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U
niverzitné vzdelanie bolo v 
stredoveku výsadou malej 
skupiny ľudí. Táto úzka sku-
pina vzdelancov však doká-

zala vytvoriť veľké a trváce duchovné 
hodnoty. Vzdelanie sa v priebehu dejín 
postupne stávalo vecou čoraz širších 
vrstiev. Dnes je možnosť študovať na 
vysokej škole všeobecná. Získané vzde-
lanie je dôležitým predpokladom, ktorý 
umožňuje človeku uplatniť sa v moder-
nej spoločnosti. Štatistiky jasne ukazujú, 
že podiel trvalo bývajúcich obyvateľov 

Slovenska s najvyšším ukončeným vysokoškolským vzdelaním, či 
už bakalárskym, magisterským, inžinierskym, doktorským a dok-
torandským, sa zvýšil zo 7,8 % (423 324) v roku 2001 na 13,8 % 
(747 968) v roku 2011. Čím väčšmi sa vzdelanie stáva samozrej-
mosťou, tým naliehavejšie vystupujú otázky o jeho kvalite. To súvisí 
s otázkou kvality pedagógov a študentov. Veľké množstvo študen-
tov prichádza zo stredných škôl slabšie pripravených a na univer-
zite už nie je dosť času vysvetľovať im chýbajúce základy. Navyše, 
mnohých nemotivuje skutočný záujem študovať, ale iba dosiahnuť 
vysokoškolský diplom. Rozdelenie štúdia na bakalárske a magis-
terské sťažuje prácu, pridáva byrokraciu a berie čas, potrebný 
na hlbšie štúdium. To všetko veľmi sťažuje prácu pedagógov, núti 
ich ku kompromisom, ktoré by inak nerobili. Od vysokoškolských 
pedagógov sa očakávajú popri ich pedagogickom pôsobení ve-
decké aktivity, pričom ich práca nie je dostatočne ohodnotená. 
   V súčasnosti sa veľa diskutuje o kvalite vysokých škôl. Aj pre-
to sa podporuje duch súťaživosti a konkurencia. V zápase o 
získanie čoraz vzácnejších študentov sa však môže znižovať 
ich úroveň. Neexistujú rovnako kvalitné vysoké školy. Preto sa 
hľadajú kritériá, ktoré by objektivizovali rebríček kvality. Kvali-
ta vysokej školy sa zvykne hodnotiť podľa tabuľkových kritérií, 
kde sa zaraďujú publikačné výstupy, citácie a úspešné grantové 
projekty. Je to správne, aj keď vonkajším meraním sa nevystihu-
je nesmierne množstvo vynaloženej práce jednotlivcov a tímov. 
Podmienkou, aby vysoká škola dosiahla čo najvyššiu efektivitu a 
výkon, je teda osobné ľudské nasadenie a samozrejme vhodné 
podmienky pre tvorbu. Tu sa väčšinou opäť zvykne myslieť na 
vonkajšie ukazovatele: dostatočný počet kvalifikovaných ľudí, 
materiálne podmienky a technickú vybavenosť. Pri honbe za 
zvyšovaním výkonov sa však neberie do úvahy to, čo sa nedá 
„merať a strihať“, ale čo je najpodstatnejšie. Sú to vzťahy medzi 
ľuďmi, kultúra týchto vzťahov a celková atmosféra na pracovis-
kách. Pracovať a podávať výkony v nepriaznivom ovzduší, ne-
raz nedôvery a intríg, je ťažké. Preto si myslím, že zvyšovanie 
výkonov a kvality vonkajších ukazovateľov vysokej školy závisí 
práve od skrytej a prakticky nemerateľnej vnútornej kvality, od 
hodnotového rebríčka tých, ktorí na nej pracujú. Pritom platí, že 
odborná kvalifikácia ešte nie je zárukou morálnych kvalít. Keď sa 
na pracovisku zídu tvoriví, hodnotovo orientovaní ľudia a vytvo-
ria atmosféru dôvery, má to priaznivý vplyv na ich výkony, aj na 
študentov. Chceme vychovať dobrých študentov, ktorí po absol-
vovaní štúdia obohatia našu spoločnosť vo všetkých rozmeroch. 
Preto im treba byť osobnostným, morálnym a odborným vzorom, 
podnietiť ich zápal pre poznanie, vzbudiť v nich stavovskú hr-
dosť a presvedčiť ich, že štúdium je viac ako osvojenie poznat-
kov, že je súčasťou životnej cesty osobného zdokonaľovania.  
        Vysoké školy, ich život a dosahované výsledky, sú neoddeliteľnou 
súčasťou našej kultúry. Sú formačným prostredím a liahňou budúcej 
slovenskej inteligencie. Preto by najmä naša alma mater studiorum 
– Univerzita Komenského – mala ísť aj v tomto smere príkladom.  

 
                                   prof. phdr. róbert Letz, phd., pdF uk
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Poznámka	k	titulnej	strane:

Univerzita Komenského eviduje 238 študentov so zdravotným 
znevýhodnením. Práve pre nich sú určené služby Centra podpo-
ry študentov so špecifickými potrebami UK. Na snímke Natália 
Turčinová, študentka 3. ročníka Prírodovedeckej fakulty UK. Viac 
na strane 7. Foto: Vladimír Kuric
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Americký	prezident	vyznamenal	slovenského	vedca	 
profesora	Jána	Vilčeka

    Americký prezident Barack Obama dňa 1. 2. 2013 na slávnosti  
v Bielom dome odovzdal slovenskému rodákovi prof. MUDr. Jánovi 
T. Vilčekovi, CSc., najvyššie americké ocenenie za vedu a technoló-
giu – Národnú medailu za technológiu a inováciu (National Medal 
of Technology and Innovation). Prezident už v úvodnom príhovore 
vysoko vyzdvihol prácu a prínos prof. Vilčeka osobitne v súvislosti 
s potrebou udržať „ducha inovácie“ vo vede. Profesor Vilček patrí 
medzi popredné svetové kapacity v oblasti imunologického a mikro-
biologického výskumu. 

     Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák v súvislosti s ocene-
ním zaslal Vilčekovi gratulačný list. Prof. Vilček už roku 2010 získal v 
Bratislave ocenenie Vyslanec dobrej vôle (Goodwill Envoy), určené 
pre úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí pôsobia v zahraničí a vý-
nimočným spôsobom tam reprezentujú SR.
   Ján T. Vilček sa narodil 17. 6. 1933 v Bratislave. Jeho rodina 
bola počas holokaustu prenasledovaná. Po vojne vyštudoval Lekár-
sku fakultu UK v Bratislave, kde promoval roku 1957. Vedeckú hod-
nosť kandidáta lekárskych vied obhájil roku 1962 na Virologickom 
ústave SAV. Roku 1964 spolu s manželkou emigrovali do USA, kde 
začal pracovať na Lekárskej fakulte New York University. Výskumná 
práca Dr. Vilčeka sa sústredila na výskum interferónu a ďalších pro-
teínov, ktoré zvyšovali obranyschopnosť organizmu proti nádorovým 
ochoreniam a infekciám. Jeho výskumná práca napokon viedla k 
vývoju nového preparátu Remicade (Infliximab), ktorý sa používa v 
biologickej liečbe reumatoidnej artritídy, ankylozujúcej spondylitídy, 
psoriatickej artritídy, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Ide 
o podstatný objav, ktorý mal významný dopad na liečenie zápalo-
vých reumatických chorôb, ktoré môžu skrátiť život pacienta až o 
desiatky rokov. Objav Dr. Vilčeka a jeho kolegov sa zapísal zlatými 
písmenami do histórie medicíny, pretože pomocou cielenej terapie 
proti tumor nekrotizujúcemu faktoru sa môže potlačiť aktivita a pro-
gresia choroby a zlepšiť kvalita života pacientov.
     Dr. Vilček publikoval viac ako 350 zásadných vedeckých prác 
v medzinárodných časopisoch, je členom redakčných rád mnohých 
prestížnych časopisov a čestným členom viacerých medzinárodných 
spoločností. Je držiteľom 30 patentov v USA. Roku 2000 Dr. Vilček 
s manželkou Maricou založili Nadáciu „Vilcek Foundation“, kto-
rej hlavným poslaním je zvýšiť povedomie americkej spoločnosti o 
dôležitých príspevkoch vedcov a umelcov, ktorí imigrovali do USA. 

Dr. Vilček venoval väčšinu svojich príjmov z predaja lieku Remica-
de lekárskej fakulte New York University, pričom hodnota jeho daru 
sa odhaduje na 105 miliónov dolárov. Lekárska fakulta New York 
University ocenila roku 2005 jeho životnú vedeckú cestu Medailou 
Alberta Gallatina. 
     Dr. Vilček udržiava kontakty aj so svojou alma mater. Je členom 
redakčnej rady časopisu Slovenskej reumatologickej spoločnosti 
Rheumatologia, kam pravidelne prispieva.

pre našu univerzita spracoval doc. m. bernadič, LF uk

Docentka	Oľga	Červeňová	 
držiteľkou	 

Krištáľového	krídla	2012
    Desať osobností slovenskej vedy, hospodárstva, medicíny, ume-
nia a športu si v nedeľu 27. januára 2013 prevzalo v Slovenskom 
národnom divadle ocenenie Krištáľové krídlo 2012. O nových drži-
teľoch rozhodla veľká porota, nominovaných bolo 28 osobností a 
kolektívov.

     V kategórii medicína a veda si toto prestížne ocenenie prevzala 
doc. Oľga Červeňová z Lekárskej fakulty UK, ktorá patrí medzi naj-
významnejšie osobnosti slovenskej pediatrie. Venuje sa problematike 
skríningu vrodených chýb obličiek a močových ciest u novoroden-
cov. Jej práca viedla k zavedeniu včasnej modernej diagnostiky, čím 
prispela k záchrane zdravia a kvality života mnohých detí.
    Medzi ocenenými nechýbajú ani ďalšie významné osobnosti, 
ktoré sú absolventmi Univerzity Komenského v Bratislave. Digitali-
zátor slovenskej literatúry Timotej Kubiš (absolvent Pedagogickej 
fakulty UK) získal ocenenie v kategórii publicita a literatúra. Jeho 
zásluhou bol vydaný 137 rokov starý rukopis Jonáša Záborského 
Dejiny kráľovstva Uhorského od počiatkov do časov Žigmundových. 
     Mimoriadnu cenu získal Peter Kresánek (absolvent Filozofickej 
fakulty UK), ktorý vytvoril publikáciu Slovensko – Ilustrovaná ency-
klopédia pamiatok. Dielo obsahuje viac ako 1100 hesiel a 6000 
fotografií s popismi.

ak
Foto: pavol bohunický
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11. 1. 
– Rektor UK prijal pozvanie predsedu Slo-
venskej akadémie vied Jaromíra Pastoreka 
na Novoročný koncert SAV v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

16. 1. 
– Zúčastnil sa na konferencii pod názvom 
„20 rokov samostatnej Slovenskej republiky 
– jedinečnosť a diskontinuita historického 
vývoja“, ktorú organizoval Historický ústav 
SAV v spolupráci s Paneurópskou vysokou 
školou.

– Prijal pozvanie vedúceho Zastúpenia EK 
v SR Dušana Chreneka na spoločný pra-
covný obed pri príležitosti návštevy hlavnej 

poradkyne Európskej komisie pre vedu pani 
Anne Glover na Slovensku.

21. 1. 
– Stretol sa s ministrom školstva SR kvôli 
problematike realizácie projektu Univerzitný 
vedecký park UK.

23. 1. 
– Zúčastnil sa na kolektívnom jednaní so 
zástupcami Rady predsedov odborových 
organizácií Univerzity Komenského  
v Bratislave.

– Prijal pozvanie na recepciu veľvyslanec-
tiev Francúzska a Nemecka pri príležitosti 
50. výročia podpisu Elyzejskej zmluvy.

29. 1.
 – Zúčastnil sa na stretnutí na tému „Mož-
nosti efektívnej podpory Bratislavského 
kraja v rámci Partnerskej dohody SR na 
roky 2014 – 2020“ pod vedením štátneho 
tajomníka MZVaEZ SR Petra Javorčíka.

30. 1. 
– Prijal pozvanie na slávnostné zasad-
nutie Vedeckej rady Univerzity Karlovej 
v Prahe pri príležitosti udelenia čestného 
titulu doctor honoris causa prof. Erlingovi 
Norrbymu, M.D., PhD., ktorý patrí medzi 
najvýznamnejších virológov súčasnosti.

mgr. daniela magalová,  
kancelária rektora uk

Minister	školstva	SR	 
odpovedal	na	vyhlásenie	 
senátu	o	financovaní	 

výskumu
      Akademický senát UK (AS UK) sa posledný raz v roku 2012 stre-
tol 12. decembra. Na zasadnutí najprv venoval pozornosť správe 
mandátovej komisie o aktuálnom zložení AS UK a prijal informáciu o 
zmenách vo vedení AS FiF UK a o termínoch doplnenia jej zástupcov 
v AS UK. 
      Predseda AS UK informoval prítomných, že minister školstva 
SR poslal AS UK list ako reakciu na Vyhlásenie AS UK k situácii vo 
financovaní výskumu a vývoja v Slovenskej republike, ktorý v plnom 
znení kancelária AS UK poslala členom AS UK. Predseda zdôraznil, 
že uvedenú výzvu odoslal deň po prijatí, tak ako mu bolo uložené 
uznesením. Konštatoval, že reakcia na výzvu od AS verejných a štát-
nych vysokých škôl v SR bola vysoko pozitívna a súhlasná. Diskusia 
poukázala na to, že minimálnym prínosom výzvy bolo vyhlásenie 
všeobecnej výzvy APPV. 
      V ďalšom rokovaní sa AS UK venoval príprave Správy o činnosti 
AS UK, ktorá bude venovať viac ako v minulosti pozornosť práci 
komisií senátu a podnetom zo strany členov akademickej obce UK.
      AS UK ďalej rokoval o návrhu rektora o navrhovaných perso-
nálnych zmenách v UK Veda, s. r. o. Vzal na vedomie informáciu, 
že doc. PhDr. František Gahér, CSc., sa ku dňu 28. 11. 2012 vzdal 
funkcie konateľa tejto spoločnosti. Senát tajným hlasovaním schvá-
lil vymenovanie prorektorky prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD., za 
konateľkou UK Veda, s. r. o. Ďalej schválil návrh na odvolanie doc. 
PhDr. Jána Rybára, PhD., ktorý už nie je členom AS UK, z funkcie 
člena dozornej rady a návrh na menovanie doc. PhDr. Františka Ga-
héra, CSc., za člena dozornej rady UK Veda, s. r. o. 
       AS UK schválil 14 žiadostí o prenájom, návrh na zriadenie 
vecného bremena na pozemku v Karlovej Vsi a vyslovil súhlas s pre-
dajom nehnuteľností pozemkov v Martine.

nunu

Novým	dekanom	 
Farmaceutickej	fakulty	UK	

bude	docent	Mučaji
     Dňa 30. januára 2013 sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutočnili 
voľby kandidáta na dekana FaF UK. Kandidatúru prijali súčasný de-
kan FaF UK prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., ďalej doc. PharmDr. 
Pavel Mučaji, PhD., doc. RNDr. Ingrid Pauliková, CSc., a doc. RNDr. 
Marián Žabka, CSc. Vo voľbách uspel v 3. kole doc. PharmDr. Pavel 
Mučaji, PhD., ktorý získal 14 hlasov z 20 prítomných členov Akade-
mického senátu FaF UK.

     Docent Pavel Mučaji je súčasným prodekanom FaF UK pre vý-
chovno-vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium. Narodil sa  
v roku 1968. V roku 1993 vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univer-
zity Komenského, kde v roku 1997 absolvoval dizertáciu v odbore 
farmakognózia (PhD.), v roku 1999 rigorózne konanie (PharmDr.)  
a v roku 2004 sa v odbore farmakognózia habilitoval. V roku 2012 

úspešne prebehlo inaugu-
račné konanie v odbore 
farmakognózia. A po vy-
menovaní prezidentom 
SR sa stane profesorom. 
Pôsobí na Katedre far-
makognózie a botaniky 
FaF UK.
     Dekanom sa stane po 
vymenovaní rektorom UK 
na návrh Akademického 
senátu FaF UK. Funkčné 
obdobie dekana FaF UK 
bude 1. 3. 2013 – 28. 2. 
2017.
     Nového dekana pred-
stavíme v nasledujúcom 
čísle časopisu Naša uni-
verzita.

Lm
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    Dielo Interná medicína od Jána Gvozd-
jáka, Marcela Babála, Viliama Badu a kol. 
bolo vlani najpožičiavanejším knižným titu-
lom na Univerzite Komenského v Bratislave 
(UK). Študenti UK si ju vypožičali spolu 910-
krát. 

   Druhým najpožičiavanejším titulom je 
učebnica pre lekárske fakulty od autorského 
kolektívu pod vedením Vladimíra Balaša – 
Špeciálna chirurgia. Vlani si ju vy-
požičalo 667 záujemcov. 
Tretia priečka patrí dielu 
Radomíra Čiháka a Mi-
lana Meda – Anatomie 
2: Splanchnologia (vy-
požičaná 446-krát). 
„Skutočnosť, že tromi 
najpožičiavanejšími 
knihami sú lekárs-
ke tituly, je nespor-
ne ovplyvnená i 
počtom multipli-
kátov z daných 
titulov, ktoré 
sú vo fonde 
knižníc na 
oboch le-
k á r s k y c h 
fakultách našej uni-
verzity v Bratislave a v Mar-
tine,“ uviedla riaditeľka Akademickej 
knižnice UK PhDr. Daniela Gondová.
     Na ostatných fakultách UK sú „top-tituly“ 

požičiavané približne 100 a viackrát. „Po-
čet výpožičiek závisí od viacerých faktorov, 
akými sú napríklad aj dĺžka výpožičnej le-
hoty či počet študentov,“ dodáva riaditeľka 
Akademickej knižnice UK.
     Okrem výpožičiek klasických – tlačených 
– dokumentov je značný záujem i o tzv. e-
dokumenty, z ktorých sú najvyhľadávanejšie 
najmä záverečné práce v elektronickej for-
me; z celkového počtu výpožičiek predsta-
vujú 40 %. „Klasické tlačené dokumenty sa 
najviac požičiavajú na začiatku jednotlivých 

semestrov (september a február), zá-
verečné práce sa najviac 

využívajú v mesiacoch 
február až apríl,“ pribli-

žuje Daniela Gondová.
    Služby fakultných kniž-

níc UK využilo vlani 19 
948 registrovaných čita-

teľov, z toho bolo 17 643 
študentov. Knižnice UK evi-

dovali 748 919 výpožičiek. 
      Univerzita Komenského má 

vo svojom knižničnom fonde 1 
351 000 kníh. Fond sa priebež-

ne aktualizuje, ročne pribudne pri-
bližne 40 000 nových knižničných 

jednotiek a vyradí sa okolo 20 000 
neaktuálnych zastaraných alebo 

opotrebovaných dokumentov. 

ak

   Občianske združenie Domov použitých 
kníh zriadilo knižné miesto v priestore pri 
knižnici Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
UK na Bartókovej 8 v Bratislave. V knižnom 
regáli sú knihy rôznych žánrov pre študentov, 
pracovníkov fakulty, návštevníkov knižnice, ši-
rokú verejnosť. Návštevníci knižného miesta 
na EBF UK si knihy môžu vziať so sebou a 
nemusia ich vrátiť. Ide o zachrá-
nené knihy, ktoré združenie zhro-
mažďuje od darcov kníh.

