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UK podporila mladých vedcov a učiteľov
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EDITORIÁL

N

ielen akademickí funkcionári, ale aj väčšina
vysokoškolských pedagógov vie, že v budúcom roku nás čaká ďalšia akreditácia.
Proces, ktorý rozhoduje nielen o oprávnenosti študijných odborov a kvalite vysokých škôl, ale v konečnom dôsledku
aj o ich financovaní. Napriek ustavičnému úsiliu o vylepšenie celého procesu schvaľovania študijných programov
a hodnotenia vysokých škôl sa zdá, že
aj tentoraz to zase bude akreditácia na
slovenský spôsob (nechcem priamo povedať, že to bude akreditácia karpatského či nebodaj balkánskeho typu). Fakulty pripravia podklady o svojich priestoroch a materiálno-technickom
zázemí, študijných programoch, ich náplni, garantoch, kvalifikačnej štruktúre ďalších pedagógov, ich vedeckej produktivite, počte
doktorandov a iných požadovaných charakteristikách. Materiály
sa dostanú pred akreditačnú komisiu, ktorá ich „posunie“ užšej
skupine odborníkov v danej oblasti na posúdenie a vypracovanie
odporúčacieho stanoviska. A tu sa celý proces dostáva do „kritickej“ fázy. Na malom Slovensku, kde najmä v „menších“ odboroch
každý každého pozná, sa dá dosť ťažko zabrániť subjektívnym
vplyvom, ktoré môžu sprísňovať alebo častejšie zmierňovať nároky hodnotiteľa.
Navyše, pri schvaľovaní študijných programov sa požadujú
materiály, v ktorých sa jednotlivé vyučovacie predmety charakterizujú bez podrobnej špecifikácie náplne jednotlivých vyučovacích
hodín. Takýto prístup sťažuje ich zodpovedné posúdenie, resp.
vylúčenie aj viac ako duplicitných tém, ktoré sa vyučujú v rámci
jednotlivých predmetov jedného študijného programu. Podrobnejšia špecifikácia obsahu vyučovacích predmetov by takisto
umožnila zabrániť, aby sa do programov niektorých vysokých
škôl dostávali predmety takmer s triviálnou náplňou.
Nemožno sa ubrániť dojmu, že pri hodnotení sa čoraz viac
zohľadňuje dodržiavanie formálnych kritérií stanovených napríklad bolonským dohovorom či inými smernicami Európskej únie
ako samotný obsah.
Procesu akreditácie by nepochybne pomohlo naozaj nestranné anonymné posudzovanie. Keďže niečo také je v rámci „malého“ Slovenska dosť ťažko predstaviteľné, stálo by za úvahu, či
akreditáciu „nepostaviť“ na renomovaných nezávislých odborníkoch zo zahraničia.
Na základe osobných skúseností z takýchto aktivít v zahraničí
sa domnievam, že v niektorých, najmä malých krajinách, je to jediná cesta, ako sa vyhnúť úplnej „devalvácii“ študijných odborov,
vysokých škôl, a tým aj celého procesu vzdelávania.
Uvedomujem si, že proces akreditácie študijných programov
vysokých škôl spočívajúci na zahraničných expertoch nie je ani
jednoduchý, ani lacný. Ak si však uvedomím, v akom veľkom rozsahu plytváme verejnými zdrojmi (či už našimi, alebo „európskymi“) v mnohých iných oblastiach štátnej správy, tak si myslím, že
by to nebola najhoršia investícia. Ak nechceme o „vzdelanostnej
ekonomike“ iba bohapusto rečniť, ale niečo pre ňu naozaj reálne
urobiť, investícia do skvalitnenia vzdelania mi pripadá opodstatnená. Musím sa priznať, že so závisťou sledujem krajiny ako Fínsko, ktoré aj napriek tomu, že tradične dosahujú najvyššie pozície pri medzinárodnom porovnávaní kvality systému vzdelávania,
disponujú univerzitami, ktoré si dávajú v 5-ročných intervaloch
z vlastnej vôle a na vlastné náklady vykonávať nezávislý audit
pedagogickej a vedecko-výskumnej výkonnosti svojich fakúlt.
Realita na Slovensku je však taká, že objektívnejšie a prísnejšie
hodnotenie vysokých škôl zrejme nebude v záujme väčšiny. Svedčí
o tom aj nedávne odmietnutie prísnejších inovovaných kritérií
akreditačnej komisie zástupcami slovenských vysokých škôl.
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., FTVŠ UK
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Rektor UK prof. Karol Mičieta udelil v Aule UK Granty UK
316 mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom a interným
doktorandom UK v celkovej hodnote vyše 300 tisíc eur. Viac
na strane 3. Foto: Vladimír Kuric
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Univerzita Komenského podporila mladých
vedcov a učiteľov sumou viac ako 300 000 eur
Univerzita Komenského v Bratislave dňa
27. marca 2013 už po sedemnásty raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých,
pedagogických a umeleckých projektov
mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a
interných doktorandov UK. Granty UK získalo 316 projektov, ktoré univerzita podporila
sumou 304 080 eur, čo je v priemere na jeden grant viac ako 960 eur.
Možnosť zapojiť sa do 17. ročníka tejto
celouniverzitnej aktivity využilo 618 žiada-

teľov. O Granty UK mohli aj v
tomto roku požiadať mladí univerzitní pracovníci vo veku do 30
rokov. Odborné komisie odporučili na udelenie grantov 316 projektov, čo predstavuje približne
polovicu financovaných projektov
z celkového počtu žiadostí. „Som
rád, že záujem o granty neklesol
ani v tomto roku. Je to pozitívny
ukazovateľ vedecko-výskumných
ambícií a tvorivej invencie mladých
univerzitných
pracovníkov,“ uviedol
rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD.
Na Prírodovedeckej fakulte UK sa bude vďaka
Grantom UK skúmať napríklad
výskyt obezity, nadváhy a miera
fyzickej zdatnosti u vysokoškolákov (doktorandka Daniela Kramárová), bude sa tu tiež analyzovať a modelovať sieť verejnej
dopravy v Bratislave (doktorand
Lukáš Belušák). Granty UK získali
aj predkladatelia projektov Vplyv
fajčenia na ženský organizmus z
pohľadu karcinogenézy prsníka
(doktorandka Petra Šumichrastová z Jesseniovej lekárskej fakulty
UK), Špecifiká sociálneho poradenstva pre ľudí bez domova

(doktorandka Lenka Suchá z Pedagogickej
fakulty UK) či Simulácia správania a pohybu
davu (doktorandka Jana Dadová z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK).
Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov
podaných jednotlivými fakultami UK patrilo
prvenstvo i v tomto roku Prírodovedeckej fakulte UK, ktorá predložila 229 projektov, z
nich bolo úspešných 118 projektov. Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK podala
106 projektov, z ktorých bolo podporených
54. Z Lekárskej fakulty UK bolo evidovaných
64 žiadostí a pridelených 32 grantov.
AK

Foto: Vladimír Kuric

UK má 8 nových profesorov
Prezident SR Ivan Gašparovič dňa 5.
marca 2013 vymenoval v Prezidentskom paláci 27 nových vysokoškolských profesorov.
Na slávnosti sa zúčastnili aj minister školstva, vedy výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých
škôl MŠVVaŠ SR Peter Plavčan, prezident
Slovenskej rektorskej konferencie Libor Vozár, predseda Rady vysokých škôl SR Viktor
Smieško a predseda Akreditačnej komisie
Ľubor Fišera.
Osem z vymenovaných profesorov pôsobí na Univerzite Komenského:
•doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., v
odbore normálna a patologická fyziológia
(LF UK),
•doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., v

odbore logopédia (PdF UK),
•doc. RNDr. Peter Fedor, CSc., v odbore
ochrana a využívanie krajiny (PriF UK),
•doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., v odbore dermatovenerológia (LF UK),
•doc. RNDr. Milan Hutta, CSc., v odbore analytická chémia (PriF UK),
•doc. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc., v odbore matematika (FMFI UK),
•doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., v odbore molekulárna biológia (PriF UK),
•doc. PhDr. Oľga Orgoňová, PhD., v
odbore slovenský jazyk a literatúra (FiF UK).
Titul profesor získali aj doc. JUDr. Soňa
Košičiarová, PhD., (v odbore správne právo)
z Trnavskej univerzity v Trnave a doc. RNDr.
Ľubica Beňušková, PhD., (v odbore: informatika) z novozélandskej University of Otago,

ktoré tiež prešli inauguračným konaním na
Univerzite Komenského v Bratislave.
Prezident SR sa novovymenovaným profesorom prihovoril slovami: „Profesorský
titul vás teda zaväzuje k zvýšenej aktivite.
Najmä v oblasti vedeckovýskumnej práce
na vás čakajú náročnejšie povinnosti. Pri
ich plnení majte na mysli, že vychovávate
našich mladých ľudí. Neľutujte ani minútu,
ktorú venujete vzdelanosti a výchove mladých ľudí, tvorivej atmosfére vo svojich kolektívoch, zomknutosti našej spoločnosti, ale
dnes i medzinárodnej spolupráci.“
NUNU
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VYBERÁME Z PROGRAMU REKTORA UK
6. 3.
– Rektor UK prof. Karol Mičieta rokoval
s predstaviteľom Európskej komisie DG REGIO Christopherom Toddom ohľadom výnimky pre Bratislavu v operačnom programe
pre vedu, výskum a inovácie.
12. 3.
– Ako člen Dunajského vedomostného
klastra sa zúčastnil na diskusii na tému „Spolupráca pri príprave obsahu štruktúrovaných
politík budúcich mechanizmov zmluvnej povahy“.
– Zúčastnil sa na zasadnutí prezídia Slovenskej rektorskej konferencie.
13. 3.
– Zúčastnil sa na zasadnutí predsedníctva AS UK a AS UK.
14. 3.
– Spolu s prorektorom UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. Meškom prijal na pôde UK veľvyslanca Rakúskej republiky Markusa Wuketicha v
sprievode jeho zástupkyne Reginy Rusz. Diskusia sa týkala najmä pripravovanej návštevy spolkového ministra pre vedu a výskum
Rakúskej republiky prof. Dr. Karla Heinza
Töchterle na UK.

– Prijal na pôde UK nového veľvyslanca
Poľskej republiky Tomasza Chłońa.

19. 3.
– Za účasti zástupcov Rady predsedov
odborových organizácií UK podpísal rektor
UK Kolektívnu zmluvu UK na rok 2013. Kolektívna zmluva okrem iného upravuje pracovný čas zamestnanca, ktorý predstavuje
37,5 hod. týždenne. Zamestnanci majú tiež
nárok na o 1 týždeň dovolenky viac, ako
ustanovuje Zákonník práce.

– Prijal pozvanie na slávnostnú večeru pri
príležitosti 20. výročia založenia Slovenskej
rektorskej konferencie.

18. 3.
– Spolu s prorektorom UK pre medzinárodné vzťahy prof. Šlahorom a prorektorom
UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. Meškom privítal rektor
UK na univerzite veľvyslanca Talianskej republiky Roberta Martiniho.

25. 3.
– V rektorskej sieni UK inauguroval nového dekana Farmaceutickej fakulty UK PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. (Viac na strane 5.)
27. 3.
– V Aule UK udelil Granty UK určené na
podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov
UK. (Viac na strane 3.)
– Spolu s dekanom PriF UK doc. Triznom
slávnostne odhalil pamätnú tabuľu spoluzakladateľovi slovenskej karyotaxonómie
a ekotoxikológie prof. RNDr. Gustávovi
Murínovi, DrSc., na katedre botaniky.
28. 3.
– Na zasadnutí Vedenia UK udelil Striebornú medailu UK riaditeľke Akademickej
knižnice Univerzity Komenského PhDr. Daniele Gondovej za dlhoročné pôsobenie vo
funkcii riaditeľky, jej osobný prínos ku skvalitňovaniu knižničných služieb a budovanie
Akademickej knižnice UK.

