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kvalitňovanie
vedecko-výskumnej práce na Farmaceutickej fakulte UK je
dlhodobo spoločnou prioritou. Od deklarovania k skutočnej a
intenzívnej realizácii tejto tézy sme pristúpili v poslednom období, kedy sme
sa prvýkrát spoločne pokúsili pripraviť
podklady pre nové smerovanie vedy
a výskumu v našich laboratóriách pod
integrujúcim názvom Centrum excelentnosti „FARMÁCIA“ (ďalej CEF). Prvotným impulzom bola snaha integrovať
Toxikologické a antidopingové centrum UK do štruktúry fakulty
ako partnera so špičkovým prístrojovým vybavením, pre skvalitnenie realizácie už existujúcich domácich a zahraničných projektov,
ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti našich pracovísk v novo sa
tvoriacom európskom akademicko-výskumnom priestore.
Druhým, a podľa mňa teraz už rozhodujúcim podnetom, bola
snaha integrovať doteraz značne roztrieštenú vedecko-výskumnú
aktivitu na našej fakulte, na princípe plnej orientácie na aplikovaný výskum, ktorý bude v nasledujúcom desaťročí jednoznačne
a jasne dominantným finančne podporovaným programom nielen vlády SR, ale hlavne celej EÚ.
Nutnosť zjednotenia vedecko-výskumných aktivít nielen na našej fakulte, ale vo vede a výskume celkovo je v súčasnej etape
nevyhnutná aj z dôvodu, že celoeurópsky grantový systém, teda
aj slovenské grantové agentúry, sa jednoznačne orientujú na
podporu len veľkých, tzv. excelentných centier. Z tohto pohľadu
a vzhľadom na naše personálne a materiálové vybavenie, takýto charakter dokáže naplniť len fakulta ako celok. Prezentovaná
ako jednotná inštitúcia, ktorá však bezo zvyšku akceptuje jedinečnú osobitosť a originalitu každého svojho pracoviska a laboratória so spoločným cieľom pokryť čo najviac vedecko-výskumných
aktivít týkajúcich sa farmácie – čiže lieku.
Je preto nevyhnuté vytvoriť spoločnú platformu pre ďalšie vedecko-výskumné aktivity na našej fakulte. Verím, že tou sa stane
téma genomiky a proteomiky liekov, ktorá je určite exkluzívne vyhradená pre našu fakultu.
Konkrétnym cieľom CEF aj v budúcnosti bude skombinovať
a funkčne integrovať podstatnú časť činností v oblasti vedeckého
výskumu na Farmaceutickej fakulte UK za účelom rozvoja spolupráce medzi katedrami fakulty a so zámerom vytvoriť v oblasti výskumu a vývoja liečiv integrované výskumné centrum. CEF poskytne pre integrovaný výskum na FaF UK nové laboratórne priestory
a bude podporovať neustále zlepšovanie infraštruktúry týchto
laboratórií. Základný ľudský potenciál by mali tvoriť najmä mladí odborníci fakulty s vedeckou hodnosťou PhD. Cieľom CEF je
v rámci viaczdrojového financovania aj finančná podpora grantových projektov riešených týmito pracovníkmi. Jedným z cieľov
projektu CEF je podpora vedeckej činnosti mladých vedeckých
pracovníkov na fakulte zlepšením ich pracovných aj materiálnych
podmienok.
S veľkým potešením musím skonštatovať, že napriek relatívne
krátkemu času, ale s o to intenzívnejším nasadením pracovnej
skupiny mladých vedeckých pracovníkov našej fakulty pod vedením prof. Milana Remka, sa podarilo priniesť unikátny a veľmi
presvedčivý materiál o stave vedy a výskumu na našej fakulte,
možnosti jeho integrácií do viacerých modulov ako logických východísk pre reálne, finančnú podporu získavajúce centrum excelentnosti, ktorého personálna a materiálová štruktúra dokáže byť
konkurencieschopná v celoeurópskom vedeckom priestore. Rovnako som rád, že táto snaha už začína prinášať prvé výsledky.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD., FaF UK
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Celosvetovo najnižšia nezamestnanosť
absolventov doktorandského štúdia UK
V celosvetovom rebríčku univerzít s najnižšou nezamestnanosťou absolventov doktorandského štúdia obsadila Univerzita
Komenského v Bratislave (UK) prvé miesto,
o ktoré sa delí s ďalšími 23 univerzitami.
Výborné umiestenie na špičke rebríčka
svedčí o vysokej kvalite vedy, výskumu a vý-

študentov, má pre univerzitu mimoriadny
význam. UK v záujme podporiť a rozvíjať
mladých vedcov a učiteľov udeľuje od roku
1997 Granty UK zamerané na podporu
vedeckých, pedagogických a umeleckých
projektov. Minulý rok sa v nich rozdelilo viac
ako 302-tisíc eur.
Medzi početnú špičku doktorandov UK

pozitívne ohlasy účastníkov zo špičkových
svetových pracovísk. Vynikajúce výsledky jej
vedecko-výskumnej práce boli publikované
vo viacerých renomovaných domácich i zahraničných odborných časopisoch.
redakcia

Ilustračná fotografia: Vladimír Kuric

UK sa stala
členom
združenia
univerzít
ASEA-UNINET
Univerzita Komenského v Bratislave
bola dňa 20. februára 2013 prijatá do
združenia európskych a ázijských univerzít s názvom ASEA-UNINET.

učby, na ktorých sa študenti doktorandského
štúdia UK podieľajú. Rebríček je zostavený
inštitúciou, ktorá zostavuje aj renomovaný
Šanghajský rebríček (Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University). Kritériom bolo percento absolventov
doktorandského štúdia, ktorí sú zamestnaní
do troch mesiacov po skončení štúdia. Zaujímavosťou je, že prestížne univerzity, akými
sú Oxford, Cambridge či Yale, sa umiestnili
na nižších pozíciách. Celkovo sa v rebríčku
nachádza viac ako 700 univerzít, škôl a inštitútov z celého sveta.
„Najnižšia nezamestnanosť absolventov
doktorandského štúdia našej univerzity v celosvetovom meradle je výsledkom výborného nastavenia ich výskumno-vzdelávacieho
profilu. Podmienkou rozvoja potenciálu doktorandov je nevyhnutná účasť na riešení výskumných projektov a možnosť participácie
na špičkových projektoch Centier excelentnosti a Kompetenčných centier UK, ktoré sú
vybavené najmodernejšou technikou v rámci
Slovenska a mnohokrát i v celosvetovom porovnaní,“ konštatuje rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD.
Doktorandský stupeň štúdia na UK, na
ktorom v súčasnosti študuje celkovo 2633

patrí napríklad aj úspešná mladá vedkyňa z
Prírodovedeckej fakulty UK, doktorandka v
študijnom programe biochémia - Mgr. Anna
Gnipová. Zvlášť cenené sú jej početné publikačné výstupy, typické svojím novátorstvom v
riešenej oblasti. Jeden z jej odborných článkov, v ktorom sa zaoberá metabolizmom jednobunkových organizmov, bol uverejnený aj
v prestížnom americkom vedeckom periodiku Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America.
Mgr. Andrea Hrčková, interná doktorandka Katedry knižničnej a informačnej
vedy Filozofickej fakulty UK, počas odbornej stáže úspešne reprezentovala univerzitu
i Slovenskú republiku v Úrade výkonného
koordinátora Medzinárodného vojenského
štábu pre oblasť informácií a vedomostnej
politiky Severoatlantickej aliancie.
Ďalšou úspešnou doktorandkou je napr.
i MUDr. Jana Siváková z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá študuje gynekológiu a pôrodníctvo. Svoju tému riešenej
dizertačnej práce s názvom Diagnostika
vrodených vývinových chýb pomocou ultrasonografie v 1. trimestri prezentovala aj
na 20. svetovom kongrese gynekológie a
pôrodníctva v Ríme, kde zaznamenala veľmi

Toto združenie vzniklo v roku 1994
s cieľom iniciovať a realizovať spoluprácu medzi akademickými inštitúciami
a to nielen v oblasti mobility študentov a
učiteľov, ale aj v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce partnerských európskych
a ázijských univerzít. V súčasnosti ASEA-UNINET združuje 71 univerzít zo 17 krajín Európy a juhovýchodnej Ázie.
Prorektor UK prof. RNDr. Ing. Ľudomír
Šlahor, CSc., bol v ten istý deň zvolený
za regionálneho koordinátora ASEA-UNINET na Slovensku.
redakcia
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
4. – 6. 2.
– Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., privítal na pôde UK
zahraničných lektorov projektu „Interný systém zabezpečenia kvality
Univerzity Komenského v Bratislave“, s ktorými následne uskutočnil
niekoľko pracovných stretnutí.

oficiálnu návštevu nového chorvátskeho veľvyslanca na UK.

– Rektor UK rokoval s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a ďalšími riadiacimi pracovníkmi na prípravných prácach pre Univerzitný vedecký park UK.
11. 2.
– Predsedal zasadnutiu Vedeckej rady UK, kde odovzdal Striebornú
medailu UK dekanke FSEV UK prof. PhDr. Silvii Mihálikovej, PhD., za
dlhoročné pedagogické a vedecké pôsobenie na UK a za výsledky
v riadiacej práci vo funkcii dekanky. Vedecká rada UK pokračovala
zasadnutím Kolégia rektora UK.

13. 2.
– Zúčastnil sa na zasadnutí Predsedníctva Akademického senátu UK.
- Zúčastnil sa na stretnutí rektorov výskumných a technických univerzít Slovenska.
18. 2.
– Viedol zasadnutie Kolégia rektora UK, kde hlavnými bodmi programu boli metodika delenia štátnej dotácie na rok 2013 a delenie
štátnej dotácie na UK na rok 2013.
25. 2.
– Rektor UK spolu s prorektorom UK pre medzinárodné vzťahy prof.
Šlahorom privítal na pôde UK veľvyslanca Chorvátskej republiky na
Slovensku Jakšu Muljačića a splnomocnenú ministerku Ankicu Vlašić z Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave. Išlo o prvú

26. 2.
– Zúčastnil sa na rokovaní so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie k metodike výberového obstarávania pre realizáciu Univerzitného vedeckého parku UK.
27. 2.
– Rektor UK odovzdal menovací dekrét novému dekanovi FaF UK
doc. PharmDr. Pavlovi Mučajimu, PhD.

– Zúčastnil sa na zasadnutí Finančnej komisie AS UK a následne na
zasadnutí Predsedníctva AS UK.
28. 2.
– Rektor UK za účasti predsedu SAV, rektora STU a primátora Bratislavy prijal pozvanie na bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi DG
REGIO a vedenia Stáleho zastúpenia SR pri EÚ ohľadne výnimky
pre Bratislavu v Operačnom programe pre vedu, výskum a inovácie,
ktoré sa konalo v Bruseli.
Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: Vladimír Kuric, OVV RUK

OZNAM

ŠVK na Prírodovedeckej fakulte UK
Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2013 sa bude konať
24. apríla 2013. Miestom konania, tak ako
po minulé roky, je pôda Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK).
Cieľom podujatia je poskytnúť študentom
z rôznych domácich a zahraničných univerzít príležitosť verejne prezentovať výsledky

svojej vedeckej práce. Odborná komisia
vyberie z každej hlavnej sekcie (biologickej,
didaktickej, environmentálnej, geografickej,
geologickej a chemickej) víťazný príspevok,
ktorého autorovi dekan PriF UK udelí diplom
za najlepší príspevok ŠVK v danej sekcii spolu s vecnou, resp. finančnou cenou.
Na ŠVK budú odovzdané aj ceny komerčných firiem a Ocenenia prezidenta
Slovenského jadrového fóra za najlepší prí-

spevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných
vedách.
Viac info na: www.fns.uniba.sk/svk
a www.facebook.com/svkprifuk.
RNDr. Michal Galamboš, PhD.,
PriF UK
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NOVÝ DEKAN

Výchova a vzdelávanie
farmaceutov v 21. storočí
Farmaceutická fakulta UK má od 1. marca 2013 nového dekana, ktorým je doc.
PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. Stal sa ním
vďaka víťazstvu vo voľbách dňa 30. 1., ktoré
sa uskutočnili na zasadnutí Akademického
senátu FaF UK. Do funkcie ho vymenoval
rektor UK dňa 27. 2. Predstavujeme jeho
volebné zámery na funkčné obdobie 2013
– 2017.
(redakcia)
Štúdium farmácie od obdobia vzniku samostatnej Farmaceutickej fakulty UK v roku
1952 prekonalo viacero vývojových zmien,
podmienených novými poznatkami a spoločenskými potrebami a ich aplikáciou
v praxi. V priebehu nasledujúcich rokov sa
fakulta stala významnou ustanovizňou, z ktorej vzišlo takmer 10 000 farmaceutov. Tak,
ako v minulosti, aj v súčasnosti je hlavným
poslaním fakulty vychovávať vysokoškolsky
vzdelaných odborníkov, ktorí majú hlboké
vedomosti o liečivách, ich účinkoch a osude v organizme. Hlavnou prioritou v budúcom období preto bude ďalší rozvoj fakulty,
zabezpečenie jej konkurencieschopnosti
v rámci európskych fakúlt, ako v oblasti výchovy študentov, tak aj v oblasti vedy.
V súvislosti s tým treba podotknúť, že
v súčasnosti sa úloha farmaceutov v rámci
lekárenskej starostlivosti významne mení a
presúva z pozície „výdajcu“ lieku do úlohy
poskytovateľa starostlivosti a služieb. Zahŕňa
vykonávanie fyzikálnych a biochemických
vyšetrení zameraných na primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti
farmakoterapie či racionalitu ekonomiky
liečenia pacienta. Množstvo voľnopredajných liekov dramaticky rastie a presúvajú
sa tam liečivá donedávna predpisovaných
liekov. Mení sa dlhodobo zaužívaný systém
preskripcie liekov a zavádza sa povinnosť
predpisovania účinnej látky. Klesá podiel
prípravy liekov v lekárni a zvyšuje sa objem
dispenzačnej práce pri výdaji liekov. Preto
je potrebné vyvinúť maximálne úsilie a venovať pozornosť v oblasti výučby a prípravy
farmaceuta na budúce povolanie a orientovať ju smerom k pacientovi. V súlade so
súčasnými trendmi a zmenami v legislatíve
bude dôležité v oblasti vzdelávania v nasledujúcom období zabezpečiť výchovu budúcich absolventov, v rámci ktorej by sa okrem
iného rozvíjali aj komunikačné schopnosti
študentov a pripraviť ich na úlohu poskytovateľa farmaceutickej starostlivosti a služieb
tak, aby mohli spĺňať nároky na nich kladené v praxi. K tomu by mala prispieť aj snaha
o rozvoj a zintenzívnenie programu Erasmus
na fakulte. Samozrejme, získavanie a výme-

na skúseností v rámci študentských, ale aj učiteľských mobilít by mali byť dobrovoľného
charakteru s cieľom osobného rastu a zvýšenia vlastnej konkurencieschopnosti. Okrem
študentov zo Slovenska asi jednu tretinu z
približne 1500 jej študentov tvoria najmä
študenti pochádzajúci z Grécka, Česka, Srbska, ale aj Cypru, Izraela, Vietnamu, Saudskej Arábie a Turecka. Veľký dôraz sa kladie
na praktickú prípravu študentov. Táto časť
výučby je špecifická a zahŕňa absolvovanie
6-mesačnej praxe počas štúdia vo výučbových zariadeniach (Univerzitná a Fakultná
lekáreň), ako aj verejných lekárňach v SR.
Univerzitná lekáreň ako výučbová základňa
FaF UK má dôležité postavenie pri príprave
študentov. Povinnú prax v nej absolvujú aj
zahraniční študenti v rámci výmennej praxe.
Skvalitniť pedagogický proces na katedrách môže aj zavedená elektronická forma študentskej ankety. Jej výsledky, kritické
pripomienky a tvorivý prístup študentov pri
hodnotení kvality poskytovaného vzdelávania by mali prispieť k odstráneniu prípadných nedostatkov pedagogického procesu
a reálne sa premietnuť do ovplyvnenia výučby.
Z hľadiska výchovno-vzdelávacej, ale
aj vedecko-výskumnej činnosti bude dôležité zabezpečiť rovnomerný rozvoj katedier a zabezpečiť investície do tých, ktoré
v dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej finančnej situácie neprešli prakticky žiadnymi
výraznejšími úpravami od založenia fakulty.
V čom nesporne zaostávame v porovnaní
s fakultami v zahraničí, je prístrojové vybavenie pracovísk. Ukazuje sa, že nestačí mať
vybavené a zariadené iba centrálne laboratóriá, každá experimentálna katedra by
mala disponovať prístrojmi, aby bola schopná školiť študentov a zabezpečiť potrebný
výskum. Preto jednou z hlavných priorít bude
udržať a rozvíjať študijný odbor farmácia
v anglickom jazyku a prostredníctvom neho
zabezpečiť nevyhnutné rekonštrukcie na fakulte, lebo len rovnomerný rozvoj katedier
môže zabezpečiť želanú prosperitu vo vede
a v pedagogickom procese.
Komplexná akreditácia, ktorá nás čaká
v najbližšom období, je šancou získať späť
stratené doktorandské študijné programy.
Dôležitým cieľom fakulty je totiž snaha
o zvýšenie počtu doktorandov a rozšírenie
budúcej výskumnej základne mladých pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty.
Výhodu z hľadiska štruktúry a zabezpečenia vyhovujúcich ľudských zdrojov na fakulte
predstavuje kontinuálne dopĺňanie pedagogického stavu aj z radov vlastných absolventov. Výchova nových učiteľov a vedcov

si vyžaduje kvalitný výskum, aby mohol byť
zabezpečený kariérny rast budúcich pedagógov, a preto si vyžaduje osobitnú pozornosť. Mnohokrát spomínané široké spektrum
výskumnej orientácie, veľký počet domácich
projektov s malou riešiteľskou kapacitou, či
často kritizovanú nedostatočnú integráciu
a spoluprácu katedier vo výskume by mala
vystriedať snaha a výzvy o koordinovaný
postup. V oblasti vedy a výskumu bude preto výzvou po vybudovaní centrálnych laboratórií fakulty vytvoriť integrovaný výskum
v oblasti liečiv a liekov tak, aby fakulta bola
pripravená v spolupráci s partnermi doma aj
v zahraničí riešiť aj najnáročnejšie úlohy.
Treba povedať, že mnohé aktivity týkajúce sa ďalšieho rozvoja fakulty sa už správne
naštartovali a určite treba v danom trende
pokračovať, sústrediť sa na dôležité oblasti
a určené priority a nebrániť sa novým nápadom. Len spoločná snaha a úzka spolupráca nás všetkých umožní zvládnuť množstvo dôležitých rozhodnutí a vyskytujúcich sa
problémov a umožní realizáciu vytýčených
cieľov.

Vizitka
Narodil sa v roku 1968 v Novom Sade
(Srbsko). V roku 1993 vyštudoval Farmaceutickú fakultu UK, 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
inauguračné konanie v odbore farmakognózia. Bol prodekanom FaF UK pre výchovnovzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium.
Pôsobí na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK.
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Deň otvorených dverí
na Prírodovedeckej fakulte UK
Na Prírodovedeckej fakulte UK sa dňa
18. januára 2013 uskutočnil Deň otvorených
dverí za účasti približne 350 stredoškolákov
z celého Slovenska. Po privítaní študentov dekanom fakulty doc. RNDr. Milanom Triznom,
PhD., študijná prodekanka prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., oboznámila študentov
so zásadami prijímacieho konania a s možnosťou štúdia na fakulte. Súčasťou programu
bolo zaradenie dvoch zaujímavých prednášok „Pár slov o dýchaní” (prednášateľ RNDr.
Marek Mentel, PhD.) a „Prečo študovať geológiu?“ (doc. RNDr. Roman Aubrecht, PhD.).
Po odznení prednášok sa študenti na
základe svojho záujmu rozdelili do šiestich
odborných sekcií – biologickej, chemickej,
environmentálnej, geografickej, geologickej a učiteľstva prírodovedných predmetov.
Vybraní pracovníci fakulty, zodpovední za
organizačné zabezpečenie Dňa otvore-

ných dverí na príslušných sekciách (doc.
Ing. Margita Obernauerová, CSc. – biologická sekcia, Mgr. Henrieta Stankovičová,
PhD. – chemická sekcia, Mgr.
Marta Nevřelová, PhD. – environmentálna sekcia, Mgr. František Križan, PhD. – geografická
sekcia, RNDr. Marianna Kováčová, PhD., a RNDr. Kamil Rozimant, CSc. – geologická sekcia a
RNDr. Zuzana Haláková, PhD. –
sekcia učiteľstva prírodovedných
predmetov), zabezpečili prehliadku jednotlivých pracovísk príslušných sekcií spojenú s diskusiou
študentov a zamestnancov.
Na úspešnej akcii Prírodovedeckej fakulty UK sa pri organizačnom zabezpečení Dňa otvorených dverí
významnou mierou zúčastnili aj študenti
a doktorandi pod vedením RNDr. Micha-

ely Dornhoferovej, PhD. Všetkým aktívnym
organizátorom úspešnej propagácie štúdia
na našej fakulte patrí úprimné poďakovanie.