    „Našou snahou je sprístupniť 
knihy každému čitateľovi, preto 
sa tešíme, že EBF UK poskytla 
priestor pre netradičné knižné 
miesto,“ uviedla Ľubica Szabóo-
vá Vysocká, jedna zo zaklada-
teľov občianskeho združenia. 
Dobrovoľníci zo združenia budú 
knižný regál dopĺňať zachráne-

nými knihami a čitateľská verejnosť môže vy-
užiť toto miesto aj na uloženie svojich nepo-
trebných kníh alebo kontaktovať združenie, 
pri záujme darovať väčšie množstvo kníh. 
    „Knihy sú zadarmo, za nevrátenie tých-
to kníh nehrozí upomienka, môžete do kníh 
písať, robiť si poznámky, obdarovať knihou 
niekoho blízkeho, použité knihy sú staršie i 

úplne nové, všet-
ky čitateľné,“ vy-
menúva výhody 
tejto netradičnej 
knižnice Ľ. Szabóo-
vá Vysocká. 
    Knižný regál 
Domova použitých 
kníh na Bartókovej 
8 je návštevníkom 
k dispozícii každý 
pracovný deň od 
8.00 do 18.00 

hod. K myšlienke knižného regálu na fakulte 
dekan Ľubomír Batka uviedol: „Tento projekt 
ukazuje, že knihy nevyšli z módy. Vždy sa 
nájdu ľudia, ktorí ich radi čítajú, zbierajú a 
iných nimi obdarúvajú. Verím, že takáto vý-
menná banka kníh bude hojne využívaná.“ 
Patronát nad knižným regálom prevezmú 
pracovníci knižnice EBF UK.
      Knihy nemusia zapadať prachom v do-
mácich knižniciach, plesnivieť na povalách 
– sú kultúrnou hodnotou a v prípade kníh 
z Domova použitých kníh, sú to knihy s pri-
danou hodnotou – rozhodli sa ich darovať 
ľudia a novými majiteľmi sú ďalší priatelia 
kníh.
      Kto chce darovať svoje knihy občian-
skemu združeniu, môže zavolať na Linku 
záchrany kníh 02/62318163 alebo napísať 
na knihy@knihyknihy.sk.

ing. Ľubica Szabóová vysocká,  
koordinátorka

Najpožičiavanejším	knižným	titulom	 
na	Univerzite	Komenského	je	Interná medicína

Nové	verejné	knižné	miesto	 
so	zachránenými	knihami

Najpožičiavanejšie	knižné	
tituly	ostatných	fakúlt	UK	 

v	roku	2012:
—  Farmaceutická fakulta UK: Liekové formy - učeb-

nica pre farmaceutické fakulty od Milana Chalabalu 
a kol.;
— Právnická fakulta UK: Obchodné právo autorov 

Pavla Kubíčka, Mojmíra Mamojku, Márie Patakyo-
vej;
— Filozofická fakulta UK: Školská pedagogika od 

Zity Baďuríkovej a kol.;
— Prírodovedecká fakulta UK: Príklady zo všeobec-

nej a anorganickej chémie od autorov Ľudmily Ulic-
kej a Ladislava Ulického;
— Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK: Cvi-

čenia z matematickej analýzy II, autori Zbyněk Ku-
báček a Ján Valášek;
— Fakulta telesnej výchovy a športu UK: Futbal. Teó-

ria a didaktika - vysokoškolská učebnica pre študen-
tov FTVŠ UK v Bratislave - autori Pavol Peráček, Zsolt 
Pakusza;
— Pedagogická fakulta UK: Psychologie ve školní 

praxi, ktorú napísal David Fontana;
— Evanjelická bohoslovecká fakulta UK: Dejiny kres-

ťanstva od Pavla Hanesa;
— Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fa-

kulta UK: Stvoriteľ a Oživovateľ - katolícka kreatoló-
gia a pneumatológia autora Jozef Krupu;
— Fakulta managementu UK: Human resource ma-

nagement Georga T. Milkovicha a Johna W. Bou-
dreau;
— Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK: Plán 

B ako vytvoriť úspešný podnikateľský model alebo 
zmeniť dobrý model na skvelý – autori John Mullins 
a Randy Komisar.
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    Február sa už tradične spája s výberom 
vysokej školy a podávaním prihlášok na 
štúdium. Ako sa pri výbere vysokej školy roz-
hodovali poprední slovenskí odborníci, ktorí 
pôsobia na našej univerzite? A čo pri tomto 
rozhodovaní zohralo najdôležitejšiu úlohu? 
Prečítajte si ich zaujímavé príbehy v ankete 
Našej univerzity!

prof. rndr. karol mičieta, phd.,  
botanik, rektor univerzity  
komenského v bratislave
(absolvent prírodovedeckej fakulty 
uk)
 „Vyrastal som v prírodopisnom kabinete, 
nakoľko otec bol učiteľom biológie. Už od 

šiestich rokov 
som zbieral rôz-
ne prírodniny, 
najmä motýle, 
z o z n a m o v a l 
som sa s obsa-
hom časopisov 
Živa a Vesmír. 
Ako víťaz bio-
logickej olym-
piády som bez 
prijímačiek po-
stúpil na Univer-

zitu Komenského, kde som mohol naďalej 
rozvíjať svoje koníčky, záujmy a vedecké 
túžby.“

prof. mudr. daniela ostatníková, 
phd., fyziologička, prodekanka 
Lekárskej fakulty uk
(absolventka Lekárskej fakulty uk)
„Obaja moji rodičia vyštudovali medicínu 
a sú absolventmi našej univerzity. Ako deti 
sme aj s mojimi súrodencami navštevovali 
rodičov v nemocnici a aj doma sa rodičia 
rozprávali o medicínskych problémoch. Na-
pokon, aj k nám domov často prichádzali 

ich kolegovia a 
niekedy tiež su-
sedia či rodinní 
známi s bolesťa-
mi a zdravotný-
mi problémami. 
Takže pre mňa 
bolo celkom pri-
rodzené hlásiť 
sa po strednej 
škole na štúdium 
medicíny a rov-
nako aj pre mo-
jich súrodencov, 

ktorí sú obaja lekári. Medicínu aj dnes vní-
mam ako nádherné povolanie a naplňujúce 
celoživotné štúdium. Aj po mnohých rokoch 
ma stále fascinuje dokonalosť ľudského tela 
a záhady ľudskej mysle. Keby som sa mala 
dnes rozhodovať, opäť by som volila medi-
cínu.“

prof. phdr. jaroslav Šušol, phd., 
odborník v oblasti knižničnej  
a informačnej vedy, dekan  
Filozofickej fakulty uk
(absolvent Filozofickej fakulty uk)
„Moje rozhodovanie pri výbere vysokoškol-
ského štúdia bolo v podstate pragmatic-
ké. Napriek tomu, že som na základnej či 
strednej škole nemal výraznejšie problémy 
s matematikou alebo fyzikou, od detstva 
ma bavili humanitne orientované predmety,  
najmä jazyky. Vedel som, že chcem ísť do 
Bratislavy na filozofickú fakultu a študovať 
niečo s angličtinou. No a keďže som nechcel 
byť učiteľom (sic!) ani prekladateľom, voľba 
padla na jediné takéto štúdium angličtiny, 

ktoré v tej dobe 
Filozofická fakul-
ta UK ponúkala. 
Odbor sa vtedy 
nazýval vedec-
ké informácie 
a knihovníctvo 
a študoval sa v 
kombinácii s an-
gličtinou. Nikdy 
som svoje roz-
hodnutie neľu-
toval, pretože 
práca s informá-

ciami je fascinujúca a rýchlo sa rozvíjajú-
ca oblasť a za celé obdobie môjho profe- 
sionálneho pôsobenia ma neustále tlačí k 
tomu, aby som sledoval a zvládal aktuálne 
výzvy spojené s rozvojom informačných a 
komunikačných technológií a využívaním 
informácií v spoločnosti.“

doc. rndr. katarína mikušová, phd.,  
biochemička, vedúca katedry 
biochémie prírodovedeckej  
fakulty uk (absolventka  
prírodovedeckej fakulty uk)
„Vyrastala som síce ako panelákové dieťa, 
ale rodičia a starí rodičia ma „ťahali do prí-
rody“ už takmer od narodenia. A tak som 
ovoniavala kvietky, pozorovala chrobáčiky 
a tešila sa zo všetkého živého okolo seba. 
Keď som bola staršia, asi piatačka, začala 
som si robiť herbár a bola som pyšná na jedi-

nečný lis na rastlinky, ktorý mi vyrobil starký. 
Neskôr som sa od svojich skvelých učiteľov 
biológie a chémie na popradskom gymná-
ziu dozvedela o molekulách, čo vytvárajú 
všetku tú krásu... A tieto vedomosti mi umož-

nili čítať prí-
r o d o v e d n é 
časopisy, ktoré 
rodičia a starí 
rodičia odo-
berali. Z nich 
ma najviac 
ovplyvnil Ves-
mír. Dodnes 
si pamätám, 
aká som bola 
hrdá, keď som 

pochopila, ako 
funguje bakteriofág objavený českým ved-
com Václavom Pačesom. Tak sa asi zrodil 
môj záujem študovať fungovanie života na 
molekulovej úrovni. A túto možnosť ponúkal 
práve odbor biochémia na Prírodovedeckej 
fakulte UK. Svoje rozhodnutie som nikdy 
neoľutovala a som rada, že sa u nás na ka-
tedre stále stretávame so študentmi podob-
ne zvedavými a nadšenými, ako som kedysi 
bola aj ja.“

prof. mgr. milan kováč, phd.,  
religionista, vedúci katedry  
porovnávacej religionistiky  
Filozofickej fakulty uk
(absolvent Filozofickej fakulty uk)

„Vysokoškolské 
štúdium som 
mal komunistic-
kým režimom 
zakázané. Pra-
coval som ako 
pomocný ro-
botník a to mal 
byť môj osud, 
s ktorým som 
sa nevedel a 
nechcel zmie- 
riť. Po páde 
režimu som si 

podal prihlášku na filozofiu a históriu, pre-
tože som chcel rozumieť tomuto svetu, po-
znať jeho súvislosti a spôsoby uvažovania 
o nich. Dodnes tú kombináciu neľutujem a 
nech robím čokoľvek, stojí v pozadí mojich 
rozhodnutí.“

andrea kučerová
Foto: uk, anton horváth,  

vladimír kuric

Výber	vysokej	školy	 
očami odborníkov UK
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Univerzita	Komenského 
   je otvorená aj študentom  
    so zdravotným	postihnutím
    Univerzita Komenského prijíma každoroč-
ne aj študentov so špecifickými potrebami. 
Ich zdravotné znevýhodnenie v školskom 
prostredí im pomáha prekonávať univerzitné 
Centrum podpory študentov so špecifickými 
potrebami UK. 

    Na UK každoročne študuje približne 50 
študentov s ťažkým zdravotným postihnutím 
(zrakovým, sluchovým, telesným, viacnásob-
ným), ktorí potrebujú pri štúdiu primerané 
úpravy, technickú, akademickú alebo hu-
mánnu pomoc. „Najmä pre nich sú určené 
služby Centra podpory študentov so špe-
cifickými potrebami UK,“ hovorí riaditeľka 
tohto pracoviska PaedDr. Elena Mendelová, 
CSc. I keď neexistuje presná štatistika (nie 
všetci študenti informujú školu o svojom po-
stihnutí), v akademickom roku 2012/2013 je 
evidovaných 238 študentov, z toho podstat-
ná časť s civilizačnými ochoreniami. Počet 
študentov so špecifickými potrebami sa však 
na UK z roka na rok zvyšuje. Pribúdajú aj 
študenti s poruchami učenia. 

Aktivity	centra
  Centrum poskytuje základné informácie 
o podmienkach štúdia a poradenstvo k prí-
prave naň. Počas štúdia ponúka študentom 
rôzne služby v závislosti od druhu a stupňa 
ich zdravotného postihnutia alebo poruchy. 
„V aktuálnom akademickom roku patria 
k najčastejším službám kurzy používania  
asistenčných technológií, nácvik orientácie 
v prostredí UK, zabezpečovanie študijnej 

literatúry v prístupnej forme pre nevidiacich, 
zabezpečenie tlmočenia pre nepočujúcich 
a komunikačných pomôcok pre nedoslýcha-
vých či individuálne vyučovanie vybraných 
predmetov pre študentov so zmyslovým 
postihnutím,“ vymenúva E. Mendelová. Štu-
denti majú k dispozícii počítačovú miestnosť 
s asistenčnými technológiami – čítače obra-
zovky, zväčšovacie programy, braillovské 
riadky, televízne lupy, braillovské tlačiarne, 
atď. 
    Aktivity centra si pochvaľujú aj samotní 
študenti, ktorí služby využívajú. Kristína Pet-
ríková, študentka 1. ročníka Pedagogickej 
fakulty UK, je sluchovo postihnutá. „Centrum 
podpory mi veľmi pomáha, napríklad mi 
bezplatne zabezpečuje na každú prednáš-
ku artikulačných tlmočníkov, čo mi značne 
uľahčilo život,“ hovorí Kristína. Centrum jej 
tiež zabezpečuje individuálnu výučbu z ma-
tematiky. Študentka špeciálnej pedagogiky 
dodáva: „Záujemcom, ktorí majú podobné 
postihnutie ako ja, odporúčam, aby pri vý-
bere vysokej školy brali do úvahy aj to, či 
má daná škola tzv. centrum podpory. V za-
hraničí je takéto centrum bežná vec, ale na 
Slovensku je to ešte stále rarita.“ 
    Natália Turčinová je študentkou 3. roč-
níka Prírodovedeckej fakulty UK. Odmalička 
trpí svalovou atrofiou, ktorá ju pripútala na 
invalidný vozík. Školu si vyberala aj podľa 
prístupnosti: „Je úplne debarierizovaná, čo 
je pre mňa ako vozičkárku obrovskou vý-
hodou.“ Centrum podpory jej zabezpečilo 
bezbariérový apartmán a pomohlo nájsť 

osobných asistentov. „Som veľmi vďačná, 
že takéto centrum existuje a funguje v rám-
ci Univerzity Komenského,“ hovorí Natália, 
ktorá po skončení magisterského štúdia plá-
nuje študovať na Právnickej fakulte UK.

Pred	podaním	prihlášky
     Záujemcovia o štúdium na UK s ťažkým 
zdravotným postihnutím by mali ešte pred 
podaním prihlášky na štúdium kontaktovať 
Centrum podpory študentov so špecifickými 
potrebami (http://cezap.sk), ktoré im okrem 
základnej orientácie môže sprostredkovať 
kontakty a zorganizovať stretnutia so štu-
dijným prodekanom, zástupcom príslušnej 
katedry či gestorom vybraného študijného 
programu. „Uchádzač však tiež môže kon-
taktovať priamo koordinátora pre študentov 
so zdravotným postihnutím, ktorý pôsobí na 
každej fakulte,“ upresňuje riaditeľka centra.

Bezbariérovosť	na	UK
    Univerzita Komenského má z hľadiska 
fyzickej prístupnosti svoje špecifiká. „Netvorí 
ju ucelený komplex, budovy jednotlivých 
fakúlt a vysokoškolských internátov sú lo-
kalizované na rôznych miestach Bratislavy. 
Niektoré sú plne prístupné, iné na debarie-
rizáciu iba čakajú,“ uvádza E. Mendelová. 
Vysokým stupňom prístupnosti sa vyznačujú 
budovy Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK, no-
vozrekonštruovaný areál Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied UK, Právnickej fakulty 

UK a podstatná časť priestorov 
Filozofickej fakulty UK. „Je poteši-
teľné, že v posledných rokoch sa 
významne zlepšili aj podmienky 
na internátoch. Bezbariérový po-
hyb aj komfortné ubytovanie čaká 
na študentov s obmedzenou mobi-
litou v bezbariérových bunkách v 
internáte Družba a v bezbariéro-
vých apartmánoch Vysokoškolské-
ho mesta Ľudovíta Štúra - Mlyny,“ 
dodáva riaditeľka centra. Zlepšu-
jú sa aj možnosti cestovania – v 
dôsledku postupného zaraďo-
vania nízkopodlažných vozidiel 
mestskej dopravy na trasách, na 
ktorých sa študenti presúvajú z in-
ternátu na fakulty. 

andrea kučerová
Foto: vladimír kuric
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    Prvý február 2013 bol deň, kedy moh-
li FTVŠ UK navštíviť záujemcovia o štúdium 
na tejto najstaršej a najvýznamnejšej fakulte 
pripravujúcej telovýchovných a športových 
pedagógov. Viacerých z asi troch stoviek 
uchádzačov sprevádzali aj rodičia. Poduja-
tie bolo tradične pripravené na vysokej úrov-
ni. Uchádzači – a v mnohých prípadoch aj 
ich rodičia – sa stretli so zástupcami vedenia 
fakulty v Aule prof. Stráňaia, kde dostali ne-
vyhnutné informácie o priebehu prijímacieho 
konania a samotnej prijímacej skúšky. 

     Potom si mohli uchádzači vyskúšať svoje 
pohybové zručnosti v gymnastike a v pláva-
ní, na čom sa podieľali aj učitelia katedry 
gymnastiky a katedry športov v prírode a 
plávania. Uchádzači, ktorí túto možnosť vy-
užili, sa presvedčili, kde majú prípadné sla-
biny a ako ich môžu do termínu prijímacej 
skúšky odstrániť.
   Už tradične bol deň otvorených dverí 
rozdelený. Ráno patrí uchádzačom z Bra-
tislavy a blízkeho okolia a dopoludňajšie 
hodiny sú vyhradené pre uchádzačov z 
ostatných častí Slovenska. Práve tých dru-
hých prišlo tohto roku 
viac ako „domácich“, 
čo je iste potešiteľné, 
pretože na Slovensku je 
viacero možností štúdia 
študijných programov, 
ktoré vychádzajú zo 
študijného odboru 
šport. Postrehli sme aj 
skutočnosť, že na dni 
otvorených dverí sa ob-
javilo viac žien. Treba 
podotknúť, že v posled-
ných rokoch sa na štúdi-
um hlási menej žien. 
Možno aj vďaka ponuke učiteľských študij-
ných programov (najmä nových kombinácií 
telesnej výchovy s cudzími jazykmi, ktoré sa 
budú realizovať v kooperácii s Pedagogic-
kou fakultou UK) by sa tento pomer mužov 
a žien na fakulte mohol zlepšiť v prospech 
žien. FTVŠ UK pripravila pre každú skupinu 
uchádzačov aj akúsi tombolu, vďaka ktorej 

šiesti vyžrebovaní uchádzači získali nielen 
propagačné materiály o fakulte, ale aj 50 % 
zľavu na poplatok z prijímacieho konania.
     Záujem o štúdium na FTVŠ UK majú aj 
uchádzači z Českej republiky, Maďarska a 
zo Srbska. Prichádzajú aj študenti z taneč-
ných konzervatórií, ktorí môžu na FTVŠ UK 
získať kvalifikáciu tanečných pedagógov 
či trénerov v oblasti športových tancov. 
Uchádzači sa o možnostiach štúdia na FTVŠ 
UK najčastejšie dozvedia z informácií na in-
ternetovej stránke fakulty, ale aj od svojich 
priateľov alebo od učiteľov telesnej výchovy.
      Vo vestibule fakulty vítal uchádzačov 
prezentačný stánok športovej predajne Bra-
tislava marathon running store, ktorá orga-
nizuje mnoho bežeckých podujatí a ktorá 
prezentovala športové potreby pre bežcov.

Kto	sa	hlási	na	FTVŠ	UK?
   Z Čadce prišiel otec s dcérou, ktorá sa 
venuje tenisu a má záujem študovať študij-
ný program trénerstvo so športovou špecia-
lizáciou tenis. Otec na FTVŠ UK študoval, 

ale štúdium neskončil, a tak dúfa, že sa to 
podarí jeho dcére. Bratislavčan Adam, štu-
dent strednej odbornej školy, chce byť v 
budúcnosti osobný tréner, a preto volí študij-
ný program kondičný tréner. Jeho kamarát 
Rasťo je gymnazista a má záujem stať sa tré-
nerom basketbalu. Študent Strednej zdravot-

níckej školy Oliver zas vidí svoju budúcnosť 
v povolaní trénera plávania, ktorému sa 
venuje už 13 rokov. Šamorínska futbalistka 
Orsulya nemá záujem byť trénerka futba-
lu – zvolila si študijný program učiteľstvo 
matematiky a telesnej výchovy a Natália, 
aj napriek tomu, že študuje na športovom 
gymnáziu, má záujem o štúdium športového 
manažmentu. 
       Z Považskej Bystrice prišli tri spolužiačky 
– Lenka, Karolína a Romana – ktoré sa ve-
nujú tenisu, volejbalu a tancu. Všetky tri však 
majú záujem o učiteľské študijné programy, 
t. j. učiteľstvo predmetov telesná výchova a 
biológia, resp. geografia. O študijný pro-
gram šport a zdravie prejavila záujem ni-
elen Marta z Dunajskej Stredy, ale aj Na-
tália zo Zuberca a Ivana zo Spišskej Novej 
Vsi. Nitran Martin už študuje na jednej z vy-
chytených fakúlt techniky, ale ako vraví, jeho 
záujem sa zhoduje s jeho životným štýlom, 
ktorým je fitnes. V prípade prijatia na FTVŠ 
UK bude nútený zanechať štúdium techniky, 
aby sa mohol naplno venovať štúdiu na na-
šej fakulte.
     Tak ako minulý rok katedra gymnasti-

ky ponúkala uchádzačom CD z didaktiky 
gymnastických cvičebných tvarov, ktoré sú 
pre uchádzačov povinné na praktickej časti 
prijímacej skúšky.
       Vydarený deň otvorených dverí na FTVŠ 
UK splnil svoj cieľ. Teraz je len na uchádza-
čoch, ako budú ďalej zúročovať informá-
cie a napredovať v rozvoji pohybových 

schopností a zručností, aby sa 
mohli stať študentmi FTVŠ UK na 
Lafranconi. Veď Lafranconi je v 
podstate synonymom športu.

mgr. František Seman, phd., 
FtvŠ uk

Foto: doc. anton Lednický

Deň	otvorených	dverí	na	FTVŠ	UK	 
v	centre	záujmu	uchádzačov
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o z n a m  p r e  Š t u d e n t o v

Otvorené	dvere 
	pre	záujemcov	o	štúdium 
	na	Filozofickej	fakulte	UK

     „Radšej dvakrát meraj a raz strihaj“. 
Stará ľudová múdrosť, ktorá určite platí aj 
vtedy, ak hovoríme o prihláškach na vysoko-
školské štúdium. Napríklad, stratiť rok zlou 
voľbou znamená nielen veľa energie minutej 
nazmar, ale tiež prekročenie štandardnej 
dĺžky štúdia, čo môže mať za následok pla-
tenie školného.