20. 3.
– Pri príležitosti 20. výročia založenia
SRK privítal na pôde UK predstaviteľov vlády SR, členov SRK a pozvaných hostí. (Viac
na strane 5.)
22. 3.
– Podpísal zmluvu o vzájomnej spolupráci s rektorom Warminsko-Mazúrskej univerzity v Olsztyne prof. Ryszardom Góreckim.

Mgr. Daniela Magalová,
Kancelária rektora UK
Foto: OVV RUK

V SKRATKE
Katedra klasickej a semitskej filológie FiF
UK a Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila počas 4. – 24. 2. výstavu o živote a
tvorbe významného slovenského klasického
filológa, uznávaného vedca, vysokoškolského pedagóga a prekladateľa Júliusa Špaňára (1917 – 2007). Špaňár bol autorom
úspešných titulov, ako napríklad latinsko-slovenský slovník, latinská gramatika, učebnice
rímskych reálií a literatúry.
Ženská mimovládna organizácia Fenestra z Košíc a Slovensko-český ženský fond

udelilo 7. marca prvý raz ocenenie Piata
žena v ôsmich kategóriách. Je určené indivi-

duálnym a kolektívnym iniciatívam, ktoré sa
zasadzujú za zastavenie násilia páchaného
na ženách. V kategórii školy uspelo Centrum
rodových štúdií FiF UK.
V Botanickej záhrade UK sa netradične
budú vystavovať fotografie. Pod názvom
BIO-ELEMENTY vystaví autor Dušan Swalens od 17. mája do 30. júna 2013 svoje
makrofotografie. Vernisáž sa uskutoční dňa
17. mája o 17.00 hod.
NUNU
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Na UK sa uskutočnila inaugurácia dekana
Farmaceutickej fakulty UK
V Rektorskej sieni UK sa dňa 25. marca
2013 uskutočnila slávnostná inaugurácia
nového dekana Farmaceutickej fakulty UK
(FaF UK) doc. PharmDr. Pavla Mučajiho,
PhD. Inaugurácia sa konala na spoločnom
verejnom zasadnutí Vedeckej rady a Akademického senátu FaF UK.
Ako uviedol vo svojom prejave rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Farmaceutická fakulta UK sa môže pochváliť prestížou
európskej akademickej inštitúcie. „O tom, že
kráča s dobou, svedčí aj jej aktuálna účasť v
unikátnom medzinárodnom kooperatívnom
vzdelávacom programe v oblasti výskumu a
vývoja liekov a liečiv, ktorý môžu zásluhou
fakulty absolvovať aj uchádzači zo Slovenska. Som presvedčený o tom, že všetky tieto
benefity bude rozvíjať i novozvolený pán
dekan – docent Pavel Mučaji, ktorý svojím
inauguračným sľubom potvrdil vernosť najlepším tradíciám našej univerzity a jej fakúlt,“ dodal rektor UK.
Nový dekan FaF UK na slávnostnom
podujatí povedal: „S úctou a pokorou, ale
zároveň i s pocitom hrdosti preberám funk-

ciu dekana Farmaceutickej
fakulty UK. Som
si plne vedomý
zodpovednosti a
povinností, ktoré
táto funkcia so
sebou prináša.
Chcem ich vykonávať čestne,
svedomito, zodpovedne a nadviazať tak na
vyše 60-ročnú
históriu a tradíciu predchádzajúcich dekanov,
aby FaF UK aj
v budúcom období naďalej prispievala k
dobrému menu univerzity a aby si zachovala atraktivitu a konkurencieschopnosť pre
študentov v porovnaní s farmaceutickými fakultami v okolí.“
Doc. Pavel Mučaji uspel vo voľbách kandidáta na dekana FaF UK, ktoré sa konali dňa
30. januára 2013. Post dekana, na ktorom vys-

triedal prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc.,
bude zastávať do 28. februára 2017.
AK

Foto: Branislav Králik

Slovenská rektorská konferencia oslávila
20. výročie svojho vzniku
V Rektorskej sieni Univerzity Komenského
v Bratislave sa dňa 20. marca 2013 konalo
slávnostné podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej rektorskej konferencie.
Na podujatí sa zúčastnili predseda vlády SR
Robert Fico, minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR Dušan Čaplovič, predseda výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport Mojmír Mamojka, veľvyslanec Českej republiky Jakub Karfík, predseda
Českej konferencie rektorov Václav Hampl a
ďalší významní hostia.
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta otvoril slávnostné podujatie
slovami: „Teší ma, že i toto okrúhle výročie

slávime na našej univerzite – tak, ako tomu
bolo aj pred desiatimi rokmi. Predovšetkým
však na univerzite, ktorej zástupca – vtedajší
rektor, profesor Juraj Švec – bol i prvým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie.
V tejto súvislosti by som rád vyslovil slová
vďaky zakladajúcim členom Slovenskej rektorskej konferencie – za ich akademickú a
občiansku statočnosť, ktorú museli preukázať na začiatku 90. rokov. Som veľmi rád,
že sú tu dnes s nami.“
Premiér SR Robert Fico vo svojom príhovore uviedol: „Slovensko nie je krajinou bohatou na nerastné suroviny. Naša budúcnosť
vo vyspelom svete preto nie je a ani nemôže
byť dlhodobo založená na lacnej pracovnej
sile a na produkcii s nízkou
pridanou hodnotou. Práve
naopak. Musíme sa oprieť o
našich obyvateľov, ktorých
zručnosti a schopnosti sú našou najväčšou devízou. Potrebujeme vytvoriť podmienky
pre výrobu s vysokou pridanou hodnotou, lebo len tak
dokážeme zabezpečiť priaznivú bilanciu výnosov a nákla-

dov. V tejto súvislosti zohrávajú vysoké školy
veľmi dôležitú úlohu. Vzdelávanie, výskum,
vývoj a inovácie sú základom pozitívneho
napredovania Slovenska.“
Minister školstva Dušan Čaplovič poukázal na potrebu vzájomnej spolupráce:
„Slovenský vysokoškolský vzdelávací a
vedecko-výskumný systém a priestor bude
napredovať najmä za podmienky, keď si
nebudeme v našej práci klásť prekážky, ale
budeme vo vzájomnom dialógu hľadať spoločné riešenia a vzájomnú podporu.“
Slovenská rektorská konferencia (SRK)
je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike. Cieľom SRK je koordinácia a podpora
činnosti rektorov slovenských vysokých škôl
v záujme utvárania vysokoškolskej politiky.
SRK vznikla zo Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl
25. novembra 1992. Jej prvým prezidentom
bol Juraj Švec z Univerzity Komenského v
Bratislave.
Andrea Kučerová

Foto: Vladimír Kuric
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Prorektor Šlahor: Malajzijská vláda chce aspoň jednu top
univerzitu. Podporuje ju finančne
Univerzita Komenského v Bratislave sa
v tomto roku stala členom siete ASEA-UNINET (Asean- European University Network).
Sieť vznikla v roku 1994. Okrem európskych
univerzít z Nemecka, Rakúska, Dánska, Holandska, Českej republiky, Španielska, Talianska a i., združuje aj vysoké školy z Ázie a
Oceánie, napríklad z Malajzie, Indonézie,
Vietnamu či Filipín. UK je jedinou slovenskou
univerzitou v tejto sieti. Viac nám priblížil
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
Aký prínos má členstvo v ASEA-UNINET pre UK?
Už krátko po mojom nástupe do funkcie prorektora pre zahraničné vzťahy vo
februári 2011 som vyhlásil, že naša univerzita by mala začať, prípadne rozšíriť spoluprácu s partnerskými univerzitami v tzv.
netradičných, mimoeurópskych regiónoch.
ASEA-UNINET je vhodnou platformou,
ktorá vytvára priestor pre realizáciu týchto
našich strategických zámerov, a to v oblasti

Regionálni koordinátori siete ASEA-UNINET.
Prorektor Šlahor hore vpravo.

mobility študentov a učiteľov, ako aj v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce s ázijskými
univerzitami.
Nedávno ste sa zúčastnili na 13.
plenárnom zasadnutí tejto siete
v malajzijskom Kuala Lumpur. Ako
vnímajú slovenskú univerzitu práve
ázijské univerzity?
Už v súčasnosti majú niektoré naše fakulty (k takým patrí napríklad Filozofická fakulta UK) obojstranne zaujímavú a pozitívne
hodnotenú spoluprácu s fakultami univerzít,
ktorých sídlo je na ázijskom kontinente. Celkovo však možno povedať, že v krajinách,
ako je napríklad Malajzia, Indonézia či Filipíny, je nielen slovenská univerzita, ale aj
Slovenská republika ako celok, zatiaľ vnímaná a reflektovaná nedostatočne. Aj na túto
skutočnosť som v rámci mojej prezentácie
Univerzity Komenského na plenárnom zasadnutí upriamil pozornosť účastníkov.
Členskou univerzitou siete je aj
University of Malaya, ktorá patrí
medzi špičkové svetové univerzity – nachádza sa v prvej päťstovke
popredného Šanghajského rebríčka
(ARWU). Zo zasadnutia ASEA-UNINET ste si priniesli zaujímavý zážitok
práve v spojitosti s umiestnením University of Malaya v tomto rebríčku.
University of Malaya je aj podľa Šanghajského rebríčka najlepšou malajzijskou
univerzitou – momentálne sa nachádza
na 156. mieste, v roku 2009 to bolo 280.
miesto. Ambíciou jej vedenia je dostať sa
v najbližších dvoch – troch rokoch do prvej
stovky. Malajzijská vláda (ktorá má aj z hľadiska medzinárodnej prestíže krajiny prirodzený záujem, aby aspoň jedna malajzijská
univerzita dosiahla tento úspech) podporuje
túto snahu dodatočnými zdrojmi - cielenými

dotáciami vo výške 150 miliónov dolárov
každý rok.
V našich končinách je to iba ťažko
predstaviteľná suma. Rovnako, ako
i aktivita - program Tycoon. Môžete
nám ho priblížiť?
Program s názvom „Tycoon“ má za cieľ
osloviť a získať pre University of Malaya
špičkových vedcov a učiteľov z celého sveta,
teda tých, ktorých Hirschov index je aspoň
25. Najlepšia malajzijská univerzita im dokáže vytvoriť optimálne pracovné podmienky, vrátane mzdových. Konkrétne to znamená, že tým, ktorí sa rozhodnú pracovať na
University of Malaya, ponúka táto univerzita
platy v trojnásobnej výške, aké majú domáci
profesori, ktorých príjem sa pohybuje v rozpätí od troch do päťtisíc dolárov mesačne.
Aké aktivity či projekty pripravuje sieť ASEA-UNINET v najbližšej
dobe?
O niekoľko týždňov sa na pôde univerzity v rakúskom Innsbrucku uskutoční stretnutie koordinátorov siete ASEA-UNINET, na
ktorom sa okrem iného pripraví plán aktivít
pre nový akademický rok 2013/2014. Univerzita Komenského je prvou slovenskou
univerzitou, ktorá je členom tejto siete a ja
ako prorektor UK som sa stal koordinátorom
ASEA-UNINET na Slovensku. Rokovanie
v Innsbrucku chcem využiť hlavne na to,
aby naša alma mater nebola len pasívnym
členom tejto významnej siete, ale predovšetkým na to, aby sme aktívne participovali na
všetkých jej činnostiach, ktoré už v súčasnosti
prebiehajú a ktoré sa pre nový akademický
rok pripravujú.
Andrea Kučerová

Univerzity chcú lepšie podmienky pre svoje výskumy
Osem slovenských univerzít zameraných na výskum v prírodných a technických
vedách vytvorilo združenie, ktorým chcú
presadzovať lepšie podmienky výskumu na
univerzitách. Rektori škôl vychádzajú z presvedčenia, že najväčšiu výskumnú kapacitu
na Slovensku tvoria práve školy.
Združenie tvoria Univerzita Komenského
v Bratislave, Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach,

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.
Rektori škôl sa dohodli, že si budú intenzívnejšie vymieňať názory a informácie a
budú usilovne vysvetľovať zmysel a dôležitosť univerzitného výskumu pre rozvoj spoločnosti.
Univerzity chcú spolupracovať prioritne
v oblastiach prírodných a technických vied,
ale plánujú úzko spolupracovať aj s ďalšími

slovenskými univerzitami a inštitúciami, napríklad s Ekonomickou univerzitou v Bratislave či Slovenskou akadémiou vied.
Priame zapájanie študentov do vedeckého výskumu je dôležité pre prípravu novej
generácie odborníkov, myslia si zástupcovia
združenia. Odborníci vychovávaní vo výskumnom procese sú kľúčoví pre inovácie v
praxi a pre zamestnanosť v budúcnosti.
redakcia
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Plná Aula UK zažila DUEL Nicholsona a Janečka
Nezisková organizácia Manageria predstavila v utorok 12. marca 2013 v Aule Univerzity Komenského nový diskusný formát s názvom DUEL. Hlavnou témou bola korupcia. Hosťami moderátora
Pavla Demeša, ktorý s Manageriou dlhodobo spolupracuje, boli
investigatívny novinár a autor knihy Gorila - Tom Nicholson a český
miliardár, matematik a bojovník proti korupcii – Karel Janeček.

tovali volebný systém, informovanosť verejnosti aj osobnú zodpovednosť každého jednotlivca. „Treba vytvoriť a zadefinovať hodnoty,
ktoré môžeme spoločne zdieľať,“ zhrnul Nicholson. „Cieľom je nastaviť obnovu celej spoločnosti,“ doplnil ho Janeček, čím inšpiratívnych deväťdesiat minút ukončil.

