významnou vedecko-výskumnou inštitúciou Slovenska nielen čo
sa týka počtu tvorivých pracovníkov, ale aj
podľa schopnosti získavať finančnú podporu
vedeckého bádania tak z domácich, ako aj
medzinárodných vedeckých agentúr. Domá-

ce granty pochádzali prevažne z agentúry
VEGA, APVV, riešenia ŠP výskumu a vývoja a úloh rezortného programu V-T rozvoja
MŠVVaŠ SR. Fakulta sa zároveň podieľa aj
na riešení mnohých medzinárodných projektov (napr. ŠF EÚ MŠVVaŠ SR, 6. a 7.
RP EÚ, ESF-EUROCORES, LIFE+, INTAS,
COST). Z analýzy finančnej dotácie vedecko-výskumnej činnosti na fakulte vyplýva,
že v rámci domácich zdrojov sú pre fakultu
najvýznamnejšie projekty APVV a VEGA. V
roku 2011 finančný prínos z projektov APVV
reprezentoval pre fakultu sumu 1 168 077 €
a z projektov VEGA 826 937 €. Z celkového
množstva financií pridelených Univerzite Komenského podiel fakultnej finančnej čiastky
z grantov VEGA činí až 0,450 a z Grantov
UK 0,431, čo nás radí na prvé miesto na
Univerzite Komenského. V rámci projektov
podporovaných Agentúrou MŠVVaŠ SR
pre ŠF EU v Operačnom programe Výskum
a vývoj, opatrenie 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“
riešime 11 projektov centier excelentnosti s
celkovou finančnou podporou 7 822 677 €.
V opatrení 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do
praxe v Bratislavskom kraji“ sme nositeľmi 3
projektov a spoluriešiteľmi 6 projektov s celkovou dotáciou 7 443 529 €. Celková výška
finančných prostriedkov na rok 2011 pre ostatné medzinárodné granty je 2 347 734 €.
Rezervou a zároveň aj výzvou do budúcnosti
pre fakultu stále zostáva výraznejšie zvýšenie počtu zahraničných grantov a projektov.
V roku 2012 fakulta získala ďalší projekt v
rámci Operačného programu Vzdelávanie,
Prioritná os 4, Opatrenie 4.2 Zvyšovanie
konkurencieschopnosti Bratislavského kraja
prostredníctvom rozvoja terciárneho a ďalšieho vzdelávania s názvom „Medziodborová
integrácia prírodovedných študijných odborov v cudzojazyčných študijných programoch“.

vedách je potrebné uviesť prvé významné výsledky získané pomocou experimentov vplyvu svetelného režimu na zmeny rytmickej
aktivity centrálneho a periférnych oscilátorov
cicavcov. Ukázalo sa, že rýchlejšie sa na posuny svetelného režimu adaptoval centrálny
oscilátor (mozog) ako periférne oscilátory v
pečeni a srdci, čo naznačuje možnosť internej desynchronizácie cirkadiánnych rytmov
s negatívnymi dôsledkami na fyziologické
procesy v organizme. Tieto faktory môžu zvyšovať negatívne dôsledky narušených cyklov
svetlo/tma nielen v experimente, ale aj v reálnom živote u ľudí pracujúcich na zmeny.
Výsledok má význam z hľadiska ich prevencie v modernej spoločnosti. V geologických
vedách bol objasnený vznik najväčších jaskynných systémov v pieskovcoch stolových
hôr vo Venezuele, geofyzikálnymi metódami
bolo objavené pochované základové murivo
ranno-byzantskej trojloďovej baziliky v meste Iznik (bývalá Nicaea, Turecko). Vedecké
úspechy sa získali pri výskume banských a
priemyselných odpadov, datovaní hornín,
genéze Au-porfýrových systémov, atribútov
meteorologického a hydrologického sucha.
Boli objavené nové paleontologické druhy.
V oblasti ochrany životného prostredia boli
obzvlášť cenné reálne aplikačné výstupy štúdia rozmanitých prírodných materiálov (napr.
zeolitov) a ich využitia pri sanácii a detoxikácii pôdy, vody a ostatných zložiek životného
prostredia. Reálne uplatnenie si našli semiautomatické systémy detekcie a monitoringu karanténnych a ďalších patogénnych
druhov, ktorých infiltráciu a introdukciu do
stredoeurópskych podmienok podporujú
aktuálne aspekty klimatickej zmeny. Významnou vedeckou aktivitou geografickej
sekcie bola atlasová tvorba. V roku 2006
vyšiel Atlas obyvateľstva Slovenska a v roku
2010 ako posledný vyšiel Historický atlas
evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Najúspešnejšie výsledky

Vedecký výstup fakulty je jedným z najvyšších spomedzi všetkých fakúlt UK. Vysoko
kvalitná vydavateľská a publikačná činnosť
je výsledkom dlhodobej snahy pracovníkov
fakulty publikovať svoje vedecké výsledky
hlavne v monografiách a učebniciach renomovaných zahraničných a domácich vydavateľstiev a v prestížnych medzinárodných
a domácich časopisoch typu CC, SCI a Scopus s vysokým impakt faktorom. Na fakulte
máme pracovníka, ktorý publikoval svoje
výsledky v časopise Chemical Reviews s IF
= 33,033. Priemerný počet ročne vydaných

Za posledné roky bolo v prírodných vedách na fakulte dosiahnutých viacero mimoriadnych vedeckých výsledkov. Keďže
vymedzený priestor nám neumožňuje uverejniť všetky, uvedieme aspoň niekoľko z nich.
V biochemických vedách bola vedeckým
tímom doc. K. Mikušovej odhalená nová
perspektívna skupina antituberkulotík – benzotiazinónov. Tento významný vedecký výsledok bol publikovaný v časopise Science. Zo
špičkových svetových trendov v biologických

Publikačná činnosť
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Porovnanie publikačnej aktivity na PriF UK v rokoch 2004 až
2011 – počty publikácií vo vybraných kategóriách
AAA, ABA,
AAB, ABB

kapitoly
v monogr.

karentované
publikácie

ABC, ABD

ADC, ADD

ADE, ADF

AEC, AED

24

6

230

290

45

monografie

2011

nekarent. recenzované
publikácie
zborníky

2010

19

21

212

225

119

2009

23

18

207

186

119

2008

32

17

190

199

130

2007

29

10

204

187

135

2006

26

7

194

2005

19

12

181

2004

18

3

209

monografií, kapitol v monografiách a učebníc je okolo 50, publikácií SCI viac ako 200
(v roku 2011 to bolo 230) a mimo SCI okolo 360. Celkový počet všetkých vedeckých
prác publikovaných v roku 2011 bol 1 663.
Počet SCI ohlasov na všetky citované práce
bez ohľadu na rok ich vydania bol 3 788
a mimo SCI 1 055. V súčasnosti fakulta vydáva štyri série časopisov v novej úprave. Ide
o časopisy Acta Botanica Universitatis Comenianae, Acta Environmentalica Universitatis
Comenianae, Acta Geographica Universitatis
Comenianae a Acta Geologica Slovaca. Aj
keď určite nie je možné hodnotiť výkonnosť
vedca jedným číslom, pre zaujímavosť uvedieme, že na fakulte priemerný Hirschov index všetkých profesorov fakulty podľa evidencie publikačnej činnosti je na veľmi dobrej
úrovni. Jeho hodnota činí 11,34.

Výnimočnosť v zapájaní
študentov do vedecko-výskumnej činnosti
Fakulta sa odlišuje od iných vzdelávacích
a vedeckých ustanovizní tým, že na základe
vlastnej vedeckej činnosti poskytuje svojim študentom výučbu prostredníctvom ich
priameho zapojenia sa do tejto činnosti. Vedecké poznatky sprostredkúva nielen svojim
študentom, ale šíri ich aj na mimofakultnom
a mimouniverzitnom poli.

Študentská
vedecká činnosť
Dosiahnuté výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti študenti nielen prezentujú,
ale aj konfrontujú na každoročnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), ktorá má
na fakulte už svoju tradíciu a dobrú kvalitu.
V roku 2012 sme na ŠVK privítali 303 študentov všetkých troch stupňov štúdia z 9
slovenských a 4 českých univerzít. Nechýbali ani súťažiaci zo SAV. Na danom podujatí
bolo odovzdaných celkom 13 diplomov a 13
balíkov rôznych cien, z ktorých spomenieme
aspoň Cenu Sigma-Aldrich, ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu

jadrovo-energetických
zariadení a využívania
ionizujúceho žiarenia v
lekárskych a prírodných
vedách a diplom dekana PriF UK.

Doktorandské
štúdium

Vysoký vedecký potenciál fakulty sa celkom prirodzene pretavil
131
69
aj do nadštandardnej
180
123
úrovne doktorandského
188
136
štúdia, ktoré premostilo
tok informácií v rámci
prestížnych vedeckých
tímov v celom širokom spektre disciplín
od renomovaných osobností profesorov a
docentov smerom ku uchádzačom o akademický titul PhD.
Nároky na štúdium
nie sú jednoduché
a v mnohých kritériách výrazne prekračujú celoslovenský
priemer. V mnohých
programoch je podmienkou úspešnej
obhajoby dizertačnej práce autorstvo
jedného či dokonca
viacerých prác v
renomovaných karentovaných perio
dikách. Porovnateľné scientometrické
výstupy s inými zahraničnými univerzitami, akceptácia našich doktorandov na
významných vedeckých podujatiach, ale i záujem prestížnych
pracovísk o úspešne obhájených absolventov doktorandského štúdia sú nezvratným
dôkazom kvality formovania mladej vedeckej
osobnosti. Napokon aj aktuálny laureát pres
tížneho ocenenia pod záštitou prezidenta
Slovenskej republiky - Študentská osobnosť
Slovenska - vzišiel v nemalej konkurencii
mnohých excelentných doktorandov vysokých škôl i ústavov SAV práve z PriF UK. S
plnou vážnosťou možno zdôrazniť, že nadštandardné výstupy svojej dizertačnej práce,
pretavené do kvalitných publikácií, potvrdzuje väčšina z vyše 600 doktorandov fakulty v
chemických, biologických, geologických,
environmentálnych a geografických vedách.
V počte študentov doktorandského stupňa
štúdia fakulta dosahuje aj absolútne najvyššie čísla v rámci všetkých fakúlt slovenských
vysokých škôl.

Významné osobnosti
Fakulta sa môže pýšiť mnohými špičkovými pracovníkmi a tímami, ktorých vedec-

ké výsledky sú porovnateľné nielen na európskej, ale aj svetovej úrovni. Mimoriadne
nás potešili najnovšie výsledky analytického
projektu ARRA „Identifikácia špičkových
vedeckých tímov a ich členov na Univerzite
Komenského“, ktorý zohľadňoval kombinácie viacerých kvantitatívnych a kvalitatívnych
kritérií porovnaných so svetovou špičkou v
danom odbore. Z PriF UK sa medzi špičkové
dostali tímy okolo prof. Luxa, prof. Vladimíra
Kováča, prof. Nogu, prof. Tomu a dvojice
prof. Urban a doc. Neogrády. Z významnejších ocenení pracovníkov za posledné roky
uvádzame aspoň niektoré: Libor Ebringer
dostal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti mikrobiológie a genetickej toxikológie a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Rovnaké ocenenie - Rad Ľudovíta Štúra II.
triedy - za mimoriadne výsledky dosiahnuté
v oblasti teoretickej chémie a rozvoj vyso-

kého školstva v Slovenskej republike udelil
pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky prezident SR Ivan Gašparovič nášmu dlhoročnému pracovníkovi prof.
RNDr. M. Urbanovi, DrSc. Kolektív vedený
doc. K. Mikušovou získal v roku 2009 Cenu
podpredsedu vlády a ministra školstva SR
za vedu a techniku v kategórii „Vedecko-technický tím roka“, Kolektív Katedry humánnej geografie a demografie PriF UK získal Cenu SAV v oblasti spolupráce s VŠ za
uvedené spoločné dielo Atlas obyvateľstva
Slovenska. Nemalé úspechy vo vedecko-výskumnej činnosti dosiahli aj naši študenti.
Za všetky spomenieme aspoň ten najčerstvejší. Začiatkom decembra 2012 v ankete
„Študentská osobnosť Slovenska za školský
rok 2011/2012“ v kategórii „Prírodné vedy
a chémia“ získal ocenenie náš doktorand
a pracovník Mgr. Matúš Hyžný z Katedry geológie a paleontológie PriF UK.
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.,
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
a zahraničné styky
v spolupráci s vedením PriF UK
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Z histórie katedry

45 rokov

patopsychológie
V Bratislave sa dňa 7. 12. 2012 konala medzinárodná vedecká
konferencia pri príležitosti 45. výročia vzniku Katedry psychológie
a patopsychológie PdF UK a zároveň vzniku patopsychológie na
Pedagogickej fakulte UK pod názvom „Patopsychológia – vznik,
vývin a...“.
Cieľom konferencie bolo poskytnúť prehľad o problematike psychológie ľudí s postihnutím, ktorá je dlhodobo jednou z kľúčových
tém výskumov realizovaných tak na našej katedre, ako i na iných našich a zahraničných pracoviskách, kde sa problémy ľudí s postihnutím riešia. Medzi témami konferencie boli okrem histórie odboru na
Slovensku aj patopsychológia v kontexte vied o človeku, nové trendy
v patopsychológii či patopsychológia v pregraduálnom a celoživotnom vzdelávaní.
Príspevky z konferencie sú uverejnené v recenzovanom zborníku
„Patopsychológia vznik, vývin a ....“ a súčasťou výstupov je aj publikácia 45 rokov patopsychológie na Pedagogickej fakulte UK: tematicko-personálna bibliografia.