Marta Kollárová,
prodekanka PriF UK

V Martine mali prvý
Deň otvorených dverí
Dňa 1. februára 2013 sa na Jesseniovej
lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK) uskutočnil prvýkrát v histórii Deň otvorených dverí
pre uchádzačov o štúdium akreditovaných
študijných programov. Pre akademický rok
2013/2014 ide o študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa: všeobecné lekárstvo v
slovenskom a anglickom jazyku, zubné lekárstvo a študijné programy 1. a 2. stupňa:
ošetrovateľstvo – 3-ročné bakalárske štúdium denné, verejné zdravotníctvo – 3-ročné
bakalárske štúdium denné a 2-ročné magisterské štúdium denné a pôrodná asistencia –
3-ročné bakalárske štúdium denné a 2-ročné
magisterské štúdium.
V hodinových blokoch sa uchádzači
o štúdium v Aule Magna dozvedeli o uvedených programoch, o aktuálnych počtoch
študentov na fakulte v jednotlivých študijných
programoch, o počte uchádzačov a zapísaných študentov v tomto akademickom roku.
Fakulta prezentovala vybrané priestory,

ktoré mohli zúčastnení navštíviť. Nechýbali
ukážky možností, ktoré poskytuje najmodernejšia výučbová technika na fakulte.
Uchádzači mali možnosť vidieť videokonferenčný systém schopný prenášať zvuk aj obraz vo full HD kvalite, čo je dôležité najmä
pre prenos operačných a iných zákrokov.
Pomocou tohto systému je umožnený najmä
prenos operácií a iných vyšetrovacích a liečebných metód v reálnom čase študentom.
Študenti pritom môžu priamo komunikovať
s operačným tímom. Diskutovalo sa aj o
e-learningových webových portáloch, ktoré
tvoria nezastupiteľné miesto v modernej výučbe. Uchádzačov informovali tiež o možnostiach zapojenia do študentskej vedeckej
odbornej činnosti a možnostiach účasti na
rôznych zahraničných výmenných programoch.
Takmer všetci zúčastnení využili možnosť
navštíviť vybrané priestory fakulty a najväčším lákadlom pre nich bolo okrem akademickej knižnice a ubytovacích priestorov
Simulačné výučbové centrum JLF
UK. Oficiálne bolo zriadené dekanom fakulty v apríli 2012. Centrum sídli v novovybudovaných
priestoroch Knižnično-informačného, výpočtového a simulačného
výučbového centra. Jeho cieľom
je do výučby všeobecného a zubného lekárstva, ošetrovateľstva a

nelekárskych študijných programov postupne implementovať didaktické prostriedky
zodpovedajúce aktuálnym celosvetovým
trendom. Ide o zariadenie a metodické postupy s prednostným zameraním na využitie
simulačných technológií. Návštevníci videli
technické vybavenie simulačného centra –
didaktická výučbová technika, simulátory
(kardiopulmonálny auskultačný simulátor
Harvey, pacientsky simulátor MetiMan Prehospital), trenažéry, modely a výučbový
softvér. Ďalším centrom záujmu bola Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko
JLF UK, ktorá má za cieľ podporovať výučbu
a výskum na fakulte. Je moderným knižnično-informačným a multimediálnym centrom.
Knižnica pomáha všestranne realizovať študijné programy na fakulte svojimi odbornými
a profesionálnymi činnosťami. V neposlednom rade sa uchádzači o štúdium zaujímali
o možnosti ubytovania.
Aj keď 1. februára boli polročné prázdniny, tešili sme sa vysokej účasti študentov
stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Veríme, že tento nultý ročník podujatia
sa stane pravidlom a dvere našej fakulty sa
otvoria uchádzačom o štúdium na JLF UK
každoročne.
doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.,
prodekanka JLF UK
pre pedagogickú činnosť
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Predseda vlády SR Robert Fico v Martine
Dňa 26. februára 2013 navštívil Jesseniovu lekársku fakultu UK
v Martine (JLF UK) najvyšší predstaviteľ vlády SR - premiér Robert
Fico.

atmosféry v modernom zariadení. Fakulte zablahoželal k dosiahnutým výsledkom a študentom zaželal úspechy v ich ďalšej práci.

V prvej časti takmer dvojhodinového programu sa stretol s členmi
vedenia fakulty, v ktorej dekan prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prezentoval postavenie, činnosť a dosiahnuté výsledky JLF UK v Martine
v oblasti pedagogiky, vedy, výskumu a rozvoja.
Predsedu vlády zaujímali rozvojové programy, zapájanie sa do
výziev financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a podstata úspechu fakulty v oblasti náboru uchádzačov o štúdium v slovenskom
a anglickom jazyku. Vyjadril sa aj k problematike regulácie počtu
študentov, ktorú iniciovalo MŠVVaŠ SR. Osobitne vyslovil fakulte uznanie za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí, o čom sa
premiér osobne presvedčil od predsedu vlády Nórska.
V ďalšej časti návštevy si prezrel priestory Auly Magna a Simulačného výučbového centra. V novovybudovaných priestoroch študovne Akademickej knižnice diskutoval so študentmi a zamestnancami
fakulty o právnych aspektoch týkajúcich sa práva na život, konkrétne eutanázie, umelého prerušenia tehotenstva, o používaní mäkkých
drog a odbere orgánov v rámci transplantačných programov. Odpovedal aj na aktuálne otázky týkajúce sa zavedenia jednej zdravotnej
poisťovne a elektronizácie zdravotníckeho systému.
Na záver premiér poďakoval za prijatie a vytvorenie zaujímavej

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.,
Ing. Ľubica Červeňová, JLF UK
Foto: Milan Šulov

Európske vzdelávanie vo vývoji liekov aj na UK
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
sa ako jediná vysoká škola na Slovensku
stala súčasťou nadnárodného konzorcia
európskych univerzít, ktorého zámerom je
postgraduálne vzdelávanie v oblasti výskumu a vývoja liekov a liečiv. Desať európskych
univerzít z desiatich krajín vytvorilo unikátny kooperatívny vzdelávací program, ktorý
môžu zásluhou Farmaceutickej fakulty UK
(FaF UK) absolvovať aj uchádzači zo Slovenska.
Nový európsky vzdelávací projekt v oblasti výskumu a vývoja liekov a liečiv - Cooperative European Medicines Development

Course (CEMDC, http://cemdc.eu/aboutcourses/) vznikol pod záštitou a v spolupráci s Innovative Medicines Initiative a European Federation of Pharmaceutical Industries
and Associations. Do programu sú okrem
Univerzity Komenského v Bratislave zapojené aj univerzity z Estónska (Tartu), Maďarska (Budapešť), Litvy (Kaunas), Poľska
(Varšava), Portugalska (Lisabon), Rumunska
(Târgu Mureş), Srbska (Belehrad), Slovinska
(Ljubljana) a Turecka (Ankara). Vzdelávací
program koordinuje maďarská Semmelweis
univerzita.
„Cieľom kurzov je vyškoliť odborníkov,
ktorí pochopia zložitý proces vývoja liekov

od molekuly až po podanie pacientovi. Títo
odborníci môžu potom využiť nadobudnuté
znalosti v inovatívnych alebo generických
farmaceutických spoločnostiach, regulačných agentúrach, ale i v oblasti zdravotnej
starostlivosti či manažmentu zdravotných
poisťovní,“ hovorí prodekan FaF UK doc.
PharmDr. Ján Klimas, PhD.
Program je určený pre absolventov farmaceutických, medicínskych alebo prírodovedných odborov. Výučbu v anglickom
jazyku budú viesť poprední odborníci z akademickej obce a farmaceutického priemyslu,
ktorí pôsobia v zúčastnených krajinách. „Základný kurz pozostáva zo 6 modulov, ktoré
študenti absolvujú počas 2 rokov. Kompletný
stupeň Master (s titulom Master in Medicines
Development) sa skladá z 12 modulov a trvá
4 roky,“ dodáva doc. Klimas.
„Program CEMDC je dôkazom toho, že
naša univerzita aktívne podporuje pokrok
v oblasti vedy a výskumu a sme radi, že
môžeme prispieť k ďalšiemu vzdelávaniu
špičkových odborníkov farmácie v medzinárodnom meradle,“ hodnotí spoluprácu 10
popredných európskych univerzít rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Andrea Kučerová
Memorandum o porozumení medzi desiatimi
zúčastnenými univerzitami podpísal za UK prof.
PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. Foto: CEMDC
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Farmaceuti
začali hrať
curling

Skôr než príde jar...
Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK
vznikla malá súťaž o najkrajšieho snehuliaka matfyzáka. Pravidlá boli veľmi jednoduché – poslať mailom
dve fotografie snehuliaka postaveného v areáli fakulty.
Jedna fotografia mala byť na pozadí s fakultou a jedna s realizačným tímom. Do súťaže sa zapojili štyri
družstvá (Maco, Ušatec, PC maniak, Kockuliak). Počas nasledujúceho týždňa prebehlo hlasovanie, kde
nakoniec urputný boj klikov v googlovskom formulári
vyhral Maco.
Ponúkame aj vám ešte kúsok zimy pred tým, než
príde jar.
PaedDr. Soňa Gažáková, PhD.,
FMFI UK

Ušatec

PC manik

Maco

Kockuliak

Privítanie študentov programu
Erasmus na UK
Slávnostným odovzdávaním certifikátov z rúk inštitucionálneho koordinátora
Programu LLP/Erasmus na Univerzite Komenského v Bratislave a prorektora UK
pre medzinárodné vzťahy prof. RNDr. Ing.
Ľudomíra Šlahora, CSc., sa dňa 4. februára 2013 začal Info Week na UK pre 41
zahraničných študentov programu Erasmus.
Študenti z 15 krajín EÚ, ktorí prišli študovať na UK v letnom semestri, sa zúčastnili aj
prednášok pripravených Oddelením medzinárodných vzťahov RUK pod vedením

Katedra telesnej výchovy a športu FaF UK
zaradila v letnom semestri akademického
roku 2012/2013 do svojej ponuky pohybových aktivít v rámci výučby ako skúšobný pilotný projekt – curling. Vyučovacia hodina je
pod vedením odborného asistenta KTVaŠ a
skúseného inštruktora Jiřího Marša. Obsahom
hodiny je nácvik slajdového postavenia (skl-

Mgr. Magdalény Belkovej, v spolupráci s
Akademickou knižnicou UK, Studia Academica Slovaca - centrom pre slovenčinu
ako cudzieho jazyka a študentmi ESN CU
(Erasmus Student Network pri UK). Účastníkom stretnutia pod vedením prodekanky
pre zahraničné vzťahy a legislatívu Fakulty
sociálnych a ekonomických vied UK JUDr.
PhDr. Lucie Mokrej, PhD., v Rektorskej sieni
UK boli poskytnuté aj praktické informácie.
MJ

zu), pohybu na ľade s teflónovou podrážkou
na jednej nohe a prvé „odhadzovanie“ kameňov, ktoré sa, samozrejme, spočiatku nezaobíde bez komických pádov na ľad.
Vieme, že slovenský curlingový zväz oslovil aj ďalšie katedry telesnej výchovy z našej
univerzity, a tak veríme, že už v budúcom akademickom roku budeme môcť byť aktívnymi
účastníkmi napr. medzifakultných zápasov
v tomto pre nás novom a zaujímavom športe.
PaedDr. Martina Tibenská, PhD.,
FaF UK

KARIKATÚRA

Foto: Vladimír Kuric

Anton Lednický, FTVŠ UK
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Univerzita Komenského si na Dunaji
zmeria sily s STU a EU
V sobotu 4. mája 2013 sa v hlavnom
meste SR začne písať nová tradícia. Podpíše sa pod ňu aj Univerzita Komenského
v Bratislave (UK), ktorá podporila iniciatívu
hlavného organizátora – Slovenskej technickej univerzity (STU). Historicky prvé preteky
v typickom univerzitnom športe – veslovaní
na osemveslici pod názvom Univerzitná regata Bratislava – budú sprevádzať rôzne
atraktívne podujatia v rámci Dňa bratislavských vysokoškolákov. To všetko sa odohrá
na Námestí M. R. Štefánika pri obchodnom
centre Eurovea.

Ekonomická univerzita, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení,
Slovenská zdravotnícka univerzita a Akadémia policajného zboru.

Osemveslice na Dunaji

Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Hudba a zábava

Samotný program Dňa bratislavských
vysokoškolákov sa začne o 13.00 hod.
Otvoria ho vystúpenia vysokoškolských
umeleckých súborov, medzi ktorými nebude
chýbať ani folklórny súbor Gymnik z Fakulty
telesnej výchovy a športu UK. Súčasťou programu budú i prezentácie najzaujímavejších
projektov zúčastnených univerzít. Oslavy
bratislavských študentov zavŕši Noc vysokoškolákov – so začiatkom o 21.00 hod.
vo Vysokoškolskom klube Elam v Mlynskej
doline. Vstup pre študentov so študentským
preukazom je zdarma.

Hlavným podujatím v rámci Dňa bratislavských vysokoškolákov bude Univerzitná
regata Bratislava. Ide o preteky osemveslíc
zložených z tímov študentov a zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave,
Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity. Lode odštartujú o 15.00 hod.
pri Karloveskom ramene, do cieľa pri centre
Oslava bratislavských
Eurovea dorazia približne do 20 minút. Priebeh pretekov bude možné sledovať v priavysokoškolákov
mom prenose na veľkoplošnej obrazovke
V Bratislave študuje viac ako 62-tisíc
na Námestí M. R. Štefánika. „Univerzitná
vysokoškolákov. Toto obrovské číslo bolo
regata bola pre nás príjemnou výzvou. To,
Andrea Kučerová, UK
i motiváciou vysokých škôl založiť novú
že sme sa ju rozhodli prijať, je dôkazom
Andrea Hajdúchová, STU
tradíciu a zorganizovať prvý Deň bratislavzdravej súťaživosti naských vysokoškolákov. Podujatie sa koná
šich univerzít nielen
pod záštitou primátora mesta Bratislava Miv oblasti vzdelávania
Vedeli ste, že....?
lana Ftáčnika. „Podujatie má cieľ zviditeľniť
a vedy, ale i športu.
• regata znamená preteky lodí (v tomto prípade ide o preteky
vysokoškolákov v hlavnom meste a založiť
Naša účasť je taktiež
osemveslíc na Dunaji)
tradíciu stretnutí študentov bratislavských
vyjadrením
snahy
• pojmom regata boli prvý raz označené preteky lodí v Benátkach
univerzít, prípadne v budúcnosti aj partnerakademickej obce
v 13. storočí
ských univerzít zo zahraničia,“ hovorí prof.
aktivizovať a zlepšo• pretekárska loď – osemveslica – je dlhá 18,5 metra a váži 92 kg,
Ing. Milan Sokol, PhD., prorektor Slovensvať spoločenskú ats posádkou a veslami sa váha blíži k jednej tone!
kej technickej univerzity, ktorá je hlavným
mosféru v Bratislave,“
• pretekári na osemveslici urobia cca 36 – 40 záberov za minútu,
organizátorom prvého ročníka podujatia.
uviedol prof. RNDr.
je to rýchlosť a sila, ktorá by dokázala za loďou utiahnuť aj vodného
Do podujatia sa okrem STU a UK zapoja i
lyžiara
• veslovanie je univerzitným športom číslo 1 predovšetkým v anglofónnych krajinách; vo Veľkej Británii je viac ako 600 veslárskych
klubov, z toho len v Londýne okolo stovky
GATA
E
R
• pre porovnanie: v Českej republike pôsobí 33 veslárskych kluÁ
ZITN
R
E
bov,
na Slovensku 5
V
A
I
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L AVŠKOLÁKOV
S
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T
•
na Slovensku vznikali prvé veslárske kluby na konci 19. storočia
A
B R AVSKÝCH VYSOKO
práve v Bratislave, z tohto obdobia pochádzajú aj prvé zmienky o preL
IS
T
A
R
DEŇ B
tekoch na Dunaji
• známe sú preteky univerzitných veslárskych tímov z Oxfordu
a Cambridge na rieke Temža – minulý rok ich sledovalo 250-tisíc
divákov
a
atislav
. SR Br

Záštitu

lan
evzal Mi
jatím pr

Ftáčnik,

or hl. m
primát

du

nad po

sobota 4. máj 2013,
13.00 – 17.00 hod.
Eurovea – nábrežie Dunaja

Zúčastnené univerzity:

Hlavný usporiadateľ:

16.00
Vyhlásenie víťazov

21.00
Noc vysokoškolákov,
Vysokoškolský klub ELAM

Partneri:

15.00
Štart preteku Univerzitná regata Bratislava
osemveslice zložené zo študentov
a zamestnancov univerzít

Sprievodné podujatia:
- jazda na veslárskych trenažéroch
- prezentácie projektov
bratislavských vysokých škôl
- výstava VŠVU
- simulovaná záchranná
akcia SZU

Hlavní partneri:

13.00 – 17.00
Vystúpenia vysokoškolských súborov
VUS Technik STU, FS Gymnik (UK),
FS Ekonóm (EU),študenti VŠMU

te!
Nezabudni ských vysokoškolákov
lav
Deň bratis á regata Bratislava
tn
a Univerzi 4. mája 2013
– v sobotu hod.
od 13.00 urovea!
pri centre E
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Ako pritiahnuť k učiteľskej profesii
top maturantov?
Tak znie otázka výzvy, ktorú na portáli
Challengest vyhlásili občianske združenie
Manageria a iniciatíva Učiteľ 2020. Výzva
je adresovaná mladým ľuďom, ktorí takto
získavajú možnosť prispieť svojimi názormi
k riešeniu potreby prilákať do školstva, resp.
k povolaniu učiteľa tých najšikovnejších.
Prihláška na učiteľstvo je dnes pre mnohých maturantov len „poistkou“ pre prípad,
že im v prijímacom konaní nevyjde ich prvá
voľba. Najtalentovanejší uchádzači dnes
bohužiaľ obchádzajú pedagogické fakulty
oblúkom. Ako ich tam pritiahnuť? Ako dostať
do učiteľského zboru najexcelentnejších študentov, aby títo mohli vychovávať a inšpirovať svojich nasledovníkov?
„Naším cieľom je primäť študentov a čerstvých absolventov k zamysleniu, ako by oni

sami riešili problém neatraktívnosti učiteľskej
profesie pre najväčšie talenty. Na jednej
strane majú ešte v čerstvej pamäti vlastnú
voľbu ďalšieho smerovania a dôvody, prečo učiteľstvo pre nich bolo alebo nebolo
reálnou kariérnou alternatívou. Na druhej

strane si rovnako intenzívne uvedomujú
dôležitosť vplyvu konkrétneho pedagóga
na budúcnosť jeho študentov, osobitne ak
z rôznych dôvodov nespĺňa odborné alebo
osobnostné kritériá,“ povedala členka iniciatívy Učiteľ 2020 Lucia Kleštincová.

Organizátori výzvy sa tešia na realistické
nápady ako zatraktívniť učiteľstvo práve pre
tých študentov, ktorých by raz každý z nás
chcel dopriať ako učiteľov vlastným deťom.
Najkreatívnejší nápad bude odmenený.
Jeho autor alebo autorka získa platenú stáž
v tíme iniciatívy Učiteľ 2020 a pričiní sa tak
k spoluvytváraniu dôležitej spoločenskej diskusie o školstve.
Cez portál Challengest sa podľa jeho
výkonného manažéra Andreja Wintera o
výzve dozvie vyše tisícsto študentov, ktorých
budú informovať emailom aj smskou, aby informáciu rozšírili aj ďalším kamarátom.
Link na výzvu je prístupný na:
http://a.challengest.com/Xbb.
Manageria

Manageria Leadership Program
– ako vychovať budúcich lídrov?
Za tri roky sa Manageria Leadership Program (MLP) rozšíril z biznis prostredia do
viacerých spoločenských oblastí. Vytvoril sa
tak program na výchovu mladých lídrov –
študentov, ktorí chcú niečo dokázať.
Keď som sa pred tromi rokmi rozhodoval,
kam investujem svoj voľný čas, prehovorila
ma skupina úspešných manažérov, ktorí
chceli svoje biznis vedomosti odovzdávať
študentom zdarma. Vytvorili neziskovú platformu Manageria a okolo nej množstvo aktivít – Fórum Inšpiratívnych Myšlienok, prednášky osobností na školách, vlastnú knižnicu
a samozrejme – MLP.
Myšlienka Managerie sa však vyvíjala
a postupne sa z manažérskeho inkubátora
stal inkubátor budúcich lídrov spoločnosti zo
všetkých odvetví. Manageria sa snaží dať
im vzdelanie a vytvoriť podmienky pre rast
a rýchle napredovanie.

Dôraz na vlastnú víziu

Všetci lídri v spoločnosti robia jednu
spoločnú vec – vedú ostatných za svojím
cieľom. Na to však potrebujú určitú víziu
toho, kam sa chcú dostať. A o to sa snaží
aj Manageria. Pomáha študentom spoznať
samých seba a vytvoriť si vlastnú víziu. Ak ju
študenti majú, Manageria im dá veľkú podporu pri jej realizovaní – užitočné kontakty,
mentora alebo potrebné zázemie. Vytvára
tak komunitu mladých ľudí, ktorí chcú meniť
spoločnosť, každý svojím spôsobom.

Ďalšie aktivity

Program Managerie zameraný na výchovu budúcej generácie mladých lídrov
ponúka študentom okrem práce na svojej vízii aj veľa ďalších aktivít. Na večerných Diskusiách bez kravaty majú študenti možnosť
spoznať zaujímavé osobnosti pri čaji alebo
pri pive. Pravidelné Intenzívne kurzy študentov učia rôzne zručnosti, ako vyjednávanie,
facilitácia alebo efektívna komunikácia. Pri
kariérnom poradenstve študenti zisťujú svoje
silné a slabé stránky, aby vedeli prijať správne rozhodnutia pre svoju kariéru. Pomerne
časté sú aj rôzne druhy teambuildingov spojené so spoznávaním ľudí, ktorí sa pohybujú
v prostredí Managerie.
Manageria sa tým snaží vytvoriť ideálne prostredie pre ambicióznych ľudí. Je na
každom človeku, koľko si z programu dokáže odniesť. Platí však, že čím viac niekto dá,
tým viac dostane. Preto sa Manageria snaží
cez veľké sito dostať iba tých, ktorí sú naozaj
ochotní na sebe tvrdo pracovať.
Pre ďalších 20 až 25 študentov MLP sa
semester začne v septembri. Nábor do ďalšieho ročníka je už v plnom prúde, prihlášku
treba poslať do 2. apríla. Ak Ťa myšlienka
programu zaujala a máš chuť niečo veľké
dokázať, prihlás sa. Možno MLP zmení život
aj Tebe.
Ján Paulovič, absolvent FMUK,
absolvent MLP

Manageria Leadership
Program
3-ročný vzdelávací program pre
najlepších lídrov študentov
Počet miest: 20 – 25
Cieľová skupina: študenti VŠ
Informácie:
www.manageria.org,
nabor@manageria.org
Prihlášky: do 2. 4. 2013
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Takmer polovica podnikateľov na svete
má menej ako 44 rokov
Slovensko je už tretí rok členom medzinárodného projektu Global Entrepreneurship
Monitor (GEM). Národným koordinátorom
je tím z Fakulty managementu UK. GEM je
svetovo najväčšou štúdiou svojho druhu. Jej
význam dokumentuje aj zaradenie desať najvýznamnejších ukazovateľov GEM do World
Statistics (www.world-statistics.org).
Výsledky za rok 2012 boli na medzinárodnej úrovni zverejnené a prezentované
dňa 17. januára 2013 na svetovom stretnutí
riešiteľov projektu, ktoré sa uskutočnilo v Kuala Lumpur v Malajzii. Svetové stretnutie
v Malajzii bolo mimoriadne práve pozornosťou, ktorú mu venovala miestna tlač, vláda,
miestne odborné aj podnikateľské kruhy. Na
oficiálnom zverejnení výsledkov za 69 krajín
sveta sa zúčastnil aj minister financií Malajzie Yang Berhormat Dato‘ Seri Haji Ahmad
Husni Mohamad Hanadzlah.
V roku 2012 sa na prieskume v rámci
projektu GEM zúčastnilo viac ako 198 000
dospelých v 69 krajinách, pričom zúčastnené krajiny predstavovali 74 % svetovej populácie a 87 % svetového HDP.
Hlavné zistenia projektu GEM, ktoré
minister financií Malajzie komentoval vo
svojom príhovore boli, že takmer polovica
podnikateľov na svete je vo veku medzi 25
a 44 rokov a najvyššiu počiatočnú podnikateľskú aktivitu má veková skupina od 25 do
34 rokov. Schopnosť rozpoznať podnikateľské príležitosti, schopnosť začať podnikať,
strach zo zlyhania a zámer začať podnikať
sa ukazujú ako kľúčové predpoklady podnikateľskej aktivity, rovnako ako vzdelávanie
v oblasti podnikania a pozornosť médií podnikateľom.