Po krátkom inšpiratívnom videu, ktoré auditórium zoznámilo s činnosťou Managerie a hlavne vzdelávacím programom Manageria
Leadership Program (MLP), privítal približne dve stovky hostí, novinárov a študentov Stanislav Boledovič, spoluzakladateľ organizácie.
Vyzdvihol poslanie Managerie – vychovávať z mladých ľudí čestných lídrov s morálnymi hodnotami a vyzval študentov hlásiť sa do
MLP, kde sa nábor tento rok uzavrie 2. apríla.
Moderátor Pavol Demeš uvoľneným spôsobom predstavil oboch
hostí a v niekoľkých minútach sa rozpútala debata o korupcii a snahe o jej úplné odstránenie. „Bez odvahy a bez rizika to nepôjde,“
vyhlásil Tom Nicholson a dodal, že svoje rozhodnutie pustiť sa do
boja so skazeným systémom nikdy neoľutoval. „Ľudia si mysleli, že
som naivný, ale postupne začali chápať, že ide o dôležitú vec,“ pridal sa k nemu Karel Janeček.
Obaja hostia majú niekoľko plánov ako v „protikorupčníctve“
pokračovať. Tom Nicholson sa vydáva na debatné turné po slovenských gymnáziách, na ktorom by podľa jeho slov časom mohla
participovať aj Manageria. Karel Janeček bude pokračovať v práci
v Nadačnom fonde proti korupcii, ktorý v Česku založil.
Moderátor Pavol Demeš poskytol dostatočne štedrý priestor aj
otázkam publika, ktoré boli dôkazom toho, že korupcia trápi rovnako mladšiu aj staršiu generáciu. Diváci s hosťami v krátkosti predisku-

študentka FiF UK

Dominika Pišťanská,

Foto: Daniel Bernát

Plánovanie osobného rozvoja doktorandov
V dňoch 19. a 20. marca 2013 sa na
Univerzite Komenského v Bratislave konalo
úvodné stretnutie k projektu „Empowering
Doctoral Candidates through Personal Development Planning“.
Projekt sa organizuje v rámci schémy projektov agentúry SAIA (spolupráca Rakúsko
- Slovensko). Zúčastňujú sa na ňom
zástupcovia Univerzity Komenského v
Bratislave, University of Vienna a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Cieľom projektu je prispieť k optimalizácii priebehu doktorandského štúdia
s primárnym sústredením sa na študenta a jeho rozvoj.
Ak sa v nedávnej minulosti pozornosť venovala dizertačnej práci či
publikáciám, dnes mladý nezávislý
výskumník získava počas štúdia a výskumnej práce početné zručnosti a
kompetencie. Tieto sú najväčšou devízou dnešných absolventov doktorandského štúdia. Do centra pozornosti vo
vzdelávaní sa tak dostáva Personal
Development Planning (Plánovanie
osobného rozvoja).
Viaceré inštitúcie, vrátane The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA, Veľká Británia), pripravili príslušné návody aj pre túto oblasť.

V priebehu jedného roka sa na príprave v
uvedenej oblasti zúčastní 6 doktorandov z
každej univerzity. Doktorandi získajú postupne vedomosti a zručnosti v oblasti podpory
holistického prístupu k vedecko-výskumnej
činnosti, ako aj v rozvoji osobného a profesionálneho rozvoja pre ich budúcu profesionálnu kariéru. Za UK sa na projekte zúčast-

ňujú prorektor UK pre vedecko-výskumnú
činnosť a doktorandské štúdium prof. MUDr.
Dušan Meško, PhD., a PhDr. Adriana Csolleyová, vedúca Oddelenia vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia RUK.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.,
prorektor UK
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Minister školstva ocenil
dvoch pedagógov UK
Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si v pondelok 25. marca 2013 prevzali pedagógovia z celého
Slovenska pri príležitosti Dňa učiteľov medaily a ďakovné listy sv. Gorazda. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch historickej budovy
NR SR na Župnom námestí v Bratislave. V zozname 81 ocenených
sú aj dvaja zástupcovia Univerzity Komenského v Bratislave - PhDr.
Vladimír Burčík, PhD., z Filozofickej fakulty UK (FiF UK) a prof. RNDr.
Ján Pišút, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI
UK).
Doktor Vladimír Burčík z Katedry psychológie FiF UK získal veľkú
medailu za dlhodobé aktívne lektorské pôsobenie v oblasti personálneho rozvoja, podpory propagácie slovenského jazyka a kultúry a
celoživotného vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí.
Profesor Ján Pišút z FMFI UK bol ocenený veľkou medailou za celoživotnú pedagogickú činnosť a významný prínos v oblasti rozvoja
výučby fyziky na Slovensku.
Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda - veľká medaila, malá medaila a ďakovný list - sú najvyšším
stupňom ocenenia v
rezorte a tradujú sa od
roku 1997. Udeľujú ho
ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov
pedagógom, školským
pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach
spoločenského života,
ktorí vykonali záslužnú
prácu pre školy a žiakov.
AK

Zdroj foto: MŠVVaŠ SR

Redaktori Bratislavských
lekárskych listov u ministra
kultúry
Dňa 25. marca 2013 prijal minister kultúry SR Marek Maďarič
zástupcov redakcie Bratislavských lekárskych listov (Bratislava Medical Journal) – šéfredaktora časopisu prof. MUDr. Ivana Hulína,
DrSc., redaktorku časopisu PhDr. Helenu Bernadičovú a tajomníčku
redakcie Ruženu Surovčiakovú na neformálnom stretnutí.
Prof. Hulín odovzdal ministrovi
kultúry SR „Listinu osvedčujúcu,
že v zmysle Deklarácie Národnej
rady Slovenskej republiky sú Bratislavské lekárske listy kultúrnym
a vedeckým dedičstvom Slovenskej republiky“ na znak vďaky,
ktorú pán minister nášmu časopisu
vyjadril svojou priazňou. Súčasne
mu odovzdal 90 ročníkov tohto
impaktovaného vedeckého časopisu v digitálnej forme. V príjemnej atmosfére sme pohovorili o súčasnej situácii aj perspektívach
nášho časopisu. Najmä o význame intelektuálnej činnosti v premenách súčasného sveta.
Bratislava Medical Journal je medzinárodný impaktovaný časopis, ktorý vydáva Univerzita Komenského od akademického roka
1922/1923 doteraz, nepretržite. Časopis zachytáva nielen rozvoj
medicíny, ale aj rozvoj biologicko-lekárskych vied na Slovensku. Pri
súčasných komparáciách v celej Európe časopis osvedčuje nielen
našu históriu, ale aj vysokú úroveň medicíny a vedeckého bádania
v oblasti prírodných vied. Je to výnimočnosť, ktorá sa s pribúdajúcim časom bude zvýrazňovať. Nie na poslednom mieste je oporou nášho prirodzeného a želateľného svedomia alebo skromnej
hrdosti.
H. Bernadičová, redaktorka BLL

Na Slovenku roka 2013 sú nominované aj tri dámy z UK
veda a výskum, biznis a manažment, šport
a charita.
Záštitu nad podujatím prevzala už po piaty raz prvá dáma SR Silvia Gašparovičová.
O víťazkách môžete rozhodnúť aj Vy
hlasovaním na portáli www.zenskyweb.sk/
slovenka-roka do 16. mája 2013.
LM
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.

V kategórii vzdelávanie a podpora mla-

dých talentov sú nominované fyzička profesorka Anna Zuzana Dubničková z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK a dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických
vied UK profesorka Silvia Miháliková. V oblasti zdravotníctva ašpiruje prodekanka Lekárskej fakulty UK docentka Eliška Kubíková.
Slovenky zabojujú ešte v kategóriách
umenie a kultúra, médiá a komunikácia,
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Tradičnú anketu o titul Slovenka roka už
piaty raz vyhlásil týždenník Slovenka v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska
(RTVS) a Slovenským národným divadlom.
Tento rok sa bude o titul uchádzať 26 slovenských žien v ôsmich kategóriách, vrátane
troch z Univerzity Komenského v Bratislave.
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ADAM z dielne Univerzity Komenského ochráni Zem
ADAM je unikátny systém štyroch ďalekohľadov, ktoré sú schopné preskúmať celú
viditeľnú oblohu z jedného miesta trikrát
počas noci a odhaliť objekty z vesmíru, ako
sú napríklad asteroidy a kométy potenciálne
nebezpečné pre Zem. Koncept tohto systému
vytvorili odborníci z Univerzity Komenského
v Bratislave (UK).
Otcom idey systému ADAM (Automatic Detection of
Asteroids and Meteoroids – Automatický
systém na detekciu
asteroidov a meteoridov) je RNDr.
Juraj Tóth, PhD., z
Katedry astronómie,
fyziky Zeme a meteorológie
Fakulty
matematiky, fyziky a
informatiky UK (FMFI
UK). Výskum ďalej
rozvíjal jeho študent
a dnes už aj kolega na katedre RNDr. Peter
Vereš, PhD. Systém ADAM bude po skonštruovaní schopný skenovať oblohu počas noci
a takmer v reálnom čase vyhodnotí, čo sa
deje na oblohe. Okrem zdanlivo statických
hviezd, ktorých bude systém za rok schopný
detegovať 200 - 300 miliónov, sa sústredí
predovšetkým na udalosti a netypické objekty: pohybujúce sa objekty (asteroidy a
kométy), statické objekty meniace jasnosť
(premenné hviezdy, novy, supernovy, planéty mimo slnečnej sústavy prechádzajúce
popred ich materské hviezdy) a kozmický
odpad na obežnej dráhe Zeme ohrozujúci
astronautov a umelé družice.
„Systém odhaľujúci objekty z vesmíru má
potenciál prispieť k bezpečnosti našej krajiny a vzhľadom na jeho široký záber - aj k
ochrane takmer celej Zeme. Nejde o náhodu, ale o výsledok dlhodobého a dôkladného výskumu tímu vedcov,“ konštatuje rektor
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Základnou súčasťou systému je optika (v
súčasnosti optický systém ďalekohľadov s
najväčším pokrytím oblohy), CCD kamera s
veľkým monolitickým čipom a schopnosťou
eliminovať svetlo z príliš jasných objektov,
programy na automatické spracovanie snímok a identifikáciu objektov, dátové úložisko
a ovládanie ďalekohľadov.
Cieľom vedcov J. Tótha a P. Vereša z FMFI
UK je konštrukcia takmer automatického systému, ktorý bude nezávisle skenovať oblohu
a v prípade detekcie cieľového objektu dokáže okamžite posielať pozorovateľom na
celom svete správu o objave. Prístroj má byť
vyvinutý ako prototyp na observatóriu Univerzity Komenského v Modre, ktoré posky-

tuje existujúcu infraštruktúru, odborníkov, a
predovšetkým - väčší ďalekohľad, ktorý bude
v prípade objavov ako prvý na svete tieto
objavy potvrdzovať. Po úspešnej implementácii a objavoch by sa mali rovnaké systémy
postaviť aj na iných vhodných miestach na
svete – napríklad na Kanárskych ostrovoch,
Havajských ostrovoch, Čile a Austrálii. Pri
projekte ADAM budú výskumníci UK aktívne
spolupracovať s University of Hawaii.