Druhá polovica 20. storočia mala mimoriadny význam pre rozvoj
psychológie na Slovensku. Odborno-organizačne sa v tomto procese
mimoriadne úspešne angažovali najmä Miroslav Bažány, Tomáš Pardel, Damián Kováč, Ladislav Požár, Ladislav Ďurič a iní.
V januári 1964 vznikol v Bratislave z iniciatívy M. Bažányho Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ako psychologické a vedecko-výskumné pracovisko. Výsledky výskumov v tejto
oblasti a potreba ich publicity viedli v roku 1966 k založeniu odborného časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý vychádza
dodnes.
Postupne narastajúce potreby spoločenskej a najmä špeciálno-pedagogickej praxe viedli k tomu, že pri Filozofickej fakulte UK v Bratislave bol v roku 1967 založený Inštitút špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Pri jeho zrode stal opäť M. Bažány. Medzi kmeňové katedry
Inštitútu patrila od samotného začiatku aj Katedra patopsychológie a
sociálnej patológie, z ktorej sa neskôr vykreovala Katedra psychológie a patopsychológie.
V akademickom roku 1993/1994 sa na fakulte začalo realizovať
Bc. a Mgr. štúdium učiteľstva psychológie v kombinácii s anglickým
a nemeckým jazykom, ku ktorým postupne pribudli aj iné akademické predmety. Vzdelávanie študentov odborov špeciálnej pedagogiky
a neučiteľských odborov sa uskutočňuje v predmetoch všeobecnej
patopsychológie a psychológie jednotlivcov s rozličnými druhmi postihnutia, ako i psychológie s klinickým zameraním, ale absolvujú aj
výučbu všetkých psychologických disciplín v ich študijnom programe.
Katedra bola zapojená do riešenia štátnych plánov základného výskumu, rezortných plánov výskumu a po r. 1989 do riešenia grantových úloh. Pre ilustráciu výskumného zamerania uvádzame napríklad Postoje spoločnosti k postihnutým (prof. PhDr. L. Požár, CSc.),
Sociálno-psychologické aspekty formovania integrovaných žiackych
skupín (PhDr. V. Andreánska, CSc.) či Kognitívne verzus sociálne
predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím (PhDr. M. Groma, PhD.).
Pri katedre funguje psychologická poradňa, v rámci ktorej formou
poradenskej činnosti pomáhajú pracovníci a pracovníčky katedry
prioritne riešiť študijné, ale i osobné problémy študentov. V roku 2011
sa Katedra psychológie a patopsychológie stala súčasťou Ústavu

psychologických a logopedických štúdií.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD., vedúca katedry, PdF UK

Kríza pedagogiky?
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK (PdF UK)
pripravila dňa 5. decembra 2012 vedeckú
konferenciu s medzinárodnou účasťou
pod názvom Kríza pedagogiky? Nad podu
jatím prevzala záštitu dekanka PdF UK
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Konferencia, na ktorú prišlo 95 účastníkov,
z toho bolo 70 prednášajúcich, 18 pasívnych
účastníkov a 7 odborníkov z praxe, zastrešovala

príspevky z rôznych pedagogických disciplín. Jej
cieľom bolo vytvoriť platformu na výmenu informácií a vypracovanie odporúčaní do praxe v hlavných
tematických okruhoch konferencie. Ďalším zámerom bolo podporiť aktívnu spoluprácu učiteľov,
vychovávateľov, sociálnych pedagógov a pracovníkov a iných vedeckých pracovníkov z rôznych
katedier pedagogiky zo Slovenska i zahraničia.
Obsah vedeckej konferencie bol rozdelený do
štyroch sekcií: Osobnosť pedagóga a vzťahy medzi dieťaťom a pedagógom, Edukačné prostredie,
Edukačné prístupy a metódy, Riadenie edukačného procesu v školách a v školských zariadeniach.
Odbornú garanciu nad vedeckou konferenciou prevzali prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., prof.
Ing. Peter Plavčan, CSc., prof. PhDr. Karel Rýdl,
CSc., doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., doc.
PhDr. Albín Škoviera, PhD., doc. PaedDr. Mária
Pisoňová, PhD., a doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Medzi hlavnými referujúcimi boli prof. PhDr.
Miroslav Chráska, CSc., s prednáškou Efekty
školní edukace a možnosti jejich měření v pedagogickém výzkumu; prof. PhDr. Erich Petlák,
PhD., s prednáškou Pedagogika a súčasnosť;
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., s prednáškou Ako
ďalej s učiteľským vzdelávaním?; doc. PhDr. Jiří

Prokop, Ph.D., s prednáškou Jsou děti malými
dospělými? a Mgr. Martin Brestovanský, PhD.,
s prednáškou Kríza pedagogiky: je človek osobou alebo číslom?.
Počas konferencie súčasne prebiehali aj dve
panelové diskusie: IKT ako katalyzátor inovácií
v metódach edukácie, kde hosťami boli PaedDr.
Roman Baranovič, Mgr. Anna Gottweisová a doc.
RNDr. Beáta Brestenská, PhD.; a Význam spolupráce učiteľov a rodičov v procese edukácie
s hosťami Mgr. Danielom Bútorom, RNDr. Máriou
Smrekovou a Ing. Petrom Halákom.
Z odporúčaní, ktoré vzišli z prezentovaných
príspevkov, vyzdvihneme aspoň niektoré: pri prijímaní doktorandov na učiteľské odbory v dennej
i externej forme viac zohľadňovať uchádzačov
z praxe, a tak skvalitniť prípravu nastupujúcej generácie vysokoškolských učiteľov. V príprave budúcich učiteľov odporúčame zamerať sa a následne prenášať do školskej praxe prístup, v ktorom sa
kladie dôraz nielen na didaktické, ale i výchovné
aspekty edukačného procesu. Dôležité je tiež posilňovať oblasť prípravy zameranú na spoluprácu s
rodičmi dieťaťa, v psychosociálnych a sociálnopedagogických výcvikoch i v komunikácii pedagóga
vytvárať priestor na precvičovanie si konkrétnych
zručností práce s rodičmi.
PaedDr. Mgr. Pavol Tománek, PhD.,
a doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., PdF UK
Foto: PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
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Najstaršia žurnalistická škola
na Slovensku: 60-ročná
Katedra žurnalistiky
Filozofickej fakulty UK
si v tomto akademickom roku pripomenula 60. výročie svojho
založenia. Vznikla v roku 1952 na pôde
FiF UK pôvodne ako Katedra novinárstva
a knihovníctva a už v roku 1956 mala
prvých absolventov – Richarda Blecha,
Sláva Kalného, Štefana Kmeťa a Juraja Vereša. V roku 1960 sa konštituovala samostatná Katedra novinárstva a od roku 1992
pôsobí pod názvom Katedra žurnalistiky
FiF UK. Vedúcou katedry žurnalistiky je od
roku 2009 doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.
Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave je
najstaršia a najprestížnejšia univerzitná žurnalistická škola na Slovensku. Svoje významné
šesťdesiate jubileum si pripomenula viacerými aktivitami. Dňa 29. novembra sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou na tému 60 rokov vysokoškolského
štúdia žurnalistiky na Slovensku, s podtitulom
Vysokoškolská príprava žurnalistov v digitálnom veku. Prezentovala zmeny, ktorými prechádza novinárska profesia.

Profesorka Danuša Serafínová uviedla, že
pre súčasné novinárstvo sú príznačné komercializácia, koncentrácia, globalizácia a konvergencia. Profesor Samuel Brečka, dekan
Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave, vysvetlil, že budúcnosť je vo všestrannosti novinára, teda so všetkými povolaniami, ktoré s komunikáciou súvisia.
O vysokoškolskom štúdiu žurnalistiky vo
Francúzsku informoval Fabrice Martin Plichta,
pražský korešpondent francúzskeho denníka
Le Monde. Poukázal na to, že v novinárskom
povolaní nachádza uplatnenie čoraz viac žien.
O vzdelávaní novinárov a typoch žurnalistických škôl v Rakúsku hovoril profesor Wolfgang
Duchkowitsch z Viedenskej univerzity. Ďalšie
príspevky sa venovali meniacemu sa dopytu
po televízii, rozhlase a tlači, jazyku žurnalistov,
etike novinárov či informáciám na sociálnych
sieťach.
V deň konferencie sa uskutočnilo aj stretnutie účastníkov konferencie, hostí, učiteľov a
absolventov katedry pri čaši vína v Moyzesovej sieni v Bratislave, kde katedra uviedla do
života zborník 60 interview. Zároveň si pripomenula pôsobenie zosnulého kolegu doc.
Borisa Droppu.

Zborník 60 interview, ktorý pripravili študenti
a doktorandi katedry, prináša 50 profilových
rozhovorov s osobnosťami, ktoré pôsobili či
aktívne pôsobia v oblasti médií a zároveň sú
ponovembrovými absolventmi katedry, ako
aj 10 rozhovorov s jej bývalými i súčasnými pedagógmi. Nechýba v ňom ani stručné kalendárium vývoja katedry. Aj poslucháči žurnalistiky
sa v rámci svojich mediálnych ateliérov venovali
výročiu katedry formou rôznych mediálnych výstupov.
Tretiaci bakalárskeho stupňa štúdia z televízneho ateliéru hosťovali dňa 31. októbra
v rannom magazíne TV Markíza Teleráno, kde
divákom predstavili svoju 60-ročnú katedru. Na
prednáškach počas celého novembra hosťovali úspešní absolventi katedry, aby študentom
priblížili svoje skúsenosti z praxe. Katedrálka,
tradičné študentské podujatie pri príležitosti
imatrikulácie prvákov, sa konalo 5. decembra.
Zavŕšilo tak rad aktivít pripomínajúcich významné jubileum katedry „krstom“ publikácie 60
interview.
Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave ponúka obidva stupne vysokoškolského štúdia
žurnalistiky – bakalárske i magisterské, a tiež
doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny žurnalistiky. Bolo jej udelené oprávnenie
na rigorózne skúšky, habilitácie a inaugurácie.
Počas šesťdesiatročného jestvovania potvrdila
svoj status vedecko-pedagogického pracoviska. Položila nielen základy novinárskeho
vzdelávania na Slovensku, ale aj rozvoja teórie
žurnalistiky. Od roku 1989 pracovníci katedry
vydali vyše 60 vlastných učebných textov a monografií. Pri katedre pôsobí výskumné pracovisko Združenie Mass-Media-Science, ktoré
vydáva najstarší odborný časopis pre teóriu,
výskum a prax masmediálnej komunikácie na
Slovensku – Otázky žurnalistiky. Pedagógovia
katedry rozvíjajú intenzívne vzťahy s prestížnymi univerzitami zo štátov Európskej únie a zo
Spojených štátov amerických. Len od roku
2000 možno na účet katedry žurnalistiky pripísať vyše 50 medzinárodných konferencií,
seminárov, kolokvií, prednášok a workshopov.
Mgr. Eva Bachletová, PhD.,
Mgr. Peter Kubínyi, FiF UK

Poruchy správania ako sociálny
a edukačný fenomén
Pedagogická fakulta UK spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové zorganizovali v Košiciach v dňoch
28. – 29. 11. 2012 medzinárodnú vedeckú špeciálnopedagogickú konferenciu
s názvom „Poruchy učenia ako sociálny
a edukačný fenomén“. Záštitu nad podujatím prevzali predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa
a primátor Mesta Košice MUDr. Richard
Raši, MPH., PhD.
Konferenciu otvorili dekanka PdF UK prof.
PaedDr. Alica Vančová, CSc., vedúci katedier špeciálnej pedagogiky doc. PaedDr.

Terézia Harčaríková, PhD., (PdF UK),
a doc. PaedDr. Tibor Vojtko, Ph.D.,
(PdF UHK). Prvý deň konferencie bol
venovaný vystúpeniam v pléne, kde
odborníci v rámci medziodborových
príspevkov priniesli nové poznatky i riešenia problematiky. Druhý deň prebiehal v sekciách, účastníci mali možnosť
diskutovať o problematike v akademickej i praxologickej sekcii.
Okrem kolegov zo Slovenska a Česka
sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia
poľských univerzít. Výstupom je zborník príspevkov z tohto podujatia.
Konferencia sa uskutočnila aj zásluhou

partnerov, ktorým patrí vďaka za zabezpečenie jednotlivých aktivít súvisiacich s prípravou i realizáciou konferencie.
PaedDr. Marek Kmeť, Dip Mgmt (Open),
PdF UK
Foto: Tomáš Slovák
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Konferencia

Fenomén kultúrneho
dedičstva
v spoločnosti

Trestný čin

– trestnoprávne
a kriminologické aspekty
V priestoroch Právnickej fakulty UK sa dňa 15. novembra
2012 konala Medzinárodná vedecká konferencia venovaná pamiatke prof. JUDr. Vojtecha Hatalu, CSc., s názvom „Trestný čin
– trestnoprávne a kriminologické aspekty“. Motívom konferencie bolo uctiť si pamiatku prof. JUDr. Vojtecha Hatalu, CSc., ako
významnej osobnosti vedy trestného práva, dekana Právnickej
fakulty UK v rokoch 1967 – 1969, nositeľa Radu Ľudovíta Štúra
II. triedy in memoriam.
Konferenciu otvoril v mene vedenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského prodekan JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., ktorý zdôraznil
dielo prof. Hatalu a jeho nezastupiteľné miesto v slovenskej právnej
vede. Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., Dr. h. c., vystúpil v úvodnej časti
vedeckej konferencie a z pozície bývalého študenta prof. Hatalu vo
svojom príspevku vyzdvihol jeho vynikajúce pedagogické schopnosti.
Do kategórie bývalých študentov sa radí aj prof. JUDr. Oľga Ovečková,
DrSc., a tiež prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc., ktorí v úvode vedeckej konferencie rovnako ocenili prístup prof. Hatalu ako pedagóga, ktorý slúži
za vzor i v dnešnej dobe. Prof. JUDr. Marian Vrabko, CSc., vo svojom
príspevku porovnával postavenie dekana fakulty a jeho rozhodnutia
s pozíciou dekana v súčasnej spoločnosti. V úvodných vystúpeniach
nemohla absentovať ani doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., ktorá ako
dcéra sústredila svoju pozornosť najmä na osobnú stránku života prof.
Hatalu. V závere úvodnej časti vystúpil vedecký garant konferencie
doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. , ktorý ocenil prácu prof. Hatalu v oblasti trestného práva, z ktorej je možné čerpať dodnes. Doc. Čentéš
následne otvoril pracovnú časť konferencie, ktorá sa po úvodných
vystúpeniach rozdelila do dvoch sekcií.
Prvá sekcia bola zameraná na aspekty trestného činu v odvetviach
trestného práva hmotného a trestného práva procesného a vedeckým
garantom sekcie bol docent Jozef Čentéš. V tejto sekcii vystúpili o. i.
prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., z Najvyššieho súdu Českej republiky
s príspevkom týkajúcim sa novej českej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb či doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.,
z Trnavskej univerzity, ktorá sa vo svojom vystúpení zamerala na formálne a materiálne vyjadrenie trestného činu.
Druhá paralelná sekcia vedeckej konferencie bola zameraná na kriminologické a kriminalistické aspekty trestného činu a jej vedeckými
garantmi boli prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., a doc. JUDr. Yvetta
Turayová, CSc.
V tejto sekcii prednášali prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., z Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity na tému Kriminalistická charakteristika
trestného činu, doc. Iveta Fedorovičová, CSc., z PraF UK na tému
Kriminalistická metóda a trestný čin a ďalší.
Príspevky všetkých vystupujúcich budú publikované v pripravovanom zborníku z vedeckej konferencie.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD., prodekan PraF UK