Podnikanie na Slovensku

Výsledky projektu na národnej úrovni
boli opäť prezentované na konferencii, ktorú

organizovala Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania (NARMSP)
dňa 12. februára 2013. Konferenciu, ktorá
sa konala pod spoločnou záštitou Ministerstva hospodárstva SR a dekana Fakulty managementu UK pod názvom Podnikanie na
Slovensku – motivácie a očakávania otvoril
minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.
Vo svojom príhovore ocenil prínos projektu
GEM pre Slovensko.
V prvej časti konferencie vystúpili aj dekan FM UK prof. RNDr. Jozef Komorník,
DrSc., a generálny riaditeľ NARMSP Branislav Šafárik, ktorý vo svojom príhovore
okrem iného uviedol: „Nielenže je podnikateľské prostredie v Európe problematické,
ale prevláda v ňom aj vplyv kultúry, ktorá
dostatočne neuznáva ani neodmeňuje podnikateľské úsilie. ... Na to, aby bolo možné
navrhnúť efektívne podporné programy, je
potrebné monitorovať podnikateľské prostredie.“
Detailnejšie sa stavu podnikateľského
prostredia venoval v Správe o stave podnikateľského prostredia riaditeľ odboru hospodárskych analýz MH SR Ing. Peter Ondrejka
a Mgr. Daniel Pitoňák z Národnej agentúry
pre rozvoj malého a stredného podnikania
v prezentácii Súčasný vývoj a trendy v prostredí malých a stredných podnikov.
V druhej časti konferencie prezentovali
členovia národného tímu GEM hlavné výsledky a zistenia projektu GEM za rok 2012
na Slovensku a porovnanie hlavných ukazovateľov s európskymi krajinami.
Projekt GEM a kľúčové zistenia za rok
2012 spolu s porovnaním s rokom 2011
predstavila vedúca národného tímu GEM
Slovensko doc. Ing. Anna Pilková, PhD.,
MBA. Hlavným prezentovaným výsledkom
za Slovensko je, že má stále medzi európskymi krajinami nadpriemernú podnikateľskú
aktivitu, ktorá sa však dosahuje v podpriemerných slovenských podmienkach
na podnikanie.
Výsledky prieskumu na dospelej populácii (Adult Population
Survey) a podnikateľský profil
slovenských podnikateľov s porovnaním s ostatnými európskymi
krajinami aj s medziročnými zmenami prezentovala RNDr. Zuzana
Kovačičová, PhD. Výsledky, hlavné
zistenia a porovnania za časť projektu Národný prieskum názorov
expertov (National Expert Survey)
predniesol Mgr. Marian Holienka
a príklady praktických aplikácií a

Zľava: moderátor Mgr. Peter Marcin, dekan FM UK prof. Jozef Komorník,
minister hospodárstva SR Ing. Tomáš Malatinský, generálny riaditeľ NARMSP Ing. Branislav Šafárik.
Zdroj foto: Ministerstvo hospodárstva SR

využitia výsledkov projektu GEM predstavil
Mgr. Ján Rehák.
Prezentácie nájdete na www.nadsme.sk
a www.fm.uniba.sk.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.,
FM UK

www.uniba.sk:
Navštívilo nás
takmer 600-tisíc
ľudí
• Počas roka 2012 na portál www.uniba.sk prišlo 598 929 ľudí, ktorí ho navštívili
2 092 065 krát.
• V počte návštev webu UK zo slovenských miest sa pripája najviac záujemcov
o informácie 1 425 029 (68 %) z Bratislavy, nasledované Žilinou (42 808) a Nitrou
(33 510).
• Zo Slovenska je viac ako 1,94 milióna
návštev, z ČR 37 608, z Nemecka 15 621,
z Grécka 12 084, z Veľkej Británie 9 311,
nasledované USA s 9 048 návštevníkmi.
• Medzi najvyhľadávanejšie slová patria: ubytovanie, webmail, knižnica, AIS
(akademický informačný systém), absolventi,
rozvrh, eduroam a študijné oddelenie.
• Priemerný čas strávený na stránke bol
2 minúty 49 sekúnd.
• Najviac „klikané“ stránky:
1. ubytovanie
2. prihlášky
3. AiS2 dokumentácia
4. akademická knižnica
5. informácie o štúdiu na UK
6. anglická verzia webu
7. aktuality
• Návštevníci uniba.sk podľa:
— používaného prehliadača:
Firefox

Chrome

Explorer

Opera

Safari

34,30 %

34,08 %

22,20 %

4,11 %

3,93 %

— operačného systému:
Windows

Mac

Android

92,83 %

3,44 %

1,16 %

Linux

1,13 %

Zo štatistík CIT UK spracoval
Michal Jurina
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Diskusia podporuje kreatívne myslenie
Hneď na začiatku chcem povedať, že
napísané vety sú iba útržkami, fragmentmi
zo života profesora Ivana Hulína, ktorý ešte
pracuje na Lekárskej fakulte UK v pozícii
šéfredaktora najstaršieho vedeckého lekárskeho časopisu Bratislava Medical Journal
– Bratislavské lekárske listy (BLL). Stretli sme
sa s ním v redakcii plnej kníh, časopisov,
poznámok, ale aj umeleckých diel Albína
Brunovského, Vincenta Hložníka, Oldřicha
Kulhánka a ďalších umelcov.
Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc., pôsobí na
LF UK vyše päťdesiat rokov, z ktorých 16 rokov viedol Ústav patologickej fyziológie, 11
rokov bol prodekanom. Odborne sa zaoberal najmä výskumom srdca. Na ústave sa za
jeho vedenia zaviedli nové experimentálne
modely chorôb a nové metodiky výskumu
srdca. Napísal významné knihy, medzi nimi
Elektrokardiografiu (spolu s prof. Cagáňom), potom vysokoškolské učebnice Úvod
do vedeckého bádania, Patofyziológiu či
Princípy internej medicíny (spolu s prof. Ďurišom a prof. Bernadičom). Teraz s doc. Kiňovovu odovzdáva do tlače učebnicu Internej
medicíny.
Z akého prostredia pochádzate,
pán profesor?
Narodil som sa v Lietavskej Lúčke. Keď
sa pozerám naspäť, tak si uvedomujem, že
v našej rodine „malo vysokú cenu“ to, čo človek dokáže, a nie to, čo človek vlastní. Môj
otec sa ako samouk naučil hrať na viacerých
hudobných nástrojoch a hudba tvorila pre
rodinu druhú možnosť obživy. Súkromne potom vyučoval hru na dychových hudobných
nástrojoch, ale koncertoval aj v Redute. Nestal som sa hudobníkom, ale vzťah k hudbe
mám veľmi silný. Moja o 4 roky staršia sestra
vyštudovala medicínu.
Bola to vaša sestra, ktorá vás priviedla k štúdiu lekárstva?
Áno, ovplyvnila ma, ale pôvodne som
chcel byť chemikom. Na doživotie ma však
ovplyvnila tým, že mi pri každej príležitosti
venovala knihu od svetových velikánov. Mal
som 15 rokov a čítal som Annu Kareninu.
Sestra ma upozornila, aby som nevnímal iba
dej, ale aj formu, ktorou je dej opísaný. Chémii som ale venoval najviac pozornosti. Aj
doma v pivnici som robil rôzne chemické pokusy. Keď som mal 14 a 15 rokov, cez leto
som sa zamestnal v Považských chemických
závodoch ako brigádnik, kde som robil oficiálne analýzy.
Vyštudovali ste všeobecné lekárstvo a potom ste sa začali venovať patologickej fyziológii. Ako ste
sa dostali k tomuto odboru?

Zhodou náhod som ako prvák býval so
študentmi, ktorí boli v piatom ročníku. Chodili na Ústav pre všeobecnú a experimentálnu patológiu. Zavolali ma, aby som sa
išiel s nimi pozrieť na experimenty. Vtedy
sa na ústave „robil“ model mitrálnej stenózy
(pozn. red.: zúženie ústia chlopne srdca), čo
ma zaujalo. Od tretieho ročníka som už na
ústave pracoval ako demonštrátor a v šies-

tom ročníku som bol asistentom na polovičný
úväzok. Keď som promoval, bol som spoluautorom troch vedeckých publikácií.
Robiť výskumy na experimentálnom ústave vás muselo baviť, keďže
určité pokusy ste už mali za sebou...
Ústav pre všeobecnú a experimentálnu
patológiu sa v žargóne volal – experimentálka. Charakteristikou „experimentálky“
bolo, že sa robili modely chorôb na experimentálnych zvieratách. Od hematológie
som prešiel na problém kardiologický,
v ktorom som sa venoval najmä elektrokardiografii. Problém, ktorý sme skúmali, súvisel
s elektrickou aktiváciou srdca. Moja predstava bola, že elektrická aktivácia nesie v sebe
druhú (skrytú) informáciu o tom, ako sa srdce má aktivovať. Bolo potrebné robiť zložité
extrakcie signálov, ktoré sú „ponorené“ do
signálov s odlišným kmitočtom. Vysokorozlišovacia elektrokardiografia bola vtedy dosť
medializovaná. Prvého septembra 1961

vzniklo na ústave Oddelenie klinickej patofyziológie. Nielen preto môj vedecký záujem osciloval medzi animálnymi experimentmi a klinicko-fyziologickými sledovaniami.
Čo vás fascinovalo na problémoch, ktorým ste sa venovali?
Fascinovali ma skutočnosti, ktoré boli
podstatou pre udelenie Nobelových cien.

Vizitka
1961 – absolvoval štúdium všeobecného
lekárstva na LF UK
1967 – získal titul CSc. v normálnej a
patologickej fyziológii na LF UK
1972 – získal titul doc. v normálnej
a patologickej fyziológii na LF UK
1984 – získal titul DrSc. na LF UK
1985 – stal sa profesorom na LF UK
1990 – 2006 – prednosta Ústavu
patologickej fyziológie LF UK

Dokonalá moderná metodika a merania,
to ešte nie je veda samotná! Veda je hľadanie podstaty a súvislostí. No a to sa robí
„v hlave“. Nemohol by som odpovedať, čo
ma fascinovalo, teda v minulom čase. Mňa
fascinuje stále! Smutný som z toho, že sa na
všetko teraz tvoria odporúčania a návody.
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Mnohé vychádzajú z princípu kauzality.
Jednoducho povedané, ak poznáme príčinu
choroby, tak odstránime príčinu a choroba
„zmizne“. Možno to platí, ale aj to nie na
sto percent pri infekčných chorobách. Ak
sa zlikviduje pôvodca infekcie, tak infekčná
choroba sa skoro vždy vylieči. Pacient však
môže mať vysoký krvný tlak. Zistí sa, že jeho
príčinou je zúženie prívodnej artérie do obličky. Moderná chirurgia odstráni zúženie.
Teda príčina sa odstránila a hypertenzia pretrváva ďalej. Niekedy mám pocit, že princíp
kauzality sa preceňuje vo
všetkom. Systémy fungujú
oveľa zložitejšie, akoby
sme to mohli vysvetliť pôsobením príčiny a vznikom následkov. Veda potrebuje oveľa viac.
Chýbajú vám študenti, prednášky...?
Prednášky som mal
veľmi rád, rád som rozprával. Čím bolo v posluchárni viac študentov, tým
sa mi ľahšie prednášalo.
Milujem plné auditórium.
Ak sa mi podarilo niečo
zložité priblížiť a ozrejmiť, mal som pocit zvláštnej eufórie. Najradšej
som mal 2 – 3 posledné
prednášky v semestri. Počas ostatných ôsmich rokov som si vždy na takéto
prednášky pozýval hostí,
profesorov z klinických
a predklinických odborov.
Ak prednáška trvala 3 hodiny, prvé dve hodiny som
prednášal a poslednú hodinu sme s hosťami debatovali o tom, o čom
som práve prednášal. Alebo som hodinu
prednášal mechanizmy, ktoré operujú pri
určitej chorobe, potom klinický profesor priblížil klinický obraz choroby a tretia hodina
bola riadená debata medzi prednášajúcimi
a študentmi. Niekedy to bola aj prezentácia
iných pohľadov. Študenti mi pred promóciou
nie raz písomne ďakovali, že to bol pre nich
najväčší zážitok na fakulte a že s tým budú
odchádzať do života. Túto skutočnosť považujem za moje najvyššie vyznamenanie.
Bolo to pre nich určite atraktívne. V našich podmienkach je skôr
zvykom, že prednášajúci odprednáša tému a študenti počúvajú.
Diskusia na prednáške stimuluje študentov a podporuje ich kreativitu. Študenti dnes
veľa vedia. Majú prístup k množstvu informácií, ale asi prichádzajú k sa na prednáškach
prezentujú poznatky – ako to je, bez toho
– ako by to mohlo byť a prečo je to tak, ako

to je, tak neostáva priestor pre kreativitu.
Mám pocit, že v súčasnom svete sa všetko
predkladá aj pospolitosti už „hotové“, teda
vysvetlené bez spochybňovania. Akoby svet
nemal záujem, aby pospolitosť uvažovala.
V medicíne to tak nemôže byť. Každý človek
je neopakovateľnou „originalitou“. Môžu
potom platiť pravidlá na úpravu regulácií
bezvýhradne na každého človeka? V súčasnom svete nie je možné „ohúriť študentov“
titulmi prednášajúceho, ani prísnosťou pri skúške, ktorú pedagógovia radi „používajú“.
Ak som si mal pripraviť „hviezdnu“ prednášku na 3 hodiny z problematiky, ktorú prednášam, tak som na to potreboval 3 mesiace
intenzívneho štúdia všetkého najnovšieho.
Všeobecne by som mohol povedať, že
prednášky by mali byť doplnkom ku knihám
z predmetu, ktorý vyučujem. Mal by to byť
intelektuálny a aktualizujúci vstup vysokoškolského učiteľa do procesu výučby.
Potrebuje medicína kreativitu?
Odpoviem príbehom. Profesor Ďuriš raz
povedal, že ho zavolali k pacientovi, ktorý
ťažko dýchal. Pozrel sa a povedal – pozrite sa mu na žlčník. Ukázalo sa, že to bola
perforácia žlčníka. Sám nevedel, prečo mu
„bleskove“ do vedomia vstúpil tento návrh.
Takéto rozhodovanie patrí do oblasti intuitivizmu. Myslím si, že intuitivizmus v prípade
profesora Ďuriša má logické vysvetlenie.
V prvom rade sú to vedomosti, potom klinická skúsenosť s kreativitou. Jednoducho
by som mohol povedať, že na základe pohľadu a teda zmyslového vnímania dokáže
mozog bleskove všetko spracovať do záveru
– pozrite sa mu na žlčník. Rozhodovanie lekárov, aspoň múdrych lekárov udivuje tvorcov najrôznejších počítačových programov.
Napríklad pri diagnostike tromboflebitídy
dokáže správnu diagnózu vysloviť lekár za
neporovnateľne kratší čas ako sofistikovaný
počítačový systém a diagnostiku urobí aj najpresnejšie a z najmenšieho počtu znakov.
Zaujalo ma, že okrem vedeckej
roviny máte aj filozofickú. Spolu
s rozličnými odborníkmi ste vydali
viacero kníh, kde uvažujete nielen
o vede, ale napríklad aj o živote.
Dialóg o šoku považujem za intelektuálne čítanie pre odborníkov. V knižke usporiadane a systematicky hovorí profesor Ďuriš
(klinik) a ja (patofyziológ). Nie je to však jednoduchá knižka. Z tejto knižky je vidieť, do
akej hĺbky musí klinický lekár preniknúť, aby
bol vo svojej práci úspešný, nie iba slávny.
Knižky – Rozhovory, Myšlienky, Panoptikum
1 a 2, Volania do prázdna vznikli asi preto,
že sa v nich pertraktujú názory, ktoré by sa
nedali postupne uverejňovať v nejakom periodiku. Témy? Myslím si, že boli nadmieru
zaujímavé. V jednom prípade profesor Žucha píše – Občas sa zjavuje námet „zrady“

intelektuálov. Mali by viesť, ale slúžia. Mali
by panovať, ale ochotne prisluhujú. Politické
sústavy otvorene zločinné si vždy našli svojich „teoretikov“, ktorí ich ospravedlnili. Zdá
sa, že v dejinách je priveľa príkladov zlyhávania intelektuálov zo strachu, z túžby po
moci, z lásky k pohodlnému životu. Ale! Ak
je pre človeka najdôležitejším orgánom mozog, pre ľudstvo sú najdôležitejším orgánom
– mozgom práve intelektuáli... Potom Hulín,
nie ako odpoveď píše: Predstavy intelektuála sú asi viac iluzionistické ako predstavy
inteligenta. Intelektuál sa dokáže nadchnúť
pre niektorú vec až natoľko, že prekračuje
hranicu reálnosti. Z praktického hľadiska
je to neužitočnosť, ale z hľadiska voľnosti
uvažovania to predstavuje širší záber. Intelektuál sa nenadchne „všetkým“, preferuje
niektoré myšlienky.
Šéfredaktorom časopisu BLL ste
už dvadsať rokov. Aký vzťah máte
k tejto práci?
Od roku 1979 doteraz pracujem v redakcii Bratislava Medical Journal. Pôvodne ako
odborný redaktor a teraz vyše 20 rokov ako
šéfredaktor. Teda musím čítať aj také rukopisy, ktoré sú z hľadiska mojej profesie nie
celkom zaujímavé. Každý rok dostaneme do
redakcie najmenej 900 rukopisov, z ktorých
uverejníme asi 140. Myslím si, že aj toto mi
pomáha dobiehať, alebo aspoň cupitať povedľa „cválajúcej vedy“. Ja ani neviem presne definovať, aký mám vzťah k tejto práci.
Je to práca, ktorú milujem. Túto prácu nie je
veľmi vidieť. Zvyknem hovorievať, že časopis
„sa robí“ ako kanadský trávnik. Poorie sa,
zaseje sa tráva, pokosí sa, poleje sa a pokosí sa. Je to kanadský trávnik – za 30 rokov.
90. výročie časopisu sme oslávili zdigitalizovaním všetkých ročníkov od akademického
roku 1921/22. Vďaka Slovenskej národnej
knižnici v Martine sa nám podarilo uložiť
v digitálnej forme každé číslo časopisu.
V tomto prípade nejde o archívnictvo. Profesor Hatala publikoval teraz komparáciu
EKG nálezov z roku 1933 so súčasnou interpretáciou nálezov. Odrazu je z digitalizovanej formy časopisu niečo mimoriadne
užitočné. Časopis je obrovským bohatstvom
Univerzity Komenského. Nespomínam si, že
by iná univerzita na S;v lovensku vydávala
impaktovaný časopis.
Vydali ste viacero významných
publikácií. Máte vo výhľade ďalšiu
knižku?
Mám! Prihlásil som sa o grantový projekt.
Ak ho získam, napíšem vám. Nechajte sa
prekvapiť. Mal by to byť projekt na 3 roky.
Tým by som chcel moje aktivity zavŕšiť. Ak mi
bude „dovolené z vyššieho princípu“, zahĺbil by som sa potom opäť do štúdia problémov, ktoré ma stále fascinujú.
Lenka Miller
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Centrum výskumu v oblasti
farmaceutických vied
Vedeckovýskumná práca má na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave (FaF UK)
dlhoročnú tradíciu. Vedecké zameranie výskumu sa profilovalo už v začiatkoch jej existencie a úzko súvisí s formovaním, budovaním a pedagogickou aj vedeckou profiláciou
jej základných pracovísk. Výučba základných farmaceutických disciplín sa postupne
prepájala na výskumnú činnosť v oblasti farmácie. Orientácii vedy na fakulte do oblasti
výskumu liečiv a liekov sa postupne prispôsobovali aj chemicky a biologicky zamerané
katedry fakulty. Tento integračný proces na
fakulte sa zavŕšil pred viac ako dvadsiatimi
rokmi. V roku 1991 prijala aj Vedecká rada
FaF UK uznesenie, v ktorom konštatuje, že
základné zameranie výskumu na všetkých
pracoviskách fakulty je farmaceutické.
V oblasti farmaceutických vied fakulta
aj v súčasnosti predstavuje centrum výskumu v rámci Slovenska s prepojením na významné vedeckovýskumné pracoviská nielen v Európe, ale aj v zámorí. Dobré meno
fakulty sa šíri aj prostredníctvom kvalitných
pôvodných vedeckých prác publikovaných
v renomovaných medzinárodných časopisoch. Fakulta sa môže právom pýšiť významnými pedagogickými osobnosťami s veľkým
zastúpením doktorov vied alebo čestných
doktorov honoris causa (Dr. h. c.), ktorí pôsobili na fakulte počas jej existencie. V roku
2009 sa fakulta ako súčasť Univerzity Komenského podrobila komplexnej akreditácii,
ktorú vykonala Akreditačná komisia SR. Jej
výsledkom bolo priznanie hodnotenia A, čo
je špičková medzinárodná kvalita.

Sloboda vedeckého
bádania mení aj vedu na
FaF UK

vaných reakcií a výskum ovplyvnenia regulačných mechanizmov biologicky aktívnymi
zlúčeninami.
Po spoločenských zmenách v roku 1990
dochádza aj v oblasti vedy a výskumu na
vysokých školách k prevratným zmenám.
V novom vysokoškolskom zákone, v ktorom
je zakotvená sloboda vedeckého bádania,
sa mení aj charakter a spôsob organizovania vedeckého výskumu na Farmaceutickej
fakulte UK. Vedecká činnosť bola organizovaná spočiatku len národnými vedeckými
agentúrami a neskôr aj nadnárodnými vedeckými agentúrami v rámci Európskej únie.
Od roku 1992 sa riešiteľské kolektívy jednotlivých pracovísk veľmi úspešne podieľajú na riešení výskumných projektov v rámci
grantovej agentúry VEGA a neskôr sa zapájajú aj do grantov financovaných agentúrou
na podporu výskumu a vývoja (APVV) a kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou
Ministerstva školstva SR (KEGA). Fakulta
je menej úspešná pri získavaní grantov na
medzinárodnej úrovni. Napriek problémom
v tejto oblasti, ktoré pramenia hlavne z poddimenzovanej infraštruktúry jednotlivých pracovísk fakulty, sa jednotlivci alebo výskumné
tímy úspešne zapojili do riešenia vedeckých
projektov v rámci šiesteho a v súčasnosti
prebiehajúceho siedmeho rámcového programu Európskej únie, ktorý je hlavným nástrojom pre financovanie výskumu a vývoja v
Európe v rokoch 2007 – 2013.
Učitelia fakulty sú úspešnými riešiteľmi
grantov Európskej únie v rámci programov
COPERNICUS, COST, HPC-Europa 1 a 2,
STReP-EU, ESAC. V spolupráci s inými pracoviskami sa v rámci operačného programu
Výskum a vývoj (prioritná os Podpora výsku-

mu a vývoja v Bratislavskom kraji) sa naša
fakulta zúčastňuje ako partnerská organizácia na budovaní centier excelentnosti na
Prírodovedeckej fakulte a Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.