Prečo ADAM?
1. Nízke finančné náklady.
2. ADAM je zameraný na monitorovanie celej oblohy oproti malému
zornému poľu iných systémov.
3. Neobjavovať objavené. Výskumníci UK budú používať čo najviac existujúcich metód, postupov, technológií, programov a dostupných know-how zdrojov.
Základom je stavať na odskúšaných technológiách, skúsenosti a vyhnúť sa časovo
a finančne náročnému vývoju, aby mohol
ADAM fungovať čo najskôr.
4. Využitie existujúcej infraštruktúry a kompaktného tímu. Prototyp bude vyvinutý a prevádzkovaný na existujúcom observatóriu bez nutnosti intenzívnej
výstavby objektov a infraštruktúry. ADAM
bude vyvíjaný, postavený a ovládaný malým a kompaktným tímom skúsených vedcov
v porovnaní s rozsiahlymi - od niekoľko desiatok až po stočlenné vedecké tímy, ktoré
vyvíjali veľké prehliadkové ďalekohľady.
5. Zameraný na asteroidy. Prehliadky oblohy existujúcimi ďalekohľadmi
majú väčšinou všeobecné zameranie a iba
časť ich času je venovaná objavovaniu asteroidov. ADAM bude optimalizovaný na
objavovanie blízkozemských asteroidov.

Porovnanie s inými
systémami vo svete

Hoci existuje viacero ďalekohľadov,
ktorých cieľom je hľadanie pre Zem nebezpečných asteroidov, žiaden z nich nie
je schopný preskúmať za noc celú oblohu.
Oproti systému ADAM vidia omnoho slab-

šie a vzdialenejšie objekty, no pre ich malé
zorné pole im unikajú rýchlo sa pohybujúce
a malé asteroidy podobné tomu, ktorý explodoval v atmosfére 15. februára 2013 pri
Čeľjabinsku. Navyše všetky ostatné projekty
sú oveľa finančne náročnejšie ako ADAM,
často sa venujú aj iným objektom ako asteroidom, ich vývoj trvá až do 10 rokov.
ADAM má využívať existujúce technológie a
postupy, ktoré sa osvedčili pri predchádzajúcich a existujúcich ďalekohľadoch.

Ako by sa ničili
potenciálne nebezpečné
telesá

Momentálne Zemi hrozí najväčšie nebezpečenstvo od objektov, ktoré nie sú zatiaľ
objavené. Keby sa objavilo veľké teleso,
ktoré by mierilo priamo na Zem, a mali by
sme niekoľko rokov až desaťročí na činnosť,
pozorovania by hrali roky dôležitú úlohu,
aby sme vedeli, kedy a kam poslať kozmickú
misiu na odklonenie alebo zničenie hrozby.
V prípade dostatočného času pred zrážkou
sa v súčasnosti uprednostňujú nedeštruktívne
metódy, ktoré využívajú zmenu dráhy asteroidu.
Medzi preferované patrí takzvaný gravitačný traktor alebo zafarbenie asteroidu.
Hmotná sonda obiehajúca okolo asteroidu
by zmenila ťažisko systému a malá zmena
v hybnosti dlho pred zrážkou by znamenala veľkú zmenu v polohe v čase teoretickej
zrážky. Podobne by sa mohla pevne na
povrch asteroidu pripevniť sonda, ktorá by
dlhodobo aktivovaným iónovým pohonom
posúvala asteroid. Zmena farby polovice povrchu asteroidu by stačila na to, aby
slnečné žiarenie pomaly odtláčalo objekt z
kolíznej dráhy.
Zmena dráhy sa dá docieliť aj vysokorýchlostným nárazom kozmickej sondy.
V prípade, keby ostávalo do zrážky málo
času, sa uvažuje nad použitím nukleárnych
zbraní.
redakcia
Mapa dopadu asteroidov na Zem. Zdroj: UK
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Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry 2013
Tohtoročná TyFaVKa sa konala na pôde
Farmaceutickej fakulty UK v dňoch 18. – 21.
marca. V priestoroch pred aulou mali svoje
miesto zástupcovia zúčastnených partnerov,
s ktorými sa mohli študenti osobne porozprávať, či vyskúšať si simulovaný pracovný pohovor pri káve s HR manažérom. Prvýkrát mali
celú organizáciu na starosti študenti, konkrétne Slovenský spolok študentov farmácie
(SSŠF). O otvorenie programu sa postaral
dekan doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

liekov a zdravotníckych pomôcok) „Stručne
o liekovej legislatíve“ bolo priblížiť študentom najnovšie a najkritickejšie legislatívne
zmeny: reexport liekov či nepeňažný príjem
a problémy s jeho zdaňovaním.
Originálnu firmu Sanofi zastupovala Ing.
Magdaléna Zacharová, ktorá potvrdila,
že na pohovoroch uprednostňujú vyštudovaných farmaceutov. Dodala tiež, že majú
pravdepodobne najviac profesijných trénin-

Otváracia prednáška bola venovaná
elektronickým knihám a ich mobilným aplikáciám. Poobede sa úplne po prvýkrát konal Clinical Skills Event, súťaž, v ktorej si tímy
štvrtákov a piatakov zmerali sily v znalostiach z klinickej farmakológie a toxikológie.
V prvej úlohe študenti zodpovedali kvízové
otázky, následne im boli predostreté dve
kazuistiky. Odborná porota na čele s prof.
RNDr. Magdalénou Kuželovou, CSc., rozhodla o víťazoch, ktorými boli tímy 1 kilometer, Drviči tabletiek a Dream Team.

Kariérne dni farmaceutov

Mgr. Tomáš Slechan, výkonný riaditeľ
siete lekární Dr.Max, svojou prezentáciou otvoril utorkový blok v čitárni. Hlavným cieľom
jeho prednášky bolo opísať kľúčové faktory,
ktoré je potrebné zohľadniť pri otvorení lekárne, a to ako efektívne riadiť jej chod. Farmaceutická firma GlaxoSmithKline ponúkla
v podaní Mgr. Ivana Chalupu a MUDr. Lucie
Hlavínkovej náhľad do palety zamestnaní,
ktoré môžu byť atraktívne, ako pre absolventov, tak aj pre farmaceutov s praxou. Priblížili
nám takisto ďalšie projekty, pod ktoré patria
,,Veselé zúbky“ či ,,Fond GSK“.
Ing. Ivana Zelinová, zastupujúci HR Manager siete lekární SUNPHARMA GROUP,
prezentovala základné informácie o stratégii firmy, ale aj „otvorený“ model lekárne,
ktorý im umožňuje osobnejší prístup a lepšiu
podporu predaja liekov. Zároveň upresnila,
koho spoločnosť hľadá na farmaceutickom
trhu práce.
Cieľom prezentácie Dr. Mgr. Jany Srníkovej (ADL – Asociácia dodávateľov

gov na celom svete.
Sieť lekární Dr.Max uviedla personálna
riaditeľka PharmDr. Martina Belišová. Zamerala sa na vzdelávací program – Akadémiu
Dr.Max, internetové vzdelávanie a taktiež
možnosť získavania kreditov z ich vzdelávacích podujatí v rámci celoživotného vzdelávania.
MUDr. Dionýz Košč, Sales Force Manager farmaceutickej firmy Gedeon Richter,
nám najpodrobnejšie popísal možný kariérny postup a odporučil nám, aby sme si
vybrali prácu, ktorá nás baví, pretože práve
v takej budeme úspešní.

Ako komunikovať
(nielen v lekárni)

Stredajší workshop „Ako správne komunikovať. Zdravie.“ viedla Ing. Nora Lauková,
konateľka spoločnosti F.A.M.E., s. r. o. Ako
povedala pani Lauková, až 93 % z celkovej komunikácie tvorí práve neverbálna
a keď sa naučíte komunikovať
správne, naučíte sa zvládať
veľmi veľa životných situácií.
Poobedňajší program otvoril
PharmDr. Štefan Krchňák, viceprezident PGEU (The Pharmaceutical Group of the Europenian Union), európskej
obdoby SLEKu. Predstavil aktivity PGEU, ale aj to, aké sú
nové trendy v legislatíve, ktorá sa pripravuje na európskej
úrovni. To, s čím sa bežne farmaceuti stretávajú za tárou,

nám prišli priblížiť magistri pracujúci v lekárni Dr.Max. Väčšina času bola venovaná
konkrétnym prípadom, ktoré boli obohatené
o skúsenosti prednášajúcich. Blok stredajšieho odborného programu zakončila MUDr.
Andrea Čulmanová, ktorá priblížila chrípku
a jej mikrobiologické parametre, zároveň
prezentovala, v čom spočívajú výhody plošného očkovania. Súbežne s popoludňajším
programom sa konal aj 45. ročník Študentskej vedeckej konferencie. Stredajší rozvrh TyFaVKy zakončil
v poradí druhý Teambuilding farmaceutov
v lodenici UK. V ponuke bolo člnkovanie
na ramene Dunaja
či súťaž v streľbe na
terč. Sponzormi boli:
pivovar Steiger a sieť
lekární Dr.Max.
Štvrtkový program
sa niesol v duchu Patient
Counselling
Event, teda tradičných Majstrovstiev v lekárenskej komunikácii. Úloh pacientov sa aj tento rok zhostili
študenti herectva. Odborná porota pozostávajúca z Ing. Nory Laukovej a zástupcov
z KORF FaF UK rozhodla, že súťažiaci sa
držali výborne, pričom prvé miesto si zaslúžene odniesol Michal Chovan, nasledovala
Dorota Distlerová a Katarína Hanáková.
Absolútny záver TyFaVKy patril zaujímavej prednáške Vakcíny – marketingový ťah
alebo budúcnosť medicíny? v podaní MUDr.
Petra Šeba z GlaxoSmithKline. Študenti našej fakulty ukázali úprimný záujem nielen
počtom zúčastnených, ale aj cieľavedomými
otázkami, ktoré priblížili celkovú problematiku. Počas celého týždňa si bolo možné zakúpiť umelecké predmety pripravené deťmi
s autizmom z centra ANDREAS.
Ďakujeme Farmaceutickej fakulte UK,
SLEK (Slovenská lekárnická komora), PGEU,
ADL – špeciálne Dr. Mgr. Jane Srníkovej a,
samozrejme, Ing. Dr. Nore Laukovej za ich
aktívnu účasť, partnerom KDF, menovite: sieť
lekární Dr.Max, GlaxoSmithKline, Sanofi,
SUNPHARMA, Gedeon Richter a zástupcom z Českej republiky Benu. V neposlednom rade Márii Rexovej, prezidentke SSŠF
2012/2013.
Peter Šišovský, Mária Rexová,
Dorota Distlerová,
Jana Kakalejčíková,
Michaela Barkociová, Filip Dikant,
študenti FaF UK
Foto: Ján Štrba
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Týždeň slovenských knižníc na Univerzite Komenského
Tento rok sa v týždni 18. – 24. marca
uskutočnil už 14. ročník podujatia Týždeň
slovenských knižníc, ktoré má za cieľ pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a
vzdelávacie inštitúcie. Znova sa doň zapojili
aj knižnice Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktoré pripravili pre svojich čitateľov
zaujímavé prekvapenia. Ústredným mottom
bolo „Knižnice pre všetkých“.
Akademická knižnica UK a fakultné knižnice UK ponúkli svojim používateľom bezplatný prístup do unikátnej kolekcie elektronických kníh z produkcie EBSCO Publishing
„eBook Academic Subscription Collection“.
Táto kolekcia obsahuje viac ako 112-tisíc
titulov zo širokého spektra vedných odborov – od humanitných, cez ekonomické až
po technické. Bezplatný prístup bol pre UK
aktívny až 45 dní.
Knižnice UK pripravili pre svojich čitateľov do konca marca aj voľný prístup do
databázy záverečných a dizertačných prác
z amerických a kanadských univerzít (databáza ProQuest Dissertation and Theses).
Okrem toho všetci zábudlivci mohli využiť
knižnú amnestiu – jedinečnú príležitosť v
roku bez sankčných poplatkov vrátiť výpožičky, ktoré sú po lehote.

ratúry výstavku prírastkov nových kníh z oblasti sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky,
psychológie. Pracovníci knižnice pripravili
aj výber tvorby Dominika Tatarku, ktorého
100. výročie narodenia by sme si pripomenuli v tomto roku, ako aj výber z tvorby Ivana
Kraska, od smrti ktorého uplynulo 55 rokov.
V študovni si bolo možné pozrieť aj duplicitné časopisy, ktoré si záujemcovia mohli
zobrať domov.