      „Poskytnúť informácie pre dobrú voľbu 
ďalšieho štúdia je jeden z hlavných dôvo-
dov, prečo sme sa rozhodli organizovať 
Deň otvorených dverí na fakulte,“ povedala 
docentka Gabriela Lubelcová, prodekanka 
Filozofickej fakulty 
Univerzity Komen-
ského v Bratislave 
(FiF UK). „Stre-
doškoláci ešte 
spravidla nemajú 
celkom vyhranenú 
predstavu o štúdiu 
na vysokej škole, 
nemusia vedieť, čo 
je obsahom jednot-
livých študijných 
programov a o svo-
jej budúcnosti by 
sa mali rozhodovať 
kvalifikovane. Na-
vyše naša fakulta 
ponúka široké spek-
trum študijných pro-
gramov, takže do-

zvedieť sa takpovediac v jeden deň a 
na jednom mieste všetko, čo ich v súvis-
losti so štúdiom, na ktoré by sa chceli 
prihlásiť, zaujíma, je pre návštevníkov 
výhodou. Otvorené dvere mali preto 
všetky naše katedry,“ dodáva.
      Aj tohtoročná posledná januáro-
vá sobota teda na filozofickej fakulte 
patrila Dňu otvorených dverí, z kto-
rého sa už stala tradícia. Záujemcov 
o štúdium, ale aj ich rodičov a širokú 
verejnosť fakulta privítala už štvrtýkrát. 
Kto chcel, mal možnosť dozvedieť sa, 
že v nasledujúcom akademickom roku 

2013/2014 plánuje FiF 
UK prijať 1264 študentov 
do šesťdesiatich troch štu-
dijných programov bakalár-
skeho stupňa. Tohtoročnou 
novinkou, ktorá sa otvára po 
dvoch rokoch, je napríklad 
štúdium japonského jazyka, 
ale tiež editorstvo a vydava-
teľská prax v odbore maďar-
ský jazyk a literatúra. Ako 
povedala docenta G. Lubel-
cová, záujem o štúdium na 
filozofickej fakulte zvyčajne 
trojnásobne prekračuje ka-
pacitu školy. V niektorých od-
boroch sú tieto rozdiely ešte 
viditeľnejšie, tradične najvyš-
ší záujem je o psychológiu či 
o marketingovú komunikáciu, 

na deň otvorených dverí zavítalo 
približne 600 návštevníkov.  

Foto: jana pazderová

ale tiež o žurnalistiku. 
      Pripomeňme, že FiF UK je najväčšou a 
najstaršou filozofickou fakultou na Slovensku 
s vyše deväťdesiatročnou históriou. Jej brá-
ny každý rok prekročí vyše dvetisíc dvesto 
nových študentov bakalárskeho aj magister-
ského štúdia a tie isté brány každý rok opustí 
vyše tisíc nových absolventov školy.
    Usudzujúc podľa Moyzesovej siene, 
ktorú záujemcovia o štúdium počas Dňa 
otvorených dverí dvakrát zaplnili takmer do 
posledného miesta pri stretnutí s vedením fa-
kulty, história sa nezmení ani v nasledujúcom 
akademickom roku. 

peter kubínyi, FiF uk

sako
slovenská asociácia koučov

Exkluzívni partneri 
sprievodného programu

PartneriHlavní mediálni
partneri

Odborný garant 
sprievodného programu

Bratislava Košice

Exkluzívne 
spoločnosti

Hlavný reklamný 
partner

c

Organizátor

Prekonaj priepasť 
vražednej lenivosti

www.ndk.sk

Bratislava 
6. – 7. marec 2013
Incheba

Košice 
21. marec 2013
Spoločenský pavilón

Za	prácou	na	 
	 Národné	Dni	 
Kariéry	2013
     Asi všetci už poznáme dobrodružstvo s 
hľadaním práce. Namiesto toho, aby sme boli 
šťastní, že konečne môžeme dokázať niečo 

viac, sme skôr demotivovaní, lebo na naše 
emaily firmy často ani odpovedajú. Príďte to 
zmeniť! Zastavte sa na najväčšom študent-
skom veľtrhu práce Národných Dňoch Kariéry. 
Okrem výstavných stánkov máte možnosť na-
vštíviť sprievodný program, kde na vás čakajú 
napríklad úspešní rozbiehači, ktorí začali svoj 
biznis z ničoho. Dajte sa koučovať profesio-
nálmi, alebo sa zúčastnite na zaujímavých 
workshopoch a prednášok. Máme pre vás 

pripravené aj dobrodružné prekvapenie. Príle-
žitosť ukázať sa máte 6. – 7. marca v bratislav-
skej Inchebe a 21. marca v košickom Spoločen-
skom pavilóne. 
       Fakulta managementu UK sa stala part-
nerskou fakultou NDK 2013. Čo to pre vás 
znamená? Sledujte web www.ndk.sk a stránku 
fakulty a dozviete sa viac.

aieSec
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      V súčasnosti je nitrianskym biskupom, 
no dlhé roky pôsobil na akademickej pôde. 
Stal sa jedným z najmladších profesorov a 
ako dekan viedol v rokoch 2001 – 2004 
Rímskokatolícku cyrilo-metodskú bohoslovec-
kú fakultu Univerzity Komenského v Bratisla-
ve (RKCMBF UK). V decembri 2012 získal 
Cenu Matice slovenskej (MS) za aktivity v 
slovenskom národnom živote a propagáciu 
MS. 

      Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (55), 
hovorí aj o tom, čo ho priviedlo k záujmu o 
dejiny, i o tom, aké sú súčasné výzvy teolo-
gického štúdia. 

tri roky ste stáli na čele teologickej 
fakulty. Čo sa počas vášho pôsobe-
nia na univerzite podarilo posunúť, 
zmeniť, zlepšiť?

Počiatky mojej „akademickej kariéry“ sa via-
žu na záujem o dejiny Katolíckej cirkvi a po-
silnil ho môj synovský príklon k profesorovi 
Antonovi Baginovi, po 
ktorom som „zdedil“ aj 
vedenie Katedry cirkev-
ných dejín na RKCMBF 
UK, a to od roku 1997. 
Od roku 1995 som 
pôsobil ako prodekan, 
a potom aj ako dekan 
teologickej fakulty. Čo 
sa zmenilo, čo zlepši-
lo? Teologická fakulta 
bola opäť prijatá do 
zväzku univerzity. Zme-
nilo sa predovšetkým 
teologické myslenie 
a upevnila sa existen-
ciálna istota fakulty a 
mladých teológov. A s 
tým súvisí aj dôraz na 
individuálne štúdium  
teológie, upravené v 
zmysle štatútu Posvätné-
ho kolégia. Zlepšila sa 
„orientácia a vedomie 
samoštúdia“, náročnosť a potreba vedomos-
tí, akú priniesla koncilová „obnova“ Cirkvi 
po roku 1989. „Posun“ sa udial v sústave 
študijného a vzdelávacieho programu a 
potreby pastorácie (po dôsledkoch obmed-
zenia a prenasledovania Cirkvi a nábožen-
ského života). A dôsledkom toho aj samotný 
proces formácie budúcich kňazov. Do entu-
ziazmu bolo treba vniesť zámernú realitu po-
znania zmien v náboženskom cítení, pozna-
ní a prejave veriaceho, poznačenom rokmi 
neslobody a prenasledovania Cirkvi.
z čoho ste boli smutný, čo ste chceli 

realizovať, ale sa vám nepodarilo? 

Smútok pramenil z rozdielov medzi pred-
stavou, túžbou, želaním a medzi obmed-
zeniami realizácie potrieb, ktoré sa javili 
ako náležité z hľadiska našich skúseností 
(z čias prenasledovania Cirkvi) i záverov 
koncilu. Každá zmena bolí. Aj v systéme 
teologického vzdelávania. Veď sme získa-
li nové skúsenosti, nové poznanie najmä v 
zrkadle zmien a premien, aké prinášal so-
cializmus a metódy násilia a klamstva, ako 
zasiahol výchovu a náboženské myslenie, 
ako deformoval charaktery mladých – i star-
ších. To všetko sa muselo istým spôsobom  
premietnuť do študijného programu a učeb-
ných osnov, do metód formácie mladých 
klerikov i do vedecko-výskumného programu 
fakulty. Toto poznanie sa odrazilo najmä vo 
vedecko-metodologickom vedení prednášok 
a cvičení, v modifikácii študijných progra-
mov a metodologických prístupov k formácii 
študentov – teológov. Dedičstvo spred roku 
1989 zasiahlo oblasť náležitej odbornej lite-

ratúry (knižničný fond, poštátnené cirkevné 
archívy, slabší študijný fond, cudzojazyčná 
literatúra a i.), slabšia metodologická pripra-
venosť, vrátane ovládania cudzích jazykov, 
nedostatočný kontakt s inými univerzitami a 
fakultami... Len postupne sme prenikali do 
vzťahov s inými teologickými fakultami, na-
príklad v Taliansku, Poľsku, Maďarsku, Čes-
ku, Rakúsku, Nemecku. Ale úspešne sme sa 
vyrovnali s domácou malosťou i tradicionali-
zmom... Dôkaz? Tematická rozmanitosť zá-
verečných prác, pestrosť vedeckej rady (aj 
z radov laikov), otvorenie doktorandského 

štúdia v spolupráci s inými fakultami, študijné 
pobyty v zahraničí, hosťovanie profesorov – 
emigrantov i zahraničných hostí a i. 

V čom je život biskupa iný v porov-
naní s obdobím, keď ste boli deka-
nom teologickej fakulty? 

Štatút dekana pozná kolektívnu inštitúciu 
– akademický senát, ktorý dekana volí a 
ktorému sa aj zodpovedá; biskupská služba 
má iné dimenzie a inštancie zodpovednosti, 
osobne náročnejšie: predovšetkým v zod-
povednosti – pred Bohom i pred ľuďmi. A 
potom v pestrosti ľudskej, dobovej, našej 
problematiky. Biskupovi je vymedzená oso-
bitnosť aj „osobnej“ zodpovednosti za zve-
rený ľud, ktorý je rozmanitejší a zložitejší než 
spoločenstvo študujúcich seminaristov – mla-
dých teológov. Pestrosť pastorácie Božieho 
ľudu je v istom zmysle porovnateľná s formá-
ciou kolektívu študentov – teológov, ale ne-
porovnateľná s problematikou a bohatstvom 
pastorácie rozmanitosti veriacich, osobitne 

so zmenami, aké vykona-
la komunistická ideológia 
na veriacom ľude a na 
dôsledky jeho nenábo-
ženského (až protinábo-
ženského) zmýšľania a 
konania... Ukazuje sa, že 
dôsledky komunistickej 
manipulácie a klamu zotr-
vačne žijú a pôsobia na-
ďalej v rôznych maskova-
ných podobách ideálov  
sociálneho dobra či 
mravnej voľnosti alebo 
aj ako príťažlivé idoly 
najmä v čase zhoršeného 
trhu práce. Inakosť bis-
kupskej služby dnes vidím 
aj v potrebe identifikovať, 
vysvetľovať a odolávať 
náporu anticirkevných, 
antikresťanských úsilí 
niektorých skupín a mas-
médií, v nedostatočnej 

etickej príprave mládeže i staršej generácie, 
v neschopnosti poznávať pravdu a lož... 

ako teológ sa zameriavate na cir-
kevné dejiny. ako ste sa dostali prá-
ve k tejto disciplíne? Prečo sú vám 
blízke, čím vás zaujali?

Za odpoveďou možno ísť do mladosti, v kto-
rej sa záľuba postupne stávala záujmom a 
potrebou. Zaiste pôsobili tu aj vzory kňazov 
i učiteľov, ale tiež zvedavosť hľadať v prírod-
ných a spoločenských prejavoch pôvodcu, 

Dejiny	nám	sprítomňujú	hodnoty
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príčinu. Mladosť sa pýta na pôvod vecí, 
na začiatok udalostí... A k tomu prispela aj 
čitateľská mánia – a kdesi hlboko vrodená 
zvedavosť, hľadanie príčin, pôvodcu, najprv 
v prírode, potom v rodinnom a dedinskom 
spoločenstve. Možno to bolo hľadanie od-
povede na otázky mladosti. A škola, najmä 
dobrovoľné čítanie spontánne vykonalo 
svoje. Zvedavosť dedinského chlapca bola 
vždy otvorená – smerom k prírodným ja-
vom, spoločenským zmenám a premenám 
spoločenstva, spomienkam, príbehom, živým 
udalostiam. K tomu treba pridať čítanie lite-
rárnych príbehov, biblické dejinné príbehy, 
rozprávania zo života, povinné čítania z li-
teratúry. 
Uvedomme si obdobie po roku 1948 – zá-
kaz náboženskej literatúry, „čistky“ knižníc 
i ľudí... Aj preto ma lákali zožltnuté knihy 
v truhlici, ktoré zväčša vydal Spolok sv. 
Vojtecha či Matica slovenská. Dejiny som  
nikdy nechápal ako čosi minulé, zabudnu-
té, neživé, naopak, ako sprítomnenie toho 
a tých, čo odišli. Hranice medzi prítomnos-
ťou a minulosťou sú hranicami gramatického 
času. Minulosť neodchádza, to iba človek ju 
obchádza, neprijíma, ale ona žije v spolo-
čenskom vedomí ako záložná hodnota, lebo 
stále pôsobí, len my ju chceme odkladať, ne-
pripúšťať jej pôsobenie. Klameme sa, lebo 
každý v sebe nosí istý hodnotový model svo-
jej minulosti a ním meria svoje existenciálne 
postoje. Dejiny ma zaujali práve pre to, čo 
nám pripomínajú, teda hodnoty, ktorými me-
riame seba, svoje ciele, svoje (naše) životné 
ideály... Minulosť je v nás stále prítomná hod-
nota. A tobôž cirkevné dejiny, miestne deji-
ny, dejiny rodu, rodiny, jednotlivca... Zaujali 
ma zmeny, premeny, čas premien, príčiny a 
dôsledky. Cirkevné dejiny ma zaujali najskôr 
ako dejiny viditeľných zmien chrámu, cintorí-
na, kaplniek, božích múk, teda sakrálna oko-
lo nás – a prirodzene vznik, príčina a účel 
zmien. A potom vnútorná výzdoba chrámu. 
Pestrosť a farebnosť. Zvedavosť sa spriate-
lila so štúdiom cirkevných dejín (v škole i 
mimo nej). Spontánna zvedavosť sa preme-
nila na trvalý záujem. Blízke mi boli cirkevné 
dejiny, lebo mi osvetľovali príčiny a zmysel  
sakrálneho umenia i pôsobenie Cirkvi. Ba 
pomáhali mi chápať bohatstvo a zmysel 
obrazov, cirkevných piesní, obradov, pobož-
ností. Slovom, zreálňovali moju zvedavosť. 
Tak to vidím z dnešného retrospektívneho 
pohľadu.

Prečo by sme sa mali zaujímať všetci 
o naše vlastné dejiny?

Preto, lebo sú naše, lebo sme nimi  
podmienení, ovplyvnení. V nich sa etablova-
la zbožnosť, pobožnosť a viera našich otcov 
a materí, v nich je „zhmotnená“ a vyjadrená 
vôľa a pokorná zbožnosť našich predkov, 
myslenie a cítenie – a my sme v istom zmy-

sle „plodom“ týchto dejín, aj vtedy, ak ich  
popierame. Dejiny nás „dotvárajú“ a oboha-
cujú naše vedomie, našu kultúrnosť a iden-
titu. Bez dejín sme iba „obielené hroby“. Z 
dejín vychodí naše sebavedomie, hrdosť a 
istota, aj duchovná bohatosť, aj perspektíva. 
Samozrejme, zdravý patriotizmus nevyluču-
je zo spoločenského života ani iné národ-
nosti a menšiny. Avšak mnoho neľudského a 
nekresťanského musí odísť zo slovníka našej 
generácie, tak ako musia odísť rozkladné 
sily v našich vzťahoch. Iste, uvedomujeme si 
slová básnika Milana Rúfusa, ktorý hovorí, 
že „historická diera dlhých storočí medzi pá-
dom Veľkej Moravy a oneskorením prebude-
ním v novoveku sa bude ešte dlho pociťovať. 
No možno práve vedomie, že sme to všetko 
prežili a napriek tomu sme tu, oprávňuje nás 
k nádeji, v ústrety budúcemu“ – hoci ako na 
inom mieste dodáva: „No veľká história nám 
nič neodpustí, ona odpúšťa len veľkým. Ne-
patríme medzi nich, a tak si musíme vedieť 
odfúknuť vlastnú plevu sami; tí druhí by nám 
ju odfúkli, lenže aj so zrnom.“ 

Ako biskup máte množstvo povin-
ností a starostí, no stále učíte a pred-
nášate aj na teologickej fakulte. pre-
čo?

Povinnosti a starosti biskupa nie sú v rozpo-
re s pôsobením na teologickej fakulte. Pre-
krývajú sa, dopĺňajú sa navzájom v tom, čo 
nazývate „pôsobením“. To „prečo“ sa dá vy-
svetliť tým, že medzi tie „povinnosti a staros-
ti“ treba zaradiť aj povinnosť odovzdávať 
druhým aj to málo, čo som získal doterajším 
štúdiom a poznaním, s prídavkom, že odo-
vzdať nadobudnuté vedomosti je morálnou 
povinnosťou. Tým viac, že skúsenosť a nové 
poznatky obohacujú iných a dotvárajú profil 
mladých kňazov, ba v mnohom sú im podne-
tom alebo prameňom. Dodávam, obohacu-
jem sa aj ja. Novosť nie iba je „vlastníctvom“ 
prednášajúcich.

zmenili sa za roky, keď ste pôsobi-
li v univerzitnom prostredí, študenti 
a celé vysokoškolské prostredie? V 
čom? 

V každej ľudskej komunite sa menia predo-
všetkým ľudské bytosti. Zmena prostredia 
je len dôsledkom zmien v ľuďoch. Zaiste 
subjekt študenta je tým, ktorý buď sám mení 
prostredie, alebo nové prostredie vyžaduje 
zmeny v jeho správaní. Nechcem zovše-
obecňovať. Viem však, že každý mladý  
teológ sa musí náležite vyrovnávať s etikou 
spoločenstva, ktoré prevažuje nad individu-
alizmom. Najťažšie je „likvidovať“ získané 
sklony individualizmu a uplatňovať princíp 
vzájomnej úcty a ohľaduplnosti (veď ide o 
prostredie dotvárania návykov a vlastností 
pokory a úcty). Pravda je, že dnešný model 

mladosti prináša moderné vlastnosti egoiz-
mu, ktoré treba „okresávať“ vlastnou vôľou 
v spolupráci s Božou milosťou.

v čom vidíte výzvy teologického 
štúdia. v čom sú výnimočné a kde 
má svoje rezervy?

Výnimočnosť vidím v osobitosti individuál-
nych predpokladov, vzhľadom na budúce 
duchovné pôsobenie študenta. Teologické 
štúdium sa musí odvíjať od poznanej po-
treby duchovného zrenia Božieho ľudu. 
Poznanie úrovne nábožnosti a kresťanskej 
viery veriaceho spoločenstva by malo byť 
ukazovateľom nárokov, zmien a foriem „di-
daktickej“ prípravy mladých teológov. Nám 
takýto prieskum na Slovensku chýba. Rezer-
vy vidím práve v poznávaní potrieb a foriem 
náboženského života u nás, teda v používa-
ní sociologických a psychologických sond a 
prieskumov nábožnosti, duchovného života, 
životného štýlu našich veriacich, vrátane 
detí a mládeže. Tu sú aj rezervy a od nich 
odvodené aj zmeny v teologickej príprave 
mladých adeptov kňazstva.

Ste plodným autorom mnohých pub-
likácií. plánujete v súčasnosti nejakú 
vedeckú prácu?

Moje skromné nepravidelné bádanie občas 
vyústi do popularizácie osobností cirkevné-
ho života alebo do teologicko-cirkevnej ak-
tualizácie niektorých náboženských právd 
a problémov. Sporadicky publikujem čiast-
kové výsledky štúdia. V tomto období je to 
predovšetkým cyrilo-metodská oblasť, ktorej 
sa venujem.

Tento rok prežívame cyrilo-metod-
ské jubileum. V čom môžu byť svätí 
cyril a metod príkladom pre súčas-
ných vedcov a akademikov?

Predovšetkým v osobnej zaujatosti hlásania 
Božieho slova – rečou i písmom, teda v jed-
note slova i písma. A potom vo vytrvalosti, 
v prijímaní a v prekonávaní ľudského zla, 
vo vynachádzaní nových foriem evanjelizo-
vania, vo vecnej obrane svojho misijného 
diela, v osobnej horlivosti a presvedčení o 
správnosti svojho počínania, v horlivosti a 
istote, že sú súčasťou jednoty s rímskym pá-
pežom a že ich vklad do šírenia Kristovho 
kráľovstva je ich životným údelom. Vedecké 
poznanie svojej doby vedeli zúročiť v kon-
krétnej misijnej činnosti a použitím domáce-
ho jazyka pri evanjelizácii našich predkov 
predstihli reformu 16. storočia a svojou ver-
nosťou Rímu anticipovali potrebu jednoty 
nielen kresťanskej Európy ale celého sveta.

ivan Šulík, rkcmbF uk
Foto: peter zimen
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    Pedagogická fakulta UK, ktorá patrí k 
najstarším a najväčším fakultám UK, prešla 
v septembri 2011 rozsiahlou zmenou orga-
nizačnej štruktúry. Uvedená transformácia 
viedla k vytvoreniu 7 ústavov, v rámci ktorých 
fungujú jednotlivé katedry, ako aj centrá výs-
kumu, poradne a umelecké telesá, čím sa vy-
tvorili podmienky pre intenzívnejšiu interdisci-
plinárnu spoluprácu smerujúcu k zvyšovaniu 
kvality vedy a výskumu súvisiacich vedných 
disciplín a k účinnejšiemu implementovaniu 
vedeckých poznatkov a inovatívnych metód 
do vzdelávacieho procesu a praxe.