Spolupráca so zahraničím
umožňuje pracovať na
unikátnych prístrojoch

Na dobrej úrovni je aj dlhodobá
dvojstranná spolupráca pracovísk fakulty
s viacerými zahraničnými univerzitami a vedeckými ústavmi. Hlavným prínosom tejto
spolupráce je možnosť vedcov našej fakulty
pracovať na unikátnych prístrojových zariadeniach, ktoré sú umiestnené v európskych
centrách vedeckého výskumu (DESY Hamburg, SÚJV Dubna, LLB CEN Saclay, SARA
Amsterdam a iné). Výsledky spoločných experimentov sú priebežne uverejňované v renomovaných vedeckých časopisoch.
Tradične veľmi dobrú úroveň má vedecká práca v oblasti štúdia molekulovej štruktúry a fyzikálnochemických vlastností liečiv
a modelových látok, štúdium vzťahov medzi
chemickou štruktúrou a biologickou aktivitou
nových zlúčenín, projektovanie a príprava
nových biologicky zaujímavých zlúčenín,
ako aj štúdiá z oblasti počítačom podporovaného projektovania biologicky aktívnych látok. Práce z farmaceutickej analýzy sa orientujú na oblasť vývoja analytických metód
pre hodnotenie biologicky aktívnych látok
významných vo farmaceutickej a klinickej
praxi a životnom prostredí. Ide najmä o vysokoúčinné separačné metódy, elektrochemické, spektrálne a nukleárne analytické
metódy.

Do roku 1989 sa vedecká činnosť na
fakulte organizovala v rámci päťročných
plánov základného výskumu. Toto obdobie
je charakteristické snahou čo najväčšej integrácie jednotlivých zložiek fakulty na určitú
oblasť farmaceutického výskumu, ktorý sa
určil na základe požiadaviek štátneho plánu
základného výskumu. Fakulta v tomto čase
koordinovala jednu z hlavných úloh štátneho plánu s názvom Lieková forma – vplyv
na účinok liečivej látky, podiel na racionálnej a bezpečnej farmakoterapii. Výskum
sa zameriaval aj na ďalšie tematické oblasti,
ako sú biologicky aktívne látky prírodného
pôvodu, ich syntetické analógy, príprava
a štúdium vlastností koordinačných zlúčenín,
štúdium niektorých enzymaticky katalyzoAnalytický modul Centra excelentnosti Farmácia FaF UK – súčasnosť pokročilej farmaceutickej a biomedicínskej analýzy.
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Z dlhodobého hľadiska je významným aj
výskum v oblasti prírodných látok zameraný
hlavne na izoláciu biologicky účinných obsahových látok. Do tejto kategórie patria aj
práce z oblasti rastlinnej enzymológie, zamerané na objasnenie biogenézy sekundárnych metabolitov rastlín, najmä alkaloidov.
Tradične silné zázemie má farmakologický
výskum v oblasti patofyziológie a farmako-

Vystúpenie na fakultnej Študentskej vedeckej konferencii je
prvým dôležitým krokom v budovaní úspešnej vedeckej kariéry.

lógie srdcovo-cievnych ochorení. Osobitná
pozornosť sa venuje štúdiu molekulových
mechanizmov pôsobenia liečiv, vrátane vý
skumu v oblasti farmakogenomiky a farmakoproteomiky.
Aplikačná časť farmakologického výskumu sa zaoberá otázkami racionálneho
využitia liečiv a liekov v spolupráci s klinickými pracoviskami. Boli publikované práce
z oblasti biotransformácie liečiv so zameraním na novo pripravené biologicky aktívne
amóniové soli a N-oxidy. Publikované práce
z oblasti výskumu liekových foriem kladú
dôraz na štúdium farmaceutických pomocných látok a formulačné štúdie liekov s riadeným uvoľňovaním, topické polotuhé liekové
formy, mikročasticové a nanočasticové systémy. Viaceré práce z tejto oblasti majú aplikačný charakter a sú riešené v spolupráci s
domácimi aj zahraničnými farmaceutickými
inštitúciami.
Integrálnou súčasťou vedy a výskumu na
fakulte je oblasť lekárenstva - sociálnej farmácie. Tento vedný odbor prešiel viacerými
organizačnými zmenami, reflektovanými
aj v oblasti publikačnej činnosti, ktorá je v
súčasnosti zameraná na oblasť lieku a jeho
regulácie. Významnými sú publikované práce zaoberajúce sa štúdiom vzťahov medzi
chorobnosťou a spotrebou liekov pri niektorých závažných ochoreniach.

Fakulta potrebuje
podporu farmaceutickej
komunity

V rokoch 1976 – 1981 bol súčasťou Farmaceutickej fakulty UK aj Vedecko-výskumný ústav FaF UK. Zanikol zriadením Chemického ústavu UK. V rokoch 1968 až 1987
bola fakulta aj sídlom Biochemického ústavu
UK. Po roku 1990
dochádza k reorganizácii a časť
vedecko-výskumných pracovníkov
týchto ústavov prešla na katedry FaF
UK. Vedecká a
publikačná činnosť
pracovníkov Vedecko-výskumného ústavu FaF UK
bola úzko spojená
s výskumom na katedre anorganickej
a organickej chémie. Viaceré laboratóriá ústavu mali
aj servisný charakter a slúžili potrebám celej fakulty.
V snahe čo najefektívnejšieho využitia vysoko výkonnej prístrojovej techniky v r. 2007
zriaďuje fakulta Centrálne laboratórium
NMR spektrometrie, ktoré slúži pre potreby
celej fakulty.
V roku 2006 sa centrálne financovaná
časť UK Toxikologické a antidopingové centrum UK (TAC) organizačne začlenila k Farmaceutickej fakulte UK, pričom funkcia riaditeľa ostala v kompetencii rektora. Vedenie aj
Vedecká rada FaF na svojich zasadaniach
hľadali riešenia ako výraznejšie rozvinúť výskumnú činnosť na tomto pracovisku.
Z dôvodov integrácie ľudských zdrojov fakulty do väčších výskumných skupín,
schopných zapájať sa vo väčšej miere aj
do medzinárodnej spolupráce, na základe
uznesení z Kolégia dekana FaF UK a záverov Vedeckej rady FaF UK konanej dňa
2. 6. 2009 fakulta začína budovať vlastnú
infraštruktúru sústredenú do Centra excelentnosti Farmácia (CEF). Jedným z modulov
CEFu je v súčasnosti aj TAC. Budovanie centrálnych laboratórií fakulty vybavených modernou prístrojovou technikou považujeme
za jedno zo systémových riešení, ako odvrátiť hroziace zaostávanie v tvorivej vedeckej
práci na fakulte. Farmaceutická fakulta UK
je pripravená v kooperácii s partnermi doma
aj v zahraničí na riešenie najnáročnejších
úloh. Na ich splnenie však potrebuje širšiu
podporu farmaceutickej komunity a farmaceutického priemyslu.

Potenciál katedier nie je
vyčerpaný

Hoci sa situácia na fakulte v oblasti kvalifikačných postupov v ostatnom období výrazne zlepšila, naďalej pretrváva vnútorná
nevyváženosť medzi jednotlivými katedrami
vo vekovom a kvalifikačnom zložení. Rovnako na jednotlivých pracoviskách dlhodobo pretrváva nerovnovážny stav, kedy iba
niekoľko jednotlivcov prispieva podstatnou
mierou k naplneniu kritérií špičkového výskumu. V roku 2011 získali pracovníci FaF UK
najviac grantov v agentúre VEGA, pričom
ich počet medziročne mierne poklesol (viď
tabuľka). Výrazne narástol výskum financovaný zo štrukturálnych fondov. Zapájanie sa
do európskych projektov však stále nie je dostatočné, jestvujúce projekty sú viazané len
na niekoľkých jednotlivcov.
Potenciál jednotlivých katedier nie je v
tejto oblasti stále vyčerpaný a tvorí značnú
rezervu pri získavaní štátnej dotácie z úrovne MŠVVaŠ SR a UK, ako aj pri úspešnosti
pri získavaní všetkých typov grantov. Iba
úzky okruh pracovníkov fakulty dosahuje
úroveň popredných európskych vedeckých
osobností a zapája sa do projektov EÚ. Najrozsiahlejšiu časť vedecko-výskumnej činnosti tvoria národné projekty VEGA, KEGA
a APVV, vzrástol počet riešených projektov
financovaných Európskou úniou a mladší
pracovníci sú úspešní riešitelia grantov pre
mladých pracovníkov UK, resp. fakulty.
Štruktúra vysokoškolských pracovníkov fakulty nie je úplne optimálna. Okrem nízkeho
počtu profesorov (a ich vysokého veku) je aj
z pohľadu celej UK stále nízky počet docentov patriacich do nižších vekových kategórií.
Pozitívom vývoja v oblasti kvalifikačného rastu je zvýšenie počtu odborných asistentov s
PhD.
prof. Ing. Milan Remko, DrSc.,
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.,
prodekani FaF UK

Prehľad riešených projektov podľa ich typov
v rokoch 2009 – 2012
VEGA

2009

2010

2011

2012

25

19

20

15

APVV

1

1

4

8

9

APVV

2

3

2

1

2

EÚ

1

1

7

8

G UK

16

8

15

23

G FaF

16

9

25

33

KEGA

2

1

2

2

Štrukt. fondy

0

0

0

6

1 Hlavný riešiteľ je zamestnancom FaF UK.
2 Hlavný riešiteľ nie je zamestnancom FaF UK.
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Špičkový
výskum pre prax
Stáva sa, že použiteľnosť výsledkov výskumu v praxi môže byť nízka. Presným opakom a výskumom orientovaným na prax je Centrum
excelentnosti fyziky komplexných systémov (CE FKS) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Unikátny senzor aj pre
široké využitie
Využitie vodíka je široké, počnúc potravinárskym a petrochemickým priemyslom, cez
vesmírne lode až po polovodiče. Základným
problémom nie je len výroba média, ale aj
jeho transport, uschovávanie a bezpečná
manipulácia s ním. V súčasnosti sa používa
na pohon áut, či už ako doplnok k palivu
alebo ako látka na výrobu energie. Všetky
spomenuté oblasti spája otázka bezpečnosti
a možnosti zistenia prítomnosti vodíka.
V rámci CE FKS tím
prof. RNDr. Andreja Plecenika, DrSc., z Katedry
experimentálnej fyziky
FMFI UK vyvinul unikátny senzor výskytu vodíka, metánu, CO, CO2
a ďalších plynov, ktorý
odhalí už jednotky molekúl vodíka v milióne
atómov, resp. molekúl
okolitého plynu. Vyvinuté detektory vodíka
sú viac ako 1000-krát
citlivejšie v porovnaní
s doteraz používanými detektormi vodíka.
Fyzici z UK vyvinuli celosvetovo jedinečný
detektor vodíka založený na TiO2 (oxid titaničitý). Pre praktické využitie má osobitný

význam to, že pracuje pri izbovej teplote
a jeho výroba by bola lacná, keďže TiO2
patrí k ľahko získateľným látkam, a je jednoducho integrovateľný do siete detektorových
polí technológiou kompatibilnou s polovodičovou výrobou.

Bezpečnejšie
implantáty kostí
Implantáty kĺbov, kostí alebo zubov, známe aj ako biomateriály, sú v súčasnosti pomerne rozšírené. Ich
použitie prináša riziká
v podobe potreby
vysporiadať sa s kvasinkami, baktériami
rezistentnými voči viacerým antibiotikám,
ktoré sa môžu dostať
do tela aj počas operácie, resp. cez ranu
po operácii. Vývojmi
povrchov v rámci centra excelentnosti vhodných pre biomateriály
sa zaoberala skupina
prof. Plecenika.
Vďaka prístrojom
na CE FKS sa skupina zapojila do medzinárodného zoskupenia 13 tímov, podieľajúcich sa na skúmaní
a vytvorení elektricky upravených povrchov

Nože tvrdé ako diamant
Nástroje na opracovávanie kovových
materiálov, ako sú napr. frézy, brúsky,
nože, vrtáky atď. musia byť veľmi ostré, ale
zároveň aj tvrdé. Pre komerčnú prax je dôležitá aj otázka ich životnosti, ktorá ovplyvňuje
ekonomiku výrobného procesu. Požadované
vlastnosti sa dosahujú nanášaním tvrdých
vrstiev na základný materiál nástroja, ktorý je mäkší ako nanášaná vrstva. V centre
excelentnosti tím pod vedením prodekana
a prof. RNDr. Petra Kúša, DrSc., z Katedry
experimentálnej fyziky FMFI UK vyvinul fyzikálne metódy na nanášanie takéhoto typu
vrstiev vrátane vývoja nových vrstiev s rôz-

nymi fyzikálnymi vlastnosťami vzhľadom na
ich následné použitie v priemyselnej praxi.
Medzi mimoriadne zaujímavé patria najmä
nanokompozitné vrstvy na báze diboridov
kovov, ktorých tvrdosť sa blíži k tvrdosti diamantu, a v prípade ich dopovania inými prvkami sú aj odolné voči oxidácii pri vysokých
teplotách, čo rozširuje spektrum ich použitia
napr. v chemickom, automobilovom, ako aj
leteckom priemysle. Výsledky základného
výskumu sú prenášané do praxe prostredníctvom spolupracujúcej firmy vyrábajúcej
nástroje s povlakmi.

biomateriálov pre použitie v medicínskej
praxi. Vyvinuli materiály na báze mikro- a
nano- nábojových domén umiestnené na
hydroxyapatite (umelej kosti), ktorý je na
povrchu titánových zliatin. Na doménach
bol vytvorený náboj podporujúci priľnavosť
bielkovín a enzýmov k umelej kosti a súčasne bráni usádzaniu baktérií a vírusov.
Hľadanie vhodného materiálu a úpravy
povrchu umelých implantátov (napr. umelých kĺbov) je dôležitým úkonom, keďže
prvé sekundy a minúty po umiestnení implantátu do ľudského tela sú kritické z hľadiska
zápalových ochorení.

Supravodivosť
V rámci centra excelentnosti ide o základný výskum pniktidov, čo sú supravodiče
obsahujúce železo, ako aj o supravodiče
typu boridu horečnatého (MgB2). Tento výskum supravodivosti v rámci centra excelentnosti je súčasťou medzinárodnej spolupráce
na projekte spájajúcom vedcov z EÚ a Japonska. Výskum v centre vedie skupina okolo prof. Plecenika so zameraním na prípravu
a štúdium vlastností supravodivých vrstiev
MgB2 z hľadiska zloženia, štruktúry topografie a elektronických vlastností. Vo všeobecnosti sú supravodivé materiály využívané v počítačových tomografoch (medicína)
a v magnetometroch merajúcich magnetické
polia zeme, mozgu, srdca a pod.

CENTRÁ EXCELENTNOSTI NA UK

Výskum pre reaktor
budúcnosti
Medzi zdroje energie budúcnosti môžu
patriť termonukleárne fúzne reaktory. Ich
základom je plazma (ďalšie skupenstvo
vznikajúce zohrievaním plynu) umiestnená
v reaktore typu TOKAMAK (v tvare prstenca), v ktorej prebieha zlučovanie ľahkých jadier vodíka a vznikajú ťažšie molekuly hélia,
neutróny a súčasne sa pri tom uvoľní veľké
množstvo energie. Podobným spôsobom
sa uvoľňuje energia v jadre slnka. Horúca
plazma je udržiavaná v strede reaktora silnými magnetickými poľami, napriek tomu
tok častíc naráža na dno prstenca, kde sa
nachádza divertor (systém odvádzajúci teplo a héliový popol z plazmy), a tok častíc
spôsobuje jeho opotrebovanie (prípadne ho
môže až zničiť).
A práve tieto javy a relevantné reakcie
skúma v CE FKS skupina okolo prof. RNDr.
Štefana Matejčíka, DrSc., z Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK. Výskum sa
uskutočňuje v rámci európskeho programu
EURATOM, ktorého priorita v súčasnosti je
výstavba experimentálneho reaktora ITER,
budovaného za medzinárodnej spolupráce

Príspevok jadrových
fyzikov k ochrane
životného prostredia
a k poznaniu vesmíru
V rámci CE FKS bolo na Katedre jadrovej
fyziky a biofyziky FMFI UK vybudované unikátne laboratórium (prvé v krajinách bývalého východného bloku) zamerané na výskum
v oblasti jadrovej fyziky, environmentálnych
vied a fyziky materiálov. Laboratórium využíva tandemový urýchľovač iónov spolu
s iónovými zdrojmi a analyzátorom iónov,
umožňujúce iónovú analýzu povrchov, ako
aj rádionuklidovú analýzu prírodných a mimozemských vzoriek. Dekan FMFI UK prof.
RNDr. Jozef Masarik, DrSc., a prof. RNDr.
Pavel Povinec, DrSc., (obaja z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky) riešili na CE
niekoľko
unikátnych projektov.
Na juhu Slovenska na Žitnom
ostrove máme obrovskú prírodnú zásobáreň, ktorá je
najväčšia v Strednej Európe, obsahujúcu 10 miliárd
m3
podzemnej

vo francúzskom meste Cadarache. Partnermi
sú EÚ, Čína, India, Japonsko, Južná Kórea,
Rusko a Spojené štáty. Prevádzková teplota
reaktora má dosiahnuť 150 miliónov °C, čo
je desaťnásobok teploty v jadre slnka. Skúšobný reaktor sa buduje vo veľkosti, aká sa
predpokladá pre budúce reaktory. Ak bude
testovanie úspešné, vytvorí sa prototyp reaktora pod názvom DEMO. Reálna komerčná prevádzka by sa mohla spustiť po roku
2050.

Interakcie elektrónov
s molekulami biologického a technologického významu
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trebné dávky žiarenia pre pacientov.
Podobné reakcie elektrónov s metaloorganickými zlúčeninami (zlúčeniny kovu
a organických prvkov) sa v skupine prof.
Matejčíka študujú za účelom optimalizácie
procesov prebiehajúcich v moderných zariadeniach v oblasti nanotechnológií (EBID
– elektrónmi spôsobený rozklad molekúl na
povrchoch materiálov), pomocou ktorých sa
na povrchoch vytvárajú napríklad štruktúry
hrubé len niekoľko nanometrov (1 nm = 1
stotisícina mm) s veľkou tvrdosťou.

Pri ožarovaní nádorov ionizačným žiarením elektróny reagujú s bielkovinami a DNA
buniek, pričom vznikajú pomalé sekundárne
elektróny, ako i radikály, čo je predmetom
záujmu prof. Matejčíka v CE FKS. Získané
údaje sa využívajú pri simuláciách vzájomnej reakcie ionizačného žiarenia so živými organizmami. Výsledky simulácií vstupujú
do softvérového vybavenia ožarovacích
zariadení, ktoré potom vedia prepočítať povody, v súčasnosti už strategickej suroviny.
Preto je potrebné vedieť čo najviac o tomto
zdroji, preskúmať dopĺňanie a cirkuláciu vody medzi
jednotlivými vrstvami podložia, jej izotopové zloženie
a vek. Základom bádania,
environmentálne ladeného
projektu, bolo zisťovanie
prítomnosti rádioaktívnych
a stabilných izotopov vo
vrtoch do podložia v hĺbkach 50, 200 a 300 metrov
s cieľom získať poznatky
o dynamike podzemnej
vody a jej náchylnosť k znečisteniu od priemyselných
(včítane jadrových) a poľnohospodárskych technológií.
Ďalším
predmetom ich záujmu v rámci CE
FKS bol vývoj metodiky
zbierania a spracovávania
vzoriek machu, ktoré sú
veľmi dobrým indikátorom
znečistenia. Jedným z výsledkov bola štúdia dopadu
Černobyľskej havárie na
územie od Bieloruska až po
SR. Dôležité boli tiež nové
poznatky o dopade pre-

vádzky slovenských jadrových elektrární na
životné prostredie, ale i príspevky k hodnoteniu rádioaktívnej
kontaminácie na
Slovensku, v Európe a v Tichom
oceáne v dôsledku havárie jadrovej elektrárne vo
Fukušime v marci
roku 2011.
Štúdium produkcie kozmogénnych rádionuklidov v meteoritoch,
a najmä v posledných dvoch rokoch analýzy fragmentov meteoritu
Košice, ktorý bol
na území Slovenska zaznamenaný
po viac ako 100 rokoch, prispeli k objasneniu vzniku, rozmerov a veku meteoritov,
ako aj ich ďalších vlastností, dôležitých aj
z hľadiska možného ohrozenia Zeme, ak by
došlo k ich kolízii s našou planétou.
Michal Jurina
Foto v pozadí: Vedecký pracovník Ing. Maroš Gregor, PhD., pred „strapatou Mary“ (oficiálny názov:
analytické zariadenie AES, XPS, UPS, ISS, SEM).
Foto: Michal Jurina
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Byť v špičkovej forme celý rok je základom
fitnes modelingu
V roku 2003, týždeň po štátniciach na Fakulte telesnej výchovy a športu UK sa Matúš
Valent (31) z Bratislavy pobalil a odletel žiť
do Kalifornie. Odvtedy získal niekoľko titulov
vo fitnes a športovom modelingu vrátane 1.
miesta v Model America (2006), 1. miesta
v Model California (2005 a 2006) a 4.
miesta v Model Universe, Miami (2006).
Po získaní najvyššieho možného ocenenia
v tejto oblasti sa začal orientovať na fitnes
modeling, v ktorom pôsobí dodnes. Objavil
sa na stránkach vyše 120 časopisov, vrátane 18 titulných strán, napríklad Muscle &
Fitness, Men’s Exercise, Men’s Workout, Inside Fitness, Natural Muscle, Reps, Maximum
Fitness, Coast, Muscle & Fitness či Fitness RX
magazine. Objavil sa v televíznych a printových reklamách, na plagátoch, vo filmoch
a videoklipoch.
Napriek tomu, že už desiaty rok pôsobí
v Los Angeles, je to hrdý Slovák, pyšný na
svoju krajinu.
Šport je pre teba práca na plný úväzok.
Čo všetko si to vyžaduje?
Je to pravda, fitnes vyžaduje celodennú
pozornosť. Nestačí si odcvičiť v telocvični
dve hodiny a počítať s tým, že svaly narastú
a „brušáky“ budú vyrysované. Byť vo forme
znamená poriadne drieť vo fitku, ale takisto
mať prísny jedálniček, a teda dávať pozor
skoro na každé jedlo, čo skonzumujeme.
Viem, že to neznie ako zábava, je to skoro
presný opak. Treba sa vyhýbať tukom, cukrom, v podstate väčšine jedál, ktoré chutia
výborne. Vidina cieľových výsledkov však
dáva energiu na túto „plno-úväzkovú“ prácu.
Ako sa dostávaš k pracovným ponukám? A podľa čoho si ich vyberáš?
Poznám skoro všetkých šéfredaktorov
a fotografov fitnes časopisov a projektov.
Vždy, keď som v top forme, ozvem sa im, či
majú záujem niečo nafotiť pre ich publikácie. Takisto mám pár agentov, čo ma posielajú na kastingy. Až taký frajer nie som, aby
som si vyberal z množstva ponúk. V USA sú
stovky chalanov, čo „makajú“ takisto ako ja,
a ktorí sa snažia dosiahnuť to isté. Konkurencia je teda veľmi silná. Byť v špičkovej forme
po celý rok je základom fitnes modelingu,
byť vždy pripravený, ak príde ponuka alebo
telefonát na prácu.
Čo ťa baví na fitnes modelingu?
Baví ma to, že moju drinu v telocvični a
prísne diéty, ktoré sú väčšinou psychicky náročné, a vyžadujú si veľa vnútornej sily a odhodlania, môžem pretaviť do niečoho, čo ľu-