Predajná výstava aj krst
knihy

Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty
UK usporiadala podujatie venované najmä
mladšej generácii, ktorá žije už väčšinou

Výber z tvorby
slovenských spisovateľov

ruka v ruke s internetom a výdobytkami
výpočtovej techniky. Práve pre nich bola
pripravená prezentácia Elektronické knihy a ich mobilné aplikácie. Vydavateľstvo
Osveta v Martine dostalo priestor na predajnú výstavu kníh.
Do života bola uvedená zaujímavá
a pútavá učebnica autoriek doc. RNDr. Daniely Košťálovej, CSc., PharmDr. Silvie Fialovej, PhD., a Ing. Lucie Račkovej, PhD., pod
názvom Fytoterapia v súčasnej medicíne.
Kniha oboznamuje s vlastnosťami obsahových látok 167 liečivých rastlín a ich účinkami, ale orientuje aj v ponuke početných výživových doplnkov, nutraceutík a produktov
s liečivými účinkami. Krstnými otcami publikácie sa stali dekan FaF UK doc. PharmDr.
Pavel Mučaji, PhD., a riaditeľ vydavateľstva
Osveta Ing. Martin Farkaš.
redakcia

Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK pripravila v študovni odbornej lite-

Úspešná spolupráca katedry farmaceutickej chémie
s farmaceutickým priemyslom
Výskumná
skupina prof. Ing.
Milana Remka,
DrSc., sa už viac
ako desaťročie
venuje projektovaniu, výskumu
a vývoju nových
sulfónamidových
inhibítorov karboanhydrázy (CA). Inhibícia karboanhydrázy v ciliárnych výbežkoch oka znižuje
sekréciu komorového moku. Výsledkom je
zníženie vnútroočného tlaku.
Skutočnosť, že sulfónamidy sú účinnými
špecifickými inhibítormi karboanhydrázy je
známa už od roku 1940. Odvtedy sa syntetizovalo niekoľko tisíc rôznych aromatických
a heterocyklických sulfónamidov a otestovala sa ich inhibičná aktivita. Do klinickej
praxe sa ako antiglaukomatiká zaviedli he-

teroaromatické sulfónamidy acetazolamid,
dorzolamid a brinzolamid. Využijúc tieto
poznatky prof. Remko vo svojich vedeckých
prácach formuloval základné vzťahy medzi
štruktúrou a aktivitou substituovaných sulfónamidov, ktoré následne využil v racionálnom projektovaní nových vysoko účinných
aromatických sulfónamidov – inhibítorov
karboanhydrázy.
Výskumná skupina prof. Remka syntetizovala a in vitro otestovala približne 50 nových aromatických sulfónamidov. Výsledkom
výskumu bol objav troch nanomolárnych inhibítorov izoenzýmov hCAI, hCAII, hCAIV
a hCAXII, ktoré vykazovali vysokú preferenciu voči izoenzýmom hCAII a hCAIV,
dôležitých izoenzýmov zodpovedných za
tvorbu komorového moku v oku. Nasledujúce in vivo testy na králikoch rodu Chinchilla
ukázali, že novoobjavené aromatické sulfónamidy výrazne znižujú vnútroočný tlak, čo

ich predurčuje ako kandidátov na ďalšie klinické skúšanie.
Na čiastkových výskumných prácach sa
zúčastňovali doktorandi (PharmDr. Vladimír Garaj, PhD., PharmDr. Július Šille, PhD.)
a rigorozanti prof. Remka. Časť výskumu
sa uskutočnila v spolupráci s domácimi aj
zahraničnými vedeckými pracoviskami.
Zvlášť vysoko oceňujeme spoluprácu s farmaceutickou spoločnosťou Unimed Pharma
Bratislava, ktorá významnou mierou podporovala tento výskum. Výsledkom spolupráce
s Unimed Pharma sú aj udelené patenty patentovej prihlášky „Substituované sulfónamidy, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie“ v USA
a ďalších štátoch sveta.
doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.,
vedúca KFCH FaF UK
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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
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Aronnax Apnea Cup 2013
Pod týmto názvom organizovala Katedra
športov v prírode a plávania FTVŠ UK a klub
Aronnax plavecké preteky 10-členných družstiev, štafiet v plutvovom plávaní pod vodou,
ktoré sa konali 19. 1. 2013. Družstvo tvorilo maximálne 10 potápačov. Súťažilo sa v
kategóriách: masters (nebojácni plavci nad
40 rokov), profesionáli BIFIN (s dvoma plutvami), profesionáli MONO (s monoplutvou),
amatéri (potápači, ktorí nespadali ani do
jednej z predchádzajúcich kategórií).
Súťažilo sa klasickým štafetovým spôsobom, pričom najkratšia odplávaná vzdialenosť každého člena štafety bolo najmenej
25 metrov. Poradie či striedanie plavcov-potápačov, ako aj dĺžka preplávaných úsekov boli na rozhodnutí trénerov, vedúcich
družstiev či pretekárov samotných. Víťazné
družstvo muselo preplávať čo najdlhší úsek
v čase 60 minút.
Účasť na 6. ročníku súťaže do značnej

miery poznamenalo počasie. Príval snehovej pokrývky sa podpísal pod skutočnosť,
že z pôvodne prihlásených 18-tich družstiev
nakoniec plávalo v štyroch kategóriách len
9 tímov (celkom 86 pretekárov). Jednou z
noviniek ročníka 2013 bola nová amatérska
kategória – ladies. Prvou lastovičkou bolo
dievčenské družstvo z Aronnaxu. Aj keď ich
bolo nakoniec len 6, držali sa statočne a v
prvej rozplavbe súťaže odplávali za hodinu
4 875 metrov.
Zaujímavý moment sme zaznamenali v
amatérskom družstve Michelinovcov. V jednom tíme sa zišli až tri generácie: dedo –
otec – dvaja vnuci. Pekné, a to odplávali 5
700 metrov a finišovali na 3. mieste.
O úspech podujatia sa okrem samotných
športovcov zaslúžili najmä personál plavárne a vedenie FTVŠ UK, rozhodcovský zbor
zložený z dobrovoľných členov klubu Aronnax, technická čata a Vodník (DJ, ozvučnenie, časomiera...).

V kategórii profesionáli BIFIN zvíťazilo
družstvo „FTVŠ UK Bratislava“ (6 750 m),
v kategórii profesionáli MONO bol najlepší
„Delfín Žilina“ (8 500 m) a „Nautilus Bratislava“ (6 500 m) vyhrali v kategórii masters.
PaedDr. Igor Baran, PhD.,
FTVŠ UK, riaditeľ pretekov

6. reprezentačný ples FTVŠ UK
Organizácia reprezentačných plesov na
FTVŠ UK pomaly naberá tradíciu. Veď od prvého plesu – Ples telocvikárov a športovcov,
ktorý sa uskutočnil v roku 2004 pri príležitosti otvorenia Roku športu v Kongresovom centre Technopolu, uplynulo takmer desaťročie.
Po krátkej pauze sa fakulta rozhodla usporiadať 1. reprezentačný ples FTVŠ UK v roku
2008 v PKO. Prvé štyri plesy boli organizované v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, ale vzhľadom na to, že SOV
túto akciu príliš nepodporoval a jeho príspevok k organizácii bol menej ako symbolický,
rozhodli sme sa prevziať celú organizáciu
na fakulte. Po skromných začiatkoch s 200
účastníkmi sme sa prepracovali až na 650
osôb na 5. aj 6. reprezentačnom plese.
V programe, ktorý s Vysokoškolským športovým klubom FTVŠ UK Lafranconi pripravil

náš učiteľ Mgr. Peter Olej, sa bolo opäť na
čo pozerať – striedali sa tanec, akrobacia
so športovým majstrovstvom a vysokým
umeleckým zážitkom. V programe vystúpili
tanečníci M. Chren a K. Štumpfová, svetelná šou Pyroterra, Lord of Magic a folklórny
súbor Gymnik. O pohodu návštevníkov sa
starali nielen hostesky z VŠK a organizátori
plesu (Olej, Lednický, Matoušek, Čaplová,
Štefániková), ale aj gastrofirma GastTom.
Ako na všetkých predošlých, aj na tomto
plese sa v tombole hralo o hodnotné a zaujímavé ceny. Ďakujeme všetkým podporovateľom za pomoc.
Sme radi, že aj na tomto plese sa potvrdil
trend z predchádzajúcich rokov – študenti fakulty ho „prijali za svoj“ a tvorili takmer polovicu účastníkov. Vďaka ich účasti a mladíckemu elánu sa ples FTVŠ UK stal podujatím, na

ktoré sa oplatí chodiť. Medzi cenami, ktoré
sme rozdali, bola aj cena pre návštevníka
s trvalým bydliskom najďalej od Bratislavy.
Východniarov najskôr tromfol návštevník zo
Sofie a jeho – nečakane – obyvateľ New
Yorku! Tortu, ktorú dostal, si určite zaslúžil.
Anton Lednický, FTVŠ UK

KARIKATÚRA

Anton Lednický, FTVŠ UK
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Diagnostické centrum profesora Hamara
Vedeckovýskumné aktivity na Fakulte
telesnej výchovy a športu UK sa v minulosti
realizovali v rámci viacerých pracovísk, počnúc Kabinetom telesnej výchovy a mládeže
v roku 1965 až po Ústav vied o športe. Po
jeho zániku v roku 2005 rezonovala potreba opätovnej podpory vedeckovýskumnej
činnosti na fakulte. Dekan prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., prišiel s myšlienkou
vytvorenia Diagnostického centra športu. Výsledkom jeho iniciatívy a úsilia sú zrekonštruované priestory v budove fakulty, ktoré boli
poskytnuté na jeho zriadenie. Centrum je
pomenované po prof. MUDr. Dušanovi Hamarovi, PhD., za jeho celoživotný prínos vo
vývoji zariadení na posudzovanie a rozvoj
trénovanosti športovcov i bežnej populácie a
za zavedenie „diagnostiky trénovanosti“ ako
povinne voliteľného predmetu na FTVŠ UK.
Dňa 21. 3. 2013 sa v aule profesora Stráňaia konalo slávnostné otvorenie
Diagnostického centra profesora Hamara
(DCpH). Dekan fakulty prof. Holienka privítal členov Vedeckej rady FTVŠ UK, ako aj
prítomných hostí z radov akademickej obce
i športového hnutia. Boli medzi nimi napr.
prorektor UK prof. MUDr. Dušan Meško,
PhD., generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Ladislav
Čambal a riaditeľ Národného športového
centra Mgr. Boris Čavajda. Nasledovala
prezentácia doc. Zemkovej o plánovaných
aktivitách diagnostického centra, predstavenie osobnosti profesora Hamara ako
reprezentačného športovca, medzinárodne uznávaného odborníka, vedca, učiteľa
a inventora, ktorý vyvinul viacero diagnostických zariadení umiestnených v DCpH. Tieto
zariadenia, ako aj priestory centra si mali
záujemcovia možnosť pozrieť a získať tak
predstavu o možnostiach diagnostiky širokej
plejády funkčných a motorických schopností.
Hlavným cieľom Diagnostického centra
profesora Hamara je podpora vedeckovýs-