V dňoch 13. – 15. novembra 2012 sa v priestoroch Filozofickej
fakulty UK uskutočnila konferencia s názvom Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – história, súčasný stav a perspektívy.
Organizátorom konferencie bol odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK pod
záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a prof. PhDr. Marty
Botikovej, CSc. Konferencia sa konala v spolupráci s MV SR – Slovenským národným archívom v Bratislave, SNM – Prírodovedným
múzeom a Múzeom mesta Bratislavy.
Pred jej samotným otvorením sa uskutočnila celoslovenská študentská
odborná a vedecká konferencia študentov muzeológie. Zúčastnilo sa na nej
10 študentov zo Slovenska (FiF UK v Bratislave a FiF UKF v Nitre) a Českej republiky (FiF KU v Brne), ktorí predstavili svoje príspevky predovšetkým
z oblasti edukačných programov v múzeách, vlastných návrhov konkrétnych
výstav, ale aj okruhu historických fotografií a šermu.
Na otvorení konferencie sa zúčastnili a príhovory predniesli prodekan FiF
UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Dr. Pavol Šimunič, CSc., z Ministerstva kultúry SR, prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., a doc. PhDr. Pavol Tišliar,
PhD., z Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK. Vo svojom príhovore poukázali na aktuálnu potrebu interdisciplinárnych výskumov v oblasti
kultúrneho dedičstva a vzájomného odborného dialógu medzi pracovníkmi
takéhoto odborného zamerania.
Táto trienálna konferencia pozostávala z prezentácie piatich základných
blokov. Prvý s názvom Dejiny múzejného fenoménu mapoval problematiku
múzejného fenoménu v časovom rozpätí od druhej polovice 19. st. až po
súčasnosť, otvárajúc na konci priestor aj pre muzeologickú kritiku. V bloku
Teória muzeológie a digitalizácie kultúrneho dedičstva sa príspevky venovali
teoretickým východiskám zahŕňajúcim problematiku múzejnej prezentácie,
ako aj iným odborným a vedeckým činnostiam v múzeu. Z hľadiska digitalizácie kultúrneho dedičstva odzneli príspevky poukazujúce nielen na jej aktuálny
priebeh a prínos, ale aj možné limity. Tretí blok s názvom Múzejná prezentácia sa vzťahoval predovšetkým na prezentačnú činnosť konkrétnych múzeí,
medzi ktorými boli napríklad Národné technické múzeum v Prahe, SNM –
Zámok Bojnice, Moravské zemské múzeum v Brne, Múzeum Komenského
v Přerove alebo Múzeum sv. Anton. Zároveň boli prezentované poznatky
pracovníkov múzeí nadobudnuté počas odborných stáží zahŕňajúce múzejné
expozície v zahraničí.
Tematický blok Archívnictvo a knihoveda obsahoval príspevky vzťahujúce
sa k novým pohľadom a perspektívam na archívne kultúrne dedičstvo, konzervačnú vedu v slovenských archívoch a jednotlivé príspevky zamerané na
konkrétne archívne pramene a inštitúcie. Posledný a zároveň najrozsiahlejší
blok s názvom Kultúrne dedičstvo a pamiatkový fond predstavil problematiku
hnuteľného a nehnuteľného dedičstva najmä z hľadiska ochrany tradičnej
ľudovej kultúry, kultúrneho turizmu a pamiatkových rezervácií na Slovensku.
Na konferencii sa zúčastnilo takmer sedemdesiat aktívnych účastníkov.
Jej súčasťou boli aj pripravené sprievodné programy pozostávajúce z prehliadok múzeí spolu so spoločenskými večermi. Prínosom konferencie bola
najmä výmena poznatkov a podpora vzájomnej spolupráce, ako pracovníkov
rôznych profesií v oblasti kultúrneho dedičstva, tak aj študentov viacerých
vysokých škôl.
Mgr. Dita Csütörtökyová, doktorandka na FiF UK
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nie olejov spolu so zeleninou znižuje poškodenie DNA pacientov s cukrovkou a podobný
pozitívny účinok má aj obsah rôznych korenín
a špécií v strave, ako aj polyfenolov obsiahnutých v chmeli a pive, ktoré sa z neho pripravuje. Zaujímavým zistením v poslednom čase je
pozitívny účinok zvýšenej hladiny bilirubínu v
plazme na oxidačné poškodenie DNA (napr.
u jedincov s Gilbertovým syndrómom), ako aj
na rizikové aterogénne faktory. Predpokladá
sa, že za posledne menované účinky je zodpovedný nízky BMI známy u pacientov s Gilbertovým syndrómom.

Životný štýl –
významný modulátor
nášho zdravia
Životný štýl je súhrnom návykov v spoločenskom živote jedinca, ktoré sa prejavujú
v jednotnom výraze správania, vedomia a
prostredia. Charakterizujú ho viaceré faktory (napr. potrava, vzduch, voda, slnko,
telesné cvičenie, odpočinok atď.) a v súčasnosti ho možno považovať za významný modulátor zdravia ľudí.
Oxidačný stres je fenomén, ktorý prispieva – okrem iných mechanizmov – k patológii
viacerých ochorení, ako sú ateroskleróza,
diabetes mellitus (cukrovka), rakovina, prirodzený proces starnutia atď. Vyvoláva ho
nerovnováha medzi tvorbou tzv. voľných
radikálov a od nich odvodených reaktívnych
metabolitov a aktivitou obranných systémov,
tzv. antioxidantov, na eliminovanie toxického
dopadu ich účinkovania. Aj keď ľudský organizmus je dômyselne vybudovaný systém
s obrannými mechanizmami proti toxickému
účinkovaniu reaktívnych metabolitov, využitie biomodulačnej aktivity prírodných látok je
vysoko aktuálne a potrebné.

Ako súvisí životný štýl
s diabetes?
V snahe prispieť k riešeniu otázok spojených s vplyvom životného štýlu, nutričných
návykov a oxidačného stresu na patofyziológiu diabetes mellitus a iných ochorení,
tímy pracovníkov z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK
(prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD., doc. RNDr.
J. Muchová, PhD., doc. Ing. I. Žitňanová,
PhD., a ďalší) a z Univerzity vo Viedni (prof.
K. H. Wagner, PhD., a jeho spolupracovníci) riešili v rokoch 2009 až 2012 projekt EU

DIAPLANT z programu Cezhraničnej spolupráce AT-SK. Vďaka finančnej podpore
z tohto projektu zorganizovali medzinárodnú konferenciu, na ktorej sa stretli vedci
a lekári pracujúci v oblasti výskumu výživy
a oxidačného stresu v súvislosti s ochorením diabetes mellitus. Na konferencii, ktorá
sa uskutočnila pod záštitou dekana LF UK
prof. MUDr. P. Labaša, CSc., sa zúčastnilo takmer 70 účastníkov z Rakúska, Česka
a Slovenska.
Konferencia s názvom „Lifestyle, Oxidative Stress and Diabetes Mellitus“ (Životný štýl, oxidačný stres a diabetes mellitus)
sa uskutočnila v dňoch 8. až 9. novembra
2012. Príležitosť prezentovať svoje výsledky
dostali popri popredných odborníkoch z Rakúska a Slovenska aj mladí vedeckí pracovníci a doktorandi.

Konzumácia olejov spolu
so zeleninou má pozitívny
účinok
Prezentované výsledky jednoznačne potvrdili významný vplyv životného štýlu na
zdravie človeka. Z úvodnej prednášky prof.
Wagnera vyplynulo, čo je zdravý životný štýl
– BMI (body mass index = hmotnosť (kg) /
výška (m)2) < 25, diéta s vyšším obsahom
cereálií, polynenasýtených mastných kyselín, zeleniny a ovocia, málo tukov s trans
usporiadaním mastných kyselín (stužované
tuky), nízky obsah cukrov v potrave, striedma konzumácia alkoholu, nefajčenie a veľa
fyzického pohybu (rekreačný šport). Z výsledkov spolupracovníkov a doktorandov
prof. Wagnera z Viedne vyplýva, že podáva-

Stres vedie k hypertenzii
a srdcovým ochoreniam
V patológii ochorení, v ktorých hrá okrem
iného úlohu aj oxidačný stres, sa výraznou
mierou negatívne podpisuje psychický a sociálny stres. K takýmto ochoreniam patria
najmä hypertenzia a kardiovaskulárne ochorenia. Tieto závery vyplynuli z prednášok Dr.
Bernátovej, Mgr. Kralovičovej a Dr. Hubkovej.
Významným príspevkom k prezentovaným výsledkom bolo vystúpenie Dr. Brata z Viedne,
ktorý svojimi výsledkami upozornil na súvis
zvýšenej hladiny cukru v krvi u diabetikov so
zvýšeným rizikom vzniku rakoviny. Opätovne
pripomenul hlavné body prevencie vzniku
rakoviny – zostať štíhly, nefajčiť a zdravo sa
stravovať. Osobitným prínosom bolo vystúpenie doc. MUDr. S. Oravca, CSc., z II. Internej
kliniky LF UK a UN v Bratislave, ktorý poukázal na nový prístup hodnotenia dyslipoproteinémie ako rizikového stavu pre kardiovaskulárne ochorenia.
Výsledky prezentované na konferencii z klinických pozorovaní doplnili výsledky získané
v modelových systémoch na zvieratách (tím
doc. J. Muchovej) a bunkových kultúrach
(tím doc. I. Žitňanovej). V rozpore sa zdajú
výsledky sledovania vplyvu olejov na poškodenie DNA u ľudí a v bunkových kultúrach.
Podávané oleje neochránili monocyty pred
oxidačným poškodením. Vysvetlením pozitívneho účinku oleja u ľudí je podávanie oleja
spolu s vysokým obsahom zeleniny, teda s
prísunom antioxidantov. Samotné pôsobenie
oleja s vysokým obsahom omega-6 mastných
kyselín bez prídavnej zeleniny vykázalo skôr
pro-oxidačný účinok.
Plodné diskusie odborníkov v rámci prednášok a posterových prezentácií prispeli
k obohateniu poznatkov v oblasti výskumu
diabetes mellitus a ďalších civilizačných
ochorení, v ktorých patológii hrajú úlohu životný štýl a reaktívne metabolity kyslíka, a
k naštartovaniu spolupráce medzi viacerými
výskumnými pracoviskami a inštitúciami. Konferencia sa skončila, ale jej téma je trvalo aktuálna a jej účastníci budú aj naďalej vo svojej
práci čerpať z poznatkov, ktoré nadobudli
a z kontaktov, ktoré nadviazali.
prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.,
doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.,
doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD., LF UK
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Asistentka manželky prezidenta
študovala na pedagogickej fakulte
Ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave – odbor medzinárodné vzťahy, počas ktorého paralelne študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave – odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia nemecký jazyk a literatúra. V súčasnosti pracuje ako asistentka
manželky prezidenta Slovenskej republiky Silvie Gašparovičovej. V predvianočnom zhone, ktorý sa
nevyhol ani Prezidentskému palácu, sa Ing. Mgr. Eve Ivanovej podarilo nájsť si v nabitom programe
voľnú chvíľku a odpovedať nám na niekoľko otázok.
Začneme témou, ktorá bude pre našich čitateľov určite lákavá. Ako ste sa
dostali k vašej bezpochyby zaujímavej
práci?
Počas štúdia na Ekonomickej univerzite v
Bratislave sme museli všetci študenti medzinárodných vzťahov absolvovať povinnú prax
v oblasti medzinárodných vzťahov v štátnej
inštitúcii, ktorú sme si sami vybrali. Keďže
som sa vždy zaujímala o netradičné možnosti, našla som si miesto pre prax v Kancelárii prezidenta SR na odbore protokolu.
Takže celé leto medzi druhým a tretím ročníkom som sa venovala diplomacii a protokolárnym záležitostiam v praxi. Toto obdobie
znamenalo pre mňa osobnostne aj odborne
naozajstný krst ohňom, zažila som prelom

funkčných období dvoch prezidentov –
pána Schustera a pána Gašparoviča. Bolo
to hektické leto naplnené prácou, do ktorej
som bola integrovaná. V žiadnom prípade
ho však nehodnotím negatívne, získala som
neoceniteľné skúsenosti a strávila som veľa
času i v prítomnosti prvej dámy, s ktorou
sme si porozumeli. Po ukončení mojich štúdií ma oslovili z Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky s ponukou pracovať ako
jej asistentka a ja som sa rozhodla ponuku
prijať.

kamkoľvek ide, či už doma alebo v zahraničí), prípravu podkladov na podujatie, riešim
korešpondenciu prvej dámy SR s občanmi i
inštitúciami zo SR a zo zahraničia, podľa potreby prekladám, tlmočím, zabezpečujem,
koordinujem, radím potrebné veci. A, samozrejme, zodpovedám za včasnosť a formálnu
správnosť vypracovaných materiálov.
Študovali ste aj na Katedre nemeckého
jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty
UK. Do akej miery využívate pri svojej práci cudzie jazyky?

Čo je náplňou vašej práce?
Som zodpovedná za program panej Gašparovičovej. Za jeho naplánovanie, uskutočnenie (t. j. protokolárne ju sprevádzam

Cudzie jazyky sa stali mojím druhým každodenným zamestnaním. Naplno využívam angličtinu a nemčinu, čiastočne aj francúzštinu.
Ak by som mala porovnať mieru používania
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angličtiny a nemčiny na diplomatickej úrovni, tak určite v praxi viac využívam angličtinu (všetky oficiálne zahraničné dokumenty
sú väčšinou v tomto jazyku), ale v stredoeurópskom priestore je nevyhnutné ovládať
aj nemecký jazyk – nadviazané vzťahy sú
oveľa srdečnejšie. Ako príklad uvediem jeden zážitok z oficiálnej večere: Pri stole sme
sedeli ôsmi z rozličných krajín a národností.
Komunikovali sme spolu po anglicky a zrazu
nastal problém – ako správne preložiť jedno
slovíčko? Pri spoločnom hĺbaní sme prišli na
nemecký preklad slovíčka a zistili sme, že
všetci prítomní za stolom preferujú nemecký jazyk pred angličtinou. Od toho momentu
sa konverzácia uskutočňovala po nemecky
a bola oveľa srdečnejšia. Aj pri lúčení sa boli
naše vzťahy omnoho vrelšie.
Spomeniete si ešte na vaše „cudzojazyčné“ začiatky?
S cudzím jazykom som začala v prvej
triede na základnej škole na prelome rokov
1989 a 1990 – a to s nemčinou, ktorá mi
dala výborné štruktúrne základy pre naučenie sa ďalších cudzích jazykov. Je veľká škoda, že dnes väčšina detí začína s angličtinou
ako prvým cudzím jazykom, pretože následne odmietajú iné cudzie jazyky s odôvodnením, že sú ťažké (najmä gramaticky) a nedokážu sa ich naučiť. Ja som sa anglický
jazyk začala následne učiť na strednej škole,
pokračovala som v ňom na Ekonomickej univerzite v Bratislave a dnes mám aj ekonomickú štátnicu z obidvoch jazykov.