Ústav pedagogických vied a štúdií 
integruje 4 subjekty: Centrum pedagogické-
ho výskumu (CPV), Centrum výskumu prepri-
márnej a primárnej pedagogiky (CVPPP), 
Katedru pedagogiky a sociálnej pedagogi-
ky (KPSP) a Katedru preprimárnej a primár-
nej edukácie (KPPE). Členovia CVPPP aktuá-
lne ukončili riešenie projektu VEGA s názvom 
Profesijná zdatnosť učiteľa vo vzťahu k 
vybraným charakteristikám učiteľa. Cieľom 
projektu bolo adaptovať a validizovať 3 
výskumné nástroje na meranie vnímanej 
profesijnej 
zda tnos t i 
učiteľa s 
d ô r a z o m 
na ziste-
nie úrovne 
profesijnej 
zda tnos t i 
š tudentov 
uč i teľs tva 
a učiteľov 
na Sloven-
sku. CPV 
sa formuje 
ako nové 
výskumné 
pracovisko 
z a m e r i a -
vajúce sa 
p r i m á r n e 
na roz-
víjanie a 
hodnotenie 
pedagogických spôsobilostí vysokoškol-
ských učiteľov. Významným fórom vedeckej 
a odbornej prezentácie členov KPSP sa stali 
2 vedecké konferencie s názvami Kríza pe-
dagogiky? a Dilema sociálnej pedagogiky: 
výchova alebo prostredie?. Členovia KPSP 
sa zároveň podieľajú na riešení projektu 
VEGA Sociálne mikrokultúry detí v ťažkých 

životných situáciách. Vedecká a výskumná 
činnosť členov KPPE je úzko spätá s didak-
tickým transferom najnovších vedeckých 
poznatkov do edukačnej praxe. V súčas-
nosti je KPPE hlavným riešiteľským praco-
viskom 2 projektov KEGA (Manipulačné a  
virtuálne geometrické modelovanie v prípra-
ve učiteľov pre primárne matematické vzde-
lávanie a Interdisciplinárne projektovanie 
edukačných modelov a ich implementácia 
do výučby prierezových tém Štátneho vzde-
lávacieho programu). Pri príležitosti Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku ústav zorga-
nizoval odbornú prednášku ako sprievodnú 
akciu podujatia. Doktorandi pracoviska par-
ticipujú na riešení projektov, ústav podporuje 
ich činnosť organizovaním pravidelných ve-
deckých seminárov.

Ústav špeciálnopedagogických  
štúdií, ktorý tvorí Katedra špeciálnej peda-
gogiky a Centrum špeciálnopedagogického 
výskumu, realizuje základný a aplikovaný 
výskum v oblasti špeciálnej pedagogiky. Od 
r. 2010 je vedecko-výskumná činnosť kated-
ry zastrešená aj Európskym psycho-neuro- 
edukačným laboratóriom, ktoré sa podieľa 

na výskumných, diseminačných a publikač-
ných aktivitách aj v medzinárodnom mera-
dle. Ťažiskovou problematikou, na ktorú je 
zacielený vedecký výskum i publikačná čin-
nosť, je teória špeciálnej pedagogiky, špe-
ciálna edukácia a výchovná rehabilitácia, 
teória komunikácie postihnutých, inkluzívne 
trendy, špeciálnopedagogická pedeuto-

lógia, poradenstvo a raná intervencia pre 
osoby s postihnutím a narušením. Ústav sa 
dlhodobo podieľa na riešení domácich i 
medzinárodných vedeckých úloh a gran-
tov. V súčasnosti pracovníci ústavu pracujú 
pod vedením doc. Tarcsiovej na projekte 
KEGA s názvom Špeciálnopedagogická 
andragogika, nová špecializácia v systéme 
špeciálnej pedagogiky, v rovine teoretic-
kej i aplikačnej. Pracovný tím pod vedením 
prof. Vančovej pracuje na projekte KEGA s 
názvom Pedagogika postihnutých a znevý-
hodnených raného a predškolského veku 
– nový systémový prvok špeciálnej peda-
gogiky v rovine teoreticko-koncepčnej a v 
rovine aplikačnej (nové študijné programy 
pregraduálneho a celoživotného vzdeláva-
nia). Doc. Schmidtová je hlavnou riešiteľkou 
medzinárodného projektu DAAD s názvom 
Eltern mit Migrationshintergrund und Hör-
geschädigtenpädagogik v spoluriešiteľstve s 
Ludwik-Maximilians-Universität v Mníchove. 
Pracovníci ústavu spolu s Univerzitou Liver-
pool participujú na projekte 7. rámcového 
programu SYS Catalyst, spolu s WHO, UPJŠ 
a groningenskou univerzitou sa podieľajú 
na riešení projektu HBSC so zameraním 

na fyzické a psychické 
zdravie školákov, spolu-
pracujú s expertmi WHO 
z Francúzska, Belgicka, 
Portugalska a Slovenska. 
Pracovníci ústavu každo-
ročne publikujú domáce 
i zahraničné monografie 
z oblasti špeciálnej peda-
gogiky, ústav každý rok 
usporadúva najmenej 2 
medzinárodné konferen-
cie. Za zmienku stojí, že 
sa v r. 2012 habilitovali 4 
pracovníci ústavu.

Ústav filologických 
štúdií, ktorý tvorí Kate-
dra anglického jazyka a 
literatúry, Katedra nemec-
kého jazyka a literatúry, 
Katedra románskych 

jazykov a literatúr, Katedra slovenského 
jazyka a literatúry, rozvíja svoju vlastnú vz-
delávaciu a výskumnú činnosť, avšak čoraz 
viacej badať tendenciu vedúcu k vzájomné-
mu prepojeniu jednotlivých filológií. Okrem 
riešenia rozličných grantových projektov 
VEGA a KEGA sa pracovníci ústavu podieľa-
jú na príprave viacjazyčného on-line slovní-

Pedagogická	fakulta	sa	intenzívnejšie	
orientuje	na	vedu
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ka Sacrum und Profanum. Interdisciplinárny 
charakter majú aj vedeckovýskumné línie za-
merané na literárnu komparatistiku (činnosť 
Kabinetu D. Ďurišina), na literatúru pre deti 
a mládež, ako aj ústavný cyklus odborno-
-metodologických seminárov. Vedecký výs-
kum na katedrách sa aktuálne orientuje na 
abreviačné tendencie v anglicko-slovenskej 
terminológii a lexikografii, na problematiku 
zvýšenia efektivity vzdelávacieho procesu 
vo vyučovaní cudzích jazykov v primárnom 
vzdelávaní, ako aj na oblasť elektronickej li-
teratúry. Na realizácii rôznych výskumných 
projektov participujú aj doktorandi ústavu. 
Ústav zorganizoval konferencie s medziná-
rodnou účasťou o špecifikách a kontextoch 
slovenskej literatúry, o hodnotách súčasnej 
slovenskej literatúry pre deti a mládež, o 
rozvoji cudzojazyčných zručností v škole a 
v rodinnom prostredí, o transformácii vyso-
koškolského vzdelávania učiteľov angličtiny 
v kontexte súčasnej reformy vzdelávania a 
každoročne usporadúva semináre o korpu-
sovej lingvistike. Vyústenie vedeckej činnosti 
predstavujú viaceré aktuálne vydané mono-
grafie. Ústav vydáva vedecký časopis Philo-
logia. Viacerí študenti úspešne prezentovali 
svoje práce vo fakultnom kole ŠVOUČ.

Ústav sociálnych štúdií a liečeb-
nej pedagogiky tvoria tri pracoviská: 
Katedra sociálnej práce, Katedra liečebnej 
pedagogiky a Centrum výskumu. Liečební 
pedagógovia ústavu aktuálne pracujú na 3 
projektoch grantovej schémy LLP Leonardo, 
zameraných na transfer inovácií prostred-
níctvom celoživotného vzdelávania a na 
včasnú intervenciu v oblasti porúch vývinu 
detí, na prevenciu a rehabilitáciu osôb so 
špeciálnymi potrebami, ako aj na podporu 
interkulturálnych kompetencií odborníkov 
v starostlivosti o ľudí so znevýhodnením.  
Sociálni pracovníci ústavu v súčasnosti pra-
cujú na medzinárodnom projekte Rozvoj 
spolupráce prostredníctvom prípravy výs-
kumného projektu pre porovnanie sociál-
nych aspektov dlhodobej nezamestnanosti 
vo vybraných regiónoch ČR a SR (APVV), 
participovali na projekte Three-country Stu-
dy on the Socio-economic Impact of Pre-trial 
Detention in Mozambique, Zambia and Ke-
nya, ako aj na príprave špeciálneho čísla 
žurnálu Eurovista s názvom Exploring the 
Realities of Desistance (s Glasgow School of 
Social Work, University of Strathclyde). Na 
pôde ústavu vyšli v r. 2012 4 monografie. 
Ústav zorganizoval pri príležitosti 40. vý-
ročia etablovania liečebnej pedagogiky v 
rámci pomáhajúcich profesií medzinárodnú 
vedecko-odbornú konferenciu, pod záštitou 
WHO Slovakia workshop o budovaní kapa-
cít v dlhodobej starostlivosti na Slovensku a 
podieľal sa aj na tvorbe Komunitného plá-
nu rozvoja sociálnych služieb mestskej časti 

Petržalka a na tvorbe Štandardov kvality so-
ciálnych služieb v konzorciu mimovládnych 
organizácií v Lučenci. Doktorandi ústavu sa 
v roku 2012 zúčastnili na viacerých med-
zinárodných vedeckých konferenciách na 
Slovenku i v zahraničí a podieľajú sa i na re-
alizácii rôznych výskumných projektov. Štu-
denti ústavu v celoslovenskom kole ŠVOUČ 
v kategórii sociálna práca získali 2. a 3. 
miesto.

Pracovníci Ústavu humanitných 
štúdií systematicky pracujú v projektoch 
VEGA a v iných projektoch s mimovládny-
mi organizáciami i v medzinárodných eu-
rópskych sieťach. K významným projektom 
VEGA možno zaradiť nasledujúce: Slováci 
a formovanie národov v strednej a východ-
nej Európe: Identita, konfesionalita, mýtus 
(v spolupráci so SAV a FiF UK); Historické 
aspekty vytvárania pojmu slovenského úze-
mia; Študenti zo Slovenska na zahraničných 
univerzitách; Marx a spoločenské zmeny 
po roku 1989; Filozofické poradenstvo ako 
forma praktickej filozofie (v spolupráci so 
SAV); Maskulinity a feminity vo feminizova-
ných odboroch (v spolupráci s Prešovskou 
univerzitou). Pracovníci ústavu pravidelne 
publikujú doma aj v zahraničí. Najvýznam-
nejšími výsledkami sú Slovenské dejiny 5 
(1938 – 1945) od prof. Letza a kolektív-
ne dielo Гражданская социализация и 
самореализация молодежи в условиях 
глобализационных тенденций развития 
современного общества. Z medzinárod-
ných výskumných projektov treba vyzdvih-
núť najmä účasť v sieti ELOS – Europe as 
Learning Environment at School (medziná-
rodná expertná skupina pre vypracovanie 
vzdelávacej stratégie European and Interna-
tional Orientation in Education – work with 
European competences, CFEC).

Ústav umelecko-edukačných štúdií 
tvorí Katedra výtvarnej výchovy a Katedra 
hudobnej výchovy. V spolupráci s agentú-
rou Virvar ústav zorganizoval pre študen-
tov edukačnú exkurziu do Ríma, pripravuje 
edukačnú exkurziu na Bienále do Benátok 
a aktuálne organizuje elektronickú vedeckú 
konferenciu Kreatívne vzdelávanie. Katedra 
výtvarnej výchovy 3. rok realizuje cyklus vý-
stav Kurzy KVV (približne 6 výstav ročne), 
ktoré prezentujú výstupy z kurzov realizova-
ných počas semestra. Mimoriadnemu počtu 
návštevníkov sa tešia aj jednodňové výstavy 
študentskej skupiny Deňel, na ktorých študen-
ti vystavujú svoje práce aj v spolupráci s OZ 
Artem. Študenti vystavujú i na komorných a 
tematických výstavách. Pravidelne a úspeš-
ne sa zúčastňujú na sekčných aj fakultných 
kolách ŠVOUČ. Katedra hudobnej výcho-
vy realizovala viaceré hudobno-edukačné, 
koncertné a workshopové projekty: VeniA-

dacemy, Livingroom – Konvergencie, Hud-
ba novej chuti, Cage – 100 Years After, 
Portréty, Klavírne koncerty W. A. Mozarta. 
Katedra rozšírila zahraničné kontakty (pôso-
benie doc. Mateja na University of Adelaide 
v Austrálii), živé sú kontakty v rámci ISCM 
(predsedom slovenskej sekcie je Dr. Šiller). 
Katedra získala prístup do digitálnej siene 
Berlínskych filharmonikov, pričom bola vy-
braná spomedzi 500 svetových vzdeláva-
cích inštitúcií. Na katedre pôsobí vokálny 
ansámbel a zbor Comenius (pod vedením 
doc. Mironova) a UK Band (pod vedením 
Dr. Púčikovej). Ústav pravidelne usporadúva 
semináre doktorandov.

Ústav psychologických a logope-
dických štúdií, ktorého integrálnou súčas-
ťou sú Katedra psychológie a patopsycholó-
gie a Katedra logopédie, má silný potenciál 
zvyšovať kvalitu vedy a výskumu súvisiacich 
vedných disciplín a podporiť interdiscipli-
nárnu spoluprácu. Katedra psychológie a 
patopsychológie má na Slovensku jedineč-
né zameranie. Viac ako štyri desaťročia 
sa orientuje na výskum ľudí s postihnutím a 
sformulovala predmet patopsychológie ako 
špecializovanej psychologickej disciplíny. 
Základný alebo aplikovaný výskum sa v 
súčasnosti sústreďuje na: 1. oblasť psycho-
lógie ľudí s postihnutím v kontexte školskej a 
sociálnej inklúzie, adaptácie, adjustácie a 
kariérového poradenstva (Dr. Groma a Dr. 
Andreánska); 2. oblasť psychológie zdravia 
zameranú na emočnú inteligenciu, vzťahovú 
väzbu, rezilienciu a coping (doc. Glasová a 
Dr. Karaffová); 3. oblasť utvárania a rozvíja-
nia sociálno-psychologických kompetencií 
učiteľa (Dr. Cabanová, Dr. Sokolová). Do 
mnohých výskumných projektov sa aktívne 
zapájajú aj študenti všetkých stupňov štúdia. 
V rámci Katedry logopédie sa vytvorili vý-
znamné skupiny bádateľov s vysokou vedec-
kou produktivitou a dosahom na klinickú a 
pedagogickú prax: 1. tím prof. Cséfalvaya 
a doc. Markovej rieši niekoľko výskumných 
projektov (APVV, VEGA) zaoberajúcich sa 
jazykovými procesmi v dospelej populácii s 
poškodením mozgu; 2. tím doc. Mikulajovej 
a Dr. Kapalkovej realizuje základný výskum 
detskej reči a dyslexie (APVV); 3. tím prof. 
Kerekrétiovej skúma problematiku komuniká-
cie detí s orofaciálnym rázštepom a s poru-
chou hlasu. Výsledky výskumov publikovali 
karentové časopisy (Aphasiology, Int. Jour-
nal of Language & Communication Disorde-
rs, Psychological Science, Čs. psychologie 
a i.) a vedecké monografie renomovaných 
zahraničných vydavateľstiev.

mgr. eva Faithová, phd.,  
v spolupráci s vedúcimi ústavov
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Bojovníci	proti	mŕtvici	

      „V najvyspelejších štátoch za posled-
ných dvadsať rokov klesla mortalita na 
náhle cievne mozgové príhody (nCMP), 
resp. na mŕtvicu/mozgový infarkt o 40 %. 
Na Slovensku sa za posledných 10 rokov 
mortalita nezmenila, alebo môžeme s 
veľkou fantáziou povedať, že v tomto ob-
dobí poklesla o 1 %. Príklady z vyspelých 
krajín ukazujú, že sa to dá manažovať,“ 
vysvetľuje motiváciu pre vznik centra 
excelentnosti (CE) zodpovedný riešiteľ 
projektu CE nCMP prof. MUDr. Peter Tur-
čáni, PhD., a dodáva: „je to koncipované 
tak, aby sa robil komplexný výskum za-
meraný na všetky aspekty nCMP na teo-
retických ústavoch a súčasne výskum na 
klinikách spojený s liečbou.“ Poďme teda 
nahliadnuť do jednotlivých projektov rie-
šených v CE. 

Predĺžili	sme	čas	 
poskytnutia	pomoci
     O dobudovaní infraštruktúry pre in-
tervenčné výkony na mozgových cievach, 
o nových diagnostických a terapeutických 

postupoch, ale i výskume sme sa poroz-
právali s prednostom I. neurologickej kli-
niky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej 
nemocnice Bratislava prof. Turčánim. 

aké liečebné metódy zavádzate v 
rámci centra excelentnosti? 
Pred založením centra sme boli schop-
ní efektívne liečiť pacienta v akútnom 
stave, iba keď prišiel v čase do 3 resp. 
4,5 hodín od vzniku nCMP. Zakúpením 
najmodernejšej techniky - dvojrovinové-
ho angiografu (dôležitý pre zobrazenie 
katétra) pre endovaskulárne výkony (vo 
vnútri ciev), sa uskutočnil výrazný krok 
vpred. Časové okno pre efektívne rieše-
nie nCMP sa posúva na 9 až 12 hodín. A 

to je už zásadný rozdiel. Pri endovasku-
lárnych výkonoch sa katéter zavádza do 
postihnutej cievy. Špička katétra sa oprie 
o krvnú zrazeninu upchávajúcu cievu a 
vstrekne sa látka schopná rozpustiť zraze-
ninu, a tým obnoviť prietok. Porovnaním 
počtu pacientov liečených rozpúšťaním 
krvných zrazenín predtým, než sme mali 
nové zariadenia, a teraz – je zhruba troj-
násobok v prospech súčasnosti. Niekedy 
je zrazenina v takom štádiu organizácie, 
že sa nedá rozpustiť. Potom sa mechanic-
ky pomocou katétra vytiahne von. A tieto 
výkony budeme robiť aj my. Vo svete je 
to stále v štádiu skúšania a na Slovensku 
sa to robí v obmedzenej miere. Za ďalším 
úspechom je náš klinický výskum, vďaka 
ktorému vieme farmakologicky ovplyvniť 
agregáty krvných doštičiek, deformabilitu 
červených krviniek, vieme ovplyvniť zme-
nenú zrážanlivosť krvi a môžeme monito-
rovať naše farmakologické zásahy. 

Budete realizovať vo vnútri ciev aj 
rozšírenie priemeru alebo riešiť vý-
dute na mozgových cievach obdob-
ným, ako to robia kardiológovia? 

      Vplyv korenia na cievy – vplyv pohlavných hormónov na cievne príhody – účinnejšie odstránenie zrazenín v  
mozgových cievach – môžeme prerušením nervovej dráhy obmedziť stres a aké sú riziká? Tieto a ďalšie okruhy 
sú predmetom skúmania v rámci Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Univerzite Komen-
ského. 

3D zobrazenie mozgových ciev (Willisov okruh)
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Áno, obidve budú súčasťou portfólia 
našich liečebných výkonov. Ak je stena 
cievy zúžená, bude sa vnútrocievne do 
nej vkladať sieťka, ktorá ju rozšíri a za-
bezpečí potrebný priemer. Pri výdutiach 
je operácia štandardným postupom. 
Neurochirurg otvorí lebku a výduť zašije, 
aby ju vyradil z cirkulácie. Ale v mnohých 
prípadoch sa to dá riešiť aj bez toho, aby 
sa otvárala lebka. Do cievy sa zavedie 
špeciálny katéter, ktorý má cievku, a elek-
trickým prúdom sa „zvarením“ uzavrie vý-
duť a nie je potrebná operácia. Doteraz 
sa takéto prípady väčšinou posielali do 
zahraničia. 

aké je postavenie i. neurologickej 
kliniky LF UK po dobudovaní CE? 
Vďaka centru sa vytvorila najmodernejšia 
neurologická jednotka v strednej Európe 
(9-lôžková) a v rámci celej Európy ide o 
veľmi dobrý nadštandard v starostlivosti 
o pacienta s nCMP. Celosvetovo je kon-
cepcia umiestnenia spánkového labo-
ratória hneď vedľa intenzívnej jednotky 
unikátna. V spánkovom laboratóriu sa 
analyzujú poruchy spánku. Spánok je 
veľmi zaujímavá problematika v súvislosti 
s nCMP, lebo poruchy spánku sú riziko-
vým faktorom vzniku mozgového infarktu. 
Keď je pacient v ťažkom stave, nemôže 
ísť do spánkového laboratória, ktoré je 
mimo „intenzívky“, lebo tam sa nevedia o 
neho postarať. Ale u nás, keďže to máme 
hneď vedľa seba, vieme spraviť spánkové 
vyšetrenie v ranných štádiách a tiež na 
začiatku nCMP, lebo to robia v podstate 
tí istí ľudia.