dia môžu vidieť buď v časopise
alebo v televízii. Je to výborný
pocit držať v ruke časopis, kde
sa vidím na titulnej strane. Vtedy
si môžem povedať, že to, čo robím každý deň, veci, čo si musím
odriecť, a litre potu, ktoré vypotím, dávajú v konečnom dôsledku zmysel. Keď ešte k tomu dokážem motivovať ostatných ľudí,
to ma teší úplne najviac. Vďaka
fitnes modelingu som spoznal
veľa kolegov, ale aj fotografov,
s ktorými dodnes spolupracujem.
Prečo si sa rozhodol odsťahovať práve do Kalifornie?
Nemal som nijaký presný
alebo špecifický cieľ prečo. Leto
pred ukončením štúdia som bol v
rámci programu Work & Travel
štyri mesiace v Michigane, kde
som pracoval 12 – 14 hodín
denne. Amerika sa mi však veľmi zapáčila a nasledujúce leto
som si chcel pozrieť Kaliforniu,
ktorú som si zamiloval z filmov a
populárneho seriálu Baywatch.
Týždeň po štátniciach na vysokej
škole som teda odletel do USA.
Ani som nepočkal na promócie a
diplom. Otec mi to potom musel
dodatočne vybavovať. Do Ameriky som prišiel s jednou taškou
oblečenia a 700 dolármi vo
vrecku. Nebolo to jednoduché,
ale tvrdou pracou a odhodlaním
som bol schopný dostať sa tam,
kde som teraz. Aj keď som ešte ďaleko od
toho, čo chcem dosiahnuť, som hrdý na to,
akým smerom vedie moja cesta. Bez debaty
Kalifornia je štát číslo 1, či už ide o počasie,
príležitosti, ľudí alebo úroveň životného štýlu. Na druhej strane, je to aj najdrahší štát.
Všetko vrátane benzínu je tu omnoho drahšie ako v iných štátoch USA. Veľmi sa mi
tu ale páči, život v južnej Kalifornii by som
nevymenil za nič.
Ako sa ti žije ten povestný „americký
sen“?
Naozaj si svoj americký sen snažím vychutnať. Nemám prácu, v ktorej by som sedel osem hodín v kancelárii. Som v podstate
svojím pánom a sám si určujem, kde a koľko
budem pracovať. To mi dáva dostatok slobody, ale aj voľného času na cvičenie a iné
koníčky. Precestoval som skoro celú Ameriku
od Havaja cez Chicago, Las Vegas, Miami

po New York. Videl a zažil som neskutočné
veci, bol som doma u Paris Hilton a Hugha
Heffnera v Playboy Mansion. Sú to zážitky,
o ktorých by som ani nesníval pred príchodom do „štátov“.
Napadlo by ti niekedy pred vysokou
školou, že to dotiahneš tak ďaleko?
Určite nie. Pred vysokou školou som ani
netušil, že študenti môžu cestovať do Ameriky. Myslím, že až v druhom – treťom ročníku
som to započul a začal sa o to viac zaujímať. Keď som sa po škole sťahoval do USA,
mal som víza len na 6 mesiacov. Nevedel
som, či tam zostanem. Chcel som si však viac
zarobiť, a preto som sa rozhodol ešte pár
mesiacov ostať. Veci sa však vyvinuli ináč
a zostal som v Kalifornii. Dnes si myslím, že
nikde na svete by sa mi nepodarilo dosiahnuť to, čo v Los Angeles.
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Poďme k tvojím úplným začiatkom.
Kedy si začal s posilňovaním?
S posilňovaním som začal doma u otca
Jozefa Valenta (bývalého kulturistu) v našom
„fitku“ v pivnici, keď som mal asi 14 rokov.
Tam som dostal prvé lekcie, základy a chuť
do cvičenia. V tom čase som hrával volejbal
za ASK Inter Bratislava, kde sme takisto každý týždeň cvičili v posilňovni. V tom čase
som cvičil, aby som zosilnel, zlepšil svoj výskok či úder na smeči.
Kto ťa inšpiruje?
Vždy ma inšpiroval môj otec. Pri všetkom,
čo robím, sa snažím, aby bol na mňa hrdý a
pyšný. Nemám žiadne vzory, ktoré by som
sa snažil kopírovať. Chcem byť svojím vlastným originálom. Niekedy potrebujem trochu
viac motivácie, preto ohlasy od
ľudí či komentáre na
moje videá a fotky
mi dodávajú potrebnú energiu na
cvičenie. Potvrdzujú,
že to, čo robím, dáva
zmysel, a že dokážem
ovplyvniť a motivovať
ľudí po celom svete,
ktorí sa snažia ísť podobnou cestou.
Ako dlho trvá kariéra
profesionálneho fitnes
modela?
To záleží od každého
človeka zvlášť. Profesionálny
kulturisti sú v najlepšej forme
medzi 35. – 40. rokom, ale aj
po 40-ke dokážu vyhrať najväčšie súťaže. Môj dobrý kamarát
Diego, ktorý bol na titulnej strane
slovenského časopisu Muscle &
Fitness (v decembri 2012) je v neuveriteľnej forme, vyrysovaný, bez
percenta tuku a má 43 rokov. Takisto
je veľmi vyťažený pracovnými ponukami. Poznám desiatky ďalších úspešných
chalanov, čo majú cez 40 rokov. Ja
mám iba 31, teda dúfam, že moja kariéra nie je zďaleka pri konci. Snažím sa
každým rokom zlepšovať a nedať veku a
starnutiu šancu!
Čo pre teba znamená úspech?
Úspech pre mňa znamená byť úspešný
a šťastný v tom, čo človeka baví. Je mnoho
ľudí, čo sú bohatí a úspešní v tom, čo robia,
často ale nie sú šťastní. Ja som veľmi rád,
že sa mi darí v tom, k čomu mám celoživotný vzťah a že ma moja práca veľmi baví.
Ak človek nájde v živote robotu, ktorá ho aj
baví a dokáže dosiahnuť vyššie méty, to považujem za úspech. Titulné strany časopisov,
televízne reklamy, stretnutia s celebritami, to
nepovažujem za úspech. Je to len súčasťou

toho, čomu sa každodenne venujem a čo
vytvára celkový obraz mojej prace a snahy.
Šport je pre väčšinu ľudí relax. Pre teba
je to práca. Ako relaxuješ ty?
Pre mňa je relax sledovať šport, či už v
televízii alebo naživo. Som obrovským fanúšikom Los Angeles Lakers. V posledných pár
mesiacoch som mal šťastie ísť zopárkrát aj
na ich zápas, dokonca som mal raz lístok
priamo na palubovke asi 5 metrov od lavičky Lakers, čo bol pre mňa jeden z najväčších zážitkov v živote. Takisto rád chodím
na hokej, hlavne keď hrajú naši chalani zo
Slovenska. Skoro každý týždeň
chodievam do kina
pozrieť
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nový film, sledujem novinky, hercov, odovzdávania cien, je to jeden z mojich koníčkov. Rád idem na dobrý koncert. Minulý rok
boli u nás v Orange County RAMMSTEIN,
ktorých šou sa mi veľmi páčila. Tiež rád relaxujem na pláži pri oceáne. Bývam asi 10
minút od prekrásnych pláží, čiže keď mám
voľno, idem sa na pláž trochu opáliť alebo
si zahrať plážový volejbal. Mám rád aj cestovanie. Ak je príležitosť, vždy si rád idem
pozrieť nové miesta, či už pracovne alebo v

rámci dovolenky.
Vzdelanie si získal v telesnej výchove
a manažmente. Myslíš si, že sa niekedy
budeš venovať aj vyštudovanej oblasti?
Ťažko odpovedať na túto otázku. Šport
milujem a sledujem každý deň. Mám veľmi
dobrý prehľad o každom športe v USA (basketbal, hokej, americký futbal, bejzbal...).
Viem si predstaviť pracovať v nejakom top
klube a mať na starosti buď manažérske
alebo úlohy fyzickej pripravenosti. Určite by
ma to bavilo a vedomosti, čo som získal na
FTVŠ UK a Fakulte managementu UK, by
som dokázal zužitkovať. Momentálne si
neviem predstaviť pracovať v inom odbore, ako je šport alebo fitnes.
Dosiahol si priam nemožné. Je
ešte niečo, čo by si chcel dokázať?
Ďakujem veľmi pekne. Ako som
už povedal, dúfam, že nie som ani
na polceste mojej americkej púte.
Veľmi rád by som dokázal viac.
Budem sa snažiť drieť čo najviac,
aby som sa stal najúspešnejším
v tom, čo robím. Každopádne,
kedykoľvek sa mi podarí niečo
väčšie, vždy sa hrdo hlásim k
Slovensku, na ktoré som nesmierne pyšný. Určite mám
mnoho cieľov, niektoré
skromnejšie, niektoré odvážnejšie. Rád by som sa
objavil vo väčšom hollywoodskom filme a dostal sa na viac titulných
strán časopisov. Takisto
si chcem vybudovať
pevnú sieť klientov,
ktorých trénujem a
pomáham im dostať
sa do formy a viesť zdravý životný
štýl. Zdravie, ako
som práve spomenul, je však
najdôležitejšie a bez neho
sa všetky sny a ciele len veľmi ťažko dosahujú. Preto je mojím prvoradým bodom do
budúcnosti robiť všetko pre svoje zdravie a
byť neustále vo výbornej fyzickej a psychickej pohode, obkolesený pozitívnymi ľuďmi a
kamarátmi.
Ďakujem veľmi pekne Univerzite Komenského a pozdravujem všetkých študentov,
hlavne na mojej fakulte FTVŠ UK. Moje vysokoškolské vzdelanie a titul boli pre mňa
vždy prvoradým cieľom, od ktorého napokon odrazilo všetko, čo sa v mojom živote
a v mojom americkom „dobrodružstve“ odohralo.
Lenka Miller
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Krátkodobý zahraničný pobyt v Japonsku
V dňoch 12. – 25. novembra 2012 som
absolvoval krátkodobý družobný pobyt na
univerzite Waseda za účelom prednášky,
seminára a výskumu o rodine, ktorý prispel
k družobnej spolupráci medzi našou fakultou a univerzitou Waseda. Konal sa v rámci
bilaterálnych dohôd medzi našou Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou
Waseda.
Pre mňa osobne tento pobyt znamenal
adekvátnu možnosť nadobudnúť počas týchto dní na univerzite Waseda niektoré nové
a pre mňa nepoznané vedecké poznatky,
týkajúce sa môjho odboru, i ako možnosť
získania
nových materiálov
k prednáškam,
ktoré mám na našej bohosloveckej
fakulte – RKCMBF UK v Bratislave. Takisto pobyt
prispel k zviditeľneniu
našej
fakulty v rámci
medzinárodnej
akceptácie.
Počas tohto
krátkeho pobytu
som nadviazal
kontakt na univerzite Waseda

s akademickou obcou, ako aj so študentmi,
čo pomáha k prehĺbeniu vzájomnej vedeckej spolupráce medzi univerzitami, fakultami i katedrami. Počas týchto dní som veľmi
úzko spolupracoval s Prof. Susumu Nagayo
(Professor School of Political Science and
Economics Waseda University), ktorý ma prijal, a vďaka ktorému som mohol tento pobyt
uskutočniť.
Univerzita Waseda bola založená v roku
1882 a je známa ako jedna z najlepších
univerzít v Japonsku. Študuje na nej 54 000
poslucháčov. Zaujímavosťou je, že na univerzite Waseda už v roku 1899 boli prví zahraniční študenti zo Shinkoku (dnešná Čína).
V súčasnosti na tejto univerzite študuje 4170
zahraničných študentov z 91 krajín celého
sveta. Univerzita Waseda má prostredníctvom svojich akademických dohôd kontakt
s takmer 660 univerzitami na celom svete. Je
preslávená mnohými úspešnými absolventmi, ktorí pracujú v rôznych medzinárodných
spoločenstvách. Výhodou pre študentov
sú rôzne štipendiá, univerzita ich ponúka
takmer 280 druhov.
Keď som sa vrátil z Japonska, bolo pre
mňa milým prekvapením, že o môj študijný
pobyt sa zaujímal aj japonský Veľvyslanec
na Slovensku Akira Takamatsu. Mal veľký
záujem stretnúť sa aj s pani prodekankou
prof. Emíliou Hrabovec, ako aj s pánom Ing.
Tiborom Bučekom, ktorého dcéra sa vydala
do Japonska pred niekoľkými rokmi a pra-

cuje tam ako lekárka. Myslím si, že aj toto
stretnutie pomôže k hlbšej spolupráci medzi
fakultou a univerzitou.
Na záver by som chcel napísať vlastnú
skúsenosť, keď som požehnal hrob štyroch
československých legionárov. V rokoch 1918
– 1919 navštívila Japonsko časť československých legionárov z Ruska, aby sa tam liečili.
Niektorí tam však zomreli a štyroch legionárov pochovali na cintoríne Aoyama v Tokiu.
Traja boli Česi a jeden Slovák. Nedávno ich
hroby premiestnili na katolícky cintorín v meste Fucu na predmestí Tokia. Počas študijného
pobytu v Japonsku som dňa 14. 11. 2012
požehnal ich nový spoločný hrob. Všetci
štyria legionári boli rímskokatolíckeho náboženstva. Na požehnaní hrobu sa zúčastnili
Drahomír Štos, veľvyslanec SR v Japonsku,
Prof. Susumu Nagayo z Univerzity Waseda v Tokiu, Petr Holý, prvý tajomník Českého veľvyslanectva v Tokiu, Juliana Drugdová, konzulka Slovenského veľvyslanectva
v Japonsku a Pavol Kanis, bývalý minister
obrany SR.
Aj tento zážitok v Japonsku prispel k neopakovateľnej atmosfére, ktorú som zažil
v Japonsku. Touto cestou chcem úprimne
poďakovať všetkým, ktorí mi umožnili absolvovať tento krátkodobý študijný pobyt na
univerzite Waseda.
ThDr. Michal Baláž, PhD.,
RKCMBF UK

Mládež v akcii
Počas druhého februárového týždňa prebiehalo v tureckom meste Kayseri školenie
s názvom „Youth Work in Rural Areas“, na
ktorom som mala možnosť zúčastniť sa aj ja.
Projekt realizovaný pod záštitou EÚ v rámci
programu „Youth in Action“ (Mládež v akcii) hostil 22 účastníkov zo 7 krajín. Mladí
vo veku od 19 – 30 rokov reprezentovali
neziskové organizácie (Together Romania
Association, Involved, People to People, Raplection, Diagonal Association) mládežnícke
centrá (Kayseri Youth Center Association,
Jaunimo Verslo Biuras/Youth Business Center) a univerzity (Panteion University, Univerzita Komenského).
Zámerom školenia bolo priblížiť prácu s mládežou vo vidieckych oblastiach,

oboznámiť sa s projektmi a aktivitami, ktoré
sa v tejto oblasti realizujú, ako aj podeliť sa
o praktické skúsenosti, ktoré umožňujú lepšie pochopiť problematiku participácie mladých na vidieku.
Školenie bolo organizované formou
diskusií, simulácií či workshopov, prostredníctvom ktorých sa účastníci venovali rôzne
zameraným tematickým okruhom. K najzaujímavejším patrili analýza činností NGO
pracujúcich s mládežou v jednotlivých krajinách a prehľad úspešne zrealizovaných
projektov, identifikácia plusov a mínusov
života na vidieku z rôznych uhlov pohľadu,
návrh rozvojových projektov zameraných
na mládež na vidieku alebo vidiek ako taký
a mnohé ďalšie. Podnetnou bola zvlášť návšteva mestského úradu jednej zo 16-tich
mestských častí mesta Kayseri - Talas, počas
ktorej sme mali možnosť diskutovať priamo
s jej primátorom na rôzne podnetné témy
– mládežnícke aktivity, rozvojové projekty
mestskej časti, turizmus a iné.
Počas celého týždňa bol pre účastníkov
pripravený bohatý program po odbornej
Mladí zo siedmich krajín na školení Youth work
in Rural Areas

stránke, ale aj vo voľnom čase, kedy sme
mohli spoznávať krajinu, miestnu kultúru a
zvyky. Zaujímavou súčasťou bola najmä
exkurzia do oblasti Kappadokya, turisticky
vyhľadávanej lokality, spojená s návštevou
hrnčiarskej dielne a tradičnou tureckou večerou obohatenou folklórnym tancom.
V závere týždňa dostal každý účastník
Youthpass - oficiálny certifikát, ktorý vypovedá o nadobudnutých kľúčových kompetenciách v programe Mládež v akcii.
Verím, že táto skúsenosť obohatí nielen
výsledky mojej dizertačnej práce zameranej
na vidiecke oblasti, ale bude prínosom aj
v súkromnom živote či inšpiráciou pre ďalších študentov a doktorandov, ktorí sa zaujímajú o podobne orientované školenia doma
i v zahraničí.
V neposlednom rade by som sa chcela poďakovať PhDr. Štefánii Dugovičovej,
PhD., z Katedry jazykov PriF UK, ktorá mi
túto zaujímavú skúsenosť sprostredkovala.
Lucia Máliková,
doktorandka na PriF UK
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Odesa – perla na brehu Čierneho mora
Leto 2012 zostane v mojej pamäti navždy
vryté ako to prelomové leto, kedy som konečne pozbierala odvahu, pobalila ozrutný
kufor, sadla na vlak a odcestovala na môj
milovaný Východ.
Navštíviť rusky hovoriacu krajinu bolo
pre mňa, študentku ruského jazyka na vysokej škole, logickým rozhodnutím. Už menej
pochopiteľným bolo, že som si nakoniec za
miesto konania mojej stáže nevybrala mesto
v Rusku, ale na Ukrajine. Jeho meno mladšej
generácii veľa nehovorí, no tej staršej sa pri
ňom rozsvietia oči – čarovná Odesa. Perla
na brehu Čierneho mora. Mesto, kde bolo
natočené nespočetné množstvo legendárnych sovietskych filmov, azda najznámejším
z nich je Krížnik Potemkin, ktorý sa zapísal
do svetovej filmografie. Mesto stoviek národností, ktoré do tohto najväčšieho čiernomorského prístavného mesta prichádzajú žiť
v mieri v multikultúrnej spoločnosti. Mesto, v
ktorom každodenne na ulici stretnete mnoho sympatických námorníkov, pouličných
umelcov či podivné indivíduá, ktoré k jeho
bohémskej atmosfére neodmysliteľne patria.

Stáž v letnom detskom
tábore

Niet snáď lepšej príležitosti ako spoznať
inú kultúru, než cestovať s AIESECom, nezávislou študentskou organizáciou, s ktorou si
môžete nájsť stáž prakticky všade vo svete
(a to aj keď nie ste príliš dobrý študent). Tobôž, ak túžite spoznať krajiny, v ktorých si
asi len ťažko zoženiete letnú brigádu, akou
je napríklad aj Ukrajina. Ja som sa zúčastnila na sociálnej stáži, čo znamená, že som
ako dobrovoľníčka bez nároku na honorár
pracovala v letnom detskom tábore. Každodenné vyvaľovanie na pláži, diskotéky a nezabudnuteľné priateľstvá tak spojili príjemné
s užitočným. Výhodu z toho však nemali iba
deti, ale aj my stážisti.
Sedem týždňov v kruhu vysokoškolákov
z celého sveta, konverzovanie po anglicky
(a v mojom prípade aj po rusky) od svitu do
mrku, povinnosť prezentovať seba, aj svoju
krajinu, viesť diskusie... to všetko vám dá
oveľa viac než vysedávanie v školských laviciach. Spoznáte mentalitu iných národnosti,
zistíte, čo máte spoločné, v čom si nerozumiete, ako si ktorú kultúru čo najlepšie udobríte.
Po niekoľkých mesiacoch budete mať odrazu kamarátov po celom svete a toľko pozvaní do ich domovov, že couchsurfing môžete
zavesiť na klinec. Stáž s AIESECom teda nie
je len práca (aj keď príjemná), ale aj spoznávanie nových kultúr.

Čakanie na maršrutku
v strede poľa

Ukrajinci sú ľudia nesmierne dobrosrdeční a štedrí – aj z toho mála by dali, čo vidia
na očiach. Milujú dobrú spoločnosť, veľa
jedla, pitia a zábavy.
Ak však na Slovensku panuje dezorganizácia, na Ukrajine je desaťnásobná. Nefunguje tam absolútne nič, počnúc políciou,
rôznymi organizáciami a končiac cestovnými poriadkami - ktoré, len tak mimochodom, na Ukrajine neexistujú. Ak sa chcete
prepraviť z bodu A do bodu B, cestujete
buď električkou, trolejbusom, no najčastejšie
tzv. „maršrutkou”. Kedy a kde ich chytíte,
je otázne. My sme sa najčastejšie postavili
do stredu poľa (keďže infraštruktúru by ste
na niektorých miestach hľadali len ťažko)
a čakali sme medzi stádom kôz, kedy sa
nejaký ten dopravný prostriedok objaví.
Niekedy o hodinu, niekedy dve, no sem-tam
sa nám pošťastilo zohnať si niečo aj za pár
minút. Malo to však svoju výhodu – človek
si vypestoval trpezlivosť a teraz ma nejaký
obyčajný dlhý rad len tak ľahko neodradí. V maršrutke ste si sadli k nejakej
milej starenke s košíkom plným pípajúcich kuriatok, vodičovi ste po ostatných
poslali cestovné (a naozaj, vždy mu tie
peniaze dopredu prišli bez toho, aby
ich niekto ukradol) a mohli ste sa vydať
na cestu (samozrejme, po poli, nie po
asfaltke).