„V stredoeurópskom
priestore je nevyhnutné
ovládať aj nemecký jazyk
- nadviazané vzťahy sú
oveľa srdečnejšie.“
Ako prebiehalo vyučovanie nemeckého jazyka v prelomovom a búrlivom období po roku 1989?
Na prelome rokov 1989 a 1990 som sa
začala učiť nemčinu formou krúžku, ale ešte
predtým som doma často pozerala nemecké
rozprávky na ORF1, čo bola nesporná výhoda bývania v Bratislave. Hneď od začiatku
ma nemčina nesmierne bavila. V 4. triede
som prestúpila na Základnú školu sv. Rodiny
a mala som veľké šťastie, že všetci spolužiaci mali dobrú úroveň ovládania nemčiny.
Naša výborná učiteľka pani Šebestová nás
veľmi veľa naučila, bola skvelá pedagogička a mala aj kvalitný „materiál“ v podobe
naozaj nadšených žiakov. Neskôr som sa
dostala na Gymnázium Vazovova, na ktorom
boli povinné dva cudzie jazyky, pričom štúdium nemeckého jazyka muselo byť povinne
ukončené jazykovým diplomom – tzv. Spra-

chdiplomom – a to dokonca vyššou úrovňou
(tzv. Stufe II.). V rámci štúdia sme mali aj
jazykovú lektorku pani Ute Lambrecht, ktorá bola úplná svetobežníčka. Učila nemčinu
napr. aj v Egypte či v Maďarsku a dala nám
veľmi veľa.
Veľmi dobre si však spomínam aj na ostatné pani učiteľky z gymnázia. Boli zo „starej
školy“, mali svoju latku a neexistovalo, že
ju niekto podlezie. Samozrejme, učili ma aj
mladé učiteľky, ale voči nim som mala menší
rešpekt. Snažili sa byť so študentmi kamarátky, čo nie je vždy dobré, lebo študenti majú
tendenciu takýto vzťah zneužívať.
Potom ste sa rozhodli študovať na
dvoch vysokých školách súčasne, jedno
štúdium prebiehalo externou formou,
druhé dennou. Máte teda možnosť porovnať ich. V súčasnom období je externé štúdium často kritizované ako nekvalitné, pociťovali ste to aj vy?
Myslím si, že obe formy štúdia sú rovnako potrebné. Viem zodpovedne porovnať
len situáciu spred niekoľkých rokov a na
dvoch fakultách, ale môžem povedať, že ako
externí študenti sme dostali rovnaký objem
teoretických informácií ako denní študenti,
ale nie toľko možností nácviku praktickej komunikácie. Napriek tomu, keď sme prišli na
štátnice, všetci skúšajúci sa zhodli na tom,
že sme boli oveľa lepšie pripravení ako denní
študenti.
V čom vidíte dôvod toho stavu?
Za štúdium sme si platili a vážili sme si
ho. Boli sme vysoko motivovaní zamestnaním, v ktorom niektorí z nás už boli, iní sa oň
chceli v budúcnosti uchádzať. Väčšina mojich kolegýň v tej dobe už nemčinu učila, tak
je len prirodzené, že v nej chceli byť čo najlepšie. Tieto vekovo už staršie dámy boli maximálne zodpovedné, venovali sa štúdiu, učili sa. Jazykovo síce neboli na začiatku štúdia
veľmi dobré, ale tento hendikep nahrádzali
snahou. Boli medzi nami aj kolegyne, ktoré
nevedeli ani poriadne po slovensky. Ale prekonali aj túto prekážku a dnes sú výbornými
učiteľkami.
Myslím si, že by nebolo zlé napr. určiť
mieru spolufinancovania štúdia aj u denných
študentov, aby si štúdium viac cenili – chcú
tak učiniť aj napr. v Českej republike.
Ak by ste mali tú možnosť, čo by ste
zmenili v štruktúre štúdia na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave?
Tých kritických podnetov nie je veľa.
Prvá a základná vec, ktorú by som navrhla
zmeniť, je chýbajúci marketing u študentov.
Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa
študenti napr. išli priam zabiť za ponukami
štúdia v zahraničí, my na Univerzite Komenského sme o nich takmer ani nevedeli. Ak
som aj ja osobne priniesla ponuku študijné-

„Zažila som prelom
funkčných období
dvoch prezidentov pána Schustera a pána
Gašparoviča. Bolo to
hektické leto...“
ho pobytu na katedru, boli zo strany učiteľov veľmi málo propagované. Chýbali nám
aj intenzívne jazykové sústredenia, na ktorých by sme si oživili praktický jazyk v malých skupinách. Neskôr v praxi mojim kolegyniam, ktoré neštudovali na inej vysokej
škole, chýbal napríklad aj odborný jazyk či
špecifické variety, akou je napr. jazyk mladých, ktoré sú pre praktický život veľmi potrebné. (Pozn.: v súčasnom období tieto
predmety v štruktúre štúdia už figurujú).
Myslím si, že vo všeobecnosti sme mali veľmi dobrú úroveň štúdia a jeho štruktúra mi
plne vyhovovala. Vždy som mala rada učiteľov, ktorí mi dokázali veci vysvetliť, objasniť
a urobiť mi v množstve informácií základný
prehľad, na ktorom bolo možné stavať ďalej. Veľmi dobre si spomínam na pani prof.
PhDr. Líviu Adamcovú, CSc., ktorá bola
veľmi prísna, ale veľa nás naučila. Pani
Mgr. Husárová nás perfektne voviedla do
tajov nemeckej gramatiky a pán prof. PhDr.
Ivan Cvrkal, CSc., vedel výborne prednášať
o nemeckej literatúre. Osobne som mala
veľmi rada aj kurzy s pani Mgr. Gabrielovou
Slobodovou, PhD., ktorá nás učila didaktiku. Táto tematika bola vždy mojou srdcovou
záležitosťou a úplne ma nadchla.
Dovolíme si teraz jednu nadväzujúcu
otázku. Učili ste?
Áno, učila som dlhodobo súkromne, krátko aj v štátnom sektore na Spojenej škole
sv. Rodiny. Táto práca ma veľmi bavila.

„Učiteľské povolanie je
krásne, náročné, občas
aj docenené - najmä
morálne a deťmi.“
Vidíte seba v budúcnosti ako učiteľku?
Určite je to jedna z možností, o ktorých
budem uvažovať. Učiteľské povolania je
krásne, náročné, občas aj docenené – najmä morálne a deťmi. Nevylučujem, že by
som v budúcnosti ešte učila.
Mgr. Katarína Hromadová, PhD., PdF UK
Foto: Marián Garaj
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Mikuláš po slovensky
Príjemná atmosféra, vôňa ihličia, Mikuláš, dary, nové priateľstvá, spoznávanie
krajiny svojich predkov, tradičná kuchyňa a slovenčina všade okolo nás. Sekcia
medzinárodnej spolupráce Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK)
pripravili pre krajanské deti a pedagógov
v adventnom období podujatie, ktorého
zámerom bolo priblížiť krajanom atmosféru pravých slovenských Vianoc.
Pre deti a pedagógov zo Srbska, Rumunska, Chorvátska, Ukrajiny, Maďarska
a Poľska bol pripravený pestrý program,
počas ktorého sa zoznamovali s krajinou
a jazykom svojich predkov. Dňa 5. decembra zavítalo do Študijného a kongresového
strediska v Modre – Harmónii takmer 80
detí v sprievode viac ako 20 pedagógov.
Po náročných cestách čakal na všetkých
slávnostný obed a privítanie z úst zástupkyne riaditeľky CĎV UK Mgr. Ľudmily Novák
Duckej. V rámci večerného programu vyčaril deťom úsmev na perách bábkoherec
Mgr. art. Martin Žák. Neskôr boli deti vydané na milosť Mikulášovi a nemilosť čertovi.
Ovzduším sa niesla príjemná atmosféra

a vianočné koledy
v podaní krajanských
detí. Odmenou za
spevácke výkony im
boli mikulášske balíčky. Zatiaľ čo deti
obdarovával Mikuláš,
pedagógovia zavítali
v rámci kultúrneho
programu do Slovenského
národného
divadla v Bratislave
a vychutnali si operné
predstavenie Aida.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD., prijal pedagógov na pôde Rektorátu
UK 6. decembra 2012. Ďalej bola pre pedagógov pripravená prezentácia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí
v Slovenskej republike, obed v podobe tradičnej židovskej kuchyne, návšteva pamätníka Chatam Sofer a prehliadka židovskej
synagógy. Krajanské deti zavítali v tento
deň do divadla Aréna. Po príhovore Mgr.
art. Juraja Kukuru nasledovalo vystúpenie
folklórneho súboru Madovec a Malíček
pod vedením PaedDr. Janky Verešovej,
PhD. Po kultúre nasledovala história v podobe prehliadky okolia Bratislavského hra-

du a Starého mesta s odborným výkladom
Mgr. Viery Štercelovej, PhD. Po nákupoch
na vianočných trhoch priamo v centre
Bratislavy bol deň plný zážitkov zavŕšený
divadelným predstavením Muflón Ancijáš
v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.
Pre mnohých účastníkov podujatia bola
návšteva Bratislavy vôbec prvou, a to i napriek tomu, že majú slovenských predkov
a komunikujú v slovenčine na veľmi dobrej
úrovni. Pre krajanské deti a pedagógov
bolo podujatie obohatením v zmysle pripomenutia si slovenských zvykov, tradícií,
možnosti komunikovať v rodnom jazyku,
spoznávať kultúrne a historické miesta
svojich predkov a budovať nové priateľstvá.

Ďalšia cesta CĎV UK smerovala do Srbska
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) zorganizovalo v dňoch 30. novembra až 1. decembra
2012 výjazdový akreditovaný seminár do
Srbska pre osvetových zamestnancov
základných a stredných škôl. Výjazdový seminár bol zrealizovaný v súlade
s koncepciou celoživotného vzdelávania
slovenských učiteľov v zahraničí a na
základe programu schváleného Sekciou
medzinárodnej spolupráce Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok
2012.
Na pôde Základnej školy J. Kollára v Selenči privítala 147 účastníkov seminára riaditeľka školy PaedDr. Svetlana Zolňanová.
V úvode sa účastníkom prihovorila i riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká,
PhD., a zároveň predstavila lektorský tím,
ktorý tvorili Mgr. Lucia Lenická, Mgr. Tomáš
Šimíček, Mgr. Michal Sýkora, Mgr. Milena
Partelová a odborníci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
z Bratislavy.
Odborný seminár bol tematicky zameraný na riadenie ľudských zdrojov, hod-

notenie zamestnancov a tvorbu projektov.
Lektori ďalej prednášali o ľudských právach vo výchovno-vzdelávacom procese
a patologických javoch na školách a šikanovaní v prostredí školy. Náročné témy boli
pripravené na základe požiadaviek samotných pedagógov, ktorí považujú výchovné

problémy za oblasť, o ktorej je potrebné
nielen diskutovať, ale i realizovať ďalšie
vzdelávanie. Veríme, že upozorňovanie na
tabuizované témy bude prínosom v oblasti riešenia konfliktných situácií v prostredí
školy.
Stranu pripravila Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK
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rozhovor

Riziko internetu
a technológií:

povrchné spracovávanie
informácií

Foto: MJ

Vizitka
Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.,
pôsobí na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty
UK. Je garantkou študijného programu knižničné a informačné štúdia.
Zaoberá sa informačným správaním
človeka, informačným prieskumom
a informačnou ekológiou. V roku
2010 sa stala profesorkou a vydala aj
monografie ako Informačné správanie (2005) a Informačné stratégie
v elektronickom prostredí (2010).
Zorganizovala niekoľko medzinárodných konferencií, napr. v roku 2011
konferenciu Information Ecology and
Libraries.
Neoddeliteľnú úlohu v spracovávaní
informácií majú ľudia. Čo je predmetom
skúmania v tejto oblasti?
Nezaujímame sa len o to, čo je na povrchu
– činnosti, aktivity, služby inštitúcií, ale ideme
hlbšie a skúmame, ako vzniká u človeka informačná potreba, ktorá je súčasťou nejakej
úlohy alebo záujmu. To súvisí s myšlienkovými
procesmi, ktoré sa skúmajú. Informačnú potrebu má človek málokedy presne definovanú. Je to veľmi zložitý proces, v ktorom si formuluje, aký má predmet záujmu. Venujeme
sa správaniu človeka v rozličných situáciách
pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií v
informačnom priestore, ako kto „chodí“ po
webe. Zaoberáme sa aj možnosťami simulácie týchto procesov, ich využitím pri projektovaní informačných systémov či webových
služieb. Používame rozličné metódy a metodológie z oblasti sociálno-psychologického
výskumu: dotazníkové prieskumy písomné aj
elektronické cez web, rozhovory a iné kvalitatívne metódy. Vytvárame modely interakcie –

Veľká dostupnosť internetu spôsobuje, že ľudia
majú pri vyhľadávaní informácií tendencie k povrchnosti. Najmä mladí majú problém s hodnotením informácie. Uspokoja sa aj s menej kvalitnou informáciou, prvoradé je, že ju získajú ľahko a rýchlo. Prof.
PhDr. Jela Steinerová, PhD., z Katedry knižničnej a
informačnej vedy FiF UK skúma správanie človeka pri
hľadaní a spracúvaní informácií, čo nám priblížila aj
v rozhovore.

respondentovi sa dávajú úlohy pri interakcii
s počítačom a zaznamenávame ich myslenie v tomto procese. Z toho vyvodzujeme
vzorce informačného správania.
O čom vypovedajú vzorce informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí?
Majú význam pre informačnú gramotnosť, aby sme zistili, o čo sa zaujímajú a aký
je stav ich schopností spracovávať informácie. A to sú dosť alarmujúce výsledky. Mladí ľudia v dôsledku internetu a technológií,
ktoré používajú, nie sú veľmi orientovaní na
hĺbkové spracovávanie informácií. Ide skôr
o povrchné manipulácie s informáciami,
mladí ľudia majú často problémy s hodnotením informácií, porozumením textov. Myslia viac vizuálne až do tej miery, že sa ich
informačná, resp. kognitívna gramotnosť
znižuje. Často to vidíme na študentoch na
stredných, ale i na vysokých školách, napríklad na spracovávaní analýzy. Poskladajú informácie a je to len mozaika informácií.
Väčšinou nesmerujú hlbšie k intelektuálnemu vyhodnocovaniu.
Existuje prepojenie vašich výskumov
smerom k praktickému využitiu?
Spolupracujeme s informatikmi z STU
(FIIT) na projekte zameranom na tzv. kognitívne cestovanie po svete webu. Skúmame
doktorandov, ako sa správajú pri vyhľadávaní a využívaní informácií a pri riešení výskumných projektov. Zaujíma nás aj ďalší
rozmer – sociálny – najmä pomoc ľudí zo
sociálnej siete. Informatici im navrhujú personalizované nástroje, ktoré by im pomohli lepšie organizovať výskum, hodnotiť relevanciu
informácií a orientovať sa vo webovom prostredí. Ukazuje sa, že interakcia medzi informatikmi a sociálne orientovanou informačnou
vedou môže byť plodnou a je priestorom, kde
vznikajú a budú vznikať inovácie.