Dobré	z	prírody,	dobré	
pre	mozog
       Na vzniku nCMP sa podieľajú okrem 
iných faktorov aj poškodenie cievnej ste-
ny, zúženie priemeru ciev spôsobené ná-
nosmi či zvýšený krvný tlak. Existujú rôzne 
viac-menej účinné lieky na vyššie uvede-
né faktory, avšak mnohokrát aj s nega-
tívnymi účinkami. Hľadaním alternatív a 
doplnkov pri prevencii a liečbe nCMP sa 
zaoberal tím prof. MUDr. Pavla Babála, 
CSc., zástupcu prednostu na Ústave pato-
logickej anatómie LF UK, skúmajúci čaje 
a koreniny. 

Ktoré korenia ste skúmali?
Korenia boli zaujímavou témou, pretože 
sami sme netušili, aké výsledky nám to pri-

nesie. Preto sme začali s dvoma základ-
nými, najčastejšie používanými koreniami 
– čiernym korením a kurkumou. Obidve 
dokážu znížiť krvný tlak, pričom kurku-
ma bola oveľa efektívnejšia, a zároveň 
sa ukázali aj podobné účinky, aké sme 
videli napríklad pri čajoch a červenom 
víne. Došlo k prevencii zhrubnutia cievnej 
steny, prípadne tiež k liečebnému účinku. 
Ďalej kurkuma môže významne znížiť 
oxidatívne preťaženie v cievnom systéme, 
ale aj v ostatných tkanivách. 

bol výskum jedinečným v rámci 
Slovenska alebo v rámci Európy?
Keď sme publikovali práce o vplyve kur-
kumy a čierneho korenia na vysoký tlak a 
jeho dôsledky na stenu ciev, boli to origi-
nálne práce. Po našich vyšli ďalšie práce 
venujúce sa tejto problematike. 

Ako dávkovať korenia?
Musíme vychádzať z toho, že korenie nie 
je jedlo, ale pochutina, ktorá sa pridáva k 
jedlu. Účinok korenín – čierneho korenia 
aj kurkumy – je pozitívny, samozrejme, že 
v patričnej miere. 

A čo čaje?
Začal by som čajom z čajovníka. Vieme, 
že podľa spôsobu spracovania môžeme 
získať biely, zelený, červený a čierny čaj. 
Veľký rozdiel medzi nimi nie je, je to len 
otázka spracovania, pretože čaje sa ne-
chajú rôzne dlhú dobu fermentovať, čo 
vedie k rôznym farebným aj chuťovým 
variáciám. Ukazuje sa, že menej fermen-
tované (zelené) majú mierne silnejšie 
priaznivé účinky. Pri čajoch z čajovníka 
je odporúčaná dávka 3 čaje denne (ak 
berieme 1 dávku čaju = vylúhovanie 1,5 
g vrecka), ktorá sa dostáva na hranicu 
vrcholného účinku. Podrobne sme sa ve-
novali aj čaju rooibos, kde sú primeranou 
dennou dávkou dve vrecúška na človeka. 

Pôsobia čaje pri prevencii a aj pri liečbe? 
Aktívnou látkou sú polyfenoly. Vo všeo-

becnosti sa dá povedať, že čaje (zelený 
čaj, menej rooibos), ale aj korenie kurku-
ma „riedia“ krv, čiže znižujú zrážanlivosť 
krvi. Toto je jeden z mnohých priaznivých 
účinkov, ktoré majú aj dlhodobý pre-
ventívny efekt na rozvoj cievnych chorôb, 
ktorých dôsledkom môže byť aj mozgový 
infarkt. V prípade hypertenznej choroby 
dosť významne znižujú krvný tlak. V niek-
torých prípadoch až o 15 mm ortuťové-
ho stĺpca, a to jednak cez biochemické 
cesty, jednak cez ovplyvnenie relaxácie 
cievnej steny. Významným faktorom je 
aj zníženie miery zhrubnutia cievnej ste-
ny, pretože zhrubnutie cievnych stien je 
jednou z vážnych komplikácií vysokého 
tlaku. 

Možná	účasť	 
pohlavných	hormónov	
pri	liečbe	náhlych	 
cievnych	príhod
      V poslednom období sa čoraz väčšia 
pozornosť venuje závislosti cerebrovasku-
lárnych ochorení, špecificky nCMP od po-
hlavia a pohlavných hormónov – venuje 
sa im aj tím prof. MUDr. Daniely Ostat-
níkovej, PhD., prednostky Fyziologického 
ústavu LF UK. 

na aké oblasti je zameraný beha-
viorálny výskum? 
Pri našom výskume používame beha- 
viorálne testy, sledujúce experimentálne  
zvieratá v rôznych situáciách. Definuje-
me nimi správanie zvierat pod vplyvom 
špecifických hormónov so zameraním sa  
najmä na pohlavné hormóny a ich me-
tabolity. Každé zviera prejde všetkými 
testami, za účelom popísania ich beha- 
viorálneho fenotypu. Popísanie správania 
zdravých zvierat nám umožní sledovať 
ich po experimentálnom vyvolaní nCMP 
a definovať zmeny, ktoré sa pritom dejú. 

3D zobrazenie mozgových ciev (Willisov okruh)
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Po následnej hormonálnej intervencii vi-
eme určiť, či konkrétna intervencia mala 
efekt alebo nie. Naším výskumným zame-
raním je najmä sledovanie účinku pohlav-
ných hormónov na kognitívne funkcie, a 
to najmä na pamäť a priestorovú orien-
táciu. 

Ako prebieha intervencia?
Výsledkom našej výskumnej práce má 
byť pochopenie fyziologických, ale aj 
intervenčných procesov na adaptabilitu 
mozgu a možnosti jej ovplyvňovania. In-
tervenciu robíme najmä pohlavnými hor-
mónmi, t. j. v rôznych štádiách gravidity 
podávame matkám experimentálnych 
zvierat pohlavné hormóny a následne 
sledujeme potomstvo (v dospelosti) takto 
ovplyvnených matiek v behaviorálnych 
testoch. Iným typom výskumu je sledova-
nie rýchlych, alebo tzv. negenómových 
účinkov pohlavných hormónov, kedy sa 
zvieratá testujú bezprostredne po hormo-
nálnej intervencii. 

kde sa uplatnia výsledky vplyvu  
pohlavných hormónov?
Snažíme sa objasniť mechanizmy gene-
tických zmien a vplyvu pohlavných hor-
mónov na špecifické kognitívne funkcie 
a získať výsledky využiteľné v klinike, 
ktoré umožnia napr. farmakogenetickú 
diagnostiku pre individualizáciu hormo- 
nálnej liečby prípadne definovanie 
ochranného účinku pohlavných hormó-
nov pri náhlych cievnych mozgových 
príhodách. Naše výsledky poskytujú 
bázu pre klinické štúdie na reálnych 
pacientoch s nCMP. Významnosť našej 
výskumnej práce spočíva v odhaľovaní 
prenatálneho organizačného účinku po-
hlavných hormónov s trvalými následka-
mi na mozgové štruktúry a správanie u 
oboch pohlaví. Vzhľadom na náročnosť 
experimentov/štúdií zatiaľ komplexné 
informácie nie sú dostupné. U ľudí je v 
dohľadnej dobe takéto sledovanie vzhľa-
dom na etické dôvody nereálne, práve 
preto sú cenné experimenty na zviera-
tách, avšak aj tieto majú svoje objektívne 
limitácie. K diagnostike a liečbe nCMP na 
základe informácií o prenatálnom aj po-
stnatálnom účinku hormónov na štruktúru 
a funkcie mozgu je ešte ďaleko, základný 
výskum je však potrebný pre ďalší výskum 
v tejto oblasti. 

ako ovplyvňuje pohlavie a po-
hlavné hormóny nCMP?
Zistilo sa, že aj keď je vek hlavným ne-

závislým rizikovým faktorom, u starších 
ľudí (nad 80 rokov) je incidencia nCMP 
vyššia u žien, v nižších vekových kategó-
riách zase u mužov. Dnes máme dôkazy, 
že pohlavné rozdiely v mozgu sú spro-
stredkované nielen nepriamo účinkami 
pohlavných hormónov, ale aj priamo 
pod vplyvom rozdielov v chromozómovej 
výbave každej bunky. Inými slovami to 
znamená že XX a XY neuróny sa správajú 
pod vplyvom tých istých pohlavných hor-
mónov rozdielne. Tieto účinky nie sú ešte 
detailne preskúmané, avšak môžu vysvet-
liť rôzny efekt pohlavných hormónov u 
oboch pohlaví v súvislosti s ochoreniami 
mozgu a rôznou odpoveďou na etioló-
giu, prevenciu a liečbu náhlych cievnych 
mozgových príhod.

Chceme	obmedziť	
STRES

Skúmaním, ako obmedziť vplyv stre-
su, sa zaoberal tím doc. MUDr. Borisa 
Mravca, PhD., z Ústavu patologickej fy-
ziológie LF UK. 

Čo je predmetom projektu 
modelovanie a analýza vzniku 
ncmp a následných zmien v or-
ganizme v rámci centra excelent-
nosti?

Skúmame celkovú stresovú reakciu pre-
biehajúcu v organizme laboratórnych 
zvierat a meniace sa fyziologické para-
metre organizmu, napríklad zvyšovanie 
srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Tieto 
faktory totiž môžu ovplyvniť aj cirkuláciu 
v mozgu a súvisia tak s nCMP. Základ-
ným zámerom projektu je zistiť mechani-
zmy podieľajúce sa na stresovej reakcii, 
resp. určiť, ktoré oblasti mozgu a ktoré 
dráhy prenášajúce signály sú v týchto re-
akciách zapojené. Ďalej skúmame spô-
sob regulácie rozsahu stresovej reakcie, 
a to tak, že určujeme koľko sa vyplaví 
adrenalínu, noradrenalínu, prípadne 
glukokortikoidov – základných hormó-

nov, uvoľňujúcich sa pri stresovej reakcii. 
Tieto hormóny majú z krátkodobého hľa-
diska prospešný účinok, ale stres, ktorý 
pôsobí opakovane, je jedným z faktorov, 
ktoré môžu priebeh choroby zhoršovať. 
V našom laboratóriu skúmame uvedené 
mechanizmy u laboratórnych zvierat, 
potkanov. Dúfame, že získané poznat-
ky bude raz možné uplatniť aj u ľudí na 
zmiernenie stresovej reakcie, a to v tých 
prípadoch, keď stres pôsobí na zdravot-
ný stav jedinca negatívne. 

Aké druhy zásahov uskutočňujete? 
Robíme dva typy zásahov, jedni sú 

invazívne - priamo v mozgu potkana 
fyzicky prerušíme dráhy a sledujeme, či 
reaguje rovnako ako potkan, u ktorého 
sme tie dráhy neprerušili. Druhou mož-
nosťou, neinvazívnou, je farmakologické 
selektívne pôsobenie. Pri farmakologic-
kom prístupe sa snažíme napríklad zistiť, 
ako by sa dal ovplyvnením aktivity srdca 
zmeniť rozsah stresovej reakcie. Jedna 
zo starších hypotéz, ale tá nie je jedno-
značne potvrdená/vyvrátená, hovorí, že 
emočná (a v určitej miere aj stresová) 
reakcia je ovplyvnená signálmi, ktoré 
sú prenášané z vnútorných orgánov do 
mozgu. Neplačeme, pretože sme smut-
ní, ale sme smutní, lebo plačeme. Snaží-
me sa ukázať, či telesné prejavy, ako je 
napríklad zvýšená srdcová frekvencia, 
vyvolávajú zmeny našej nálady a či 
ovplyvňujú stresovú reakciu. 

je fyzické prerušenie nervovej 
dráhy alebo farmakologické 
ovplyvnenie činnosti vnútorných 
orgánov cestou na odbúranie 
stresu aj u ľudí? 

Áno, ale vo veľmi vzdialenej budúcnos-
ti. Aj u ľudí by bolo teoreticky možné 
ovplyvňovať niektoré z týchto štruktúr a 
takto znižovať stresovú reakciu. Určite 
by sa nerobilo prerušenie, pretože ide 
o invazívny a nevratný proces. Nervové 
dráhy prerušujeme, aby sme zistili, ktoré 
z nich sa zúčastňujú na stresovej reakcii. 
V súčasnosti je ťažké predpovedať, ako 
by sa dali podobné zásahy uskutočniť 
u ľudí. Mohlo by to byť farmakologic-
ky, alebo využitím elektromagnetického 
poľa (už aj v súčasnosti sa na ovplyvne-
nie činnosti určitých mozgových oblastí 
využíva cievka vytvárajúca elektromag-
netické pole). Elektromagnetické pole 
ale v tomto prípade pôsobí prevažne 
na povrchové štruktúry mozgu, málo 
ovplyvňuje hlbšie štruktúry. V súčasnosti 
sa tento prístup využíva napríklad v ex-
perimentálnej liečbe u pacientov s de-
presiou. 

michal jurina
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Pracovná	stáž	študentiek	 
v Akademickej knižnici PdF UK
     Začiatkom akademického roka 2012/2013 dostala Akademická 
knižnica Pedagogickej fakulty UK žiadosť o prijatie dvoch študentiek 
zo zahraničia v mesiaci október a dvoch v mesiaci november na jed-
nomesačnú pracovnú stáž.

      Tejto žiadosti sme sa potešili, pretože v knižnici je stále veľa prá-
ce a každá i malá pomoc je veľmi vítaná. Všetky štyri študentky boli 
poslucháčkami Fakulty veřejných politik Slezskej univerzity v Opavě, 
ČR, a aj keď neštudovali knihovnícky smer, veľmi rýchlo sa dostali do 
problematiky knihovníctva.
       Na začiatku praxe študentky absolvovali „Úvodný kurz pre prá-
cu s on-line katalógom“. Ďalej sa oboznámili so systémom knižníc 
na Univerzite Komenského a získali prehľad, ako si možno objednať 
a rezervovať literatúru. Taktiež boli informované o možnosti využitia 
plnotextových databáz na UK.
      Pod vedením zamestnancov knižnice pracovali v obidvoch od-

deleniach Akademickej knižnice PdF UK. Bolo to oddelenie biblio-
grafických a knižničných služieb a oddelenie automatizovaného 
spracovania fondov, kde dôsledne vykonávali zverenú prácu. Boli 
veľmi komunikatívne, spoľahlivé a zodpovedné. Prácu v našej Aka-
demickej knižnici veľmi uvítali, pretože už boli študentkami 3. roč. 
Bc. štúdia, takže si zároveň hľadali príslušnú literatúru k téme svojej 
bakalárskej práce. Veľmi ocenili, že aj na internáte mohli pracovať 
s počítačom a využívať databázy (súborný on-line katalóg, databá-
zu evipub, ako aj externé informačné zdroje). O tom, že boli veľmi 
spokojné, svedčí aj to, že v predvianočnom čase opäť navštívili Bra-
tislavu a nezabudli pozdraviť aj pracovníkov knižnice, čo nás veľmi 
potešilo a utvrdilo v tom, že sa u nás dobre cítili.
Na záver by sme sa chceli poďakovať vedeniu PdF UK za to, že sme 
mohli prijať študentky na pracovnú stáž zo susednej krajiny na naše 
pracovisko, venovať sa im a ukázať, že práca v knižnici je nielen 
veľmi rôznorodá a zaujímavá, ale najmä užitočná pre ich informo-
vanosť pri ďalšom štúdiu.

Mgr. A. Bartošová, Akademická knižnica PdF UK

    Už po druhýkrát Farmaceutická fakulta 
UK prijala študentov Farmaceutickej fakulty 
Uralskej štátnej medicínskej akadémie z Rus-
ka. Študenti sú poslucháčmi 4. ročníka a v 
čase od 14. – 25. 1. 2013 vykonávali leká-
renskú prax v Univerzitnej lekárni FaF UK. 
Počas praxe sa oboznámili s prácou lekárni-
ka na Slovensku, ako aj s ďalšími aktivitami 
v Univerzitnej lekárni, ako bola práca v „le-
kárenskej ambulancii“, ktorá sa hlavne vyu-
žíva ako konzultačný a informačný priestor 
pre pacientov. Ďalej mali študenti možnosť 
vyskúšať si meranie cholesterolu, triglyceri-
dov, glukózy, ale i meranie TK a BMI indexu. 
Študenti komunikovali v angličtine, čo je na 
pracovisku Univerzitnej lekárne samozrejmé.

     Súčasťou pobytu študentov z Eka-
terinburgu bolo i stretnutie s dekanom 
FaF UK prof. PharmDr. J. Kyselovi-
čom, CSc., okrem toho navštívili Cen-
trum excelentnosti v TAC-e, kde sa 
oboznámili s činnosťou centra, jeho 
riaditeľom, ktorý je súčasne prodeka-
nom pre zahraničné styky doc. RNDr. 
P. Mikušom, PhD. Súčasne navštívili 
niektoré katedry fakulty.
     Počas dvojtýždňovej praxe navští-
vili dôležité organizácie a spoločnos-
ti v oblasti kontroly liečiv a liekov, a 
to Štátny ústav pre kontrolu liečiv, kde 
boli oboznámení s jednotlivými sekci-
ami a ich obsahovou náplňou.                       
Okrem krátkych prezentácií videli i 
pracovné laboratóriá a prístrojové 
vybavenie sekcie biológie a chémie. 
V UNIMED PHARME mali možnosť v 
prezentáciách vidieť prípravu dôleži-
tých očných liekov, s ktorými sa môžu 
stretnúť i v ruských lekárňach. Štu-

denti ocenili prijatie generálnou riaditeľkou 
UNIMEDU a UNIMED PHARMY, ktorá s 
nimi komunikovala v ich rodnom jazyku. Pri-
jala ich aj druhá najväčšia veľkodistribučná 
spoločnosť „UNIPHARMA 1. slovenská le-
kárnická akciová spoločnosť“. Dostalo sa im 
mimoriadnej pozornosti zo strany riaditeľa 
bratislavskej prevádzky, ktorý zabezpečil 
možnosť výkladu v ruskom jazyku. Študen-
ti tak mali možnosť vidieť logistiku liekov a 
zdravotníckych pomôcok, ako aj prípravu 
dodávok pre jednotlivé lekárne.
     Okrem Univerzitnej lekárne FaF UK na-
vštívili aj Nemocničnú lekáreň sv. Alžbety 
onkologického ústavu sv. Alžbety, kde mali 
možnosť vidieť aj historickú lekáreň, ktorá 

bola na našom území ako prvá nemocničná 
lekáreň patriaca Kláštoru sv. Alžbety.
    V rámci voľného času okrem iného na-
vštívili Univerzitu Komenského, ktorá bola 
pre nich veľmi zaujímavá z hľadiska počtu 
fakúlt, historickej auly a Rektorskej siene. 
Študenti boli nadšení, že mohli vidieť našu 
alma mater a jej pracoviská. Mimoriadne sa 
im páčil program praxe, ktorý bol vyvážený 
odbornou činnosťou a doplnený návštevami 
a exkurziami ďalších spoločností, ktoré súvi-
sia s liekmi a s liečivami.

doc. rndr. m. Fulmeková, cSc.,  
prednostka univerzitnej lekárne 

FaF uk

Farmaceutická	fakulta	UK 
	opäť	hostila	študentov	z	Ekaterinburgu
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     V uplynulých dvoch rokoch dostali dve ne-
beské telesá – donedávna ešte anonymné – 
svoje mená. Nie je náhoda, že už pri prvom 
počutí nám niečo hovoria. Nie neznáme mená, 
mená pracovníkov UK, našich kolegov, súčas-
ných či bývalých. Doc. Rudolf Hajossy a doc. 
Ján Boďa, obaja z Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky UK, sú tými osobnosťami, ktoré 
inšpirovali objaviteľov, aby po nich pomeno-
vali dva novoobjavené asteroidy. Každý objav 
planétky má svoj príbeh a každé pomenovanie 
je len finále predchádzajúcich udalostí. Oba 
príbehy sú aj v astronomickej praxi zaujímavé, 
preto ich tu približujeme spolu so základnými 
faktami. Na pamiatku, aj ako neoficiálny do-
klad o pomenovaní, dostali doc. R. Hajossy a 
doc. J. Boďa objaviteľmi vlastnoručne zhotove-
ný certifikát, ktorý im (aj nám) pripomína, že 
okrem pozemského sveta majú svoje druhé ja 
aj na hviezdnej oblohe, v blízkom vesmíre.
     Asteroid (123852) 2001 CM37 nesie meno 
Jánboďa a planétka (247652) 2002 WO21 
sa volá Hajossy. Obe pomenovania sú výra-
zom našej úcty k nim a k ich práci.