Nikdy sa nikam
neponáhľať

U Ukrajincoch sa dá všeobecne pozorovať totálny flegmatizmus hraničiaci s ľahostajnosťou. Ak sa na ulici v strede chodníka či
dokonca v reštaurácii v tieni vyvaľuje prašivý, špinavý, očividne chorý pes, pohladkajú
ho a dajú mu najesť. Načo sú komu nejaké
hygienické normy? Hlavné je, že ľudia na
Ukrajine dokážu žiť v symbióze s prírodou
aj v centre veľkomesta.
Taktiež sa nepotrebujú nikdy nikam ponáhľať. Skutočnosť, že sa im pri stánku rozčuľuje akýsi vystresovaný, uponáhľaný Západniar, je im absolútne ukradnutá. Takto to
predsa v Odese vždy fungovalo, funguje a
fungovať bude, tak si radšej sadnite na múrik, zapáľte si cigaretku a uvoľnite sa.
Pojem „kultúrny šok“ teda návštevník zažíva pomerne často, pretože staré zabehané zvyky, na ktoré sme my už dávno zabudli, tu zatiaľ nevymreli. V konečnom dôsledku
si človek uvedomí, že je to vlastne krásne a
váži si pokoru a pokoj týchto láskavých ľudí.
Ak si moje slová číta niekto, kto sa chystá do rovnakých alebo podobných končín,

moja rada znie – treba byť pripravený na
všetko, pretože dezorganizácia nie je dobrým priateľom strateného turistu. Ja by som
však svoje rozhodnutie nemenila, pretože
som v Odese zažila krásne chvíle a ako
hovoríme my v AIESECu, každá skúsenosť
sa vám raz v živote zíde a bez tých malých
nedorozumení by cestovanie nebolo dobrodružstvom.
Vône mora a zastrčených odeských uličiek, východoslovanského temperamentu a
eufórie z nových priateľstiev a dobrodružstiev som sa nevedela v mysli zbaviť celú
jeseň. Preto som sa rozhodla, že najbližšie
rozbúrim vody u kolegov v Rusku. Do Baškortostanu som so zimným výstrojom v mojom
ozrutnom kufri odletela začiatkom októbra.
Ale to je už iný príbeh.
Ema Herčková,
študentka rusistiky na FiF UK
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Študenti získajú
25-gigové mailboxy
V marci 2013 plánujeme postupne
pre všetky fakulty Univerzity Komenského
začať spúšťať službu Office 365, ktorá
študentom prinesie bezkonkurenčné služby elektronickej pošty.
Donedávna si každá fakulta zabezpečovala elektronickú poštu po svojom. Potom sme prišli so službou
life@edu, ktorá mala za
cieľ zjednotiť poskytovanie študentských e-mailov. Táto služba bola našej univerzite bezplatne
poskytnutá spoločnosťou
Microsoft. V súčasnosti Microsoft nahrádza
túto službu ešte lepšou
s názvom Office 365.
Okrem e-mailov ponúkne
študentom okrem iného
aj možnosti ukladania,
prípadne zdieľania ľubovoľných dokumentov
na online úložisku s kapacitou 25 GB, neskôr
tiež online editovania
súborov Word a Excel.
Študenti si tak budú môcť napríklad uložiť rozpracované zadanie na internet,
po prihlásení z iného miesta pokračovať
v práci na ňom a v počítačovej učebni
alebo zo svojho notebooku pripojeného
k internetu zadanie odovzdať. To všetko
bez nutnosti kopírovania dokumentov na
USB kľúč, alebo jeho posielania e-mailom (ak to daný predmet explicitne nevyžaduje).
Prechod na Office 365 je vlastne pokračovaním začatej práce na life@edu.
Podľa pôvodného plánu dostane každý
študent Univerzity Komenského e-mailovú schránku v tvare loginUK@uniba.sk
(napr. novak5@uniba.sk). Ak sa študent
stane zamestnancom univerzity, táto emailová adresa mu zostane a pribudne
aj adresa meno.priezvisko@uniba.sk (ak
ešte náhodou nebude obsadená) a tiež
adresa meno.loginUK@uniba.sk. Teda
zamestnanec Ján Novák bude mať e-mailové adresy napr. novak5@uniba.sk, jan.
novak@uniba.sk a jan.novak5@uniba.sk.
Posledný spomenutý formát od nás vyžaduje príslušné usmernenie ministerstva financií, ktoré upravuje niektoré náležitosti

IT služieb verejnej správy. Keďže takáto
menná konvencia bude rovnaká pre všetky fakulty Univerzity Komenského, bude
jednoduchšia, intuitívnejšia a zjednoduší
možnosť kontaktovať spolužiakov, spolupracovníkov alebo kohokoľvek iného na
univerzite.
Na študentské e-mailové adresy budú

zasielané napr. oznamy študijného oddelenia, správy od vyučujúcich alebo
novinky z fakulty a univerzity.
Keďže táto služba bude bezplatne
poskytovaná externou spoločnosťou,
ktorá podobné riešenia poskytuje v obrovských rozsahoch, sľubujeme si od nej
zníženie nákladov na správu príslušných
serverov (doteraz každá fakulta spravovala vlastný e-mailový server alebo podobné riešenie) a zároveň zvýšenie jej
dostupnosti a spoľahlivosti.
Študentská e-mailová schránka bude
dostupná prostredníctvom webového
rozhrania cez stránku moja.uniba.sk.
Tiež bude možné nastaviť pripojenie na
ňu zo všeobecne rozšírených programov
(klientov) elektronickej pošty, vrátane
napr. Android tabletov.
Schránka bude pre našich študentov
dostupná navždy. Po ukončení štúdia im
schránka aj e-mailová adresa zostáva
a môžu ju ľubovoľne naďalej používať.
Tiež bude možné nastaviť presmerovanie
e-mailov z nej na inú adresu, takže ak študent používa inú, súkromnú adresu elektronickej pošty, nič mu neunikne. V tomto

prípade však univerzita nemôže zodpovedať za prípadné problémy spôsobené nedoručením e-mailu do súkromnej
schránky.
V budúcnosti plánujeme implementovať ďalšie služby a možnosti spojené s
postupným rozvíjaním tejto infraštruktúry
v kontexte takzvaných kolaboračných
služieb. Študenti
a ich pedagógovia budú tak
môcť spolupracovať v reálnom čase na
úlohách a skupinových projektoch. Výhodou
je jednoduché
zdieľanie informácií, zobrazovanie a úpravy
dokumentov v
p re h ľa d á va č i
alebo v systéme
Office.
Mala
by pribudnúť aj
podpora instant
messagingu,
hlasových hovorov a videohovorov cez
internet.
Na prihlasovanie bude slúžiť rovnaké
heslo, ako študenti používajú do AiS2.
Správu e-mailových účtov, mailinglistov,
skupín a pod. budú mať pod kontrolou
príslušní technici na fakultách.
Informácie o novom e-mailovom riešení budú postupne uverejňované na stránkach fakúlt v poradí, v akom budú do
tohto riešenia presúvané ich študentské
mailboxy. Viac informácií o tejto službe je
možné nájsť na stránke http://moja.uniba.sk. Podporu pre používateľov bude,
samozrejme, poskytovať naše Centrum
Podpory IT (CePIT) na telefónnom čísle
02/592 44 944.
Pevne veríme, že tento nový systém
bude výkonným nástrojom v rukách našich študentov, umožňujúc im pohodlnú
prácu s e-mailami. Vďaka tomuto systému
posunieme úroveň kvality e-mailových
služieb na nami požadovanú – vyššiu –
úroveň.
Peter Milon, Matúš Kováčik,
CIT UK

23

NAŠI ŠTUDENTI

Matfyzáčka, ktorá píska futbalistom

Rozhodca vo futbale berie na seba obrovskú zodpovednosť, jeho práca je psychicky náročná nielen na pozornosť, ale najmä
kvôli kritike a tlakom na rozhodovanie. Nesprávne odpískaný gól či faul si fanúšikovia
i hráči pamätajú. Netradičné je vidieť v tejto
role ženu – rozhodkyňu.
Katarína Smolíková (21) sa po futbalovom trávniku pohybuje odmala, rozhodovať
začala na strednej škole. Dnes študuje prvý
rok aplikovanú informatiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. V rozhovore
nám Katka povedala, aké to je zvyknúť si na
pokriky publika, či má na trávniku rešpekt,
ale aj to, či chce spraviť medzinárodnú kariéru.
Kedy sa začala tvoja láska k futbalu?
Futbal som hrávala odmalička s bratmi a bratrancami na lúke alebo školskom
dvore. Nikdy som nechcela začať hrať profesionálne, keďže mi to neprišlo ako dosť
dievčenský šport. Pred nástupom na strednú školu som dokončila prvý cyklus hry na
klavíri na základnej umeleckej škole. Keďže
som chcela mať nejakú mimoškolskú aktivitu,
tak som sa po dlhom rozhodovaní prihlásila
do Karlovej Vsi na futbal.
Ako si sa dostala od hry k rozhodcovstvu?
Spoluhráčka mi raz povedala, že na
futbalovom zväze otvárajú kurz pre rozhodcov, a ja som neváhala ani minútu. Myslela
som si, že to bude pre mňa ideálna brigáda.
Samozrejme, je to oveľa zložitejšie a náročnejšie, ako som si vtedy predstavovala, ale
určite to neľutujem.
Pískaš v najvyššej bratislavskej
lige. Čím si si prešla predtým?
Musím sa priznať, že začiatky boli ťažké.

Hoci som rozhodovala len
zápasy prípravky, zvyknúť
si na pokriky agresívnych
rodičov bolo náročné. Postupom času som zistila,
že pozícia asistenta rozhodcu mi vyhovuje viac. V Oblastnom futbalovom zväze
(teda v poslednej lige) som
bola od roku 2008, pred
minulou sezónou som postúpila o ligu vyššie a minulú
sezónu som sa opäť posunula do vyššej ligy.

te sústrediť štyri a pol hodiny čistého času, je
to veľmi náročné.

Rozhoduješ v lige
dorastu i v seniorskej
lige. Ktorú kategóriu
preferuješ?
Každá z týchto súťaží
má svoje čaro. Seniorské zápasy sú brané
vážnejšie, chodí tam viac ľudí, ale hráčom
často chýba fyzická kondícia, z čoho plynie
väčšina nedovolených zákrokov. Na druhej
strane, dorastenci hrajú často dynamickejšie
a s väčším zápalom pre hru. Sú ale veľmi impulzívni a do súbojov idú na sto percent bez
ohľadu na svoje alebo protihráčovo zdravie, a to je vždy pre rozhodcu nepríjemné.

Kam až sa chceš s futbalom dostať?
Keďže v Bratislave je málo ženských
rozhodkýň, niektorí mi predpovedajú medzinárodnú kariéru. Ja až tak dopredu nemyslím. Snažím sa to robiť, ako najlepšie viem,
a sústrediť sa na každý zápas. Je na iných,
aby posúdili, či na to mám alebo nie. Keď sa
mi podarí dotiahnuť to ďaleko, budem rada.
Ak nie, nevadí.

Aké je to pískať chlapcom? Rešpektujú ťa?
Hlavne na začiatku bolo ťažké získať si
ich rešpekt. Teraz, keď už rozhodujem dlhšie, hráči ma poznajú a zvykli si na mňa.
Avšak môj výkon sledujú oveľa pozornejšie.
Každú chybu, ktorú spravím, si zapamätajú,
na druhej strane, keď sú spokojní s mojím
rozhodovaním, o to viac ma ocenia.
Nastala na zápase situácia, kedy
ti nebolo všetko jedno?
Bývajú aj také zápasy. Hlavne na dedinách, kde chodí v nedeľu na futbal celá dedina, to niekedy býva veľmi ostré. Ešte sa mi
nestalo, že by som sa bála o svoju bezpečnosť, keďže stále verím tomu, že mne ako
žene hráči a diváci fyzicky neublížia. Častejšie sa mi ale stáva, že sa bojím o kolegov
alebo o auto.
Za víkend odpískaš tri až šesť zápasov. Nie je to náročné?
Väčšinou mám tak dva zápasy v sobotu
aj v nedeľu, a to je zvládnuteľné. Keď však
mám v jeden deň tri zápasy, každý po deväťdesiat minút, je to naozaj veľa. Nie je to
náročné len fyzicky, ale najmä psychicky.
Rozhodca musí byť absolútne sústredený
počas celého zápasu. Nemôže si dovoliť
stratiť pozornosť ani na chvíľu, lebo sa mu
môže zvrtnúť celý zápas. Keď sa takto musí-

Ako sa ako žena pozeráš na typicky mužský šport?
Myslím si, že futbal už nie je vo svete považovaný za čisto mužský šport. V Amerike
alebo v Anglicku je celkom bežné, keď hrá
dievča futbal. Na Slovensku je však málo
klubov, ktoré by sa venovali dievčatám už
odmala. Je to veľká škoda, lebo veľa dievčat
by o to malo záujem. Podľa mňa je futbal
vhodný šport takisto pre chlapcov ako aj pre
dievčatá.

Ktorý je tvoj obľúbený futbalový
klub?
Už niekoľko rokov fandím FC Liverpool.
Dokonca som ich už trikrát videla naživo.
Priamo v Liverpoole, v Londýne a v Berlíne.
Boli to pre mňa neuveriteľné zážitky.
Spomenieš si na nejakú vtipnú
príhodu s futbalom?
Často ma pobavia originálne pokriky
divákov, napríklad: Hoď píšťalku do studne
a skoč za ňou.
Na UK študuješ aplikovanú informatiku na FMFI UK. Máš za sebou
jeden semester. Ako sa ti pozdáva
tento odbor?
Zatiaľ som s mojím výberom vysokej školy veľmi spokojná. Vďaka tomu, že ma na
gymnáziu dobre pripravili, zatiaľ som nemala žiadne problémy. Bola som príjemne
prekvapená aj prístupom vyučujúcich. Vždy
mi všetci hovorili, že na vysokej so mnou učitelia nebudú mať zľutovanie a budú veľmi
prísni. Možno som mala šťastie. Zatiaľ som
stretla len ústretových pedagógov, ktorých
hlavná snaha je, aby všetci daný predmet
pochopili.
Prečo si sa vybrala inou cestou
ako futbalovou?
Keďže si myslím, že treba precvičovať aj
telo aj ducha, tak som si to rozdelila. Cez
víkend sa posilňujem na tele a cez týždeň
na duchu.
Lenka Miller
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Doc. RNDr. Magdaléna
Fulmeková, CSc., prednostka Univerzitnej
lekárne FaF UK
Miesto narodenia: Topoľčany –
Závada
Vek: 62 rokov
Čím ste chceli
byť ako dieťa?
Jednoznačne
učiteľkou.
Chcela som veľa
vedieť, poznať.
Ako dieťa som sa
hrávala na školu. Ja som musela byť vždy učiteľkou. To boli
rané roky života.
Čo ste študovali a prečo
práve tento odbor?
Vyštudovala som Farmaceutickú fakultu UK. Keď som ako
osemnásťročná začala pracovať
ako brigádnička a potom ako laborantka vo Výrobni infúznych
roztokov, moje kroky sa začali
orientovať na farmáciu. Školu
som vyštudovala na červený diplom. Nakoniec to asi osud zariadil tak, že som aj učiteľkou
na FaF UK a súčasne lekárničkou
a pomáham chorým.
Aké cudzie jazyky ovládate?
Ruský, čiastočne anglický.
Čo vám napadne, keď sa povie
„práca“?
V prvom momente práca v Univerzitnej lekárni, práca so

Lekári a farmaceuti
spolupracujú
Koľkokrát ste už počuli sťažnosť zo strany
farmaceutov, že lekári sa k nim správajú nadradene? Koľkokrát ste už počuli od lekárov, že
lekárnici sú iba predavači? Práve o tom bola
prvá časť workshopu „Medziodborová komunikácia a tímová spolupráca (lekár a farmaceut). Bezpečnosť pacienta.“, ktorý sa konal
26. februára 2013 v priestoroch zrekonštruovanej jedálne na Farmaceutickej fakulte UK.
Tento workshop pôvodne pochádza z dielne WHO, pričom študentom farmácie a medikom sa ho rozhodol priniesť Slovenský spolok
študentov farmácie (SSŠF), predovšetkým jeho
prezidentka piatačka Mária Rexová, ktorá ho
aj viedla.
Základom workshopu bolo hrané video,
ktoré zachytávalo podanie dvoch liečiv – vinkristín a metotrexát – onkologickej pacientke.
Podľa najnovších odporúčaní je nevhodné
podávať tieto liečivá spolu v jeden deň, pretože existuje riziko zámeny. Vinkristín sa totižto

študentmi
(diplomové
práce,
rigorózne
práce,
doktorandské...). Moja práca je i mojím koníčkom a som v podstate
šťastný človek, robím, čo ma
baví a teším sa z toho, že kolegovia z praxe, ktorých som
učila, ma poznajú a často sa
obracajú na mňa o radu v bežných
pracovných
problémoch.
Mala som aj to šťastie, že môj
manžel bol farmaceut a tiež lekárnik, takže sme sa vzájomne
dopĺňali. Vo farmácii je stále
niečo nové a nielen lieky, ale
aj v oblasti výskumu a vývoja
nových liečiv a liekov.
Ako rada trávite voľný čas?
Ak sa mi podarí získať voľný čas, tak rada plávam, to je
môj relax. Rada pestujem kvety
nielen okrasné, ale i liečivé
rastliny. Záhrada je môj druh
relaxu.
Uprednostňujete
televíziu
alebo knihy? Prečo?
Neuprednostňujem televíziu,
kradne čas. V televízii pozerám hlavne správy, ale pozriem
si aj dobrý film. Nie som závislá od TV. Na knihy mám málo
času, vlastne žiadny, spravidla čítam pred spaním cestopisy, históriu. Odborné časopisy
poskytujú rýchlejšie informácie, samozrejme, internet dáva
najrýchlejšie informácie, ale
nie sú dostatočne validované.
Prezradíte niečo o svojej
rodine?
Vlastnú rodinu nemám, i keď
sme dosť veľká rodina. Manžel
mi zomrel, čo ma veľmi zasia-

hlo, ale život ide ďalej a čas
a práca sú najlepší liečitelia.
Pomáham svojim krstným deťom.
Čo vás dokáže zarmútiť?
Klamstvo.
Čo vás dokáže rozosmiať?
Náš pes.
Máte obľúbenú osobnosť?
Mám viacero obľúbených hercov, hlavne tých skôr narodených (Máriu Kráľovičovú,
Božidaru Turzonovovú, Evu Krížikovú, Jozefa Kronera atď.).
Spisovateľa
Ernesta
Hemingwaya, zo športovcov, žiaľ, už
tiež nie je medzi nami, hokejistu Paľa Demitru.
Máte nejaký skrytý talent?
Neviem o tom, som všestranná.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?
Zdravie,
šťastná
rodina
a práca, ktorá ma baví. Práca
lekárnika a učiteľa v jednom,
to ani nie je práca, ale poslanie, pretože je tam interakcia
človeka s človekom. Dobrý farmaceut – lekárnik je najlepší
lekár a dokáže pacientovi veľmi pomôcť, poradiť, podporiť
ho, povzbudiť, ak má zdravotný
problém, pomôcť mu ho riešiť,
ak treba poslať k lekárovi pacienta, lekárnik ho odporučí.
Rovnako dobrý učiteľ nielen
naučí študenta, ale i usmerní v riešení rôznych problémov, s úsmevom, pohodou a optimizmom. Problémy boli, sú
a budú, treba ich riešiť tak,
ako prichádzajú, s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.

v tomto prípade podáva intravenózne, kým
metotrexát intratekálne („do chrbtice“, v prípadoch, kedy musí dosiahnuť cerebrospinálny
mok), pričom akákoľvek iná aplikácia vinkristínu než intravenózna končí paralýzou a smrťou
do niekoľkých minút. To bolo aj záverom videa
– intratekálna aplikácia vinkristínu a smrť pacientky...
Kde nastala chyba?
1. Keď primárka oddelenia neakceptovala
odporúčanie farmaceuta neaplikovať vinkristín
a metotrexát spolu v jeden deň.
2. Nedostatočný apel farmaceuta, ktorým
by podložil svoje varovanie.
3. Nastupujúci lekár, ktorý poveril prácou
asistujúcej sestry praxujúceho kolegu, ktorý nevedel, kde hľadať správny liek.
4. Pacientka, ktorá si založila do uší slúchadlá vo viere, že ide iba o rutinný zákrok,
a tým stratila prehľad, čo sa okolo nej deje.

kolegu, ktorý ho nemohol vidieť a ani s ňou
komunikovať, aby postavil to isté. Výsledkom
bolo, že postavil niečo úplne iné. Veľmi sa mi
páčila schéma o tom, aký veľký je rozdiel medzi tým, čo sme povedali; čo si myslíme, že sme
povedali; čo niekto počul; a čo si ten niekto
myslí, že počul.
Workshop bol potrebným, aby sme my
farmaceuti získali sebavedomie, ktoré je nevyhnutné, a nestavali sa automaticky do submisívnej polohy a aby lekári vedeli, že ich
miesto v nemocniciach sa im žiaden lekárnik
či klinický farmaceut nikdy nepokúšal ukradnúť. Ako povedala Mária Rexová: „Lekár je
majster na diagnostiku a farmaceut je majstrom
na liek.“ A iba vzájomná spolupráca a porozumenie pomôže v efektivite liečby a k spokojnosti pacienta. A takýto systém rovnocennosti
lekár – farmaceut – zdravotná sestra skutočne
v mnohých zahraničných nemocniciach funguje. Pretože farmaceuti, lekári a zdravotné sestry – aj my, ktorí ešte študujeme – chránime či
budeme raz chrániť zdravie našich obyvateľov.
A to je predsa to najpodstatnejšie.