Kam smerujú knižnice?
Trendom je elektronické prostredie, fondy
sa digitalizujú. Mnohé sa budú transformovať
a stanú sa súčasťou väčších celkov, napríklad
na univerzitách budú viac prepojené s vydavateľstvami a centrami informačných technológií, môžu sa nazývať centrá znalostí, kde sa
uplatnia aj naši absolventi. Verejné knižnice
sa už v súčasnosti stávajú komunitnými centrami informácií, poskytujúce napríklad informácie o možnostiach zamestnania až po
populárno-vedecké podujatia a prednášky.
Veľkú úlohu majú knižnice vo vzdelávaní detí
a informačnej gramotnosti detí.
Ako postupovať, keď potrebujeme niečo zistiť?
Je mnoho vyhľadávacích stratégií a závisí
to od kontextu. Zistilo sa, že nevieme celkom
presne vyjadriť informačnú potrebu, preto
je najlepšie skúsiť definovať, čo hľadáme
a nájsť dobré pojmy. Vytvoríme si informačný
horizont, t. j. súbor všetkých informačných
zdrojov, ktoré máme k dispozícii – napríklad
dokumenty, knižnice, web, konzultanti a ďalší
ľudia, jednoducho všetko, čo nám môže pomôcť. Potom si naplánujeme cestu k prvému
zdroju a aký bude postup. Z modelov informačného správania vieme, že cesta nie je
rovná, ale kľukatá. Začneme v jednom bode,
nájdeme nejakú informáciu, na základe toho
sa nám zmení stav poznania (čo vieme o danej téme) a postupujeme ďalej iným smerom,
možno sa viackrát vrátime k pôvodnej téme.
Podľa získaných informácií vykonávame viacnásobné hľadanie aj so spätnými väzbami.
Spomínaná stratégia je intuitívna. Samozrejme, existuje aj ďalšie množstvo profesionálnych stratégií. Bežní ľudia málokedy rozmýšľajú nad vytvorením stratégie pri vyhľadávaní.
Uspokoja sa aj s menej kvalitnou informáciou,
ak ju získajú ľahko a rýchlo.
Michal Jurina
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Tomáš Gál odhaľuje nový web
Univerzity Komenského
Tomáš Gál je asi najtitulovanejším zamestnancom Centra informačných technológií UK (CIT UK). Na začiatku písania
tohto článku som ho požiadal, aby mi vymenoval, čo všetko to vlastne vyštudoval.
Nechcel ísť na vojenčinu a štúdium sa mu
zdalo byť lepším riešením ako civilná služba. Vyštudoval aplikovanú informatiku na
Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity (PhD.). Svoju karmu ekonóma nestratil ani štúdiom religionistiky na
Filozofickej fakulte UK (PhDr.), ani štúdiom
kognitívnej vedy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (Mgr.). Okrem toho
má potápačský kurz a certifikát Červeného kríža. O všetky tieto oblasti sa naďalej
aktívne zaujíma. Keďže spolu zdieľame
kanceláriu, trávime nejednu pracovnú hodinu zaujímavými diskusiami o psychológii, náboženstvách, psychoaktívnych látkach a o tom, prečo sa nehodím na prácu
vo verejnej správe.
V CITe má na starosti projekt nového univerzitného webu. V tomto projekte je veľmi
vhodná Tomášova schopnosť udržať poriadok (čo niekedy privádza druhú stranu
k zúfalstvu), lebo do webu zvyčajne chce
hovoriť viac ľudí, ako je užitočné. Spolu s
večne optimistickým a z kolegov si uťahujúcim Róbertom Grenčíkom tvoria zohratý
tím, ktorý vie dodať kvalitný výsledok.
Exkluzívne prinášame aj prvé zábery dizajnu nového webu.

Spomedzi zamestnancov CITu máš asi
najviac titulov. Čo všetko si vyštudoval?
Venoval som sa najmä aplikovanej informatike. V tej som absolvoval všetky tri stupne
štúdia. Zaujíma ma ale aj to, ako spracúva
informácie ľudská myseľ. Tak som sa dostal k štúdiu religionistiky a neskôr tiež ku
kognitívnej vede, ktorými sa stále zaoberám.
Štúdium som stihol ešte pred spoplatnením
prekročenia štandardnej dĺžky štúdia. Byť o
pár rokov mladším, odpoveď na všetko by
som mal z wikipédie a brakovej literatúry.
Povedz nám niečo o projekte nového
webu Univerzity Komenského, na ktorom
práve pracuješ.
Je to ambiciózny projekt. Musíme vytiahnuť internetovú prezentáciu našej univerzity
z deväťdesiatych rokov minulého storočia do
druhej dekády tohto. A v žiadnom prípade
nejde iba o dizajn. Ten bude svižný a plný
života, pritom funkčne a obsahovo konzis-

tentný. Významné zmeny však nastanú aj v
správe obsahu a technických vylepšeniach.
Čo všetko obsahuje práca na tomto
projekte? Na aké najväčšie problémy narážate?
Nový web bude automaticky získavať informácie z iných subsystémov univerzity.
Zabezpečiť to vyžaduje nemálo koordinačného úsilia. Toto je násobené zapracovávaním špecifických požiadaviek fakúlt a iných
súčastí. Najdôležitejšie pre nás je, aby naši
editori boli napokon spokojní s tým, čo im
dáme k dispozícii, s novým webom sa identifikovali a boli naň hrdí. Našťastie mi moje
skúsenosti a kontakty z rôznych súčastí, na
ktorých som sa pohyboval pred nástupom
na CIT ako doma, pomáhajú približovať sa
týmto východiskám.
Pri takýchto projektoch býva problém
dohodnúť sa na dizajne. Ako ho riešite?
Koho vkus rozhoduje?
V tomto smere sme nechceli improvizovať.
Pod patronátom profesora Jána Turňu, prorektora UK pre IT, sme zostavili expertný tím
najlepších odborníkov na UK pre webdizajn,
informačnú architektúru a vnútorné informačné procesy UK. Priamym výstupom tímu
bol aj návrh wireframu, predlohy, na základe
ktorej sme vytvorili nový dizajn. Ten vedenie
univerzity prijalo. Kládli sme dôraz na ergonómiu, prehľadnosť a korektné zobrazenie aj
na mobilných zariadeniach. Nechceli sme,
aby web našej univerzity bol typizovaným
produktom, prípadne kópiou vytvorenou
podľa niekoho iného. Chceme naopak, aby

naša univerzita mala internetovú prezentáciu, ktorá bude inšpiráciou a ku ktorej sa iné
weby budú chcieť približovať.
Koľko ľudí v súčasnosti navštevuje univerzitné www stránky?
Na začiatku semestra alebo v časoch
podávania prihlášok sú to aj desaťtisíce dopytov denne. V druhej polovici semestra už
nebýva taký nával. Najviac navštevovanými
stránkami sú jedálne lístky a stránka moja.
uniba.sk.
Aké sú najväčšie nedostatky súčasných www stránok univerzity a ako ich
chcete v tomto projekte odstrániť?
Okrem červeného pozadia? Asi neaktuálnosť stránok, prebytok stránok, ktoré nikto nečíta a asi ani čítať nebude. Tiež veľa
oznamov, ktoré patria skôr na intranet, katastrofálna neprehľadnosť a nedodržiavanie
štandardov. V tomto smere pripravujeme
napríklad aj automatizovaný systém kontroly
aktuálnosti. Stránka sa po čase sama pripomenie svojmu editorovi, aby ju skontroloval.
Tiež plánujeme veľa dokumentov presunúť
do intranetu a posilníme prezentačnú funkciu univerzitného webu pre verejnosť.
S akým cieľom ste pristupovali k projektu nového webu?
Motiváciou webtímu bolo vytvorenie prvotriedneho webu. Takého, ktorý bude vo
svojej kategórii nie slovenskou, ale svetovou
špičkou. Aby sme to dosiahli, ideme po ceste, ktorú sme si nevybrali preto, že je ľahká,
ale preto, že je ťažká. Pretože kvalitné veci
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neprichádzajú samé a dosahujú sa ťažko, s
pevnou vôľou a odhodlaním. Táto náročnosť
bola súčasť zadania, ktoré sme dostali od
nášho šéfa, ktorý si vždy našiel čas na tento projekt dohliadať. Myšlienkou náročnosti
a zodpovednosti sa snažíme nadchnúť členov tímu, externých spolupracovníkov, ale aj
dodávateľa programátorských prác, fotografa, administratívnych pracovníkov a ďalších
zúčastnených. A naozaj sa nám stalo, že nie
všetci sa s týmto prístupom stotožnili a radšej odišli riešiť úplne iné projekty.
Na aké zaujímavosti sa môžeme tešiť
s novým webom?
Responzívny dizajn (prispôsobujúci sa
prehliadaču návštevníka stránky; typicky sa napr. stránka zobrazí tak, aby bola
dobre čitateľná na mobilnom zariadení
– pozn. autora), to v prvom rade. Aktuality
budú mať konečne pekné veľké obrázky a
budú personalizované pre návštevníka, jeho
rolu a príslušnosť k súčasti. A tiež pre niektoré triviálne informácie už nebudeme musieť
otvárať AIS.
S akými ďalšími systémami bude nový
web prepojený?
Začnem Centrálnou databázou osôb. Tá
nám zjednoduší zverejňovanie kontaktných
informácií. Napríklad, keď prestúpiš na referát autodopravy, dostaneš novú kanceláriu
s novým telefónnym číslom. Na druhý deň
sa táto informácia automaticky zaktualizuje
na webe. Úžasné. Nový web prepájame aj
s evidenciou publikačnej činnosti. Akademickí pracovníci musia bezpočet-krát uviesť
svoju publikačnú činnosť. My pre nich pripravujeme riešenie, ktoré ich publikácie jednoznačne s nimi asociuje a zoradí podľa citačného štandardu. Pre nich to bude už len
copy – paste. A potom je tu AIS. Niektoré
informácie, ktoré sú teraz v ňom schované,
sme identifikovali ako verejné. Nechceme,
napríklad, aby sa študent musel prihlasovať
do AISu, aby videl, kedy sa začalo nahlasovanie na rozvrhy. Na novom webe sa mu

táto informácia zobrazí ako personalizovaná
aktualita.

ak tivit y našich študentov

Čo prinesie zamestnancom a čo študentom univerzity?
Nový web prinesie lepšiu informovanosť
najmä pre návštevníkov, ktorí zatiaľ nemajú
vzťah s univerzitou. Pracujeme však aj na
tom, aby sa k relevantným informáciám ľahko a efektívne dostali aj študenti a zamestnanci. Prinesieme väčšiu prehľadnosť, príjemnejší dizajn a pre editorov prehľadnejšie
a jednoduchšie prostredie.

Naši informatici
budú
reprezentovať UK
v Petrohrade

Kto okrem teba je ešte do projektu
zainteresovaný? Kto ti najviac pomáha?
Rád by som na tomto mieste predstavil
prípravný tím, bez ktorého by sme sa v mnohých prípadoch nepohli ďalej. Konkrétne
pani profesorku Soňu Makulovú a doktorku
Katarínu Búzovú z katedry knižničnej a informačnej vedy, doktora Mateja Novotného
z katedry aplikovanej informatiky a magisterku Luciu Kubinskú z katedry marketingovej komunikácie. S prípravou zmlúv a s
právnymi radami nám veľmi pomohla pani
docentka Daniela Gregušová z Fakulty managementu UK. Na blízku bola aj Martina
Paráková, ktorá robí web Mlynov. A najviac
nápomocný je, samozrejme, Robo Grenčík,
skvelý spolupracovník, u ktorého pracovné
nasadenie a technická sofistikovanosť je
vyvážená humorom britkým a priamočiarym.
Ako by mali zamestnanci univerzity
používať univerzitný web, aby z neho vyťažili najviac?
Používatelia svoju rutinu získavajú prezeraním webu už veľa rokov. Aj mladí ľudia,
ktorí k nám nastúpia do prvého ročníka,
už internet minimálne desať rokov poznajú.
Bolo by zbytočné a možno až neprofesionálne ich rutiny nazývať zlozvykmi a usilovať
o zmenu. Naopak, je to na nás, aby sme
pripravili prostredie kompatibilné s duchom
doby.
Matúš Kováčik, CIT UK

Študenti informatiky FMFI UK Tomáš Belan, Vladimír Boža a Peter Fulla (tréner RNDr.
Michal Forišek, PhD.) vyhrali regionálne kolo
súťaže vysokoškolákov v programovaní ACM
ICPC, ktoré sa konalo 16. až 18. novembra
2012 na Fakulte matematiky a informatiky Jagiellonskej univerzity v Krakove. V regionálnom
kole pre strednú Európu súťažilo 77 družstiev
z 31 univerzít a VŠ z Čiech, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Slovinska.
Súťaž ACM-ICPC (www.cerc.tcs.uj.edu.pl)
sa vytvorila zo súťaže vysokoškolákov v programovaní, ktorú začali organizovať v roku 1970
v Texase, USA. Vďaka svojmu otvorenému charakteru sa postupom času rozšírila do ďalších
štátov USA, Európy, Ázie a v posledných rokoch aj na zvyšné kontinenty. Súťaž je organizovaná v troch kolách: lokálnych, regionálnych
a v celosvetovom finále. V lokálnych kolách sa
vyberajú študenti, ktorí budú súťažiť v regionálnych kolách za jednotlivé univerzity. Tento
rok súťažilo vyše 300 000 študentov. V regionálnych kolách, ktoré sa konajú od septembra
do decembra, minulý rok súťažilo v 85 štátoch
okolo 25 000 študentov z vyše 2200 univerzít.
Tento rok sa očakáva ďalší nárast. Najlepších
115 trojčlenných družstiev z regionálnych kôl
sa stretne v celosvetovom finále, ktoré sa bude
konať na prelome júna a júla 2013 v Petrohrade
(organizuje ho Univerzita ITMO v Petrohrade).
Každé trojčlenné družstvo má počas piatich
hodín vyriešiť/naprogramovať, čo najviac zadaných úloh. K dispozícii majú len jeden počítač
a nemajú internet. Stredoeurópske regionálne
kolo je tradične veľmi náročné. Družstvá z nášho regiónu vyhrali už trikrát celosvetové finále.
Našimi dlhoročnými veľkými súpermi sú družstvá z univerzít vo Varšave, Krakove, Vroclave,
Prahe a Záhrebe. Radosť z víťazstva v regionálnom kole a postupu do celosvetového finále
umocňuje fakt, že sa tak stalo na 20. výročie
prvého postupu družstva FMFI UK do celosvetového finále a súčasne 10. výročia ostatného
postupu do finále. V roku 2003 sme v celosvetovom finále získali zlatú medailu (4. miesto) –
súťažil vtedy aj Michal Forišek, súčasný tréner
družstiev FMFI UK. Ešte raz gratulujeme k dosiahnutému úspechu a veríme v čo najlepšie
umiestnenie v celosvetovom finále.
RNDr. Michal Winczer, PhD., FMFI UK