Jánboďa	obehne	
okolo	Slnka	za	viac	

ako	5	rokov
     Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 
na svojom vysunutom pracovisku AGO (Ast-
ronomické a geofyzikálne observatórium) v 
Modre-Pieskoch plní popri pedagogických úlo-
hách aj vedecký program výskumu medzipla-
netárnej hmoty. Každú aspoň čiastočne jasnú 
noc sa astronómovia (dvojčlenná „posádka“ v 
týždňových službách) venujú odborným pozo-
rovacím programom. 

v observatóriu sa pracuje vo dne,  
v noci
    Jedným z hlavných meraní, pri ktorom sa 
využíva náš zrkadlový ďalekohľad, je foto-
metria (sledovanie jasnosti) vybraných skupín 
asteroidov. Podľa momentálnych podmienok, 
stavu oblohy, počasia, jeho perspektívy, svitu 
Mesiaca, dĺžky noci (tma od večerného do 
ranného nautického súmraku) sa na pozorova-
nie vyberajú optimálne objekty. Naše možnosti 
v časových medzerách dopĺňajú astrometric-
ké pozorovania asteroidov a komét (z nich je 
zvlášť dôležité a žiadané potvrdzovanie obja-
vov nových blízkozemských telies), fotometria 
exoplanét (presnejšie: prechod popred mater-
skú hviezdu), zákryty hviezd planétkami či foto-
metria premenných hviezd, ktoré sme objavili, 
alebo aj sledovanie kozmického smetia (aktív-
ne alebo neaktívne družice, posledné stupne 
nosičov, rozpadnuté satelity, zvyšky a veľké 
úlomky po kolíziách). To znamená, že každú 

dobrú noc vieme využiť na 100 % (aspoň sa o 
to snažíme s prihliadnutím na technický stav už 
priam historického „muzeálneho“ ďalekohľadu 
a ďalších prístrojov). Inak povedané, ak nie je 
zamračené, náplň nočného pozorovania sa 
prispôsobuje momentálnym podmienkam. Ak 
sa menia, máme pripravené záložné objekty. 
Pomáhajú nám snímky z meteorologických dru-
žíc, podľa ktorých si vytvárame vlastnú predsta-
vu o vývoji počasia a najmä oblačnosti. Je pod-
ložená dlhoročnými skúsenosťami a znalosťou 
miestnych osobitostí, ktoré spôsobuje terén, na-
jmä blízky hrebeň Malých Karpát, pod ktorým 
sa AGO UK nachádza. 
    Okrem práce s ďalekohľadom zapíname 
a  dohliadame na komory/TV kamery na po-
zorovanie meteorov. Samozrejme, tiež každú 
vhodnú noc a čo najdlhšie od súmraku do svita-
nia. Okrem tých na AGO máme a cez internet 
obsluhujeme dva ďalšie AMOS systémy: jeden 

v Arboréte SAV v Tesárskych Mlyňanoch pri 
Nitre a druhý vo vyvýšenej lokalite Kysuckého 
Nového Mesta. Je zrejmé, že pre dvoch ľudí 
je za optimálnych podmienok práce viac ako 
dosť. A to ešte napozorovaný materiál treba 
čo najskôr zmerať, spracovať, odoslať. Niečo 
sa dá stihnúť hneď v noci, zvyšok musí počkať, 
kým sa astronóm po rannom uložení do poste-
le aspoň trochu vyspí. Aby nedošlo k omylu: 
astronómovia na AGO FMFI UK v Modre sú 
vedeckí pracovníci. Okrem nočných pozoro-
vaní majú rovnaké povinnosti ako ostatní na 
fakulte. Čiže študujú a učia sa, učia, publikujú, 
chystajú prednášky, podávajú projekty, píšu 
správy, úradujú. Čiže astronómovia majú o 
prácu postarané aj vtedy, keď je zamračené, 
čiže aj cez deň.

17 620 pomenovaných asteroidov
    Všetky pozorovania sú súčasťou riešenia 
grantových úloh (domácich i v spolupráci so 

zahraničnými) alebo medzinárodne organizo-
vaných (niekedy aj celosvetových) kampaní. 
Vedľajším produktom fotometrie a astrometrie 
asteroidov (čiže našich pozorovaní) na AGO 
UK sú objavy nových malých telies slnečnej 
sústavy (alebo premenných hviezd v našej 
galaxii). Doteraz uvidujeme 206 objavov pla-
nétok. Avšak nie všetky zostali „naše“, pretože 
istú časť z nich pozorovali pred nami iné obser-
vatóriá: najčastejšie to boli tzv. prehliadkové 
programy, ktoré už asi 15 rokov systematicky 
skenujú oblohu a vyhľadávajú blízkozemské 
telesá. Mimochodom, k 28. 12. 2012 bolo evi-
dovaných 600 853 asteroidov: z nich je 350 
441 číslovaných (čiže majú dostatočne presnú 
dráhu), 134 875 je viacopozičných a 115 537 
s jednou opozíciou. Mená nesie zatiaľ 17 620 
asteroidov.
        V noci z 15. na 16. februára 2001 na AGO 
UK astronómovia Dr. Štefan Gajdoš a Dr. Ad-

rián Galád objavili asteroid, ktorému Centrum 
malých planét (MPC) dalo predbežné ozna-
čenie 2001 CM37. Po upresnení dráhy, čo s 
inými pozorovaniami trvalo ďalších jedenásť 
rokov, dostala táto planétka číslo (123852). 
Objavitelia navrhli Komisii pre pomenovanie 
malých telies (CSBN) pri Medzinárodnej ast-
ronomickej únii (IAU), aby nový asteroid niesol 
meno „Jánboďa“. IAU návrh akceptovala a 
MPC vo svojom cirkulári (M.P.C. 78271) dňa  
7. 2. 2012 oficiálne uverejnilo citáciu, ktorá 
je uvedená aj na certifikáte. Asteroid 2001 
CM37 má tak po očíslovaní a pomenovaní 
úplné definitívne označenie (123852) Jánbo-
ďa. Samotné teleso má veľkosť zhruba 3 km 
a pohybuje sa (obieha Slnko) v hlavnom páse 
asteroidov, ktorý sa nachádza medzi dráhami 
Marsu a Jupitera. Okolo Slnka obehne raz 
za približne 5,22 roka na mierne sklonenej 
dráhe (sklon i = 5,63° voči ekliptike) s pe-
rihéliom 2,20 astronomickej jednotky (1 AU, 

Naši	kolegovia	sú	medzi	hviezdami
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stredná vzdialenosť Zeme od Slnka) a aféliom 
3,82 AU od Slnka (má veľkú polos dráhy  
a = 3,01 astronomickej jednotky a excentricitu 
e = 0,269).

rndr. Štefan gajdoš, phd., kaFzm,  
FmFi uk

Planétky	možno	 
objaviť	aj	bez	 
ďalekohľadu

    V roku 2011 pribudli na oblohe dva aste-
roidy nazvané po Slovákoch – po slovenskom 
futbalistovi storočia Jánovi Popluhárovi a po 
vedcovi Rudolfovi Hajossym. Planétky objavil 
amatérsky astronóm Štefan Kürti z Nových 
Zámkov a využil právo objaviteľa na ich po-
menovanie. Na rozdiel od profesionálov nové 
telesá neobjavuje vlastným ďalekohľadom, ale 
prehľadáva archívne zábery z prehliadkového 
programu NEAT (Near Earth Asteroid Trac-
king) získané 1,2 metrovým teleskopom ob-
servatória Mt. Palomar v americkej Kalifornii. 
Databáza pozorovaní je verejne prístupná cez 
internet. O tom, ako dospel k objavom, hovorí 
v nasledujúcom texte.

redakcia

    Program NEAT bol zameraný na hľadanie 
tzv. blízkozemských planétok, ktoré sa tesne 
približujú k našej planéte a v prípade zrážky 
so Zemou by mohli znamenať nebezpečenstvo 
pre ľudstvo. Archív je trvalým cenným zdro-

jom – aj po desaťročí od prvotného získania 
a spracovania pozorovaní sa na snímkach na-
chádza množstvo objektov, ktoré vtedy unikli 
pozornosti astronómov, a stále sa v ňom dá 
objavovať.

medzi marsom a jupiterom
    Asteroidy sú malé telesá slnečnej sústavy. 
Ten najväčší má okolo 975 kilometrov, ďalších 
30 planétok má priemer do 200 km, počet as-
teroidov s veľkosťou nad 1 km sa odhaduje na 
1,2 milióna. Najmenšie, ktoré dnes astronómo-
via pozorujú, majú 5 – 10 metrov. V súčasnos-
ti sú evidované pozorovania takmer milióna  
asteroidov, odhady však hovoria, že ich môže 
byť dvojnásobok. Centrálou, kde sa z celého 
sveta zbiehajú, evidujú a spracúvajú pozoro-
vania týchto telies slnečnej sústavy, je Minor 
Planet Center (MPC, Centrum malých planét) 
sídliace v meste Cambridge, Massachusetts, 
USA. Planétky hlavného pásu obiehajú v pries-
tore medzi Marsom a Jupiterom. Ďalšou skupi-
nou sú blízkozemské planétky, ktoré sa na svo-
jej dráhe približujú k našej planéte a nájdu sa 
i také, ktoré dráhu Zeme križujú a teda môžu 
byť pre ňu hrozbou.
      Samotné hľadanie asteroidov na archív-
nych záberoch spočíva v prezeraní trojice 
snímok. Tie boli získané fotografovaním tej 
istej časti hviezdnej oblohy v krátkom časovom 
slede, medzi jednotlivými zábermi uplynulo 
zhruba 30 minút. Keďže sa planétky pohybu-
jú, na záberoch sa prezradia zmenou polohy 
oproti nehybným hviezdam. Špeciálny počíta-
čový program vytvorený na vyhodnocovanie 
pozorovaní umožňuje rýchle a jednoduché 
hľadanie pohybujúcich sa telies na získaných 

záberoch. Po nájdení pohybujúceho sa objek-
tu nasleduje kontrola, či ide o teleso už známe. 
Ak sa podľa katalógu MPC na pozorovanej 
pozícii pre konkrétny čas pozorovania nena-
chádza žiadny známy asteroid, môže ísť o ob-
jav. Na to, aby bolo teleso zaevidované ako 
nový objekt, je nutné pozorovanie minimálne 
z jednej ďalšej noci. Táto časť práce je najná-
ročnejšia – sú v archíve ďalšie fotografie, na 
ktorých bude zaznamenané nové teleso? Ktoré 
snímky treba prehľadať?
     Ak sa podarí dohľadať teleso z viacerých 
nocí, pozorovania sa zasielajú do MPC, ktoré 
mu pridelí predbežné označenie, napr. 2010 
EZ21 či 2012 BM77. Definitívne poradové 
číslo získa asteroid vtedy, keď bol pozorovaný 
dostatočne dlho a jeho pohyb sa dá vypočítať 
s veľkou presnosťou na mnoho rokov dopredu. 
Dnes je o niečo viac ako 350-tisíc planétok s 
definitívnym poradovým číslom.

Na meno sa čaká aj desaťročia
     Od objavu až po získanie poradového čís-
la uplynie zvyčajne doba 6 – 8 rokov. Keďže 
dané teleso musí byť pozorované aspoň pri 
štyroch opozíciách so Slnkom, stáva sa, že ka-
talógové číslo získa planétka po niekoľkých de-
saťročiach. Až po pridelení čísla má objaviteľ 
právo svoj objav pomenovať. Celkove je pome-
novaných takmer 18 000 asteroidov. Nájdeme 
medzi nimi i mená ako Slovakia, Tatry, Modra, 
Comeniana, Prešov či Nové Zámky. Patria tam 
aj Bernolák, Bochníček, Satinský či Demitra. K 
nim nedávno pribudlo ďalšie meno: Hajossy. 
    Planétka (247652) Hajossy je teleso s pri-
emerom približne 2100 metrov, ktoré obieha 
Slnko vo vzdialenosti 395 miliónov km a jeden 

obeh jej trvá 4,3 roky.
     Asteroidy nie sú 
voľným okom vidi-
teľné (okrem jedinej 
výnimky), na pozo-
rovanie Hajossyho 
treba teleskop s prie-
merom aspoň 50 cm, 
zároveň ale musia 
byť Zem i asteroid v 
priaznivej vzájomnej 
polohe. Optimálne 
pozorovacie podmi-
enky boli v januári 
2012. Najbližšie 
bude asteroid vo 
vhodnej polohe pre 
pozorovateľov na 
Slovensku až koncom 
roka 2015. Vtedy 
dosiahne Hajossy jas-
nosť 20. magnitúdy 
a bude v dosahu 
prístrojov aj z obser-
vatória AGO FMFI 
UK v Modre, s ktorým 
spolupracujem.

Štefan kürti, 
nové zámky 

www.skaw.sk
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miesto narodenia: Trenčín
vek: 59 rokov

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Keď som mal 10 rokov, sníval som o ďale-
kých moriach a neznámych krajinách, ktoré 
som chcel spoznávať ako námorník. Bolo to 
snáď aj preto, že som veľmi veľa čítal, a to 
najmä cestopisy, ale aj preto, že môj starý 
otec za Rakúsko-Uhorska slúžil ako námor-
ník na lodi. Neskôr som ešte uvažoval o lod-
nom lekárovi, letcovi, chemikovi... Zaujíma-
vé, že ma to ťahalo vždy niečo objavovať.

Čo ste študovali a prečo práve tento 
odbor? 
Študoval som všeobecnú medicínu na lekár-
skej fakulte v Martine. K medicíne som mal 
veľmi blízko, keďže rodičia boli lekári – môj 

otec bol internista a mama pediatrička. Boli 
to skvelí ľudia po stránke profesionálnej i 
ľudskej. Pracovali neúnavne, vo dne i v noci 
pre svojich pacientov, často som najmä otca 
nevidel aj niekoľko dní. Pokračoval som teda 
v ich šľapajach a zakotvil som na Jessenio-
vej lekárskej fakulte UK v Martine. Nešiel 
som však pracovať na kliniku, ako by sa 
dalo predpokladať, ale zaujala ma vedecká 
práca, najmä vtedy celkom neznáme neuró-
nové mechanizmy dýchania, kašľa a iných 
reflexov dýchacích ciest. Na tejto problema-
tike pracujem doteraz, prakticky 32 rokov.

Aké cudzie jazyky ovládate?
Aktívne jazyk anglický, ruský a nemecký. 
Keďže jedna z mojich dcér sa učí po fran-
cúzsky, snažím sa čo – to pochytiť od nej.

Čo vám napadne, keď sa povie 
„práca“?
Podvedome sa mi vybaví spomienka na 
časy, keď sa ľudia zdravili „česť práci“. S 
odstupom rokov a najmä v dnešnej hektickej 
dobe si uvedomujem, aké dôležité je mať 
prácu a môcť pracovať. Nie nadarmo sa ho-
vorí, že človek k svojmu životu potrebuje aj 
zdravie, lásku, prácu a uznanie z nej. Ja som 
mal múdreho a pracovitého učiteľa prof. To-
moriho, ktorý napriek pokročilému veku stá-
le vedecky pracuje. Pri našich stretnutiach 
mi vždy s úsmevom povie: „Je to vedecká 
práca, čo ma drží pri živote.“

Ako rád trávite voľný čas?
S rodinou, v prírode, pri dobrej hudbe, v 
kruhu priateľov. To, že žijem v Turčianskej 
záhradke, v meste Martin, ktorý je obklope-

ný Veľkou a Malou Fatrou, mi dáva možnosť 
úniku pred prepracovaním do prírody. Venu-
jem sa aj záhradke, ktorú 
mám pri dome a pestujem 
tam kvetinky a všakovakú 
zeleninu.

u p r e d n o s t ň u j e t e  
televíziu alebo kni-
hy? Prečo?
No priznám sa, do 50-tky 
som viac čítal, a to okrem 
povinných „separátiek“ aj 
knižné príručky najrôznej-
šieho druhu a literatúru 
faktu. Ako starnem, viac 
pozerám televíziu, ale 
úprimne povediac, aj keď 

máte k dispozícii stovky programov, často sa 
„niet na čo dívať“. Dobrá kniha tak zostáva 
v popredí môjho záujmu. 

Prezradíte niečo o svojej rodine?
Som rodinný typ. V rodine, s ktorou žijem 
18 rokov, sa cítim spokojný a naplnený ra-
dosťou i pocitom zodpovednosti. Moja man-
želka je docentka a pracuje tiež na fakulte. 
Máme dve dcéry (17 a 16 r.), ktoré navšte-
vujú gymnázium. Zdá sa, že aspoň jedna z 
nich bude pokračovať v mojich šľapajach.

Čo vás dokáže zarmútiť?
Je toho viac, ale veľmi ma bolí, keď ľudia 
trpia, či už fyzicky alebo psychicky. Zarmú-
ti ma ľudská zloba, aj správanie a nevďak 
ľudí, ktorých som považoval za priateľov...

Čo vás dokáže rozosmiať? 
Niekedy dobrý vtip, inokedy veselé príbehy 
so šťastným koncom, ale aj „vážne myšlienky 
o živote“ v podaní mojich dcér. Smiechu ne-
odolám ani pri účelovom konaní a vtieravom 
správaní nášho kocúrika, keď chce ukoristiť 
nejaké to jedlo.

Máte obľúbenú osobnosť? 
Z hercov je to Jean Gabin a Bruce Willis, 
zo spevákov Willie Nelson, Karol Duchoň a 
Jarek Nohavica.

Máte nejaký skrytý talent?
Myslím si, že skrytý talent nemám. Všetok ta-
lent sa snáď už prejavil v prácach, ktoré som 
vytvoril, ale človek nikdy nevie.

Aké hodnoty sú pre vás v živote na-
jdôležitejšie?
Sú to viera, čestnosť a pracovitosť. 

Prof.	MUDr.	Ján	Jakuš,	DrSc.,	
vedúci	Ústavu	lekárskej	biofyziky	JLF	UK	v	Martine

k a r i k a t Ú r a

Anton Lednický, FTVŠ UK
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     Volám sa Clarissa, som Brazílčanka a od 
roku 2011 študujem v Bratislave na Fakulte 
sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV 
UK). Prvá vec, čo sa ma každý pýta, keď po-
viem, že som Brazílčanka, je: „Čo tu robíš?“. 

   Prvýkrát som bola na Slovensku v roku 
2008 cez výmenu mládeže. 10 mesiacov 
som bývala v Martine a niekto zo Sloven-
ska išiel do Brazílie na moje miesto. Vtedy 
som mala šestnásť rokov a chcela som prísť 
do Európy, ale nie do Európy, ktorú pozná 
každý (Nemecko, Francúzsko, Španielsko, 
Anglicko). Chcela som niečo nové, iné, po-
znať novú kultúru, a preto som si vybrala 
Slovensko. Veľmi sa mi tu páčilo a v roku 
2011 som sa rozhodla vrátiť sa a študovať 
európske štúdiá.

krok prvý: slovenčina
    Na začiatku to nebolo ľahké. Slovenčina 
je ťažká, ľudia sú úplne iní ako v Brazílii a je 
tu veľmi zima. Ale všetko sa zlepšilo, odkedy 
som sa naučila po slovensky. Odvtedy som 
spoznala viac ľudí, lepšie som začala chá-
pať kultúru (už môžem bez problémov cho-
diť do divadla, do kina alebo na koncerty) 
a v škole mi to veľmi pomáha, aj keď máme 
niektoré predmety po anglicky. 
    Je to veľmi zlý pocit, keď si niekde a ne-
vieš, čo sa deje okolo teba. Tak som sa cítila, 
keď som nerozumela po slovensky. Navyše 
niektorí Slováci úplné ignorujú, keď niekto 
nevie po slovensky a hovoria „na Slovensku 
po slovensky“. To ma veľmi hnevalo. Ale te-
raz chápem, že bez slovenčiny by som sa 
reálne do slovenskej kultúry nikdy nedostala. 

Štúdium na Slovensku má viac vý-
hod
     Myslím si, že vysokoškolský systém tu máte  
dobrý. Predtým, ako som sem prišla, som rok 
študovala medzinárodné vzťahy v Brazílii a 
neľutujem, že som nakoniec prišla študovať 
sem. Keďže študujem politické vedy, najlep-
šie je to, že tu v Bratislave môžem študovať 
všetko zblízka. Na FSEV UK som už bola na 
prednáške s Dzurindom aj s Radičovou, čo 
je pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. Brazília 
je veľká krajina a naše hlavné mesto, kde 
sú všetky politické inštitúcie, je veľmi ďaleko. 
Skoro nikdy nemáme kontakt s politikmi a 
veľvyslancami. 
    Tiež si myslím, že na Slovensku je výho-
dou to, že ak niekto chce, môže sa dostať na 
dobrú univerzitu ako UK. V Brazílii sú dobré 
stredné školy len privátne a veľmi drahé. Na 
druhej strane, dobré univerzity sú len štátne. 
Je veľmi ťažké dostať sa na ne kvôli nedo-

statku miesta. Napríklad na jedno miesto na 
medzinárodné vzťahy je aj 30 uchádzačov, 
na medicínu niekedy aj 70. Väčšinou sa tam 
dostanú len tí, ktorým rodičia mohli zaplatiť 
dobrú strednú školu. Vidím, že tu študujú spo-
lu ľudia zo všetkých sociálnych vrstiev. Je to 
podľa mňa viac fér. V Brazílii tiež nemáme 
internáty. Takže aj keď sa študent dostane 
na štátnu univerzitu mimo svojho mesta, ako 

som sa dostala aj ja, musí ešte platiť aj za 
prenájom bytu. Myslím si, že tu študenti majú 
oveľa viac výhod a možností ako v Brazílii, 
aj keď tam máme tiež dobré univerzity. 