Na otvorení centra sa zúčastnili aj (zľava:) dekan FTVŠ UK
Miroslav Holienka, profesor Dušan Hamar, prorektor UK Dušan
Meško a generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a
mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ladislav
Čambal.

kumných aktivít v oblasti vied o športe a ich
prepojenie s praxou. Vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikácia do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny môže prispieť nielen k zvýšeniu
výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti
bežnej populácie, ale aj zviditeľniť vedy o
športe v očiach verejnosti. Pracovníci fakulty
disponujú dlhoročnými skúsenosťami v oblasti posudzovania funkčných schopností
nielen športovcov, ale aj bežnej populácie
a pacientov so zhoršenou telesnou zdatnosťou, ako aj odbornou interpretáciou výsledkov funkčných testov s ohľadom na potreby
praxe. Snahou DCpH je ďalší vývoj moderných diagnostických zariadení a metód
a ich uplatňovanie pri posudzovaní úrovne
trénovanosti a riadení športového tréningu.
Jednou z možností, ako toto dosiahnuť, je
účasť na riešení domácich a medzinárodných projektov. Veríme, že úspešnou prezentáciou výsledkov práce sa Diagnostické
centrum profesora Hamara pri FTVŠ UK stane
uznávaným doma i v zahraničí.
Diagnostické
centrum profesora Hamara
pozostáva zo siedmich
laboratórií: biochemické,
dynamometrické, funkčné, somatometrické, senzomotorické, vývojové
a analýzy herného výkonu. V nich sa budú uskutočňovať
laboratórne
funkčné testy doplnené
o biochemické a antropometrické vyšetrenia.
DCpH bude poskytovať

komplexnú diagnostiku (kombinácie testov
pre posudzovanie vybraných motorických
schopností, testové batérie podľa druhu
športovej špecializácie, špecifické testy pre
vybrané skupiny jedincov rôzneho veku a
výkonnosti, návrhy testových batérií podľa
požiadaviek športovej praxe). Výnimočnou
črtou DCpH bude testovanie zohľadňujúce
špecifické podmienky jednotlivých športov.
Motorické schopnosti bude možné posudzovať aj na športoviskách s využitím prenosných diagnostických zariadení. Nezabúda
sa ani na posudzovanie telesnej zdatnosti
bežnej populácie, jedincov po poraneniach
a vybraných skupín pacientov (v spolupráci
s Lekárskou fakultou UK a Slovenskou akadémiou vied).
doc. Erika Zemková, PhD.,
zástupkyňa riaditeľa DCpH
Foto: Anton Lednický

Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., je profesorom na Katedre športovej kinantropológie FTVŠ UK. Je absolventom Lekárskej fakulty UK. V roku 1980 získal atestáciu
z vnútorného lekárstva a v roku 1985 z telovýchovného lekárstva. Titul CSc. v odbore
telovýchovné lekárstvo získal v roku 1985. V roku 1992 sa stal docentom a od roku
2000 je profesorom.
Oblasť jeho profesionálnych záujmov zahŕňa funkčnú diagnostiku, osobitne vývoj počítačom riadených systémov na hodnotenie funkčného stavu a trénovanosti tak športovcov, ako aj pacientov (napr. izokinetický ergometer, veslársky a pádlovací izokinetický
ergometer, bežiaci pás s monitorovaním vertikálnych reakčných síl, gravitačný dynamometer, stabilografický systém na posudzovanie rovnováhy a iné). Okrem toho sa venuje
problematike silového tréningu pre výkon a zdravie a kinetike kardiorespiračných parametrov pri rôznych formách zaťaženia.
Prof. Hamar publikoval viac ako 180 článkov a knižných kapitol v angličtine, nemčine,
španielčine, slovenčine a češtine. Bol pozvaný prednášať na medzinárodných konferenciách vo viac ako 40 krajinách sveta. Získal cenu za najlepší príspevok na 9. Európskom
kongrese telovýchovného lekárstva v roku 1988 v Barcelone a Medailu Ludwiga Prokopa za prínos pre funkčnú diagnostiku v telovýchovnom lekárstve (1995). Je bývalým
predsedom Vedeckej komisie Medzinárodnej federácie telovýchovného lekárstva (2002
– 2010), bývalým členom Výkonného výboru Medzinárodnej federácie telovýchovného
lekárstva (1994 – 2002) a podpredsedom Lekárskej komisie Medzinárodnej federácie
univerzitného športu (od 2001).
Od mladosti je aktívnym športovcom – najskôr ako reprezentant bývalej ČSSR v atletike, neskôr ako bežec, lyžiar, cyklista, tenista a golfista.
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Spolupráca fakulty a
Norwegian School of
Sport Sciences v Osle

Mobilita
v starobe
Jedným z projektov, ktoré sa aktuálne
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK
v Bratislave v súčasnej dobe realizujú, je
aj medzinárodná klinická štúdia „Mobilita v starobe“. Projekt je financovaný z
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) z Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko.
Rakúskymi partnermi sú Ludwig Boltzmann Institut a Medizinische Universität
Wien.
Vedecký tím pod vedením prof. MUDr.
Dušana Hamara, PhD. – Ján Cvečka
PhD., Milan Sedliak, PhD., a PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD., skúma
možnosti zlepšenia mobility a fyzickej
sebestačnosti seniorov nad 65 rokov.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie
komplexného programu pre diagnostiku a efektívny rozvoj senzomotorických
schopností v tejto vekovej kategórii.
Pre seniorov nad 65 rokov sú charakteristické involučné zmeny v organizme,
ktoré sa okrem iného prejavujú znižovaním motorických schopností často až na
úroveň, ktorá výrazne sťažuje vykonávanie bežných, každodenných činností,
ako je napríklad nastupovanie do dopravných prostriedkov alebo jednoduché
vstávanie zo stoličky alebo postele. Výskumom sa tiež zistilo, že zhruba tridsať
percent 65-ročných a päťdesiat percent
80-ročných spadne aspoň raz do roka,
pričom 5 % až 10 % takýchto pádov sa
končí zlomeninou. Je dokázané, že cielený fyzický tréning je veľmi účinným prostriedkom nielen zníženia rizika pádov,
ale aj oddialenia rapídneho znižovania
svalovej sily a straty svalovej hmoty.
Špecifickým zámerom projektu Mobilita v starobe je porovnať dva inovatívne
prístupy tréningu svalovej sily dolných
končatín – posilňovanie na počítačom

riadenom tréningovom zariadení leg-pressového typu, ktoré umožňuje sériovú stimuláciu strečingového reflexu priamo pri
silovom cvičení s nepriamou elektrostimuláciou svalov stehna, ktorá naopak nevyžaduje žiadne vôľové úsilie cvičenca. Leg-pressové zariadenie bolo vyvinuté na
FTVŠ UK v Bratislave pod vedením profesora Dušana Hamara. Elektrostimulačné
zariadenie je produktom Medizinische
Universität Wien, navrhnutým a vyrobeným špeciálne pre tento projekt.
Odborníci z FTVŠ UK tak chcú prispieť k zlepšeniu celkovej kvality života
v seniorskom veku. Z tohto dôvodu, ale
aj z hľadiska potreby náboru probandov
sa v rámci projektu realizovali viaceré
mediálne výstupy ako tlačová správa
UK, ktorú prevzali viaceré elektronické aj
printové médiá.
Predbežné výsledky poukazujú na to,
že účinok silového cvičenia na leg-presse, je porovnateľný s nepriamou elektrostimuláciou svalov stehna. V oboch
tréningových skupinách sa zaznamenal
približne 9-percentný nárast svalovej sily
dolných končatín za osem týždňov tréningu. Čo je však dôležité, oba tréningové
prístupy zlepšili štatisticky významne výkonnosť v takzvaných funkčných testoch,
ako je opakované vstávanie zo stoličky
na čas alebo rýchla chôdza na 10 metrov. Leg-pressový tréning sa ukázal ako
prospešnejší len v jednom meranom parametri, a tou bola statická rovnováha
v stoji. Aj na základe týchto pozitívnych
výstupov schválila EK predĺženie projektu Mobilita v starobe v zmysle rozšírenia
klinickej štúdie o skupinu seniorských onkologických pacientov.
Za riešiteľský kolektív:
Mgr. Ján Cvečka, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK už
niekoľko rokov realizuje projekty základného i
aplikovaného výskumu v spolupráci so špecializovanou univerzitou Norwegian School of Sport
Sciences v nórskom Osle. Nórska inštitúcia je
poverenou inštitúciou pre výskum a vzdelávanie
v oblasti vied o športe v Nórskom kráľovstve
a je celosvetovo považovaná za príkladný vzor
prepojenia spolupráce akademického sektora
s praxou (vo forme spoločného materiálneho,
priestorového a personálneho vybavenia s centrom olympijskej prípravy – Olympiatoppen).
Naša fakulta v roku 2009 získala z fondu
NIL v rámci výzvy, ktorú vyhlásila SAIA, n. o.,
nenávratný finančný príspevok pre rozšírenie
spolupráce a zintenzívnenie spoločných vedeckých a vzdelávacích aktivít. Projekt sa pod vedením doc. PaedDr. Eugena Lacza, PhD., zameriava na realizáciu výskumu v oblasti adaptácie
pohybového a endokrinného systému na rôzne
fyzické zaťaženie, v rôznych fázach dňa. Výstupy projektu už boli prezentované na viacerých
domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a špecializovaných seminároch a publikované vo vedeckých periodikách.
Súčasťou projektu je aj realizácia intenzívneho vzdelávacieho programu a programu akademickej mobility, do ktorého sa zapojili študenti, pedagógovia a vedeckí pracovníci z oboch
inštitúcií. V rámci intenzívneho vzdelávacieho
programu bolo počas dvoch rokov zrealizovaných 104 seminárov a prednášok, zameraných
na biochémiu, fyziológiu a diagnostiku v športe.
Medzi najhodnotnejšie patrili príspevky, ktoré
prednášal prof. Truls Raastad, a to na témy
„Biochemical analysis of muscle fiber - focus
on fibre type, fiber size, capillaries and satelite
cells“ a „Muscle satelite cells and new perspectives of hypertrophy and hyperplasia“. Do akademickej mobility sa zapojilo osem študentov,
štyria z našej fakulty, štyria z nórskej inštitúcie,
šesť pedagógov a štyria vedeckí pracovníci.
V roku 2011 došlo k splneniu cieľov a úloh
prvej etapy spolupráce a v procese prípravy
je druhá etapa spolupráce, ktorá predpokladá
rozšírenie výskumného zamerania na oblasť
prevencie vzniku a zmierňovania dopadu civilizačných ochorení na spoločnosť formou podpory pravidelnej pohybovej aktivity populácie,
zvyšovanie prepojenia akademických aktivít
a ich výsledkov s praxou a plánované je tiež
rozšírenie prednáškovej a lektorskej aktivity
na oboch partnerských inštitúciách.
Za riešiteľský kolektív:
Mgr. Aurel Zelko

15

T É M A : N A Š E Z D R AV I E

16

Žijeme zdravo?
Slovensko patrí medzi krajiny s mimoriadne vysokým výskytom ochorení srdca a ciev s úmrtnosťou 2,5 násobne vyššou ako je vo väčšine krajín vyspelej Európy. Odborníci tvrdia, že deväť z desiatich Slovákov má minimálne jeden závažný faktor, ktorý súvisí s kardiovaskulárnym rizikom (väčšina občanov dokonca 2 až 3).
Evidujeme vysoký výskyt metabolických
ochorení (obezita, diabetes mellitus, metabolický syndróm a i.) a čoraz častejšie zaznamenávame poruchy imunitného systému
a zhoršenie psychického a sociálneho zdravia občanov. Výrazné zmeny životných podmienok a hypokinetický spôsob života nepriaznivo pôsobia aj na pohybový systém,
vertebrogénne ochorenia patria u dospelej
populácie k najfrekventovanejším dôvodom
práceneschopnosti. Na druhej strane máme
dostatok vedecky podložených dôkazov,
že intervencia zameraná na zmenu životného štýlu s dôrazom na zvýšenie pohybovej
aktivity, úpravy stravovania a celkovej životosprávy, predstavujú efektívny prostriedok
v úrovni primárnej a sekundárnej prevencie
celého radu neinfekčných tzv. civilizačných
ochorení.