Pracovný návrh dizajnu novej webstránky UK
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Farmaceuti v Bulharsku

Slovenský spolok študentov farmácie je
študentskou organizáciou, ktorá ponúka
svojim členom – študentom Farmaceutickej
fakulty UK – mnohé možnosti v rámci vzdelávania, kultúry, športu a osobného rozvoja.
Vďaka členstvu v IPSF (International Pharmaceutical Students´ Federation) sa môžu
študenti zúčastňovať na rôznych farmaceutických kongresoch a vymieňať si najnovšie
informácie v oblasti farmácie.
Jednou z mnohých aktivít spolku je projekt
SEP (Student Exchange Programme). Tento
projekt zabezpečuje výmenné pobyty a stáže
pre študentov v zahraničí. Využilo ho už množstvo študentov, ktorí navštívili napríklad Poľsko,
Portugalsko, Egypt či Kanadu. A práve tento
projekt sme využili aj my, päťčlenná skupinka
študentov farmácie. V dňoch 24. – 28. novembra sme navštívili hlavné mesto Bulharska,

Sofiu. Nebola to však klasická stáž na farma
ceutickej fakulte či prax v lekárni. Možno by
som to skôr nazval naše veľké dobrodružstvo.
Už po prílete nás prekvapil konský záprah
ťahajúci voz na hlavnej ceste v kolóne automobilov. Vraj sa nad tým nemáme pozastavovať,
je to celkom bežný jav. A celkom bežné bolo
aj mierne obchádzanie dopravných predpisov,
no žiadnu dopravnú nehodu sme, paradoxne,
nevideli. Ďalším prekvapením bolo naše ubytovanie. Pod pojmom študentské apartmány
sme si predstavovali hocičo, ale nie to, čo nás
čakalo. Bývali sme v študentskom mestečku
na okraji centra mesta. Mestečko tvorilo 66
internátnych blokov, pričom jeden blok bol
taký veľký ako celá Mlynská
dolina. Kúrenie nefungovalo,
museli sme používať zakázané
ohrievače, teplá voda bola len
skoro ráno, kým sa nevyčerpala. Bojové podmienky oproti
slovenským internátom. Našťastie sme boli oslobodení od
cestovania hromadnou dopravou. To by bolo pre nás veľmi
komplikované, pretože názvy
ulíc boli písané v domácom
jazyku – bulharskej cyrilike,
ktorej nikto z nás nerozumel.
Aj napriek týmto nedostatkom sme si čas strávený
v Sofii poriadne užili. Bulharskí
študenti nám pripravili naozaj
zaujímavý a pestrý program.
Hneď v prvý večer sme sa
stretli s prodekanom a profesormi Farmaceutickej fakulty v Sofii na slávnostnej recepcii.
V ďalších dňoch sme navštívili fakultu, kde
sme absolvovali bežné vyučovanie aj laboratórne cvičenia. Mohli sme si vyskúšať prípravu niektorých liekových foriem, čo bolo veľmi
zaujímavé. V porovnaní s našou fakultou sme
však žiadne veľké rozdiely nenašli, systém
vzdelávania bol rovnaký. Rozdiely sme ale vi-

deli v bulharských lekárňach. Oproti tým našim
boli maličké, obsahovali zväčša lieky viazané na
lekársky predpis, pričom tých voľnopredajných
obsahovali minimum. Asi najzaujímavejšou bola
návšteva farmaceutickej firmy Actavis, ktorá sa
zaoberá výrobou generických liekov.
Zvyšný čas sme trávili so študentmi z Bulharského spolku študentov farmácie. Ukázali
nám historické pamätihodnosti, kostol Boyana
z 10. storočia zapísaný v zozname UNESCO,
veľkolepý Chrám svätého Alexandra Nevského
so zlatou strechou či Národnú galériu. Zúčastnili
sme sa aj na bowlingovom turnaji, ktorý organizujú študenti každoročne. Navyše sme ochutnali typickú bulharskú kuchyňu s množstvom

zeleniny a, samozrejme, musím spomenúť aj ich
tradičný nápoj rakija, na ktorý nedali dopustiť.
Aj napriek tomu, že sme v Sofii strávili len 5
dní, spoznali sme veľa milých ľudí, nadviazali
sme nové kontakty a zažili sme situácie, na ktoré
asi nikdy nezabudneme. Možno to nebolo to, čo
sme si predstavovali, ale rozhodne to stálo zato.

Zuzana a Martin

– najčastejšie mená študentov UK
Medzi najčastejšie ženské mena študentiek Univerzity Komenského v Bratislave (UK) patria mená Zuzana, Katarína a Veronika. V radoch mužského pokolenia je najviac Martinov, Michalov a Petrov. Aj tieto
zaujímavé zistenia vzišli z aktuálnej celouniverzitnej štatistiky (27 412 študentov; z toho 17 427 žien a 9 985
mužov).
Ženské meno Zuzana nosí 959 študentiek UK, meno Katarína má 872 študentiek a meno Veronika má
v preukaze študenta UK uvedených 792 žien. Päticu najčastejších ženských mien uzatvárajú mená Lucia
(750) a Jana (630). V mužskej kategórii sú pomyselnými víťazmi Martinovia. S týmto menom študuje na
UK 683 mužov. Nasledujú Michalovia (615) a Petrovia (594). V prvej päťke najčastejších mužských mien
študentov UK sú aj Tomášovia (504) a Jakubovia (308). Ojedinelými krstnými menami sa môžu pochváliť
predovšetkým zahraniční študenti, napr. ženské mená: Yasmine, Zoi, Laskarina či Una a mužské mená:
Axel, Ide, Dirk či Yao.
Najviac študentov UK sa narodilo v júli (2436 študentov), najmenej v mesiaci november (2077 študentov). Najčastejšie sa vyskytujúcim dátumom v rodných listoch študentov UK je 30. apríl (102 študentov), za
ním nasledujú 10. marec (97 študentov) a 3. máj (96 študentov).
Presne na Mikuláša 6. decembra sa narodilo 72 študentov UK. 58 študentov UK má v rodnom liste
vianočný dátum 24. decembra. 50 študentov UK prišlo na svet na Silvestra (31. decembra) a 49 študentov
na Nový rok (1. januára).
Z okresov Slovenska majú v radoch študentov UK najväčšie zastúpenie všetky bratislavské okresy. Naopak – najmenej študentov UK (15) je z okresu Medzilaborce.
Andrea Kučerová
Foto: Vladimír Kuric

Michal Chovan, študent FaF UK,
tajomník SSŠF
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Právnici
na beánii

Dňa 16. 11. 2012 sa už tradične uskutočnila jedna z najvychytenejších jesenných a pre Právnickú fakultu UK výnimočných spoločenských uda-

lostí „Beánia právnikov 2012“. Organizátori si pre všetkých návštevníkov, ktorých tvorili nielen študenti a absolventi z PraF UK, ale aj študenti
z iných fakúlt a vysokých škôl v Bratislave, pripravili naozaj jedinečné
podujatie, ktoré sa vyznačovalo nielen unikátnymi priestormi, ktoré boli
zabezpečené v spolupráci s Inchebou, a. s., ale aj sprievodným programom, ktorý bol plný zábavy a zvučných mien slovenského hudobného
neba.
Komora študentov práva, o. z., ktorá sa podujala toto celé „megalomanské“ podujatie zorganizovať, sa rozhodla, že akcia sa bude niesť v podobnom duchu ako minuloročná beánia, a to hlavne preto, že ohlasy návštevníkov boli mimoriadne pozitívne. Základom celého úspechu tohtoročnej
beánie boli naozaj unikátne priestory, ktoré sa vyznačovali nielen svojou
kapacitou, ale aj výzdobou a vnútorným usporiadaním, na čo si organizáto-

ri pri výbere vhodného priestoru potrpeli. Hala B2, v ktorej sa celý „cirkus“
odohral, bola celá vyzdobená dobiela, čo len zvýrazňovalo výnimočnosť
vybraných priestorov. Pre všetkých návštevníkov bolo zároveň predpísané
spoločenské oblečenie.
Pre návštevníkov bola k dispozícii aj tzv. „chill out“ zóna, v ktorej si
návštevníci mohli oddýchnuť od diania v hlavnej sále a dať sendviče od
spoločnosti SUBWAY®, ktoré boli do 21.30 h zadarmo pre každého. Návštevníci mali k dispozícii občerstvenie za študentské ceny.
Beánia je, samozrejme, každým rokom spojená s neoficiálnou imatrikuláciou študentov z prvých ročníkov, čo nebolo výnimkou ani tento rok.
Študenti z prvých ročníkov sa na nej zúčastnili v hojnom počte, a po tom,
čo boli slávnostne uvedení do stavu študentského pasovaním ich staršími
kolegami, spolu vyslovili slávnostný sľub.
Samozrejme, ani na tohtoročnej beánii nemohol chýbať poriadne „nadupaný“ line-up, ktorý organizátori zostavili podľa najlepšieho svedomia
a vedomia. Ako prvá sa na rad dostala kapelka Park@Waves. Po nich
nastúpili už starí známi chalani z The Chrobáky, ktorí sa vôbec nešetrili
a rozprúdili v sále neuveriteľnú show v podaní známych hitov kapely The
Beatles.
V tombole sa už tradične rozdávali veľmi hodnotné ceny. Návštevníci tak
mohli vyhrať nielen rôzne darčekové predmety sponzorov, ale aj hodnotné knižné publikácie od vydavateľstiev ako C.H.Beck a Iura Edition. Medzi cenami sa nachádzali aj poukazy na zľavy na kúpu topánok od www.
topanky.sk, či na tréningy bojového umenia Muai Thai, ale aj hodnotný
zájazd do Európy od Student Agency. Tak ako každý rok sa medzi cenami
nachádzal darčekový kôš, ktorý do tomboly venoval dekan Právnickej fakulty UK prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. Samozrejme, nemohla chýbať
už tradičná cena od poslanca NR SR a jedného z pedagógov Právnickej
fakulty Mgr. Antona Martvoňa, PhD. Nasledovali vystúpenia Polemic, DJ
Bell a DJ Kali, ktorý púšťal tanečné songy až do skorého rána.
Na záver by sme chceli ešte všetkým návštevníkom, či už sú to študenti
a absolventi Právnickej fakulty UK alebo ostatní, v mene organizačného
tímu srdečne poďakovať za to, že akcia prebehla bez akýchkoľvek problémov, ktoré sú sprievodným javom každej podobnej akcie.
JUDr. Vladimír Minčič, PraF UK

najväčšej

Poznáš tajomstvo
študentskej organizácie na svete?
Dnešné univerzity chrlia tisícky absolventov, pričom mnohí z nich
majú problémy zamestnať sa, či uplatniť sa vo svojom odbore. Každý jeden absolvent má viac ako dosť teoretických znalostí, naopak tie
praktické skúsenosti a zručnosti zaostávajú. Ako sa teda dá odlíšiť od
davu absolventov? AIESEC pozná odpoveď. Poznáš aj ty nás?
AIESEC je medzinárodná študentská organizácia, ktorá pôsobí v 113
krajinách sveta už 60 rokov. Venuje sa mladým ľuďom – univerzitným študentom a absolventom – a snaží sa rozvíjať ich potenciál a schopnosti,
aby sa neskôr v budúcnosti lepšie uplatnili, a takisto mali pozitívny vplyv
na spoločnosť.
Univerzitní študenti a absolventi majú možnosť pôsobiť v organizácii ako
členovia a realizovať sa pri jej projektoch či vycestovať na zahraničnú odbornú alebo kultúrnu stáž do niektorej zo 113 krajín sveta. Našim členom
umožňujeme získať praktické skúsenosti s prácou v tíme a vedením tímu,
zručnosti a prax v oblastiach ako manažment, marketing, ľudské zdroje,
financie, predaj či cudzie jazyky, ktoré sú dnes viac ako žiadané u zamestnávateľoch. Teoretické znalosti zo školy môže človek využiť v praxi a po
čase má aj 20-ročný študent možnosť riadiť celú funkčnú oblasť a viesť
vlastný tím 5 – 10 ľudí. Okrem toho sa neustále pohybujeme v medzinárodnom prostredí, čo umožňuje mladým ľuďom vytvoriť si sieť kontaktov
po celom svete.
Naše konferencie predstavujú priamy kontakt medzi študentským a korporátnym sektorom. Prostredníctvom tréningov, prípadových štúdií a simulácií majú firmy okrem budovania značky možnosť vytipovať si potenciálnych zamestnancov a priamo ich osloviť s ponukou práce.
Príkladom je konferencia Symposium pre začínajúcich mladých podnikateľov či Talents of Tomorrow, zameraná na študentov 2. stupňa a absolventov vysokých škôl.

Najväčším a najznámejším projektom AIESEC
Slovensko je najväčší
pracovný veľtrh pre študentov Národné dni kariéry. NDK sú zamerané
najmä na mladých ľudí,
študentov a absolventov.
Dôraz kladú aj na bohatý
sprievodný program v podobe prezentácií firiem,
tréningov a workshopov.
Na tomto veľtrhu sa každoročne zúčastňuje približne 4000 študentov a absolventov z celého Slovenska a inak to nebude
ani v prípade 18. ročníka, ktorý sa uskutoční 6. a 7. marca v bratislavskej
Inchebe a 21. marca v košickom Spoločenskom pavilóne.
AIESEC rozvíja aj medzinárodné talenty formou profesionálnych zahraničných stáží. V každej zo 113 krajín vyhľadáva mladých ľudí, ktorí sú špecialisti vo svojom odbore. Po selekcii prídu na Slovensko do firmy na dobu
určitú a prinesú so sebou nové myšlienky a know-how zo svojej krajiny
v oblasti manažmentu, financií, marketingu, prieskumu trhu či informačných technológií.
Takisto pomáha študentom a absolventom zo Slovenska vycestovať na
zahraničnú profesionálnu alebo kultúrnu stáž, a tým rozvinúť ich talent,
spoznať spôsob práce v zahraničných firmách, nové prístupy riešenia
problémov a získať nové skúsenosti v ich odbore.
Viac informácii o aktivitách AIESEC nájdete na stránke: www.aiesec.sk.
Ingrid Lysičanová, študentka FiF UK
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Jubileum

						
PhDr. Heather Trebatická, odborná asistentka na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF
UK, v novembri oslávila sedemdesiate narodeniny. Radi by sme si pri tejto príležitosti pripomenuli jej záslužné celoživotné pôsobenie na
našej alma mater i jej významnú činnosť v prospech šírenia slovenskej kultúry.