Druhú polovicu workshopu tvorila aktivita
„Lego“. Chrbtom k sebe sa posadili medička
a študent farmácie, pričom každý z nich dostal
rovnaký súbor legových kociek. Úlohou medičky bolo poskladať abstraktný útvar a naviesť

Peter Šišovský, študent FaF UK
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SEETechnology – význam technológií pre prax
Podpora prenosu inovácií do praxe je
témou, ktorej akademické prostredie najmä
v súčasných globálnych ekonomických podmienkach musí venovať výraznú pozornosť.
Slovenským univerzitám by pri ich ďalšom
rozvoji mali slúžiť ako vzor popredné americké i európske univerzity, ktoré využívajú
know-how a transfer technológií ako primárny zdroj samofinancovania. Inovatívne
technológie predstavujú zaujímavý potenciál
pre podnikateľské prostredie. Jednu z ciest,
ako prepojiť akademickú oblasť s podnika-

výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií.
Zámerom projektu je zmapovať existujúce aktivity a služby orientované na podporu
inovatívnych malých a stredných podnikov
a v nadväznosti na to navrhnúť nové nástroje
a služby s cieľom podpory spolupráce akademického sektora s technologicky orientovanými firmami.
Slovenská republika je v projekte zastúpená aj asociovaným partnerom Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorým je Centrum
vedecko-technických informácií
SR. Do projektu je v role pozorovateľa zapojený aj Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Univerzita Komenského ako líder
jednej z hlavných
aktivít projektu

teľskou sférou, ponúka projekt spolufinancovaný Európskou úniou SEETechnology
– Co-operation of SEE science parks for the
promotion of transnational market uptake
of R&D results and technologies by SMEs
(Medzinárodná spolupráca vedeckých parkov za účelom podpory využívania výsledkov výskumu a vývoja inovatívnymi malými
a strednými podnikmi). Projekt SEETechnology je realizovaný v rámci Operačného programu Juhovýchodná Európa.
Univerzita Komenského v Bratislave je
jedným z deviatich partnerov zapojených

„Hlavným cieľom projektu
SEETechnology je vytvoriť
nové a vylepšiť už dostupné služby, nástroje a rámce
tak, aby uľahčili využívanie
vedeckých poznatkov malými a strednými podnikmi na
medzinárodnej úrovni.“
do jeho realizácie. Spoločne s ďalšími univerzitami a špecializovanými inštitúciami
zo Slovinska, Maďarska, Rakúska, Talianska, Rumunska a Chorvátska sa usilujú prostredníctvom projektových aktivít prispieť
k naplneniu hlavného cieľa. Koordinátorom
projektu je Univerzita v Maribore, ktorá je
mimoriadne aktívna pri realizácii medzinárodných projektov zameraných na podporu

Aktivity projektu sú rozdelené
do šiestich pracovných balíkov
(WP). Týkajú sa manažmentu
projektu, komunikácie a diseminácie výsledkov, analýzy súčasného stavu
v oblasti podpory inovatívnych MSP, tvorby
kapacít a odporúčaní pre tvorcov politík, testovania nových podporných služieb, vytvorenia, naplnenia a spoločného využívania
IKT platformy na výmenu znalostí.
UK je zapojená do implementácie všetkých pracovných balíkov, prostredníctvom
aktivít realizovaných v rámci univerzity
a celého regiónu SR. Univerzita je vedúcim
projektovým partnerom pre pracovný balík
č. 3 (Mapovanie potrieb a existujúcej infraštruktúry; vývoj, monitorovanie a hodnotenie spoločnej stratégie rozvoja služieb a
vypracovanie spoločného business plánu),
kde zodpovedá okrem aktivít realizovaných
v prostredí univerzity a na území SR aj za
celkovú koordináciu prác v rámci tohto pracovného balíka na úrovni celého projektu.
Úlohou UK je tak i návrh a spracovanie
komplexnej metodológie realizácie aktivít
v rámci WP3.

Výzva pre slovenské
akademické
prostredie

Byť súčasťou projektu SEETechnology je
pre Univerzitu Komenského jedinečnou príležitosťou ako rozvíjať aktivity v oblasti pre-

pájania vedy a priemyslu.
Projekt umožňuje nadviazanie nových
a upevnenie existujúcich kontaktov s univerzitami a podpornými inštitúciami v rámci
Európy. Medzinárodná spolupráca prináša
nové poznatky týkajúce sa prístupu k podpore inovatívnych malých a stredných podnikov v zahraničí a všeobecne prenosu výsledkov výskumu do praxe. Univerzita bude
môcť vďaka projektu využívať jednotlivé
výstupy projektu, vrátane vyvinutých podporných služieb a spoločnej IKT platformy
pre zdieľanie informácií. Dôležitým prínosom pre UK je tiež prezentácia výsledkov
výskumno-vývojovej činnosti na nadnárodnej
úrovni a možnosť stať sa súčasťou budúcich
medzinárodných projektových tímov.
Dňa 28. januára 2013 sa v Maribore
konala medzinárodná konferencia venovaná problematike spolupráce akademické-

„Projekt je realizovaný počas
24 mesiacov v období október
2012 – september 2014.“
ho sektora s priemyselnou praxou, kde bol
ocenený aj najlepší výskumník Univerzity
v Maribore na základe hlasovania zástupcov podnikateľskej sféry. Počas konferencie
za účasti médií bol oficiálne predstavený aj
projekt SEETechnology, ktorému bol venovaný samostatný blok vo forme okrúhleho stola
za účasti prorektora Turňu zastupujúceho
Univerzitu Komenského.

Možnosť participácie na
projekte pre fakulty UK
v Bratislave

Otázka personálneho zastúpenia riešiteľského konzorcia projektu za UK je stále
otvorená. Záujemcovia, ktorí by radi participovali na realizácii projektu, môžu prejaviť
záujem na Referáte Centra pre transfer technológií UK.
Kontakt: prof. RNDr. Anton Gáplovský,
DrSc., email: gaplovsky@fns.uniba.sk; Mgr.
Helga Jančovičová, PhD., email: jancovicova@rec.uniba.sk.
Podrobnejšie informácie o projekte sú k dispozícii na stránke projektu:
www.seetechnology.eu.
Mgr. Eva Vašková,
CVTI SR
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Inovatívne vzdelávania učiteľov prírodovedných
predmetov na UK
Kvalita vzdelávania závisí priamoúmerne od kvality učiteľa. Žiaľ,
dnes sme svedkami skôr znižovania kvality vzdelávania na všetkých
stupňoch škôl. Príčin tohto stavu je viac. Jedným je narastajúca kvantita škôl a boj o žiaka už na základnej škole a pokračuje to až na
vysokú školu. Ďalšou príčinou je nízke spoločenské a ekonomické
ohodnotenie práce učiteľa a nezáujem výborných študentov zo stredných škôl o profesiu učiteľ. Len 2 % absolventov gymnázií má záujem
ísť študovať učiteľstvo.
Mnohé z uvedených príčin nie sme schopní riešiť na Univerzite
Komenského. Čo však sme schopní urobiť, je zmeniť kvalitu vzdelávania budúcich učiteľov a významne sa podieľať na kvalite ďalšieho
vzdelávania učiteľov z praxe. V článku by sme chceli prezentovať
niektoré významné výstupy, ktoré sme dosiahli, a ktoré môžu byť užitočné a inšpirujúce pre všetky fakulty pripravujúce budúcich učiteľov
a učiteľov z praxe na UK.

Učitelia sa vzdelávali pre
modernejšie vyučovanie
Na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK) v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ sme koordinátormi a odbornými garantmi národných projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na
základných a stredných školách, ktoré sú financované v rámci OP Vzdelávanie a realizujú sa na Ústave informácií a prognóz
školstva v rokoch 2009 – 2013. Cieľovou skupinou je 7000 učiteľov
všeobecnovzdelávacích predmetov zo základných a stredných škôl
(ZŠ a SŠ).
Cieľom projektu bolo realizovať vzdelávanie učiteľov pre potreby modernizácie vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ s podporou
digitálnych technológií. Vytvorili sme expertné tímy pre jednotlivé
predmety (matematika, chémia, biológia, fyzika, geografia, slovenský jazyk, dejepis, výtvarná výchova, hudobná výchova, 1. stupeň)
zložené z inovatívnych učiteľov na ZŠ a SŠ a z predmetových didaktikov, ktoré pripravovali obsah vzdelávania, učebnice pre učiteľov,
e-obsah pre Digitálnu knižnicu pre jednotlivé predmety na projektový
portál. Aj keď sme koordinovali nielen prírodovedné predmety, bolo
pre nás vzájomným obohatením práve spolupracovať s didaktikmi
a učiteľmi z humanitných a spoločenských vied. Okrem zvládnutia

nových digitálnych technológií, hlavným cieľom vzdelávania pre učiteľov malo byť získať teoretické, ale hlavne praktické skúsenosti pre
potrebné zmeny riadenia procesu vzdelávania orientovaného na
žiaka s využitím digitálnych technológií. Na záver vzdelávania učitelia vypracujú záverečné práce obsahovo zamerané na: metodický
postup, vytvorenie vzdelávacej pomôcky, výskumný projekt a i. Na
získanie certifikátu za 106 hodín vzdelávania musia ešte absolvovať
záverečné obhajoby a skúšky pred skúšobnou komisiou.
Po štyroch rokoch realizácie projektu expertné tímy vytvorili 20
inovatívnych učebníc pre modernizáciu vzdelávania pre jednotlivé
predmety na ZŠ a SŠ a vznikol portál projektu, kde okrem uvedených učebníc bola vytvorená aj Digitálna knižnica pre jednotlivé
predmety, kde učitelia z praxe, ale aj budúci učitelia nájdu veľké
množstvo spracovaných metodík a bohatý vzdelávací e-obsah. Zároveň sú na portáli http://mvp.elfa.sk/ publikované aj najlepšie záverečné práce učiteľov.

Inovatívne semestre
Od roku 2012 realizujeme na PriF UK projekt KEGA 035UK4/2012
Inkubátor
inovatívnych
učiteľov
prírodovedných
predmetov
na ZŠ a SŠ, ktorého
cieľom je vytvoriť si databázu inovatívnych učiteľov z prírodovedných
predmetov na Slovensku
a realizovať inovatívne
semestre výučby s pozvanými
inovatívnymi
učiteľmi na fakulte a prezentovať ich konkrétne
inovatívne postupy na
prednáškach a seminároch z predmetových
didaktík. Je to dôležité
prepojenie s praxou
a prezentovanie nových
pozitívnych a aktivizujúcich metód vzdelávania,
ktoré študenti bežne nezažívajú na pedagogických praxiach.
Jedna z inovatívnych učebníc pre učiteľov.
K projektu sme vytvorili portál http://inkubatorucitelov.eskola.
sk/, kde sú všetky materiály inovatívnych učiteľov, ktoré pripravujú
pre študentov, budúcich učiteľov, ako aj videá z ich vystúpení a fotodokumentácia. U študentov tento prístup vyvolal pozitívnu odozvu
a okrem prednášok a seminárov sa realizovali aj viaceré voliteľné
pracovné workshopy s inovatívnymi učiteľmi. Letný semester tohto
akademického roka pokračujeme s ďalším inovatívnym semestrom
z predmetových didaktík, kde máme pozvaných ďalších učiteľov zo
základných a stredných škôl.
Beáta Brestenská,
Prírodovedecká fakulta UK
Workshop pre budúcich učiteľov chémie
a biológie.
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Pestrá ponuka programov pre krajanov
aj v tomto roku

Koordinačnú poradu otvorila príhovorom
a zhodnotením realizácie vzdelávacích programov za rok 2012 riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ
SR JUDr. Dagmar Hupková.
Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili
predstavitelia krajanských spolkov z Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny, Rumunska, Chorvátska, zástupcovia Univerzity
Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici a Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí.
Ponuku vzdelávacích programov, ktoré
prispejú k zdokonaľovaniu komunikačných
zručností v slovenčine, spoznávaniu krajiny
predkov, udržiavaniu kultúry a národných

tradícií predstavili zástupcovia za Univerzitu
Komenského: Centrum ďalšieho vzdelávania UK(CĎV UK), SAS pri Filozofickej fakulte, Pedagogická fakulta a za iné subjekty
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Poverený tajomník CĎV UK PaedDr. Miroslav Števčík predstavil inovovanú ponuku
vzdelávacích programov. V tomto roku sa
môžu potomkovia zahraničných Slovákov
tešiť na novinky v Letnej škole mladých informatikov, v Letnom kurze animovaného filmu
a Letnom kurze tvorby odevných doplnkov.
Pre pedagogických zamestnancov je rovnako pripravená ponuka vzdelávacích programov so zameraním na zvyšovanie profesijných kompetencií pre výkon činností v rámci
povolania.
Koordinačné porady prispievajú každoročne k vzájomnej interakcii medzi predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, samotnými Slovákmi
žijúcimi v zahraničí a univerzitami, resp. organizátormi vzdelávacích programov a podujatí. Pracovné stretnutia vytvárajú priestor
pre vzájomnú komunikáciu, podnetné návrhy a inováciu programov.

Účinné riešenie konfliktov
alebo „mediácia“
V každodennom živote sa stretávame s rôznymi vyhrotenými situáciami na pracovisku, v rodine, v prostredí školy, počas bežných
nákupov. V niektorých si poradíme sami, v iných potrebujeme pomoc
tretej, nestrannej osoby. Tu vystupuje mediácia ako účinný nástroj
riešenia konfliktov a predchádzania súdnych sporov. Nielen zrýchľujúci sa životný štýl, nepriaznivá ekonomická situácia a jej dopad na
život jednotlivca v súčasnej spoločnosti sú príčinou vzniku konfliktov.
Latentné konflikty často získavajú podobu otvorených a v určitých
situáciách i neriešiteľných sporov z pohľadu priamych účastníkov
samotného konfliktu. Ako postupovať v prípadoch, keď jedna strana nedokáže vystáť druhú v rovnakej miestnosti? Odpoveď ponúka
mediácia.
Čo všetko si môžeme predstaviť pod pojmom
„mediácia“ ?
Mediácia predstavuje proces mimosúdneho riešenia sporov
v rôznych oblastiach: pretrvávajúce nezhody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, susedské spory, záväzky vyplývajúce
z plnenia obchodných zmlúv, striedavá starostlivosť o dieťa, majetkovo – právne spory, dedenie a iné.
Kto je mediátor a ako sa ním môžeme stať?
Mediátor vystupuje ako tretia, nestranná osoba, ktorá sa snaží
usmerniť účastníkov konfliktu a napomáhať vzájomnej dohode. Riešenie konfliktov a sporov je v rámci mediácie založené na stratégii
„win – win“ alebo „výhra – výhra“, čo znamená, že každá zo zúčastnených strán musí byť spokojná s výsledkom a uzavretím konkrétneho prípadu.
Podmienkou pre výkon praxe v pozícii mediátora je dosiahnuté
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a absolvovanie akreditovaného
vzdelávacieho programu „Odborná príprava mediátora“. Program
je rozdelený na dva moduly podľa absolvovaného vzdelania na
„Odbornú prípravu mediátora s právnickým vzdelaním“ a „odbor-

Veríme, že ponuka programov pripravená Univerzitou Komenského bude výsledkom spolupráce jednotlivých súčastí
a prezentáciou súdržnosti a komplexnosti
univerzity.

CĎV UK v roku 2012
Centrum ďalšieho vzdelávania UK zrealizovalo vzdelávacie programy pre 608
účastníkov, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2011 nárast o 400 účastníkov.
Centrum organizovalo nasledujúce vzdelávacie programy a výjazdové semináre:
Týždenný odborný metodický kurz v Modre
– Harmónii, Slovenčina na každý deň, Kurz
choreografie a ľudového tanca regiónov
Slovenska, Letná univerzita slovenského jazyka, Letná škola žurnalistiky pre krajanov,
Výjazdový metodický kurz pre pedagogických zamestnancov v Maďarsku a Srbsku,
Mikuláš pre krajanské deti a pedagógov na
Slovensku.

nú prípravu mediátora s iným ako právnickým vzdelaním“. Uvedený
vzdelávací program ponúka v rámci svojho portfólia Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. Dosiaľ centrum vyškolilo
takmer 60 mediátorov. Študenti UK majú možnosť zúčastniť sa na
vzdelávacom programe už v priebehu magisterského štúdia a spolu
s vysokoškolským diplomom získať osvedčenie o vzdelávaní s celoštátnou platnosťou. Vyučovací proces prebieha v rámci programu
formou tréningov a prednášok, takže účastník má možnosť nepriamo
vystupovať v pozícii mediátora, zdokonaľovať svoje komunikačné
zručnosti, reč tela a reakcie na konkrétne situácie vychádzajúce
z reálnych skúseností odborných lektorov vzdelávacieho programu.
CĎV UK spolupracuje pri realizácii vzdelávacieho programu
s poprednými odborníkmi v oblasti mediácie – MUDr. Péter Hunčík,
JUDr. František Kutlík, Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, MSc.
Renomovaní lektori a odborníci priamo z praxe približujú účastníkom teoretické znalosti a najmä praktické precvičovanie zručností
pri výkone mediačného procesu. CĎV UK súčasne organizuje v pravidelných časových intervaloch sieť odborných prednášok vzťahujúcich sa k problematike mediácie ako súčasti ďalšieho vzdelávania
mediátorov zapísaných v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.
CĎV UK participuje na príprave medzinárodnej konferencie
mediátorov EMNI, ktorá sa bude konať v dňoch 18. až 20. apríla
2013. V rámci konferencie s európskou účasťou sa prítomným prihovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Úspešní mediátori a absolventi vzdelávacích programov CĎV UK
často pôsobia v takých profesijných oblastiach ako právo, psychológia, pedagogika a sociológia. Mediácia je v podmienkach Slovenskej republiky relatívne novou témou, ktorá však výrazne napreduje
a získava na váhe. Mediácia vo svojej podstate odľahčuje súdnictvo, vedie k uzatvoreniu vzájomne výhodnej dohody, a tým šetrí čas
a peniaze všetkých zúčastnených strán.
Žijeme v období, kedy konflikty neustále pribúdajú. UK prispieva
prostredníctvom vzdelávania mediátorov k tomu, aby sme sa konflikty naučili zvládať a riešiť.

Autorka textov: Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

V dňoch 24. a 25. januára 2013 sa konala v priestoroch Kongresového centra Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach pod
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich
v zahraničí pre aktuálny rok.
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Dilema sociálnej pedagogiky:
Výchova alebo prostredie?
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK pripravila dňa
14. februára 2013 vedeckú konferenciu s
medzinárodnou účasťou pod názvom Dilema sociálnej pedagogiky: výchova
alebo prostredie?
Na konferencii sa zúčastnilo 46 účastníkov, z toho bolo 30 prednášajúcich, 16
pasívnych účastníkov a viacero odborníkov
z praxe. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor
na výmenu informácií a skúseností medzi
akademickou obcou a odborníkmi z praxe,
vypracovanie odporúčaní do praxe v hlavných tematických okruhoch konferencie.
Ďalším zámerom bolo podporiť aktívnu spo-

vané ako premenlivé, nestabilné a s mnohotvárnym vývojom. Narastá zložitosť sociálnych situácií, ktoré stavajú jednotlivca
pred náročné výzvy. Tieto môžu mať pozitívne tendencie a zároveň sa v týchto rizikových situáciách môžu pozitívne vlastnosti
premeniť v osobnú krízu človeka či vážne
spoločenské problémy. Sociálna pedagogika ako pedagogická disciplína sa zameriava na prostredie a výchovu, nielen ako oblasť výskumu, ale aj ako dimenzie vplyvu, či
už etiologického alebo terapeutického. Aké
sú hranice sociálnej pedagogiky v oblasti
pôsobenia na prostredie a vo výchove? Čo
je smerodajnejšie – prostredie alebo výchova? Aké prostredie a aká výchova? Alebo

Ústav epidemiológie
Už päťdesiate výročie si pripomenul
Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UK
v Bratislave. Jeho zárodky vznikali na Ústave
hygieny LF UK v roku 1951, kedy bolo založené Laboratórium epidemiológie. Predmet
epidemiológia začal prednášať MUDr. Emil
Kmety v akademickom roku 1952/1953.
Prvé učebné texty vyšli v roku 1956.
Zavedenie tejto výučby si vtedy vyžiadala nepriaznivá epidemiologická situácia infekčných chorôb, keď sa vyskytovali
epidémie s vysokou letalitou najmä u detí.
Epidemiológia sa vyučovala v 6. ročníku
medicínskeho štúdia spolu s infekčným lekárstvom. V roku 1958 vznikol Ústav mikrobiológie a epidemiológie v rámci Katedry
hygieny LF UK a neskôr po odčlenení jeho
mikrobiologickej časti samostatný Ústav epidemiológie, resp. Katedra epidemiológie
pod vedením doc. Kmetyho. Jej prvé zasadnutie sa uskutočnilo 19. septembra 1962.