Na nedostatok pohybu
doplácajú najmä deti

Funkcia pohybu je u človeka geneticky
determinovaná, predstavuje základnú biologickú potrebu a je nenahraditeľnou súčasťou
zdravého spôsobu života. Dynamický a hektický životný štýl sa podpisujú pod zásadný
nepomer medzi kvalitou pohybovej aktivity
geneticky zakódovaných pohybových väzieb predchádzajúcich generácií a dnešnou
skutočnosťou. Zmeny životných podmienok
súčasnej populácie sú charakterizované výrazným znížením pohybových nárokov na
habituálnu pohybovú aktivitu, ako aj prevažujúcim statickým zaťažovaním pohybového
systému.
Zabezpečenie vhodnej pohybovej stimulácie od útleho veku a dostatok primeranej

pohybovej aktivity v etape detstva predstavuje prirodzený prostriedok zdravého vývoja detí a prevencie vzniku tzv. civilizačných
ochorení. Z rozsiahleho okruhu poznatkov
možno poukázať na skutočnosť, že najmä tieto ochorenia majú pôvod nielen v biologickej predispozícii, ale prejavuje sa aj vplyv
epigenetických a exogénnych faktorov. Závažnosť funkcií a úloh, ktoré plní pohybová
aktivita pre zdravý telesný, psychický a sociálny rozvoj detí, sú dnes všeobecne uznávané. V tejto súvislosti sa žiada zvýrazniť aj
preventívny účinok a pozitívny potenciál pohybovej aktivity v oblasti prevencie rizík nežiaducich voľnočasových aktivít detí a mládeže (drogy, alkohol, fajčenie atď.)
K dispozícii sú poznatky, ktoré opakovane zdôrazňujú negatívne dôsledky deficitu
pohybovej aktivity na úroveň telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti už od predškolského veku. Potvrdený je nárast výskytu
funkčných porúch pohybového systému,
pretrvávajúci trend zvyšovania nadmernej hmotnosti, obezity a cukrovky aj u detí
a mládeže. Na dlhodobý deficit pohybovej
aktivity je najvnímavejší práve organizmus
detí. V tejto súvislosti sa javí ako kritické obdobie začiatok povinnej školskej dochádzky, keď dochádza k výraznému úbytku spontánnej pohybovej činnosti, zvyšujú sa nároky
na duševnú prácu detí a neúmerné psychické napätie umocňujú negatívny vplyv na ich
zdravotný stav.
Známe sú aktuálne výsledky výskumov
mapujúcich denný režim žiakov, z ktorých
vyplýva, že deti a mládež na Slovensku
prevažnú časť svojho voľného času venujú
fyzicky nenáročným činnostiam (sledovanie
televízie, počúvanie hudby, sociálne siete,

počítačové hry) vo väčšej miere ako ich
rovesníci z ostatných európskych krajín. Intervencie by mali byť zamerané na rodinu,
kde sa formuje pozitívny vzťah k pohybu,
ale aj na školy a komunity v miestach bydliska k vytváraniu podnetných podmienok pre
zvýšenie dennej habituálnej pohybovej aktivity, včítane športovo rekreačnej. Pozitívny
impulz pre školskú populáciu predstavuje aktuálny legislatívny rámec vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“, ktorá poskytuje širšie
možnosti na aktivizáciu detí v zmysle zvýšenia pohybovej aktivity v rámci školských a
mimoškolských podmienok.

Ročne presedíme 2500
hodín

Potenciál pohybovej aktivity, kontinuálne
utváraný už v mladom veku, sa pozitívne
prejaví aj v priebehu involučných zmien
ich spomalením a zvyšovaním kvality života
v produktívnom a postproduktívnom veku.
Nosnou úlohou pohybovej aktivity u dospelej populácie je udržanie, posilnenie zdravia a kompenzácia neustále sa zvyšujúceho
pracovného zaťaženia. Predstava, že pracujúci človek presedí ročne vyše 2500 hodín (priemerne 7 hodín denne), je na míle
vzdialená od spôsobu života našich predkov. Ten bol charakteristický výrazne vyššími
pohybovými nárokmi pri zabezpečovaní základných životných podmienok (získavanie
potravy lovením, pestovaním atď.) Homo sapiens sapiens ako úspešný článok evolúcie,
žiaľ, nie je adaptovaný na dlhodobý deficit
pohybu. V dôsledku pohodlného životného
štýlu bez adekvátnych pohybových stimulov
dochádza k maladaptácii v podobe zhoršovania zdravia.
Uvedomujeme si, že pretváranie stereotypov životného štýlu skvalitnením pohybového režimu môže byť dlhodobým procesom. V tejto súvislosti možno spomenúť
princíp antickej kalokagatie, kde všetko
úsilie človeka smeruje k vnútornej harmónii a považuje sa za vyvážené prepojenie
duševných a fyzických schopností. V našich podmienkach by priestor pre cielenú
edukáciu a osvetu v zmysle ideálov kalokagatie a zdravého životného štýlu mohla
predstavovať aj naša alma mater.
Mgr. Roman Bekö, PhD.,
Katedra športovej edukológie
a športovej humanistiky FTVŠ UK
Ilustračná fotografia. Foto: Pavol Uhrín
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Výživové doplnky s obsahom (liečivých) rastlín
z pohľadu farmaceuta
Pojem „dietary supplement“ (výživový doplnok) definoval Kongres USA v roku 1994.
Pôvodným zámerom vzniku tejto kategórie
potravín bolo umožniť predaj prípravkov
s obsahom vitamínov a minerálov aj inak
ako v liekoch. Európsky parlament pojem zaviedol v roku 2002 ako „food supplement“
(doplnok stravy). Na Slovensku upravuje
požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky hlava Potravinového kódexu SR.
Výživové doplnky teda už podľa definície nie sú lieky, ale potraviny na doplnenie
prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými
zdrojmi živín (v rámci tejto normy sa živinami rozumejú len vitamíny a minerálne látky)
alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom. Rastlinné zložky teda treba
v tejto širokej definícii hľadať ukryté medzi
tzv. „inými látkami s fyziologickým účinkom“.
Keďže nejde o farmakologický (liečivý)
účinok, možno usudzovať, že výživové doplnky sú určené na udržanie zdravia (zdravého) človeka v rámci pestrej stravy. Tento
fyziologický účinok sa však istotne viaže na
obsah sekundárnych metabolitov (účinných
obsahových látok rastlín), podobne ako
liečivý účinok. Príjem istých sekundárnych
metabolitov (napr. flavonoidov a fenolových
antioxidantov) ľudský organizmus v pestrej
strave skutočne očakáva, v iných prípadoch
je ich pravidelný príjem v koncentrovanej
forme málo pravdepodobný. Legislatíva
teda dovolila, aby sa tie isté rastlinné extrakty súčasne nachádzali tak v liekoch (kde
liečia), ako aj vo výživových doplnkoch (kde
udržujú zdravie).
Sortiment výživových doplnkov sa v jednotlivých členských štátoch EÚ v priebehu
rokov natoľko diverzifikoval (a rozdiely sú
aj v národných zoznamoch povolených a
zakázaných rastlinných zložiek), že Európska komisia upustila od svojho pôvodného
zámeru upraviť túto problematiku podobne
presne ako pre vitamíny a minerály.
Výživové doplnky sú uvádzané do obehu v dávkovanej forme (kapsuly, tablety,
prášky, kvapky a pod.). Pre laika (pacienta
či klienta lekárne), rovnako však aj pre odborníka (lekárnika či lekára) je takáto forma
produktu zavádzajúca, ide de facto o liekovú (galenickú) formu, predstierajúcu farmaceutický produkt.
Lieky sa na trh uvádzajú veľmi dobre definovaným procesom registrácie (povolenie
a zapísanie do zoznamu registrovaných
liekov), pri ktorom sa aj fyzicky kontroluje
ich účinnosť, bezpečnosť, kvalita, stabilita,
atď. Pre výživové doplnky existuje len ozna-

movacia povinnosť. Pred prvým
uvedením daného výrobku na trh
musí výrobca/dovozca písomne
ohlásiť túto skutočnosť na Úrad
verejného zdravotníctva SR. Je
potrebné predložiť písomnú dokumentáciu. Výroba by mala byť
v súlade so zásadami správnej
výrobnej praxe. Predovšetkým sa
sleduje mikrobiálna čistota a obsah ťažkých kovov, podobne ako
v prípade potravín. Potom možno
udeliť súhlas na umiestnenie na
trh. Výživové doplnky sú teda aj
z legislatívneho hľadiska potraviny, nemajú farmaceutickú kvalitu.
V prípade výživových doplnkov Potravinový kódex uvádza,
že označovanie, prezentácia
a reklama im nesmie prisudzovať
schopnosť prevencie, liečby ľudských chorôb alebo sa odvolávať na také schopnosti. O miere
dodržiavania tohto ustanovenia
si istotne vie každý urobiť vlastný
obraz podľa reklamných blokov
v televízii. Situácia sa postupne
zlepšuje, ale najmä laik môže
byť zmätený. Príklad: potravina
smie udržať zdravú hladinu cholesterolu v krvi, ale jeho zvýšenú
hladinu smie znížiť iba liek. Reklama na lieky na predpis je zakázaná.
Výrobcovia výživových doplnkov by, samozrejme, radi informovali o úžitku, ktorý ich produkt prináša. Tu by mali použiť schválené výživové a zdravotné tvrdenia.
Situácia s tvrdeniami o účinkoch (liečivých)
rastlín v potravinách je dnes taká komplikovaná, že v krátkosti možno povedať aspoň
to, že nie sú zakázané. Všimli ste si však, že
probiotické jogurty sú už iba „chutné“?
Obal výživového doplnku by mal uvádzať
najmä: obchodný názov výživového doplnku, slová „výživový doplnok“, „zloženie“
výživového doplnku s uvedením všetkých
látok, ktoré tvoria výživový doplnok vrátane
označenia prídavných látok, odporúčanú
dennú dávku výživového doplnku, upozornenie, že ustanovená odporúčaná denná
dávka sa nesmie presiahnuť, upozornenie,
že výživové doplnky sa nesmú používať ako
náhrada pestrej stravy, upozornenie, že výživové doplnky sa musia uskladňovať mimo
dosahu malých detí, ďalšie upozornenia...
Aj keď medzi výrobcami výživových
doplnkov preukázateľne existujú čierne
ovce, ktoré celému tomuto segmentu potravinárstva nerobia dobré meno (falošné ex-