Akademický sochár Alojz Drahoš, PhD.
Miesto narodenia: Zohor
Vek: 58
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Od detstva som rád kreslil a maľoval. Chcel
som byť maliarom. Na podnet učiteľov som sa
prihlásil do ľudovej školy umenia, kde som získal všeobecné základy o kresbe, maľbe a tam
som zakúsil i prvé dotyky s hlinou. Tu niekde
sa začalo vyvíjať moje smerovanie k umeleckej
dráhe. Prirodzeným pokračovaním mojich plánov bolo štúdium na umeleckej priemyslovke.
Prihlásil som sa na rezbárske oddelenie, od
čoho som očakával možnosť tvorivého rozvoja
a priblíženia sa k sochárstvu. Na tomto oddelení nám bolo vďaka pedagógom umožnené
okrem plnenia školských úloh aj realizovať svoje experimentálne predstavy v hline a dreve,
mimo študijného programu. Tam som sa utvrdil
v tom, že svoju umeleckú dráhu chcem rozvíjať
„v priestore“. Moje nadšenie a zápal podporili i
vynikajúci pedagógovia L. Korkoš a A. Drexler,
aj vďaka nim sa vykryštalizovalo i moje rozhodnutie venovať sa sochárstvu a pokračovať
v štúdiu na VŠVU.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Som absolventom Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave – odbor figurálne sochárstvo. Tento odbor som si zvolil preto, lebo som
chcel pokračovať v ceste, ktorú som nastúpil
na strednej škole.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Dohovorím sa po rusky a čiastočne po nemecky. Počas mojich vysokoškolských štúdií
som sa vďaka študijnému pobytu na akadémii
umení v Perugii v Taliansku dohovoril aj po taliansky.
Čo vám napadne, keď sa povie „práca“?
Vnímam prácu v rôznych formách a podobách, nechápem ju len ako tvorivú, intelektuálnu a vzdelávaciu. Spájam ju okrem bežných
pracovných záväzkov a povinností najmä s tvorivou činnosťou v ateliéri. Bez práce by človek

nežil plnohodnotný život. Výtvarnú prácu - tvorbu chápem ako poslanie .
Ako rád trávite voľný čas?
Popri pedagogických povinnostiach každú
voľnú chvíľu trávim v ateliéri. A ak mám času
viacej, rád chodím do prírody, kde hľadám inšpiráciu pre svoju tvorbu, rád cestujem, vzdelávam sa a poznávam iné krajiny a kultúry.
Uprednostňujete televíziu alebo knihy?
Prečo?
Prednosť dávam knihám. Viac upokojujú
a dá sa pri nich pookriať na duši. Podnecujú
moju predstavivosť a fantáziu. Televíziu vnímam
skôr ako zdroj informácií vo vybraných hodnotných programoch alebo ako relax po práci.
Prezradíte niečo o svojej rodine?
Rodina je veľmi dôležitá v živote každého
človeka. Manželka a dve dospelé deti (dcéra
so synom) mi spoločne vytvárajú okrem bežných situácií aj zázemie, z ktorého sa dá načerpať pozitívna energia. Sú pre mňa povzbudením i inšpiráciou zároveň.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Klamstvo, neúprimnosť, povrchnosť, zlé medziľudské vzťahy.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Dobrý inteligentný humor a komické situácie.
Máte obľúbenú osobnosť (herca, spisovateľa, športovca...)?
Nemám obľúbenú obligatórnu osobnosť zo
sveta divadla, športu či literatúry. Skôr obdivujem umenie starých majstrov, skláňam sa
pred ich genialitou, ale na druhej strane je mi
veľmi blízky aj kubizmus a expresionizmus vo
výtvarnom prejave. Z novšieho obdobia mám
obľúbených viacero sochárov: M. Marini, G.
Manzú, H. Moore a i.
Máte nejaký skrytý talent?
Neviem, či mám skrytý talent.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Zodpovednosť, pravdovravnosť, priamosť,
spravodlivosť, ľudskosť.

Viacerí členovia Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK majú ešte v živej pamäti, keď v roku
1967 z Británie prišla mladučká, svetlovlasá a prívetivá lektorka, pre ktorú sa Slovensko stalo jej
domovom. Odvtedy PhDr. Heather Trebatická významnou mierou prispieva k jazykovej i odbornej
činnosti katedry. Vyučovala početné predmety,
najmä však semináre z odborného a umeleckého
prekladu do angličtiny. Podieľala sa na vzdelávaní
niekoľkých generácií anglistov a jej angličtina, ale
aj jej zodpovedný a korektný medziľudský prístup,
sa pre nich stali vzorom. Mnohí slovenskí učitelia
i prekladatelia jej veľa vďačia za odborné vedenie,
za kultivovanie jazykového prejavu, ako aj za profesionálne úspechy.
Cudzojazyčnú erudíciu uplatnila pri autorstve
a spoluautorstve skrípt a učebných materiálov.
U nás i v zahraničí vyšli viaceré jej translatologic-

Starnúce a
Škuľky, disko,
šalina, minča...
Znejú vám tie
slová smiešne,
prípadne niektoré z nich ani nepoznáte? Pritom
ide o hovorové
pomenovania objektov, s ktorými sa bežne
stretávame (okuliare, diskotéka, električka,
minerálka), len tieto výrazy už pravdepodobne nie sú záležitosťou súčasnej generácie
v študentskom veku, ani nepredstavujú centrum v súčasnosti aktuálnej slovnej zásoby.
Napríklad slovo disko ako skrátenú formu výrazu diskotéka pozná každý, no mladý človek
už dnes nepovie, že ide na disko, samotné
slovo by mu z úst rovesníka dokonca znelo
smiešne. Namiesto toho sa preferujú spojenia ako „ísť žiť“, „žúrovať“ či „ruka hore“.
Proces zastarávania je najintenzívnejší vo
sfére hovorových slov, dotýka sa však aj iných
štýlov, v odbornom jazyku sa kedysi používali
výrazy ako jazykospyt (v súčasnosti jazykoveda, lingvistika), lingvistický termín skladba
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jubileá

poprednej slovenskej 		
anglistky
ké a sociolingvistické články. Neúnavne recenzovala a korigovala učebnice, slovníky angličtiny či anglické príspevky, napr. pre periodikum
Friendship na podporu výučby angličtiny. Keďže
si postupne osvojila jazyk svojho nového domova, venovala sa tiež šíreniu slovenčiny, ktoré
podporila spoluautorstvom učebnice Slovak for
Slavicists (1984).
Svoju bilingválnosť a translatologické i literárne vlohy využila na rozsiahlu a záslužnú
prekladateľskú činnosť a stala sa poprednou
prekladateľkou umeleckej i odbornej literatúry
zo slovenčiny do angličtiny. Preložila množstvo
prác slovenských spisovateľov či úryvkov z nich,
ktoré vyšli napr. v Slovak Literary Review. V spolupráci slovenského a amerického vydavateľstva
vyšiel jej preklad poviedok súčasných slovenských spisovateľov nazvaný „In Search of Homo
Sapiens“ (2002). Rozsiahlo sa venovala prekladom slovenských rozprávok vydaných u nás
i v zahraničí, vrátane Dobšinského či Feldeka. Je
prekladateľkou odbornej literatúry, napr. takých
významných monografií ako Moravia Magna
(1981), Pramene slovenskej hudby, či biografie
Kolomana Sokola Čas, ktorý som žil. Preložila
mnohé kultúrno-historické, turistické a propa-

gačné materiály o Slovensku, ale
aj slovenské rozhlasové, televízne
a divadelné hry či videofilmy. Pôsobila v komisii Literárneho fondu
pre odborný preklad a spolupracuje s Britskou radou.
PhDr. Heather Trebatická je
teda nielen dlhodobou oporou
pedagogickej a odbornej činnosti
katedry anglistiky a amerikanistiky, ale má aj významné zásluhy na šírení slovenskej kultúry v zahraničí ako popredná slovenská
prekladateľka do angličtiny. V mene dekana
FiF UK prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., vedúcej Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK
PhDr. Márie Huttovej, CSc., i všetkých kolegov
by sme jej pri príležitosti jej jubilea radi vyjadrili
úprimnú vďaku za dlhoročné erudované a obetavé pôsobenie na katedre, za priazeň a kolegialitu
a zároveň prejavili úctu a obdiv k jej skromnosti
a hlbokému humanizmu. Želáme jej naďalej pevné zdravie a veľa tvorivých síl do všetkých ďalších rokov. HAPPY BIRTHDAY!
Ada Böhmerová
za Katedru anglistiky a amerikanistiky FiF UK
Foto: Katarína Koreňová

PhDr. Heather Trebatická
––
––
––
––
––

narodila sa 30. 11. 1942
v Londýne
1962 – 1967: študovala na
University of Manchester
1967 – 1988: lektorka
na Katedre anglistiky
a amerikanistiky FiF UK
1989: získala titul PhDr.
1988 – dodnes: odborná
asistentka na Katedre anglistiky
a amerikanistiky FiF UK

JAZY K OV é O K I E N K O

nové slová v slovenčine
(v súčasnosti syntax), fyzikálny termín váha
(v súčasnosti hmotnosť). Tak ako zastarávanie lexiky, aj neologizácia je prirodzeným
prejavom dynamiky slovenčiny ako moderného jazyka. Hoci typickými reprezentantmi
nových slov v súčasnej slovenčine sú hlavne
anglicizmy (e-shop, wellness a spa, wellcome
drink, raut, fake, peoplemeter), ktoré vyvolávajú kontroverzné postoje používateľov, pri
inovácii jazyka hojne čerpáme i z vlastných
zdrojov, porovnajme napríklad rýdzo slovenské výrazy ako zlatokopka, časová opona,
vychytávka, sociálne siete, dlhová brzda, ale
i euroval či herná konzola. Hoci tieto výrazy
využívajú domáce (či do veľkej miery zdomácnené) formy, aj tu ide vo viacerých prípadoch
o anglicizmy (herná konzola ako doslovný
preklad anglického game console, sociálna
sieť ako kalk k anglickému social network).
Za pomerne novú reáliu v našom kontexte
možno považovať takzvané darčekové poukážky, teda kupóny v istej hodnote vydávané
majiteľmi obchodov, ktoré môže obdarovaný
v predpísanej lehote vymeniť za tovar či služby v cene poukážky. Použité výrazy kupón či

poukážka sa v poslednom období dostávajú
do úzadia v konkurencii s novším anglicizmom
voucher, ktorý sa v priebehu posledného roka
ujal ako slovo s príznakom modernosti. Výraz voucher sa rozšíril hlavne cez prostredie
internetu, kde cez rôzne zľavové portály môžeme on-line nakupovať napríklad relaxačné
či gurmánske zážitky (menu v reštaurácii, kozmetické ošetrenie, masáže či víkendové pobyty zahŕňajúce komplex služieb), ale i menej
štandardné služby ako laserovú operáciu očí
či umytie automobilu. Stúpajúca obľúbenosť
tejto nákupnej a darčekovej praxe a zrejme i
exkluzivita slova voucher zapríčiňujú, že výrazom voucher začínajú obchodníci všeobecne
označovať darčekové kupóny a poukážky rôzneho druhu. Čas ukáže, či sa stane toto slovo
stabilnou súčasťou slovenčiny, alebo ide len
o ďalší módny, ale efemérny výraz, ktorý stratí
príznak exkluzívnosti, a tým aj opodstatnenie
používania a miesto v jazyku.
Hoci výkladové slovníky, ktoré máme k dispozícii, teda Krátky slovník slovenského jazyka a novší Slovník súčasného slovenského
jazyka, majú ambíciu označovať lexiku s prí-

znakom starnutia kvalifikátormi ako zastarávajúci, zastaraný, archaizmus (slovo, ktoré už
nepoužíva ani najstaršia generácia, napr. vakácie v zmysle prázdniny), historizmus (slovo,
ktoré pomenováva už v súčasnosti neexistujúci objekt, napr. seniorát s významov dedičného práva najstaršieho syna za feudalizmu),
dynamika súčasného jazyka je ďaleko v predstihu. Napríklad pri slovách ako homoľa (vo
význame kopcovitý útvar), záhrenie (miesto
pod šatami na prsiach), načim (treba: napríklad načim priložiť do pece), nie je v slovníku
signalizovaná ich zastaranosť či archaickosť,
súčasní školáci a ich rodičia však tieto slová
ťažko vnímajú ako „súčasné“, prípadne ich
dokonca nepoznajú. Na druhej strane nové
slová jednak nie sú v slovníku zvlášť označené, jednak nie sú systematicky zaznamenávané. Uvedomelý používateľ jazyka sa teda pri
vhodnom uplatňovaní slov s rôznymi príznakmi
môže a má opierať hlavne o svoj jazykový cit.
Mgr. Alena Bohunická, PhD.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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Úspech, ktorý bolí...
V dňoch 15. až 18. 11. 2012 sa uskutočnilo v Ríme XII. medzinárodné športové stretnutie 43 univerzít z celej Európy
pod názvom EUROROMA 2012. Záštitu
nad akciou, na ktorej sa zúčastnilo 1500
študentov z 35 krajín, prevzala Univerzita
degli Studi Roma Tre. Súčasťou 118-členného družstva Univerzity Komenského boli
študenti FMFI, FM, PriF, PraF, FaF, FiF, FSEV
a najpočetnejšie bola zastúpená FTVŠ
UK (29 študentov). Študenti FTVŠ UK boli
prvýkrát účastníkmi podujatia v roku 2010,
vtedy v Miláne pod názvom EUROMILÁNO
2010. Práve vďaka FTVŠ obsadila Univerzita Komenského v rokoch 2010 a 2011
celkové prvé miesto v hodnotení univerzít
z celej Európy, čo je významný medzinárodný kredit pre Slovensko.
Na EURORÍM 2012 odchádzali študenti
UK s očakávaním pozitívnych športových,
kultúrnych a priateľských zážitkov, no najmä
s túžbou a odhodlaním obsadiť prvé miesto
po tretíkrát, a tým získať putovný pohár po
dujatia pre UK nastálo. Zrejme by tomu tak aj
bolo, keby sa športové podujatie EURORÍM
2012 nestalo dejiskom udalostí, kde sa nerešpektovali pravidlá fair play, kde sa porušovali hygienické a bezpečnostné normy, kde
boli ohrozené práva a slobody, ako aj zdravie,
bezpečnosť, dokonca životy účastníkov.
Študenti boli ubytovaní v nevyhovujúcich
hygienických podmienkach, v telocvični spal
dvojnásobok ľudí, ako bola jej kapacita, boli
bez teplej vody a elektriny, v zime a na noc
zamknutí (predstavte si, čo by sa stalo, keby
vypukol požiar – nemali možnosť úniku!!!),
resp. spali v stane, kde bolo 6 stupňov a
všetci ochoreli. Zaplatenú stravu nedostali
v plnom rozsahu a bola nekvalitná. Napriek
tomu, že si študenti stravu a ubytovanie platili
z vlastných zdrojov, boli hladní, smädní, nemali možnosť oddychu, ani možnosti podať
akúkoľvek sťažnosť na nekorektnosť pri rozhodovaní jednotlivých súťaží. Každý si môže
prečítať vulgárne a nedôstojné vyjadrenia
hlavného organizátora Alberta Tanghettiho na
sociálnej sieti na adresu Slovákov a okolitých
krajín.
Súťažné pravidlá sa menili v priebehu súťaží a dokonca ani v rámci jedného športu
neboli jednotné. Konečné výsledky súťaží sa
zmenili niekoľko hodín po oficiálnom vyhlásení výsledkov bez podania vysvetlenia a akéhokoľvek upovedomenia.
V konkurencii 43 univerzít obsadila nakoniec Univerzita Komenského 2. miesto tesne
za pražskou univerzitou ČVUT. O medailové
priečky Univerzity Komenského sa so ziskom
dvoch zlatých medailí zaslúžili družstvá cheerleaders dance a futsalu žien. Striebro vybojo-