Výskum infekčných a
neinfekčných ochorení

Foto: Dorota Smetanová

luprácu učiteľov, vychovávateľov, sociálnych
pedagógov a iných vedeckých pracovníkov
z rozličných oblastí pedagogiky zo Slovenska i zahraničia.
Vedecká konferencia mala tri sekcie:
Výchova a rodinné prostredie, náhradná výchova; Filozoficko-teoretický aspekt dilemy
zameraný na funkciu školy; Aktuálne trendy,
výzvy sociálnej pedagogiky a implementácia kurikúl výchovných predmetov v prostredí školy. Odbornú garanciu nad vedeckou
konferenciou prevzali prof. PaedDr. Anna
Hudecová, PhD., z Pedagogickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici, prof. Dr. hab. Iwona
B. Chrzanowska, prof. PhDr. Miron Zelina,
DrSc., a doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., z
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
Hlavnými referujúcimi boli prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., s prednáškou Viabilita a
edukácia; Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.,
s prednáškou Realizace primární prevence v
prostředí základních škol v České republice
– možnosti a meze; doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., s prednáškou Reflexia súčasnosti
ako výzva pre sociálnu pedagogiku.
Dianie v súčasnej spoločnosti je popiso-

vôbec nejde o dvojdimenzionálny pohľad,
ale o trojdimenzionálny pohľad, s dimenziou potencionality človeka? Aj toto boli
otázky, na ktoré sa účastníci pokúšali odpovedať. Preskúmanie hlbín tejto dilemy, hľadanie východísk a perspektív boli predmetom
vedeckej konferencie. Zo záverov môžeme
vybrať požiadavku na spresnenie legislatívneho vymedzenia kompetencií sociálneho
pedagóga v súlade s ich kompetenciami v
ostatných európskych štátoch, výraznejšie
otvorenie diskusie na tému rozšírenie dvojdimenzionálneho modelu na trojdimenzionálny: výchova – prostredie – človek. Pre prax
bolo veľkou výzvou obrátenie pozornosti od
hľadania príčin problému a jeho popísania
k hľadaniu potencionalít človeka a ich využitie pre osobnostný rozvoj. Príspevky z konferencie boli publikované v zborníku Sociálno-pedagogických štúdií, ktorý má dlhoročnú
tradíciu.
Mgr. Martin Kuruc, PhD.,
a doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.,
PdF UK

Podnetom pre dlhoročné vedeckovýskumné zameranie ústavu bola prvá izolácia leptospírového kmeňa v 40. rokoch
minulého storočia prof. V. Muchom, ktorý
aj inicioval v rámci pracoviska vznik laboratória epidemiológie pod vedením MUDr.
E. Kmetyho. Vtedy sa položili základy leptospirológie na Slovensku a neskôr aj výskumu ďalších zoonóz – v 60. rokoch to bola
tularémia, v 80. rokoch lymská borelióza
a po roku 2000 sa riešili aj niektoré otázky anaplazmózy v spolupráci s SAV. Od
roku 1980 sa rozvíjal aj výskum legionelóz.
Pracovisko dodnes zabezpečuje diagnostiku a hlásenie leptospiróz a legionelóz
ako jediné na Slovensku. Na Slovensku sa
potvrdil výskyt 18 sérovarov leptospír a 4
z nich (istrica, jalna, bratislava, sorexjalna)
sa identifikovali ako nové sérovary. V roku
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má 50 rokov
1974 sa pracovisko stáva Národným
referenčným centrom pre leptospirózy a až
do roku 1999 spolupracujúcim centrom pre
epidemiológiu leptospiróz FAO/WHO.
Cenné výsledky priniesol i výskum tularémie v SR, odkryli sa prírodné ohniská a zistili nové aspekty meniacej sa epidemiológie
tejto nákazy. Už prvé zistenia prof. Kmetyho
o značnej premorenosti kliešťov boréliami
poukázali na riziko lymskej boreliózy u nás,
a tak sa na ústave riešili v rámci výskumu aj
problémy zložitej diagnostiky tohto ochorenia.
V roku 1986 prevzal vedenie ústavu prof.
Bakoss až do roku 2000, následne doc. Bazovská a od roku 2010 doc. Špaleková.
Od roku 1991 sa pracovisko opäť premenovalo na Ústav epidemiológie. Epidemiológia sa dnes vyučuje v blokoch v rozsahu
12/24 v 5. ročníku všeobecného lekárstva
a v rozsahu 12/12 v 6. ročníku stomatológie. Od akademického roka 1996/1997
sa vyučuje aj v anglickom jazyku. V rokoch
2003/2004 – 2010/2011 sa realizovala
aj výučba smerov verejné zdravotníctvo,
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a fyzioterapia.
doc. MUDr. Margita Špaleková,
PhD.,
LF UK
Pri príležitosti 50. výročia ústavu a 60 rokov výučby
epidemiológie sa v priestoroch Lekárskej fakulty UK
dňa 7. 11. 2012 uskutočnil odborný seminár aj za
účasti pamätníkov začiatkov ústavu i odborníkov
z Českej republiky. Nad podujatím prebral záštitu
dekan LF UK profesor Peter Labaš, ktorý odovzdal
Pamätné medaily LF UK jednak ústavu, jednak
dlhoročným pedagógom. Pracovníci na konferencii
prezentovali zásadné výsledky dlhodobého štúdia
leptospiróz, tularémie, lymskej boreliózy a legionelózy. Hostia predniesli príspevky z problematík
ornitózy–psitakózy u ľudí na Slovensku, chrípky
A vo svete, HIV-infekcie v Česku a v Plzenskom kraji,
ako aj vakcinácie v prevencii infekčných chorôb.

Bezplatný vzdelávací systém
je luxus
„Školné“ – slovo, pri ktorom niektorí ľudia doslova pociťujú hrôzu, no je to téma,
ktorá jednoducho zo školstva neodíde. A to
zo zjavného dôvodu, vysokoškolský systém
na Slovensku je zúfalo podvyživený, a to najmä v tejto pokračujúcej celosvetovej ekonomickej kríze.
Z ideologických dôvodov by mnohí politici na Slovensku radšej zomreli (alebo skôr
nechali univerzitný systém
zomrieť), než by pristúpili
na koncept platenia školného. Ale nežijeme časy pre
ideológiu, ale musíme byť
pragmatickí. Mnoho z mojich kolegov na Univerzite
Komenského zdieľa možno
rovnaký pocit ale ja, ako
Američan - nie som viazaný bremenom tradičného
myslenia alebo politickej
korektnosti, a preto som
možno v lepšej pozícii, aby
som otvorene vyjadroval
svoj názor na túto veľmi citlivú tému.
Po prvé, treba k tomu
pristupovať takto: európske
univerzity, na rozdiel od
tých v Amerike, boli poväčšine založené ako uzavreté elitné systémy
podporované štátom. Krajiny investovali
svoje poklady do vybraných jedincov, s vierou, že sa táto mnohokrát vráti vo verejnej
správe. So zavedením masového vysokoškolského vzdelávania v celej Európe po
druhej svetovej vojne sa tento predpoklad
stal prinajmenšom pochybný. Väčšina študentov dnes sa nepripravuje na štátnu službu, ale chce získať diplom pre svoje budúce
zamestnanie. Navyše, najlepší a najtalentovanejší absolventi často odcestujú za prácou
do zahraničia, a tak pripravia štát o svoje
talenty. Takže zostáva otázka, prečo by štát
- prostredníctvom svojich ťažko pracujúcich
daňovníkov mal aj naďalej úplne dotovať to,
čo sa do značnej miery stalo „súkromným
záujmom“?
Po druhé, je to dobre známy fakt, že ľudia dosahujú lepší výkon, keď vložia niečo
do banku. Majiteľ bytu sa oň stará lepšie
ako nájomca. Majitelia áut si ich chránia
viac, ako tí, čo jazdia na firemných. Rovnako tak študenti, ktorí investujú niečo do svojho vzdelávania, si ho väčšmi vážia. Osobne
som to pozoroval počas mojej učiteľskej
praxe v oboch kontextoch - v americkom a
aj v slovenskom. Študenti v oboch krajinách
sú rovnako talentovaní, ale americkí študenti
pristupujú k štúdiu s väčšou vážnosťou práve

preto, lebo doň museli osobne veľa investovať.
Konečne, a možno to najdôležitejšie –
„bezplatný“ vzdelávací systém je jednoducho luxus, ktorý si väčšina európskych štátov
už nemôže dovoliť. Je zrejmé, že je tomu tak
aj na Slovensku. V Spojených štátoch Američania vybudovali univerzitný systém na
svetovej úrovni vďaka kombinácii: 1) štátnej
dotácie, 2) poplatkov za štúdium, 3) a kor-

porátnych príspevkov na výskum a vývoj.
Naopak, slovenské univerzity majú k dispozícii prakticky iba prvú z týchto troch možností, ktorá jednoznačne nie je postačujúca.
A školné nemusí byť monštrum, ktoré niektorí oponenti z neho robia. Letmý pohľad na
univerzity v rámci EÚ ukazuje, že asi tretina
z nich už zaviedla školné poplatky. To sa
týka aj pomerne bohatých „sociálnych štátov“, ako sú Francúzsko, Nemecko, Taliansko alebo Veľká Británia. Školné sa pohybuje od niekoľko sto eur na jedného študenta
za semester do niekoľkých tisíc. Slovensko
by mohlo ľahko začať na dolnom konci
tejto škály, čo by prinieslo okamžitý úžitok
– najmä, ak by boli tieto prostriedky reinvestované ministerstvom školstva späť do tých
vysokých škôl, na ktorých boli vyzbierané.
Ako jeden z amerických prezidentov
skvele povedal, „nie je čoho sa báť, leda ak
strachu samotného“. Je načase, aby slovenskí politici a pedagógovia nabrali morálnu
odvahu a dožadovali sa zmeny vo vyššom
vzdelávacom systéme. Ak k tomu nedôjde,
bude to medvedia služba študentom, učiteľom, komunitám a v konečnom dôsledku
celej tejto skvelej krajine.
Mgr. David Reichardt, PhD.,
PraF UK
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P R E D S TAV U J E M E N OV É K N I H Y

Trojjazyčný latinsko-anglicko-slovenský slovník
pre študentov farmácie a medicíny
Množstvo nových pojmov a termínov do
rôznych vedných oblastí za posledné desaťročia spôsobilo nejednotnosť a rozkolísanosť viacerých terminologických sústav. Preto
je cenená každá snaha, či už zo strany odborníkov príslušných vedných odborov, alebo zo strany lingvistov o zavedenie poriadku
v oblasti terminológie, o čo sa snažia aj autori Trojjazyčného latinsko-anglicko-slovenského slovníka pre študentov farmácie a medicíny doc. PhDr. Ľ. Ozábalová, PhD., PhDr. E.
Vallová, PhD.,
a PhDr. T. Hamar. Slovník,
ako už vyplýva aj z jeho názvu, je určený
poslucháčom farmaceutickej a lekárskych
fakúlt a obsahuje anatomickú, patologickú,
botanickú (predovšetkým názvy liečivých
rastlín), čiastočne chemickú terminológiu,
názvy farmaceutických biologických surovín
– rastlinného a v menšej miere aj živočíšneho
pôvodu – ako aj názvoslovie z farmakognózie a farmakológie. Má 1 800 hesiel.
Trojjazyčné spracovanie slovníka ho
dostáva na „pulz doby“. Každý z troch
jazykov – latinčina, angličtina, slovenčina
– termíny, v ktorých predkladá, má svoju
špecifickú funkciu. Odborné názvoslovie
farmácie a medicíny hlboko zakotvené
v antickej – teda grécko-rímskej tradícii – sa

vyznačuje príkladnou presnosťou a jednoznačnosťou.
Anglický jazyk je univerzálnym jazykom modernej vedeckej komunikácie a bez
neho nie je medzinárodná
vedecká komunikácia mysliteľná. Slovenská farmaceutická a lekárska veda sa
nechce a ani nemôže vzdať
medzinárodne
zaužívaných termínov, je však úplne
prirodzené, že sa usiluje
o vytvorenie vlastných termínov v národnom jazyku.
Názvoslovie v jazyku slovenskom je dôkazom toho,
že slovenčina ako náš národný jazyk je plne
etablovaná aj ako jazyk vedeckej komunikácie. Slovník predstavuje aj dobrú pomôcku
pre značný počet zahraničných študentov
študujúcich na slovenských fakultách (farmaceutickej a lekárskych).
V súvislosti s prudkým rozvojom jednotlivých vedných oblastí je nanajvýš potrebné
venovať sústavnú pozornosť aj vzniku a vývinu nových termínov, ako aj ustaľovaniu a
upevňovaniu celej odbornej terminológie,
lebo platí staré známe „bez vedy by termi-

nológia neexistovala, no bez terminológie
by veda nebola vedou“. S tým súvisí aj potreba spracúvania nových terminologických
slovníkov, o čo sa celkom úspešne pokúsili
aj autori uvedenej publikácie. Cenné je aj
to, že vydaním slovníka v knižnej podobe
sa práca na slovníku nekončí. Autori plánujú
spracovať aj jeho modernejšiu elektronickú
podobu.
PhDr. Katarína Martinková,
Katedra jazykov FaF UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Žiadosť
v akademickej
korešpondencii
Súčasťou akademického života každého študenta je i písomná komunikácia s vyučujúcimi, realizovaná v súčasnosti hlavne
prostredníctvom e-mailu. Jej formu nemožno
podceňovať, nakoľko predstavuje jeden zo
spôsobov sebaprezentácie, od ktorej závisí kvalita vzťahu medzi vyučujúcim a študentom. K frekventovaným písomnostiam
študentov adresovaných vyučujúcim patria
žiadosti.
Ak žiadame vyučujúceho o konzultáciu,
ospravedlnenie absencie, o radu, zmenu vyučovacieho času a podobne, je vhodné formulovať svoju žiadosť zdvorilo ako prosbu.
Práve od miery zdvorilosti prejavenej v komunikácii (nielen) s osobou s hierarchicky
vyšším sociálnym statusom závisí úspešnosť
naplnenia našich požiadaviek. V slovenčine
máme k dispozícii prostriedky na vyjadrenie
želania s rôznym stupňom zdvorilosti. Za
nezdvorilé sa považuje priame vyjadrenie
ako „Žiadam, aby ste preložili kurz na iný

termín.“, „Chcem, aby ste ospravedlnili moju
zajtrajšiu absenciu.“ Takisto nie sú zdvorilé
formulácie s použitím slovesa v rozkazovacom spôsobe, ako napríklad „Ospravedlňte moju zajtrajšiu absenciu.“; „Napíšte mi,
kedy Vás môžem zastihnúť na fakulte.“
Ak chceme požiadavku vyjadriť o niečo
zdvorilejšie, môžeme využiť formu otázky,
napríklad: „Môžete mi poradiť, čo by som
mohla na práci zlepšiť?; „Môžete mi odporučiť, ako si mám zapísať povinne voliteľné kurzy?“. Ani tento spôsob však nie je
najvhodnejší v komunikácii s vyučujúcim či
nadriadeným. Na vystupňovanie zdvorilosti
je lepšie formulovať požiadavku s použitím
podmieňovacieho spôsobu: „Mohli by ste
mi poradiť študijnú literatúru
k diplomovej práci?; „Mohli by
ste mi odporučiť, ako si mám
zapísať povinne voliteľné kurzy?“. Napokon najvhodnejším
spôsobom vyjadrenia požiadavky je forma prosby s využitím výrazu „prosím“ alebo
„boli by ste taký/á láskavý/á, napr.: Prosím
Vás o ospravedlnenie mojej zajtrajšej absencie.“; „Mohli by ste mi, prosím Vás, napísať,
kedy by som Vás mohla nájsť na fakulte?;
„Rada by som Vás poprosila o zaslanie hod-

notenia k seminárnej práci/o zaslanie študijných materiálov.“
Samotná prosba musí byť, prirodzene,
v e-maile rámcovaná, a to v úvode zdvorilým
oslovením (Vážená pani magisterka/Vážený
pán doktor/Vážená pani docentka/Vážený pán profesor) a v závere poďakovaním,
pozdravom a uvedením svojho mena. Anonymné a nepodpísané e-maily môžu byť prijaté veľmi negatívne a riskujeme adresátovo
odmietnutie. V istých prípadoch je zdvorilé
uviesť aj odôvodnenie, napríklad v prípade
ospravedlnenia absencie je vhodné uviesť
dôvod neprítomnosti, podobne pri prosbe
o konzultáciu sa žiada uviesť predmet konzultácie.
Komunikácia prostredníctvom internetu zvádza k uvoľneniu noriem
a oslabeniu zdvorilosti. Pri akejkoľvek komunikácii medzi pedagógom
a študentom je však dôležitejším
faktorom než médium vzťah medzi
aktérmi a v záujme úspešnej kooperácie mu musí byť prispôsobená aj
forma prejavu.
Mgr. Alena Bohunická, PhD.,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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ENGLISH SUMMARY
The Lowest Unemployment of PhD
Graduates
Comenius University (CU) acquired the first
place with 23 another universities in a global
university ranking in a category of the lowest
unemployment of PhD graduates. The ranking
was created by the Centre for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University, the
author of renowned Shanghai Ranking. Pg 3
CU member of ASEA-UNINET
On 20 February 2013, CU was admitted into
the association of European and Asian universities “The ASEAN-European Academic University
Network”. The Vice-Rector of CU for international
relations, Professor Ľudomír Šlahor, was elected
the Regional Coordinator of the ASEA-UNINET
in Slovakia. Pg 3
From the Rectors’ Program
- The Rector of CU, Prof. Karol Mičieta, hosted
foreign lecturers from a project “Internal System
for Quality Assurance at Comenius University”
during 4 – 6 February.
- On 11 February, the Rector of CU awarded
Prof. Silvia Miháliková by the CU Silver Medal
for long-term pedagogical and scientific activities
at CU and her impact as the Dean of the Faculty
of Social and Economic Sciences of CU.
- The Rector and the Vice-Rector of CU for international relations met with the Ambassador of
the Republic of Croatia, Jakša Muljačić, on 25
February.
- On 27 February, the Rector of CU handed in
the letter of appointment to the new Dean of the
Faculty of Pharmacy of CU, Pavel Mučaji. Pg 4
Doors Open Day on the Faculty of Natural Sciences
The Faculty of Natural Sciences of CU opened doors for the public and welcomed 350
high school students from the whole country. A
program included two interesting lectures “Few
Thoughts on Breathing” and “Why study geology?”. Pg 6
1st Doors Open Day in Martin
On 1 February, the Jessenius Faculty of Medicine of CU in Martin hosted the Doors Open Day
for applicants. They have been informed about
studies, modern education equipment and opportunities for student scientific activities. Pg 6
Robert Fico in Martin
The Prime Minister of the Slovak Republic,
Robert Fico, visited the Jessenius Faculty of Medicine of CU in Martin on 26 February. Fico met
with officials and students and he was interested
in programs of development, lays for the Faculty
success and he praised them for a positive promotion of Slovakia abroad. Pg 7

European Education in Drug Development also at CU
CU is the only university in Slovakia that became a part of a multinational European university consortium focused on postgraduate education
in research and development of drugs. CU is a
member via the Faculty of Pharmacy of CU. Pg 7
Erasmus Students Welcome
41 Erasmus students from the 15 European
Union countries who came to study at CU during
summer semester received certificates from the
Vice-Rector of CU for international relations on
4 February. Pg 8
Pharmaceutics Play Curling
The Department of Physical Education and
Sports of the Faculty of Pharmacy of CU incorporated curling into the sport activities as a trial
project. Pg 8
University Regatta Bratislava
On Saturday 4 May, you can watch the first
regatta in an archetypal university sport – row
race – on the Danube River. CU will compete
against the Slovak Technical University and the
Economic University within the Bratislava University Students Day.
Half of Entrepreneurs Younger than
44 Years
The results of an international project “Global
Entrepreneurship Monitor 2012” were presented
during a global conference for project researchers in Kuala Lumpur in Malaysia on 17 January. On 12 February, results were presented on
a national conference visited by the Minister of
Economy of the Slovak Republic. Pg 11

and volunteered in children’s camp. She was
able to do so, thanks to AIESEC, a student organisation. Pg 21
Students to Receive 25-GB Mailboxes
In March, students of CU will start using a
new e-mail service, Office 365, by Microsoft, that
brings 25 GB of virtual memory space for saving
and sharing documents. Pg 22
IT Student Referee
Katarína Smolíková who studies an applied
informatics at the Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics of CU is also a football referee
in men’s football matches. In the interview she is
saying if she is respected by the players and audience. Pg 23
Medics and Pharmaceutics Cooperate
A workshop about an inter-field communication between medics and pharmaceutics took
place at the Faculty of Pharmacy of CU on 26
February. Pg 24
SEETechnology
CU cooperates on a project SEETechnology
with 9 other partners. The project concerns activities and services for innovative small and medium
size companies and propose new tools and services. Pg 25
Innovative Education of Teachers
The Faculty of Natural Sciences of CU cooperates on a project that helps teachers from elementary and high schools to make teaching more
modern while using digital technologies. The project reflects the fact that only 2 % of general high
school students want to become teachers. Pg 26

Excellent Research for Everyday Use
The Centre of Excellence for Physics of Complex Systems comprises of different projects.
Scientists research ways for practical use of hydrogen, develop materials for bone implants, superconductors etc. Pg 16 – 17

Bright Variety of Programs for Expats
Slovak Expats have a bright variety of educational programs to choose from this year. Dr
Števčík from the Centre for Continuing Education
of CU introduced their offer on 24 and 25 January. Pg 27

Japanese Experience
A teacher, Michal Baláž, from the Faculty of
Roman Catholic Theology of Cyril and Methodius of CU shares his experience from visiting the
Waseda University in Japan. Pg 20

Dilemma of Social Pedagogy: Upbringing or Environment
The Department of Pedagogy and Social Pedagogy of CU organized a conference about the
influence the environment vs. upbringing have on
a personality on 14 February. Pg 28

Youth in Action
22 young people from 7 countries met in Turkey to inspire a sense of active European citizenship, solidarity and tolerance among young people. Lucia Máliková from the Faculty of Natural
Sciences of CU was one of them. Pg 20
Odesa – Pearl of Black Sea
A student from the Faculty of Arts of CU,
Ema Herčková, shares her experience in Odesa,
Ukraine, where she stayed during summer 2012

50 Years of the Institute of Epidemiology
The Institute of Epidemiology of the Medical
Faculty of CU celebrated 50 years in November
2012. The history of the Institute started with an
epidemy of infective diseases especially among
children. The Institute explored leptospirosis, zoonosis, tularaemia, lyme borreliosis, legionellosis
etc. Pg 28
MJ, LM
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program
apríl
2013
8. 4.

pondelok

19.00

Štefan Kršnák /

S brokovnicou
na manžela

– konečne poriadna komédia!
réžia /

11. 4.

štvrtok

19.00

PREMIÉRA

Patrick Marber /

12. 4.

piatok

19.00

Jonathan Larson /

Closer
(Na dotyk)

RENT

kultový broadwayský muzikál

13. 4.

sobota

19.00

Hráme v LOFT ARÉNA

14. 4.

nedeľa

19.00

A. Totiková, M. Baláž a kol. /

Jonathan Larson /

alebo Tie roky 90-te

– kultový broadwayský muzikál

Hurá, luxus!

RENT

– hravá komédia o snoch blízkej
minulosti

– hra o erotickej túžbe, sebectve
a hľadaní pravej lásky

REPRÍZA
REPR
ÍZA

PATRICK MARBER

19.00

Viliam Klimáček /

Holokaust

– príbeh, na ktorý by Slovensko
najradšej zabudlo

18. 4.

štvrtok

19.00

(kapitalizmus)
účinkujú

22. 4.

english
subtitles

Martin Čičvák /

Kukura

pondelok

19.00

David Mamet /

November
– komédia
z Bieleho domu

REPRÍZA
REPR
ÍZA

utorok

19.00

Patrick Marber /

CLOSER
NA DOTYK

Closer
(Na dotyk)

– hra o erotickej túžbe, sebectve
a hľadaní pravej lásky

19. 4.

Hráme v LOFT ARÉNA

piatok

19.00

Peter Quilter /

Ráno po

– sex, láska,
rodina - bez facebooku
facebooku

PREMIÉRA 11. APRÍLA 2013

23. 4.

RÉŽIA / JURAJ BIELIK
ÚČINKUJÚ / SOŇA NORISOVÁ,
REBEKA POLÁKOVÁ, MAREK
MAJESKÝ, MARTIN MŇAHONČÁK

24., 25., 26. 4. 27. 4.
19.00

sobota

17.45

28. 4.

nedeľa

19.00

Jonathan Larson /

Georg Friedrich Händel /

Viliam Klimáček /

– kultový broadwayský muzikál

– priamy prenos predstavenia z
Metropolitnej opery v New Yorku

– príbeh, na ktorý by Slovensko
najradšej zabudlo

RENT

16. 4.

pondelok

Julius Caesar

Holokaust

29. 4.

Perfect days
– romantická komédia
réžia /
účinkujú

19.00

Joseph Kesselring /

– mierne morbídna komédia
účinkujú

19.00

Liz Lochhead /

pondelok

Arzenik
a staré dámy

utorok

30. 4.

Hráme v LOFT ARÉNA
Peter Quilter /

Ráno po

– sex, láska,
rodina - bez facebooku
facebooku

predstavenie
s titulkami
pre sluchovo
postihnutÝch

15. 4.

utorok

19.00