Stretla som sa s ministrami
     Študujem na Slovensku vďaka štipendiu 

vlády Slovenskej republiky. Koncom minu-
lého roka som bola na stretnutí s ministrom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Miroslavom Lajčákom a ministrom školstva, 
vedy, výskumu a športu Dušanom Čaplovi-
čom. Vtedy boli niektorí z nás štipendistov 
pozvaní na ministerstvo zahraničných vecí a 
ministri nás oficiálne privítali na Slovensku. 
Počas stretnutia sme s nimi diskutovali o na-
šom štúdiu, štipendiu, pobyte na Slovensku 
a veciach, ktoré nás trápia. Každý z nás 
sa mohol spýtať, čo ho zaujímalo a tiež o 
budúcnosti tohto štipendia pre rozvojové 
krajiny. Po diskusii ministri ešte ostali s nami 
a kto chcel, mohol s nimi diskutovať aj osob-
ne. Pre Slovákov by možno takéto stretnutie 
nebolo až také výnimočné, ale pre mňa áno. 
V Brazílii by som pravdepodobne nikdy ne-
mala šancu na takéto stretnutie. 
    Keď sa ma všetci pýtali: „Čo tu robíš?“, 
často to mysleli tak, že na Slovensku nie je 
až tak dobre. Ja si však myslím, že ako štu-
dentka tu mám veľmi veľa možností a že tu 
dostanem dobré vzdelanie, ktoré mi pomô-
že v budúcnosti, či už ostanem na Slovensku, 
v Európe, alebo sa rozhodnem vrátiť do mo-
jej krajiny – Brazílie. 

clarissa tabosa,  
študentka na FSev uk

Clarissa (druhá sprava) sa počas štúdia na 
Slovensku stretla a diskutovala s ministrami 

zahraničia a školstva. 

Z	Brazílie	 
	 	 	 som	prišla	študovať	na	Slovensko

Anton Lednický, FTVŠ UK
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Prednáška	slovinského	
veľvyslanca	na	 

Filozofickej	fakulte	UK
     Dňa 19. 11. 2012 sa na pôde Filozofickej 
fakulty UK uskutočnila prednáška mimoriadne-
ho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej 
republiky na Slovensku Stanislava Vidoviča. 
V prednáške s názvom Najnovšie dejiny Slo-
vinska a súčasné vzťahy Slovinska so svetom 
priblížil študentom filozofickej fakulty historické 
okolnosti a príčiny rozpadu bývalej Juhoslávie, 
dôležité medzníky v procese formovania sa-
mostatného Slovinska a jeho vývoj a medziná-
rodné postavenie v posledných dvadsiatich ro-
koch. Prednášku pripravil lektorát slovinského 
jazyka na Katedre slovanských filológií FiF UK.

mgr. Saša vojtechová poklač, phd.,  
katedra slovanských filológií FiF uk

Svetové	dni	slovinského	
dokumentárneho	filmu

    V dňoch 26. 11 – 3. 12. 2012 sa na viac 
ako 60 univerzitách vo svete uskutočnil medzi-
národný projekt Svetové dni slovinského doku-
mentárneho filmu. Na Slovensku sa do projek-

tu zapojila Filozofická fakulta UK. Projekt bol 
zameraný na propagáciu filmov, ktoré mali za 
cieľ predstaviť verejnosti niektoré osobnosti 
slovinskej kultúry, literatúry a jazyka a niektoré 
výnimočné prírodné lokality Slovinska. 

    Filmy boli v rámci projektu preložené do 
21 cudzích jazykov na lektorátoch slovinčiny 
na jednotlivých univerzitách a otitulkované do 
všetkých jazykových verzií v spolupráci s Cen-
trom pre slovinčinu ako druhý/cudzí jazyk pri 
Katedre slovenistiky Filozofickej fakulty Univer-
zity v Ľubľane a Slovinským rozhlasom a tele-
víziou. Na Slovensku jednotlivé dokumentárne 
filmy pod vedením lektorky dr. Saši Vojtecho-
vej Poklač preložili študenti Filozofickej fakulty 
UK Ivana Dikantová, Andrej Kovács, Andrej 
Kubík, Mária Nicolaouová, Peter Pitliak a 
Katarína Ščepková, ktorí navštevovali kurzy 
slovinského jazyka realizované Katedrou slo-
vanských filológií FiF UK. 
    Projekcie šiestich filmov sa realizovali na 
pôde Filozofickej fakulty UK a Veľvyslanectva 
Slovinskej republiky v Bratislave. Okolo 120 
divákov si pozrelo dokument Alexandrinky 
vypovedajúci o osudoch žien, ktoré z exis-
tenčných dôvodov odchádzali pracovať ako 
vychovávateľky a dojky do egyptskej Alexan-
drie, film Vysychajúce jazero venovaný unikát-
nej prírodnej lokalite – Cerknišskému jazeru, 
portrétny dokument Ivana Kobilcová venovaný 

životu a dielu maliarky a prvej emancipova-
nej ženy slovinskej kultúry prelomu 19. a 20. 
storočia, film 20. storočie Jurija Gustinčiča 
predstavujúci popredného juhoslovanského a 
slovinského žurnalistu a zahraničnopolitického 
komentátora, film Spomienky spomedzi košov 
rozprávajúci príbeh o úspešnej športovej karié-
re slovinského basketbalistu Iva Daneua a do-
kument V roku hip hopu venovaný fenoménu 
súčasnej hudobnej kultúry. 

mgr. Svetlana kmecová,  
katedra slovanských filológií FiF uk

(zľava) dr. Saša vojtechová poklač  
a prekladatelia filmov peter pitliak  

a mária nicolaouová

     Keď sa povie Petržalka, väčšina z nás si okamžite vybaví panelo-
vé sídlisko. Jeho silueta vyčnieva a zdobí pravý breh Dunaja. Je ne-
prehliadnuteľná, nielen pre obyvateľov Bratislavy, ale i náhodného 
návštevníka hlavného mesta. Meno Petržalka sa takmer automaticky 
spája s jednoliatou predstavou najväčšieho slovenského sídliska. 

Veď dnes je už Petržalka dlho zabývanou časťou 
Bratislavy – práve tento rok si pripomenieme 40 
rokov od začatia výstavby sídliska. Je to miesto a 
ako každé i ona má svoju históriu. 

   Aká bola Petržalka, približuje výstava, ktorú  
17. januára 2013 slávnostne otvorili v Miestnej kniž-
nici Petržalka na Prokofievovej ulici. Výstavu pod 
názvom Petržalka do roku 1918 pripravili študenti 

bakalárskeho a magisterského odboru muzeológia a 
kultúrne dedičstvo Katedry etnológie a kultúrnej antro-
pológie na FiF UK pod pedagogickým a organizačným 
vedením prof. PhDr. Marty Botikovej, CSc., Magdalény 
Costantino M.A., M.Ed., PhD., a Mgr. Ľuboša Kačírka, 

PhD. Odborným spolupracovníkom pri realizácii bol Ján 
Čomaj, okrem iného i autor knihy Petržalka Engerau – Li-
getfalu. O grafickú podobu panelov sa postaral Mgr. Mi-
chal Nemec. Výstava predstavuje miesto a dejiny Petržalky 

od prvých počiatkov osídlenia, kedy jej územie tvorilo množstvo 
ostrovčekov popretkávaných dunajskými ramenami až po začiatok 
20. storočia. Bola realizovaná v spolupráci Mestskej časti Petržalka, 
Múzea mesta Bratislavy a Miestnej knižnice Petržalka.
     Slávnostnú vernisáž otvorila príhovorom riaditeľka Miestnej kniž-
nice Petržalka PhDr. Katarína Bergerová. Jednotlivé časti a prvky vý-
stavy potom prítomným predstavil Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Študenti 
pripravili výstavu, ktorá odráža aktuálne trendy v muzeológii, a tak 

sa tu návštevníci môžu stretnúť s rôznymi interaktívnymi prvkami, 
zacielenými najmä na detského návštevníka, ale „zahrať“ sa môžu 
i tí starší. K takým patrí napríklad puzzle niektorej z petržalských 
pamätihodností či pexeso – kde sa neskladajú dva exaktne rovna-
ké obrázky, ale minulosť s prítomnosťou: ako vyzeralo určité miesto 
Petržalky približne pred 100 rokmi a ako vyzerá dnes. Návštevníci 
sa tu môžu stretnúť i s tzv. „pocitovou mapou“, kde môžu pomocou 
farebných značiek vyjadriť svoje vnímanie špecifických častí Petr-
žalky. Miestna knižnica Petržalka počas trvania výstavy realizuje 
aj množstvo sprievodných podujatí a akcií, o ktorých na vernisáži 
porozprávala metodička 
knižnice Mgr. Viera Né-
methová. Systematická 
je spolupráca knižnice 
s (nielen) petržalskými 
školami a aj počas tejto 
výstavy pripravia študen-
ti muzeológie osobitné 
programy pre žiakov 
základných a študentov 
stredných škôl, aby im 
pútavou formou priblížili 
toto obdobie v dejinách 
Petržalky.
    Knižnica v budúcnosti 
plánuje zorganizovať aj ďalšie výstavy, ktoré by mapovali i ďalšie 
obdobia histórie Petržalky. Výstava je prvou z dlhodobého cyklu 
Taká bola Petržalka, kde sa postupne priblížia aj ďalšie obdobia jej 
histórie či osobnosti. Súčasná výstava potrvá až do 28. februára.

mgr. michal nemec, FiF uk

Študenti muzeológie a	kultúrneho	dedičstva pripravili výstavu o Petržalke
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    Už niekoľko rokov vediem na Katedre vý-
tvarnej výchovy PdF UK osobité prednášky 
pre vybraných študentov. Zdanlivo štandard-
né stretanie so vzdelaniachtivými, prevažne 
študentkami, sa pre nich stali nesmierne láka-
vé a zaujímavé. Sú to poslucháčky Univerzity 
tretieho veku CĎV UK (UTV).

   Triedy sú plne obsadené pre každý roč-
ník. Študentky prichádzajú aj o pol hodinu 
skôr a každé predĺženie vyučovania len ví-
tajú. V čom je fenomén tohto úspechu? Kde 
hľadať pôvod slov „večne mladí, nadšenie, 
zmena“? 
    Na našej katedre sa študujú až tri ročníky 
UTV s tým, že poslucháči navrhujú predĺžiť 
štúdium o ďalšie ročníky. Obsah predmetov 
zachytáva potrebné poznatky, ktoré buď 
poslucháčom chýbajú alebo sa na ne dnes 
pozerajú inak. 
   Jednotlivé prednášky sú na báze pred-
nesenia, či zopakovania faktov a aktuálnej 
diskusie o umení tej-ktorej epochy. Na ich 
pôsobivosti a kvalite sa podieľajú doc. Mag-
daléna Kvasnicová, PhD., PhDr. Peter Jurko-
vič, Mgr. Barbora Ružová, PaedDr. Jarmila 
Pavlikanová, PhD., a ja. Áno, odborníci. Ale 
odborníkmi by sme dnes mali byť obklopení. 
    Príčina úspechu je v prístupe pedagógov, 
ktorí pochopili, že nie je nič horšie a pre 
poslucháčov UTV o to viac (lebo mnohí sú 
pôvodom pedagógovia, vysokoškolskí do-
centi a profesori), ako spustiť diaprojektor a 
prednášať stokrát počuté, málo zaujímavé, 

a tým aj nezapamäta-
teľné.
     Navyše navštevuje-
me ateliéry vybraných 
výtvarných umelcov, 
chodíme na výstavy, 
autobusom na pre-
zentácie v neďalekej 
Viedni. Vychádzame 
zo základu, že defini-
tívny názor na hodno-
tu umeleckého prejavu 
nebude nikdy vytvore-
ný. Je však potrebné 
naučiť sa rozlíšiť dob-
ré umenie od dekorá-
cie. 
    Prijať všetko, čo je umením, teda všetko, 
čo nás ako práca ľudských rúk obklopuje. 
Neodsudzovať často prevažujúce tenden-
cie nepochopenia. Odučiť sa fixovanému 
pohľadu diváka iba z pozície klasického 
maľovaného obrazu. A na koniec vedieť 
formulovať vlastný názor, prečo sa mi to 
umenie páči a prečo to nie. Verte, najťažšie 
je prijať všetko medzi umelecké snaženia a 
potom si tvoriť vlastný, vždy iba originálny a 
jedinečný postoj jednotlivca.
    Pedagógovia UTV na našej katedre idú 
novou cestou, ktorá má super výsledky. Ne-
vyskytuje sa žiaden odpad študentov. Vidím, 
že mnohí prichádzajú do školy s pomerne 
vyhranenými názormi, umenie poznajú a 
vnímajú iba cez klasiku a všetko alternatívne 

odsudzujú. Lebo taká je spoločnosť. Takí sme 
vo svojej podstate všetci. A potom nastáva 
postupná zmena. Presvedčí ich múdrosť. A 
to je viac ako všetko.
    Naozaj, z jednotlivých ročníkov UTV ide 
nesmierna sila a energia. Ako od mladých 
študentov. Potvrdili mi to aj kolegovia. Dve 
vyučovacie hodiny UTV a človek sa cíti 
ako po kyslíkovom kúpeli. To je veľká vec. 
Dostávať zo života, ktorý vraj už potrebuje 
iba lieky proti únave, nový život. Dostávať 
z triedy UTV energiu mladosti, nadšenia a 
nesmierneho šťastia.

Ľuboslav moza, pdF uk

Životná	energia

Významné ocenenia  
pre doc. M. Činovského  
za známky roka 2012

Pri príležitosti Dňa slovenskej poštovej známky a filatelie (18. 
december, kedy v roku 1918 vyšla prvá československá známka 
od Alfonza Muchu) sa v Dvorane Ministerstva kultúry SR uskutoč-
nilo slávnostné odovzdávanie cien za známkovú tvorbu Slovenskej 
pošty realizovanú v priebehu roka 2012.

Pedagóg Univerzity Komenského v Bratislave doc. Martin Či-
novský, akad. mal., ArtD., z Pedagogickej fakulty UK si prebral až 
štyri významné ocenenia:

— Cenu Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR v kategórii „Najkrajšia poštová známka roka 2012“ za líniovú 
rozkresbu známky Skalienka ležatá z emisie Ochrana prírody: 
Národný park Nízke Tatry;

— Cenu Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR v kategórii „Najlepšia rytina roka 2012“ za rozkresbu hárče-
ka Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry;

 

— Cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty „Krištáľo-
vá známka“ za najkrajšiu emisiu poštovej známky roka 2012 - 
Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry;

— „Zlatý čestný odznak Zväzu slovenských filatelistov“ za 
dlhoročnú obetavú prácu v prospech Zväzu slovenských filatelis-
tov. 

ak

Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry

V ateliéri Jána Kulicha



24 a k t i v i t y  n a Š i c h  p r a c o v í S k

p r e d S t a v u j e m e  n o v é  k n i h y

Udelenie	prémie	 
Milana	Rúfusa

Dňa 12. decembra 2012 na 10. jubilejnom stretnutí milovníkov 
poézie Milana Rúfusa Nadácia Matice slovenskej udelila prvý-
krát v histórii Prémiu Milana Rúfusa za poéziu, ktorú prevzal 
básnik Ján Švantner. Prémiu odovzdal predseda správnej rady 
Nadácie Jozef Markuš. 

Pozostáva z diplomu a reliéfneho portrétu Milana Rúfusa. Auto-
rom diela je Akademický sochár Marián Polonský.

Laureát po prevzatí prémie, ktorú si veľmi váži, poďakoval a 
prezentoval svoj vzťah k Milanovi Rúfusovi, svojmu učiteľovi. Ro-
zobral, zhodnotil dielo a zásluhy vzácneho barda slovenského 
národa pre poéziu a literatúru vôbec.

Potom nasledoval program stretnutia venovaný 84. nedoži-
tým narodeninám majstra. Po úvode prof. PhDr. Pavol Mešťan, 
DrSc., riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, prezentoval  
spomienky Ing. Tibora Spitza, žijúceho v USA, ktoré pri tejto prí-
ležitosti ako Rúfusov spolužiak napísal a poslal. Zhudobnené Rú-

fusove básne predniesla šansoniérka Mgr. Margita Šukajlová.
Stretnutia milovníkov Milana Rúfusa organizuje Akadémia vz-

delávania, Sapientia club LF UK a Múzeum Ján Cikkera v Bra-
tislave. 

Jarné stretnutie na spomienku Milana Rúfusa plánujeme na 26. 
júna 2013.

michal valent, Sapientia club LF uk

Po	chorvátsky	 
v	každej	situácii

     V snahe zhromaždiť najpoužívanejšiu slov-
nú zásobu chorvátskeho jazyka a uľahčiť štu-
dentom i bežným používateľom komunikáciu 
v tomto jazyku, vydala PhDr. Alica Kulihová, 
PhD., učebné texty s názvom Slovensko-chor-
vátska konverzácia. Ich obsahom sú podrob-
ne spracované rôzne tematické okruhy – od 
základných komunikačných situácií až po 
špecifickú odbornú lexiku z oblasti medicíny, 
práva či ekonómie.

    Štúdium chorvátskeho jazyka má na Ka-
tedre slovanských filológií FiF UK 
dlhodobú tradíciu. Od šesťdesi-
atych rokov minulého storočia 
sa chorvátčina vyučovala 
ako súčasť srbochorvátskeho 
jazyka v odbore srbochor-
vatistika (spočiatku ešte na 
vtedajšej Katedre slavistiky 
a indoeuropeistiky) a po 
vzniku nezávislej Chor-
vátskej republiky sa pre-
sadila ako samostatný 
študijný odbor. Keď-
že ide o tzv. malú 
filológiu, učebných  
materiálov v slo-
venskom jazyku existuje 
veľmi málo. Aj to bolo akiste jed-
ným z impulzov pre zostavenie tejto publiká-
cie, ktorá sa stane súčasťou študijnej literatú-

ry viacerých vyučovacích predmetov. Ide o 
vôbec prvú konverzačnú príručku takéhoto 
rozsahu, ktorá sa zameriava na slovenskú 
a chorvátsku lexiku a ustálené slovné spo-
jenia. Okrem študentov chorvatistiky je, sa-
mozrejme, vhodná aj pre turistov a všetkých 
záujemcov o chorvátsky jazyk, ktorí sa ho 
učia či už z pracovných alebo osobných 
dôvodov.
   Slovensko-chorvátska konverzácia je pre-
cízne vypracovaná a ponúka široké mož-
nosti využitia. Presvedčíme sa o tom na 254 
stranách tematicky rozčlenených do 27 
kapitol, ktoré sú logicky delené na ďalšie  
podkapitoly a osobitne spracovanú slovnú 
zásobu. Príručka obsahuje približne 8 000 
výrazových jednotiek. Úvodná kapitola je 
venovaná základným pozdravom a zdvo-

rilostným frázam, druhá kapitola 
obsahuje nápisy, príka-

zy, zákazy a tretia 
spracováva spôsoby, 

akými sa vyjadrujú po-
stoje, názory, pocity a 

rady. Štvrtá kapitola sa 
venuje vzájomnému pred-

stavovaniu a zoznamova-
niu sa. Pri vybavovaní for-

málnych a administratívnych 
náležitostí bude jej používa-

teľom osožná kapitola Osobné 
údaje. V nasledujúcej kapitole s 

názvom V spoločnosti je spraco-
vaná lexika týkajúca sa príbuzen-

ských vzťahov, siedma kapitola sa 
tematicky viaže k počasiu, striedaniu 

ročných období a plynutiu času. K témam, 

ktoré v tejto konverzačnej príručke ponúkajú 
najrozsiahlejšie spracovanie, patria cestova-
nie a ubytovanie. Praktické úkony týkajúce 
sa každodenného života sú opísané v kapi-
tolách s názvom Banka, zmenáreň, Pošta a 
Telefón, mobil. Trinásta kapitola V meste po-
skytuje preklady užitočných viet a slovných 
spojení zameraných na orientáciu v meste, 
pri jeho prehliadke či návšteve pamiatok 
a kultúrnych inštitúcií. Oblasť gastronómie 
spracúva kapitola V reštaurácii, na medicí-
nu je zameraná téma U lekára a nákupným 
možnostiam sa venujú hneď dve kapitoly V 
obchode I. a II. V osemnástej kapitole sú 
stručne predstavené základné miery a váhy, 
ďalej nasledujú kapitoly s názvom Služby, 
Šport a Flóra a fauna. O niečo náročnejšia, 
hoci pre študentov chorvatistiky o to potreb-
nejšia, je lexika zahrnutá v kapitolách Štúdi-
um, škola, vzdelanie, Počítač, elektronická 
pošta, e-mail, skype a Politika, právo, ekono-
mika, administratíva. Pred koncom príručky 
nájdeme kapitolu spracúvajúcu slovenské a 
chorvátske názvy štátov, miest a ich obyva-
teľov. Posledná, 27. kapitola má názov Zrad-
né slová a sú v nej zastúpené lexikálne jed-
notky, ktoré majú v slovenčine a chorvátčine 
veľmi blízku až identickú grafickú podobu, 
avšak rozdielny význam, a ich nesprávne 
použitie môže viesť k vzájomnému nepo-
rozumeniu komunikantov. Slovensko-chor-
vátska konverzácia je v závere doplnená o 
praktický sumár chorvátskej gramatiky, urče-
ný najmä na rekapituláciu, resp. overenie už 
nadobudnutých vedomostí.

milina Svítková, FiF uk
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Publikácie	vydané	vo	Vydavateľstve	UK
(október	2012	–	január	2013)