Víťazné družstvo cheerleaders dance

vali družstvá žien vo volejbale a basketbale.
Bronz získalo zmiešané družstvo atlétov. K
bodovému zisku prispelo družstvo futsalistov, ktoré sa umiestnilo na štvrtej priečke a
ôsme miesto basketbalistov (aj to iba preto, že vinou organizátorov neprišli na svoje
zápasy včas). Práve body z týchto zápasov
chýbali k presvedčivému opätovnému víťazstvu UK.
Študenti UK odchádzali z Ríma sklamaní
a rozčarovaní, plní negatívnych skúseností,
ako v žiadnom prípade nemá organizácia
športového podujatia a ľudská komunikácia
vyzerať.
Za práva študentov Univerzity Komenského sa postavili vedúci výprav FTVŠ UK
a s podporou a pomocou prof. PhDr. Eleny

Streškovej, PhD., podali oficiálne sťažnosti
adresované kompetentným na Slovensku aj
v Ríme.
Vďaka, či už za finančnú pomoc alebo inú
podporu účasti na podujatí, patrí rektorovi
UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD., dekanom zúčastnených fakúlt, vedúcim družstiev a všetkým, ktorí sa na príprave športovcov podieľali. Vďaka za skvelú reprezentáciu
Univerzity Komenského v Bratislave patrí
predovšetkým študentom, ktorí i napriek
nepriazni získali významné úspechy, ako aj
ich učiteľom, ktorí pri nich stáli v dobrom aj
v zlom.
Mgr. Kristína Hižnayová, PhD.,
účastníčka výpravy FTVŠ UK

k a r ik a t ú r a

Anton Lednický, FTVŠ UK
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Knight’s Cross of the Republic of Poland
to Professor Martina Homza
Prof. Martin Homza from the Department of
Slovak History of Comenius University (CU) received the Knight’s Cross for his merits from the
Republic of Poland on 11 December 2012. He
was granted for his work in the area of common
Polish-Slovak history. Pg 3
Professor Miroslav Urban Awarded
On 1 January 2013, the President of the
Slovak Republic, Ivan Gašparovič, awarded 20
personalities in fields of science, education, art
and sport. Prof. Miroslav Urban from the Faculty
of Natural Sciences of CU was awarded by the
Order of Ľudovít Štúr’s of the 2nd Class for his
achievements in areas of theoretical chemistry
and development of university education in Slovakia. Pg 3
CU Is in EPLO
CU became a member of an important international non-profit organization called the European Public Law Organisation (EPLO). Its membership will bring more intense cooperation in a form
of common conferences, lectures and summer
schools. Pg 3
From the Rector’s Program
- The Rector of CU, Prof. Karol Mičieta,
hosted the Ambassador of the Arab Republic of
Egypt, Ihab Talaat Nasr, on 14 December.
- The Rector welcomed professors and managers of CU on festive Christmas concert in the
Assembly Hall on 19 December. Pg 4
Slovak Student Personality
Eleven talented and exceptional young people received a prestigious award called the Slovak Student Personality on 4 December. Matúš
Hyžný from the Faculty of Natural Sciences of
CU was among awarded in a category of natural
sciences and chemistry. Pg 5
Students’ Works Exhibition
During 11 December 2012 - 31 January 2013,
a selection of students’ works following a topic of
the New Year Graphic Card was exhibited in the
historical building of CU. Pg 5
Vice-Rector of CU in the Supervisory
Board of the SAAIC
The Vice-Rector for international relations
of CU, Professor Ľudomír Šlahor, was elected
into the Supervisory Board of the Slovak Academic Association for International Cooperation
(SAAIC) on 17 December for the period of 2013
– 2016. Pg 5
Briefly
- The Faculty of Management of CU succeeded again in an evaluation called EDUNIVERSAL
and still belongs among the TOP 1000 business schools worldwide. The Faculty once more
got into a category of the Excellent Business
Schools as the best faculty in Slovakia.
- On 7 December, the Faculty of Physical Education and Sports of CU hosted the 2nd annual
of St. Nicolaus Golf Tournament in the Academic
Golf Centre.

- A folk group, GYMNIK, based in the Faculty
of Physical Education and Sports of CU performed for Christmas in Bratislava on 20 December Pg 5
International Legal English Certificates
also at CU
Successful graduates received renowned
diplomas of the International Legal English
Certificate (ILEC) in the Centre of Professional
Certification of the Faculty of Law of CU on 28
November. Certified people have a vocabulary
needed for work in international institutions or
lawyers’ offices. Pg 6
E.MA Program
A European Master’s Programme in Human
Rights and Democratisation (E.MA) can be studied also at CU. Graduates are ready for work
in human rights and democracy development
spheres. Pg 6
Bratislava Medical Journal
The Minister of Culture of the SR awarded
the Bratislava Medical Journal (BMJ) with a certificate confirming the magazine a cultural and
scientific heritage of the Slovak Republic. BMJ’s
representatives dedicated to the Rector of CU
90 volumes of the Journal in an electronic version. Pg 7
45 Years of Patopsychology
The Department of Psychology and Patopsychology of CU organized an international conference on 45-year long history of the field
“patopsychology” in Slovakia. The conference
talked about new trends in the field, patopsychology in a context of other sciences and patopsychology in education. Pg 12
Crisis of Pedagogy?
The Faculty of Education of CU organized a
conference named “Crisis of Pedagogy?” on 5
December. Specialists talked about relations between a child and a teacher, educational methods or education process. Pg 12
The Oldest School of Journalism Celebrates 60 Years
The Department of Journalism of CU celebrated its 60th anniversary. The celebration included
a conference which summed up the history of
the school and a trend of current journalism.
The students prepared a book of interviews with
graduates and organized an informal celebration.
Pg 13
Defects of Behaviour
The Faculty of Education of CU was one of the
organizers of a conference on defects of behaviour as a social and education phenomenon on
28 and 29 November. Pg 13
Phenomenon of Cultural Heritage in Society
A conference on cultural heritage took place
in the Faculty of Arts of CU during 13 and 15 November. The conference opened topics such as
museum phenomenon since 19th century, digitalisation of cultural heritage, museum presentation
or archival science and library science. Pg 14

Crime – Law and Criminology Aspects
A conference with this title took place in the
Faculty of Law of CU on 15 November. The conference raised topics: crime within criminal law
and criminological/criminal aspects of a crime.
Pg 14
Lifestyle Is a Significant Modulator of Our
Health
Specialists from Slovakia and Austria presented their research in a conference named
Lifestyle, Oxidative Stress and Diabetes Mellitus
which took place on 8 and 9 November. Professor Wagner presented an interesting knowledge
that eating vegetables with oils helps patients
with diabetes. Pg 15
St. Nicolaus for Compatriots
The Centre for Continuing Education of CU organized a trip for compatriots from Serbia, Romania, Croatia, Ukraine, Hungary and Poland. They
came on 5 December and experienced several
of our traditions including St. Nicolaus Day – 6
December. Pg 18
CU Taught in Serbia
The Centre for Continuing Education of CU
held a seminar for Slovak teachers in Serbia during 30 November – 1 December. Lectors taught
about human resources, teachers’ valuation and
projects creation. Pg 18
IT Students to Represent CU in Petersburg
Students – Tomáš Belan, Vladimír Boža a Peter Fulla, from the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU won a regional round in
a competition in programming which took place
in Krakow during 16 and 18 November. They will
continue to a world round in Petersburg in June.
Pg 21
Pharmacy Students in Bulgaria
Students of the Faculty of Pharmacy of CU attended a trip to the capital city of Bulgaria, Sofia,
during 24 and 28 November. They visited a Pharmacy Faculty and prepared several medicine
forms. Pg 22
Zuzana and Martin – Most Common
Names at CU
Zuzana, Katarína and Veronika are most common girl names at CU. There is 959 Zuzanas
studying at University. You can find Martin (683),
Michal (615) and Peter (594) among most common boy names. Pg 22
Ball for Law Students
A traditional ball for law students from CU took
place in Bratislava on 16 November. There were
several DJs and Slovak bands like Polemic or
The Chrobáky performing. Pg 23
Do You Know AIESEC?
AIESEC is an international student organization which helps evolving students’ talents. Members learn how to be a leader. They can attend
a scholarship in fields like management, marketing, human resources, finance or sales. Pg 23
MJ, LM
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19.00

19.00

7. 2. days
Perfect
Liz Lochhead /

– romantická komédia
Liz Lochhead /
réžia /
účinkujú

7. 2. days
Perfect
– romantická komédia
Liz Lochhead /
réžia /
účinkujú

štvrtok

19.00
štvrtok

19.00

– romantická komédia
réžia /
účinkujú

d

l

9. 2.

sobota

19.00

9. 2.
RENT

Jonathan Larson /

sobota

19.00
– kultový broadwayský muzikál
Jonathan Larson /
sobota

9. 2.
RENT

19.00
– kultový broadwayský muzikál
Jonathan Larson /

RENT

o

– kultový broadwayský muzikál

a

r

e

n

Foto: Roman Skyba

19.00

Kto je Sylvia? štvrtok
14. 2.alebo
Koza
19.00
Kto
je
Sylvia?
Edward Albee /
– čierna komédia
Koza alebo
Kto je Sylvia? utorok

12. 2.po
Ráno
Hráme v LOFT ARÉNA

štvrtok

Perfect days

– kapitalizmus

2. i vštvrtok a
w 19.00 . 14.
d
19.00
Organizované predstavenie

Peter Quilter /
12.
Ráno2.po

7. 2.

Agatha Christie /
19.
Bod2.
nula

21. 2.
Boh
masakra
– komédia najhranejšej
Yasmina
/
súčasnejReza
autorky

Boh masakra

predstavenie
predstavenie
predstavenie
s titulkamis titulkamis titulkami
pre sluchovo
pre sluchovo
pre sluchovo
postihnutÝch
postihnutÝch
postihnutÝch

– komédia najhranejšej
Yasmina
/
súčasnejReza
autorky

štvrtok

19.00

– komédia najhranejšej
pondelok
súčasnej autorky

25. 2.

Jonathan Larson /
25.
2.
RENT

19.00

pondelok

19.00
– kultový broadwayský muzikál
Jonathan Larson /
pondelok

25. 2.
RENT

19.00
– kultový broadwayský muzikál
Jonathan Larson /

RENT

– kultový broadwayský muzikál

pondelok

19.00
– príbeh, na ktorý by Slovensko
Viliam
Klimáček
/
najradšej
zabudlo
pondelok

11. 2.
Holokaust

19.00
– príbeh, na ktorý by Slovensko
Viliam
Klimáček
/
najradšej
zabudlo

Holokaust

– príbeh, na ktorý by Slovensko
sobota

16.
2.zabudlo
anajradšej
. s
16. 2.
Rigoletto
Guiseppe Verdi

k

18.45
sobota

Rigoletto

– priamy prenos predstavenia z

Metropolitnej
Yorku
20.
2. opery v Newstreda

Hráme v LOFT ARÉNA

19.00

20. 2.luxus!
Hurá,
Hráme v LOFT ARÉNA

19.00

A. Totiková, M. Baláž a kol.streda
/

utorok

alebo
Tie roky 90-te
A. Totiková, M. Baláž a kol. /

20. 2.luxus!
Hurá,

streda
– hravá komédia o snoch blízkej
minulosti
19.00
Hráme v LOFT ARÉNA

alebo
Tie roky 90-te
A. Totiková, M. Baláž a kol. /

– konečne poriadna detektívka!
Agatha Christie /

– hravá komédia o snoch blízkej
minulosti

Bod nula

Hurá, luxus!

účinkujú

alebo Tie roky 90-te

– konečne poriadna detektívka!
piatok

sobota
– hravá 2.
komédia o snoch blízkej
23.
minulosti

19.00

19.00

štvrtok
22.
2.apo d l piatok
w21.
w . d
i
v
o
Bohw2.
masakra
Ráno
19.00
19.00
Hráme v LOFT ARÉNA
Yasmina Reza /

19.00

18.45
– priamy prenos predstavenia z
Guiseppe
Verdiopery v New Yorku
Metropolitnej

19. 2.
Bod
nula

Hráme v LOFT ARÉNA

11. 2.
Holokaust
Viliam Klimáček /

16. 2.
Rigoletto

19.00
– konečne poriadna detektívka!
Agatha Christie /
utorok
účinkujú
19.00

22.
2.
účinkujú

pondelok

18.45
– priamy prenos predstavenia z
Guiseppe
Verdi
Metropolitnej opery v Newsobota
Yorku

Edward Albee /
– čierna komédia
Organizované predstavenie

19.
– čierna2.
komédia

11. 2.

23.
a r 2.
e n a . s19.00k
Holokaust

Peter Quilter /

Viliam Klimáček /

– sex, láska,
Peter
Quilter
rodina
- bez/facebooku piatok

– príbeh, na ktorý by Slovensko
Viliam
Klimáček
/
najradšej
zabudlo
sobota

22. 2.po
Ráno

Hráme v LOFT ARÉNA
– sex, láska,
Peter
Quilter
rodina
- bez/facebooku

23. 2.
Holokaust

19.00

19.00
– príbeh, na ktorý by Slovensko
Viliam
Klimáček
/
najradšej zabudlo

Ráno po

Holokaust

– sex, láska,
rodina - bez facebooku utorok

26. 2.

Jonathan Larson /
26.
2.
RENT

sobota

– príbeh, na ktorý by Slovensko
streda

najradšej
27.
2.zabudlo

19.00

27. 2.
RENT

Jonathan Larson /

utorok

19.00
– kultový broadwayský muzikál
Jonathan Larson /
utorok

19.00
streda

19.00
– kultový broadwayský muzikál
Jonathan Larson /
streda

26. 2.
RENT

27. 2.
RENT

19.00
– kultový broadwayský muzikál
Jonathan Larson /

19.00
– kultový broadwayský muzikál
Jonathan Larson /

RENT

RENT

– kultový broadwayský muzikál

– kultový broadwayský muzikál

9., 25., 26., 27. februára o 19:00