Študijná literatúra

bokníková, a.: Zo slovenskej poézie šesťde-
siatych rokov 20. storočia I
bokníková, a.: Zo slovenskej poézie šesťde-
siatych rokov 20. storočia II
Čurlík, j., jurkovič, Ľ.: Pedogeochémia
demetrian, m.: Základy teórie funkcií kom-
plexnej premennej
halašová, e., bukovská, e., Franeko-
vá, m.: Medical Biology Practicum
hamar, d., Lipková, j.: Fyziológia teles-
ných cvičení
hrabovec, e.: Slovensko a Svätá stolica 
1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov
hrabovská, a.: Metodické postupy pre 
štúdium cholinergnej synapsy
Huťan, M. a kol.: Základy všeobecnej a 
špeciálnej chirurgie
Lehotský, j. et. al.: Medical Chemistry and 
Biochemistry
mokáň, m. a kol.: Vnútorné lekárstvo I
muchová, j. a kol.: Lekárska chémia
ozábalová, Ľ., vallová, e., hamar, t.: 
Trojjazyčný latinsko-anglicko-slovenský slovník 
pre študentov farmácie a medicíny
pázman, a., Lacko, v.: Prednášky z regres-
ných modelov
račay, p.: Medical Chemistry and Biochemi-
stry III
Sedlárová, e., valent, a., kohútová, 
m.: Chémia. Súbor otázok na prijímacie skúš-
ky
Sokolík, j., a kol.: Názvoslovie, výpočty a 
príprava vybraných anorganických látok
Švec, p., kyselovič, j., tumová, i.: Bioló-
gia. Súbor otázok na prijímacie skúšky
valachová, d.: Didaktika výtvarnej výchovy 
v primárnom vzdelávaní
valachovič, p.: Zákonníky starovekých ná-
rodov
Žídek, J., Veisová, M.: Zjazdové lyžovanie

Žucha, I., Čaplová, T.: Lekárska psycholó-
gia

monografie

bohdalová, m., greguš, m.: Stochastické 
analýzy finančných trhov
cimadevila, m.: CIENCIA EX AEQUO
Fedor, p., doričová, m., masarovič, r., 
Sierka, W.: Strapky (Thysanoptera) Sloven-
ska
groma, m.: Kariérové poradenstvo a mož-
nosti facilitácie kariérového vývinu nepočujú-
cich
Lojová, g., Straková, z.: Teoretické vý-
chodiská vyučovania angličtiny v primárnom 
vzdelávaní
péč, m. a kol.: Mastocyt v podmienkach ku-
tánnej mastocytózy
pilková, a., a kol.: Podnikanie na Sloven-
sku: vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie
60 rokov Farmaceutickej fakulty UK v Bratisla-
ve
Absolventi farmácie 1953 – 2011

zborníky

Acta Botanica UC 2012/47
Acta Didactica Mathematics 12/2012 UC
Acta Facultatis Iuridicae XXX
Acta Facultatis Educationis Physicae UC LII/II
Acta Facultatis Theologicae UC Bratislaviensis 
VIII/2
Acta Facultatis Theologicae UC Bratislaviensis 
IX/1
Acta Facultatis Theologicae UC Bratislaviensis 
IX/2
Acta Geographica UC, Vol. 55, No. 1/2011
Acta Geographica UC, Vol. 55, No. 2/2011
Acta Geographica UC, Vol. 56, No. 1/2012
Acta Mathematica UC, Autumn 2012, Vol. LXX-

XI/ 2
Acta Meteorologica UC, Vol. XXXVII/2012
European Symposium on Atomic Spectrometry 
2012
Graecolatina et Orientalia XXXIII – XXXIV
Index Seminum 2012
Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia I
Paedagogica 24
Philologia XXII/1 - 2
Philologica LXVIII
Philologica LXIX
Príroda Martinského lesa: stav a perspektívy – 
zborník abstraktov

publikácie na cd

cabanová, k., Sokolová, L., karaffo-
vá, e.: Patopsychológia – vznik, vývin a...
celec, p.: Ako publikovať v biomedicínskych 
vedách
dlapa, p.: Základy mikromorfologického 
štúdia pôd
dlapa, p.: Chemické rozbory pôd, ich hodno-
tenie a interpretácia
durdík, Š.: Význam poznania patomorfoló-
gie sleziny v kontexte chirurgickej liečby ocho-
rení a traumy sleziny
Environmental, Structural and Stratigraphical 
Evolution of the Western Carpathians
jesenák, k.: Stručný prehľad využitia nesili-
kátových minerálov
Sokolová, L., brozmanová, e.: 45 rokov 
patopsychológie na Pedagogickej fakulte UK
Šteňová, e.: Základy vyšetrovania v reuma-
tológii
zelinková, z.: Úvod do vedeckej práce pre 
študentov medicíny a doktorandov medicín-
skych odborov
Zborník – Horizonty podnikateľského prostre-
dia
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Významný	slovenský	geológ	oslavuje

Pasívne	konštrukcie	v	 
slovenčine

    V tomto príspevku sa pozrieme na používa-
nie pasíva v slovenčine. Pasívum (trpný rod) 
je príznakovým členom gramatickej kategórie 
slovesného rodu. Je ho používanie v praxi je 
obmedzené z gramatického (nedá sa utvoriť 
od všetkých slovies) aj zo štylistického hľadis-
ka. Slovenčina má na vyjadrovanie trpného 
rodu dve formy – zložené (opisné) pasívum 
(skladá sa z pomocného slovesa byť a trpné-
ho príčastia, napr. Hrad bol postavený v 13. 
storočí.) a zvratné pasívum (napr. Obed sa 
podáva o dvanástej.). 
    Kedy sa pasívum v slovenčine používa? Pa-
sívne tvary slovies sa využívajú najmä vtedy, 
keď sa do popredia kladie činnosť alebo cieľ 
činnosti (paciens), keď chceme objektivizo-
vať výpoveď (porov. Projekt sa vypracoval./
Projekt bol vypracovaný. – Manažér vypra-
coval projekt.). Uplatňujú sa tiež vtedy, keď 
pôvodca deja nie je známy alebo jeho vyja-
drenie nie je dôležité (Škoda sa odhaduje na 
5 000 eur.), keď ide o vyjadrenie všeobecne 

platného deja (Závin sa podáva s vanilko-
vou zmrzlinou.), či vtedy, keď ide o zámerné 
presúvanie miery zodpovednosti za dej, resp. 
keď nie je žiaduce vyjadrenie pôvodcu deja 
(porov. Rozbila som pohár. – Pohár sa roz-
bil., Vyriešim to. – Sa to vyrieši.). Trpný rod sa 
uplatňuje aj v súvetiach, aby sa zachoval vo 
všetkých vetách súvetia ten istý podmet ako v 
prvej (porov. Chlapec mal dnes smolu, už bol 
tretíkrát vyvolaný, tentoraz matematikárom. – 
Chlapec mal dnes smolu, už ho tretíkrát vyvo-
lali, tentoraz matematikár.). Pomocou pasív-
nej konštrukcie sa dá odstrániť viacznačnosť 
výpovede, napr. vo vete Autá 
prevážajú lode. nie je jasné, čo 
je pôvodcom deja a čo zasa-
hovanou substanciou. Zmenou 
aktívnej konštrukcie na pasívnu 
dosiahneme jednoznačné vy-
jadrenie (Autá sú prevážené 
loďami., Lode sú prevážané autami.). 
    Tvary zloženého a zvratného pasíva nemož-
no vždy ľubovoľne zamieňať. Kým zvratným 
pasívom sa vyjadruje zvyčajná, opakovaná 
činnosť, zloženým pasívom výsledný stav. Pri 
zloženom pasíve sa dá inštrumentálom vyja-

driť pôvodca deja (Zákon bol schválený par-
lamentom.), v konštrukciách so zvratným pasí-
vom to nie je možné (Zákon sa schválil. a nie 
Zákon sa schválil parlamentom.). Niekedy sa 
nenáležite používa zložené pasívum namies-
to zvratného pod vplyvom cudzích jazykov, 
ktoré majú len zložené pasívum, a to najmä  
v prekladoch, napr. namiesto Dôraz je kla-
dený na gramatiku. je vhodnejšie Dôraz sa 
kladie na gramatiku. 
    Pasívne konštrukcie v slovenčine sú menej 
frekventované v porovnaní s niektorými inými 
jazykmi (napr. angličtinou, nemčinou). Ak sa 

používajú v súlade s gramatický-
mi, sémantickými a pragmatickými 
vlastnosťami, netreba ich považovať  
v slovenčine za nefunkčné. Naj-
častejšie sa využívajú v odborných, 
administratívnych a v publicistických 
textoch, predovšetkým pri neosob-

nom vyjadrovaní. V ústnych prejavoch a ume-
leckých textoch, ktoré odrážajú ústnu komuni-
káciu, sa pasívum nepoužíva. 

mgr. katarína muziková, phd.,  
katedra slovenského jazyka FiF uk

     Koncom januára oslávil prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., 
šesťdesiate narodeniny. Zaoberá sa tektonicky a štruktúrne zame-
raným výskumom hlavne mezozoických komplexov centrálnych Zá-
padných Karpát (veporské pásmo, Považský Inovec, Malé Karpaty) 
a pieninského bradlového pásma, ako aj regionálnou geológiou, 
paleotektonickou evolúciou a geodynamikou Karpát.

   Na základe predovšetkým vlastných výskumov vytvoril základnú 
schému sukcesie alpidných tektonických a metamorných udalostí v 
tatriku, fatriku a veporiku, podrobne opísal paleotektonický vývoj zá-
padokarpatského orogénneho klinu a definoval jeho rozdiely voči 
typovým orogénnym systémom. V databáze publikačnej činnosti má 
vyše 300 záznamov, z čoho je vyše 100 vedeckých prác publiko-
vaných v domácich i zahraničných časopisoch a monografiách, ich 
úroveň dokumentuje vyše 1400 ohlasov. Predniesol okolo 140 pred-
nášok na medzinárodných a domácich vedeckých podujatiach. Po-
zvané prednášky predniesol na univerzitách v Amsterdame, Bazileji, 
Budapešti, Tübingene, Prahe, Brne, Viedni a v Leobene. 
    Prof. Plašienka viedol a spolupracoval na početných výskumných 
vedeckých i prakticky zameraných projektoch (najmä VEGA, APVV). 
V ostatných rokoch sa venoval najmä interpretácii geologickej 
stavby a tektonického vývoja pieninského bradlového pásma, kde 
bol zodpovedným riešiteľom dvoch rozsiahlych projektov APVV – 

„Štruktúrna analýza a model tektonického vývo-
ja pieninského bradlového pásma Západných 
Karpát“ (program LPP, 2006 – 2010) a „Tekto-
genéza zón intenzívneho skrátenia na rozhraní 
externých a centrálnych Karpát“ (VV, 2007 – 
2010). Originálne výsledky týchto projektov 
vedú k úplne novej interpretácii stavby a vývoja 
tejto aj z celosvetového hľadiska unikátnej tekto-
nickej štruktúry.
    Prof. D. Plašienka pôsobil v minulosti ako predseda Tektonickej 
komisie Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie a jej národnej 
skupiny, člen výboru Medzinárodnej asociácie štruktúrnych a tekto-
nických geológov a je národným reprezentantom Central European 
Tectonic Studies Group. Je tiež členom redakčných rád medzinárod-
ného karentovaného časopisu Geologica Carpathica a domáceho 
časopisu Mineralia Slovaca. Od založenia viedol odbornú skupinu 
štruktúrnej geológie pri Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS), 
neskôr bol predsedom SGS a predsedom Národného geologické-
ho komitétu, členom Slovenskej geologickej rady a Kolégia SAV pre 
vedy o Zemi a vesmíre, členom Rady pre prírodné vedy APVV a 
členom SKVH. Na Geologickom ústave SAV pôsobil ako predseda 
vedeckej rady, vedecký tajomník, člen atestačnej komisie, člen vý-
boru Snemu SAV a predseda a garant spoločnej odborovej komisie 
(SOK) tektonika a člen ďalších dvoch SOK. V súčasnosti je pred-
sedom odborovej komisie tektonika, garantom magisterského študij-
ného programu všeobecná geológia a tektonika a doktorandského 
programu tektonika a členom Vedeckých rád PriF UK a GlÚ SAV.
    Vedecké výsledky zaraďujú prof. Plašienku k osobnostiam medzi-
národného významu, nakoľko významne ovplyvnili rozvoj štruktúrno-
tektonických smerov európskej geológie. Milému jubilantovi, nášmu 
kolegovi a priateľovi želáme do ďalších rokov pevné zdravie, veľa 
štastia, rodinnej pohody, entuziazmu a síl do ďalšej tvorivej práce.

prof. rndr. daniela reháková, cSc.,  
za katedru geológie a paleontológie priF uk

vizitka
•  31. januára 1953 – narodil sa v Lučenci  

•  1971 – zmaturoval na strednej všeobecnovzdelávacej škole
•  1976 – absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK

•  1977 – 2003 – pôsobil na Geologickom ústave Slovenskej akadémie vied
•  1979 – získal titul RNDr.

•  1981 – získal hodnosť CSc.
•  1997 – získal titul docent na Prírodovedeckej fakulte UK

•  2003 – získal hodnosť DrSc.
•  2003 – 2010 – vedúci Katedry geológie a paleontológie PriF UK

•  2005 – získal titul profesora

j a z y k o v é  o k i e n k o
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obama awarded a Slovak Scientist, 
professor vilček
The American President, Barack Obama, ho-
noured Professor Ján T. Vilček during an official 
ceremony with the highest American award for 
science and technology – the National Medal 
of Technology and Innovation on 1 February 
2013. Prof. Vilček graduated from the Faculty 
of Medicine of Comenius University (CU) in 
1957. Pg 3

crystal Wing 2012
On 27 January, Assoc. Prof. Oľga Červeňová, 
from the Faculty of Medicine of CU, received a 
prize Crystal Wing 2012 in a category of me-
dicine and science. She is one of the most signi-
ficant personalities in Slovak paediatrics. Pg 3

the ministry of education responded to 
the declaration
The Minister of Education of the Slovak Republic 
sent a letter to the Academic Senate (AS) of CU 
regarding the Declaration of the AS CU concer-
ning situation in financing research and deve-
lopment in Slovakia. The Chairman of the AS 
CU informed about it on 12 December 2012. 
Pg 4

mučaji elected dean of the Faculty of 
pharmacy
Assoc. Prof. Pavel Mučaji who is now the Vice-
-Dean was elected Dean of the Faculty of Phar-
macy of CU on 30 January. On 1 March he will 
replace Prof. Ján Kyselovič. Pg 4

the most borrowed book
The Academic Library of CU declared a book 
Internal Medicine by Ján Gvozdják, Marcel Ba-
bál, Viliam Bada eds. the most popular book. It 
was borrowed by CU´s students 910 times. The 
library contains 1,351,000 books. Annually, 
this figure is increased by 40,000 volumes and 
20,000 documents are discharged. Pg 5

book rescue
A civic association, Home of Used Books, ope-
ned a library-like place next to the Library of the 
Evangelical Lutheran Theological Faculty of CU. 
Visitors can borrow different genres books but 
return is not needed. Saved books are donated 
from the public. Pg 5

cu personalities’ choice of Study
February is a busy time for high-school students 
to select a school and submit applications. Lea-
ding scientists have been interviewed for their 
reasons of choice of a higher education school. 
We received the answers from a botanist and 
the Rector of CU - Prof. Mičieta; a physiologist 
- Prof. Ostatníková; a library and information 
scientist - Prof. Šušol; a biochemist - Assoc. Prof. 

Mikušová and a religionist - Prof. Kováč. Pg 6

university is open to physically disab-
led Students
238 students with special needs study at the 
university. The Support Centre for Students with 
Special Needs of CU helps students to cope 
with their disabilities. Pg 7

doors open day at the Faculty of Sports
The Faculty of Physical Education and Sports of 
CU prepared a Doors Open Day for potential 
students on 1 February. They received informati-
on on entrance examinations. Pg 8

doors open day at the Faculty of arts
„To inform potential students for a better choice 
of their future studies – this is why we organized 
a Doors Open Day at our Faculty,“ Assoc. Prof. 
Gabriela Lubelcová, the Vice-Dean of the Facul-
ty of Arts of CU, said. The Doors Open Day took 
place on 26 January. Pg 9

national career days
The Faculty of Management of CU co-organizes 
National Career Days 2013. Students and gra-
duates have a chance to find jobs. It will take 
place on 6 and 7 March in Bratislava and 21 
March in Košice. Pg 9

centre of excellence for Strokes
In a new series about Centres of Excellence at 
CU, we will present projects at the centres and 
their excellent research. Prof. Peter Turčáni from 
the Faculty of Medicine of CU introduces new 
diagnostic and therapeutic methods of stroke 
coping in a first episode. Pg 14

internship in the Library
The Academic Library of the Faculty of Edu-
cation of CU received a help from abroad du-
ring the winter semester. Four students from the 
Czech Republic attended an internship in Octo-
ber and November. Pg 17

russian Students at the Faculty of phar-
macy
The Faculty of Pharmacy of CU again hosted 
students of pharmacy from the Ural State Medi-
cal Academy from Russia during January. They 
practiced a job of a pharmacist in the University 
Pharmacy and visited some of the Faculty De-
partments. Pg 17

colleagues among Stars
In last two years, two of the heavenly bodies 
were given names honouring personalities – co-
lleagues from the Faculty of Mathematics, Phys-
ics and Informatics of CU. An Asteroid 2001 
CM37 received a name “Jánboďa” after Assoc. 
Prof. Ján Boďa and an asteroid 2002 WO21 is 

called “Hajossy” after Assoc. Prof. Rudolf Ha-
jossy. Pg 18

brazil Student in Slovakia
Clarissa from Brazil decided to study European 
studies in Slovakia. She talks about her experi-
ence with studying, Slovak people and culture. 
Pg 21

Exhibition about Petržalka
Students of museology and cultural heritage 
from the Faculty of Arts of CU prepared an 
exhibition about Bratislava’s part, Petržalka, in 
a City Library in Petržalka. The exhibition took 
place on the occasion of the 40th anniversary 
of Petržalka and was opened on 17 January. 
Pg 22

Slovenian ambassador gave a Lecture 
at cu
The Ambassador of Slovenia, Stanislav Vidovič, 
gave a lecture on history and relations of Slove-
nia at the Faculty of Arts of CU on 19 Novem-
ber. Pg 22

World days of Slovenian documentary 
Film
An international project called the World Days 
of Slovenian Documentary Film took place in 
60 universities during 26 November – 3 De-
cember. The Faculty of Arts of CU joined the 
project in Slovakia. Pg 22

awards for martin Činovský
Assoc. Prof. Martin Činovský from the Faculty of 
Education of CU received 4 awards for his post-
age stamps at the Ministry of Culture on 18 De-
cember. He received two awards from the Mini-
ster of Transport, an award from the Director of 
the Slovak Post-Office and an award from the 
Union of Slovak Philatelists. Pg 23

Life energy
Dr. Ľuboslav Moza have taught students from 
the University of the Third Age for several ye-
ars. He writes about his positive experience with 
them. Pg 23

prize of milan rúfus
A writer, Ján Švantner, received a Premium of 
Milan Rúfus – a Slovak poet – on 12 Decem-
ber. The event took place at the meeting of fri-
ends of M. Rúfus organized by Sapientia club, 
the Faculty of Medicine of CU. Pg 24
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Riccardo Zandonai / 

Francesca da Rimini
–  priamy prenos predstavenia z 

Metropolitnej opery v New Yorku

 16. 3. sobota

16.45

Liz Lochhead / 

Perfect days
– romantická komédia
réžia / 
účinkujú

 18. 3. pondelok

19.00

Joseph Kesselring / 

Arzenik 
a staré dámy
–  mierne morbídna komédia

účinkujú

 20. 3. streda

19.00

A. Totiková, M. Baláž a kol. /

Hurá, luxus!  
alebo Tie roky 90-te
–  hravá komédia o snoch blízkej 

minulosti 

 22. 3. piatok

Hráme v LOFT ARÉNA 19.00
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Martin Čičvák / 

Kukura
 (kapitalizmus)

účinkujú

 21. 3. štvrtok

19.00
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REPRÍZA

Viliam Klimáček / 

Holokaust
–  príbeh, na ktorý by Slovensko 

najradšej zabudlo

 11. 3. pondelok

19.00

Richard Wagner / 

Parsifal
–  priamy prenos predstavenia z 

Metropolitnej opery v New Yorku

 2. 3. sobota

17.45

Joseph Kesselring / 

Arzenik 
a staré dámy
–  mierne morbídna komédia

účinkujú

 4. 3. pondelok

19.00

David Mamet / 

November
–  komédia  

z Bieleho domu

 5. 3. utorok

19.00

Edward Albee /

Koza alebo  
Kto je Sylvia?
–  čierna komédia

 6. 3. streda

19.00

Peter Quilter /  

Ráno po
–  sex, láska, 

 rodina - bez face booku

 8. 3. piatok

Hráme v LOFT ARÉNA 19.00

Agatha Christie / 

Bod nula
– konečne poriadna detektívka!

účinkujú

 9. 3. sobota

19.00

Hadar Galron / 

Mikve
–  dráma súčasnej izraelskej  

autorky

 10. 3. nedeľa

19.00

Jonathan Larson /  

RENT
–  kultový broadwayský muzikál

 14. 3. štvrtok

19.00

Jonathan Larson /  

RENT
–  kultový broadwayský muzikál

 13. 3. streda

19.00

Jonathan Larson /  

RENT
–  kultový broadwayský muzikál

 26. 3. utorok

19.00

David Mamet / 

November
–  komédia  

z Bieleho domu

 24. 3. nedeľa

19.00

Yasmina Reza /

Boh masakra
–  komédia najhranejšej súčasnej 

autorky

 25. 3. pondelok

19.00

Jonathan Larson /  

RENT
–  kultový broadwayský muzikál

 27. 3. streda 

19.00

REPRÍZA
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Arzenik  
a staré dámy

4. a 20. marca o 19:00 