trakty, obsah nižšej než deklarovanej dávky,
neprítomnosť deklarovanej zložky v prípravku, prítomnosť zakázaných zložiek alebo
syntetických liečiv, nerovnorodosť, zlá stabilita a i.), treba predpokladať, že väčšina
výrobcov svoje zákonné povinnosti pozná
a dodržiava ich (paleta siaha od všeobecnej potravinovej legislatívy, cez hygienu,
predpisy o rezíduách pesticídov, prídavných
látkach/aditívach, kontaminantoch, až po
balenie a označovanie).
Na záver ešte jeden argument, ktorý
možno mohol zaznieť už na samotnom začiatku: žiadosť o súhlas na umiestnenie výživového doplnku na trh sa spája s poplatkami
rádovo desiatok eur, správne poplatky pri
žiadostiach o novú registráciu lieku sa pohybujú v oblasti tisícov.
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.,
PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.,
Katedra farmakognózie a botaniky
FaF UK
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Vplyv hluku na somatické a psychické zdravie
Hluk je akýkoľvek nežiaduci zvuk, ktorý
pôsobí na človeka nepríjemne, rušivo, obťažujúco, prípadne poškodzuje jeho zdravie.
Šíri sa prostredníctvom zvukových vĺn, ktorými sa prenáša akustická energia. Dve hlavné
charakteristiky hluku sú frekvencia meraná
v hertzoch (Hz) a intenzita, ktorá sa meria
v decibeloch (dB). Pôsobenie hluku na zdravie človeka rozdeľujeme na akútne, chronické a psycho-sociálne. Podľa miesta postihnutia na sluchové (špecifické) a mimosluchové
(nešpecifické). Medzi sluchové účinky zaraďujeme sluchovú únavu, preťaženie sluchu,
ako i dočasný a trvalý posun sluchového
prahu. Osobitným účinkom je akútna akustická trauma.
Intenzita pôsobenia hluku na zdravie človeka závisí od viacerých činiteľov: veľkosti
zdroja, trvania a šírky frekvenčného pásma,
charakteru hluku a individuálnej vnímavosti.
Pri hodnotení vplyvu hluku na organizmus človeka je nutné prihliadať i na povahu a trvanie hluku. Akútna akustická trauma
je výsledkom náhleho pôsobenia extrémne
vysokých hladín hluku nad 120 dB, ktoré
prekročia mechanickú odolnosť tkanív ucha,
čím vznikajú ireverzibilné zmeny znamenajúce trvalé poškodenie sluchu.
Mimosluchové (nešpecifické účinky) hluku sú výsledkom stimulácie vegetatívneho

nervového systému, retikulárnej formácie,
kôrových a podkôrových mozgových centier. Hluk pôsobí ako stresor aktivujúci všetky
mechanizmy stresovej reakcie organizmu a
môžu vzniknúť i prejavy neurotizácie organizmu.
Rozsah pracovísk a profesií, pri ktorých
hluk môže predstavovať závažný zdravotný
problém, je početný a zahŕňa i pedagogických pracovníkov. Zamestnanci telefónnych
centrál (tzv. call centier) môžu byť vystavení
i akustickému šoku, tresku. Prehrávače hudby majú na výstupoch slúchadiel intenzitu
od 80 do 120 dB. Tento zvuk preniká bez
akýchkoľvek strát a obmedzení priamo do
uší, a preto nemožno očakávať nič iné ako
postupné poškodzovanie sluchu.
Nedoslýchavosť je len jednou stránkou
zdravotného postihnutia. Osoby s postihnutím sluchu v dôsledku zhoršenej komunikácie, a z toho vyplývajúcich nedorozumení,
často získavajú pocit izolácie, takisto zvyšovanie hlasitosti televízie alebo rádia nad
bežne únosnú mieru sa časom stáva zdrojom konfliktov.
Častými sprievodnými javmi poškodenia
sluchu v dôsledku pôsobenia nadmerného
hluku sú rôzne pískania, zvonenia a šelesty v uchu (tinnitus). Tinnitus je nešpecifický
symptóm, charakterizovaný ako pocit bzučania, pískania, syčania, zvonenia alebo

vnímania iných zvukov širokého frekvenčného rozsahu a rôznej intenzity v jednom
alebo oboch ušiach. Vzhľadom na veľký počet rôznorodých etiologických faktorov subjektívneho a objektívneho tinnitu, je v rámci
diferenciálnej diagnostiky nevyhnutný komplexný prístup.
Tinnitus je i stresorom, ktorý môže významne znížiť kvalitu života človeka a spôsobiť i ťažké psychické poruchy. Sprievodné
poruchy spánku, celkový dyskomfort, anxiozita, depresívne stavy, ale i agresivita môžu
evokovať ďalšie psychosomatické ochorenia. Tinnitus sa tak stáva komplexným zdravotným problémom pacienta a zo symptómu
sa stáva syndróm.
Environmentálny hluk je závažným zdravotníckym, sociálnym i ekonomickým problémom. Postihuje čoraz väčšiu časť obyvateľstva, predovšetkým mestského, a preto
neprekvapuje, že verejnosť vníma hluk ako
jeden z najväčších environmentálnych problémov.
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.,
MUDr. Michal Makovník, PhD., II.
interná klinika LF UK a UN
Bratislava
MUDr. Darina Jurčová,
ORL ambulancia UN Bratislava,
Nemocnica Staré Mesto

Bez duševného zdravia
niet skutočného zdravia
Názov príspevku je citátom z publikácie
Komisie európskych spoločenstiev s názvom
Zelená kniha, ktorá koncipuje stratégie zamerané na zlepšovanie duševného zdravia
obyvateľstva (1). Duševné zdravie je, či malo
by byť, v centre záujmu spoločnosti a zdravotníctva. Psychické poruchy sú príčinou individuálneho utrpenia a zároveň predstavujú
vysokú mieru spoločenskej záťaže.
Vo vyjadrení DALYs (Disability-Adjusted
Life Year) sa na prvé miesto v rozvinutých
krajinách dostáva depresívna porucha
a v niektorých regiónoch predstihuje i kardiovaskulárne ochorenia (2). Počet osôb s poruchami duševného zdravia je vysoký. Odhaduje sa, že v Európskej únii sa vyskytuje
v priebehu jedného roka klasifikovateľná duševná porucha u 38,2 % obyvateľstva. Najčastejšie sú úzkostné poruchy, nasledované
poruchami spánku a depresívnou poruchou.
Neuropsychiatrické poruchy tvoria štvrtinu
všetkých nespôsobilostí kvôli zdravotným
problémom (3).

Duševné zdravie je nutné vnímať v prieniku biologických, psychologických a sociálnych faktorov a aj liečebné a preventívne
postupy musia zvažovať všetky tri faktory.
Napr. genetická dispozícia k závislosti od
alkoholu interferuje u jednotlivca s faktormi
psychologickými (môže to byť nezdržanlivosť, slabé vôľové vlastnosti) a sociálnymi (spoločenské akceptovanie alkoholu,
prípadne neakceptovanie abstinencie). Aj
z toho príkladu je zrejmé, že ochrana duševného zdravia je nielen medicínskym problémom, ale má interdisciplinárny charakter,
zasahuje do všetkých oblastí spoločenského
života.
Na ochranu a rozvoj duševného zdravia
bol vládou SR v r. 2004 vypracovaný a v r.
2005 schválený Národný program duševného zdravia SR ako komplexný program
starostlivosti o duševné zdravie. Vychádza
aj z programových cieľov Európskej komisie
a definuje sa v ňom potreba zintenzívnenia a skvalitnenia preventívnych opatrení,
vytvorenia služieb komunitnej starostlivosti,

krízovej intervencie a ďalších programov
v záujme ochrany duševného zdravia. Významnou zložkou by mali byť procesy zamerané na destigmatizáciu duševných porúch
a začlenenie osôb s duševnými poruchami
do pracovného a spoločenského prostredia.
Problematické je však financovanie týchto
aktivít, SR patrí medzi krajiny s nízkym podielom vynakladaných nákladov na oblasť
duševného zdravia.
Použitá literatúra:
1.
http://ec.europa.eu/health/
2. THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE.
2004 Update. World Health Organization, 2008
3. Wittchen HU et al., European Neuropsychopharmacology (2011) 21, 655–679

doc. MUDr. J. Pečeňák, CSc.,
doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.,
MUDr. D. Krajčovičová, PhD.,
Psychiatrická klinika LF UK a UNB,
Bratislava
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Prevencia rakoviny
krčka maternice
Ústav verejného zdravotníctva a Gynekologicko-pôrodnícka klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine sú od roku 2011
zapojení do projektu AURORA, zameraného na podporu prevencie rakoviny
krčka maternice. Projekt je podporovaný Európskou komisiou (7. rámcový
program Európskej únie). Na projekte
spolupracuje 14 partnerov z 11 krajín
EÚ: Bulharsko, Česká republika, Cyprus,
Grécko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko.
Cieľom je identifikovať spoločné účinné stratégie pre propagáciu skríningu
karcinómu krčka maternice v nových
členských štátoch EÚ, zaistiť pokrytie
skríningom i u ťažko dostupných skupín,
pomôcť novým členským štátom EÚ pri
implementácii skríningu, podporovať výmenu informácií a praktických skúseností z prevencie rakoviny krčka maternice.
Výsledkom by malo byť zlepšenie využívania existujúcich prostriedkov prevencie a zníženie rozdielov v úmrtnosti na
rakovinu krčka maternice.
V krajinách EÚ je každoročne hlásených okolo 33 000 nových prípadov rakoviny krčka maternice
(na Slovensku približne 600 prípadov
ročne) a 15 000 úmrtí na toto ochorenie (na Slovensku približne 200 úmrtí
ročne). Osobitne v nových členských
štátoch EÚ je situácia oveľa horšia,
s incidenciou a mortalitou takmer dvojnásobne vyššou než v pôvodných pätnástich krajinách EÚ. Najnižšia incidencia a mortalita je na Cypre a v Grécku.
Najvyššia incidencia je v Rumunsku, Bulharsku a Lotyšsku. Najvyššia mortalita je
v Rumunsku, Bulharsku a Poľsku.
Rakovina krčka maternice je jedným
z mála nádorových ochorení, pri ktorom
poznáme vyvolávateľa. Je ním Human
Papilloma Virus (HPV). Infekcia HPV patrí
medzi najrozšírenejšie sexuálne prenosné nákazy. Existuje viac ako 100 typov
HPV, z nich časť sú tzv. vysokorizikové.
V populácii je popisovaná 70 % prevalencia nosičstva vírusu, z čoho 50 % sú
onkogénne typy. Je preto veľmi pravdepodobné, že u väčšiny dospelých počas

života dôjde k HPV
infekcii,
spravidla
však prebieha bez
viditeľných prejavov
a organizmus ju vie
prirodzene zvládnuť.
Ak ale vysokorizikový
typ HPV pretrváva v tele, môže spôsobiť
u žien abnormálne zmeny v bunkách krčku maternice a postupne vývoj rakoviny. K cytologickým zmenám dochádza
u približne 10 % infikovaných žien, pričom karcinóm sa vyvinie u menej ako
1 %. Prítomnosť vírusu je pre vznik karcinómu nevyhnutná, ale nie postačujúca.
Riziko vývinu rakoviny zvyšujú rôzne iné
faktory, najmä fajčenie, oslabenie imunitného systému a pod. Prejavy rakoviny
krčka maternice na začiatku ochorenia
nie sú žiadne. Do doby vyvinutia prejavov sa rakovina spravidla stane pokročilou. Abnormálne krvácanie z pošvy,
bolesti v oblasti panvy, strata chuti do
jedla môžu naznačovať, že sa rakovina
už šíri do okolia.
V súčasnosti sú známe spôsoby ako
ochoreniu predchádzať, resp. zachytiť
ho vo včasnom, liečiteľnom štádiu. Primárnou prevenciou pred vznikom ochorenia je očkovanie. Cieľovou skupinou
sú najmä mladé dievčatá pred začiatkom pohlavného života. K dispozícii sú
dve vakcíny, jedna chráni pred sérotypmi HPV najčastejšie vyvolávajúcimi rakovinu krčka maternice (16 a 18), druhá
navyše aj pred sérotypmi najčastejšie
vyvolávajúcimi genitálne bradavice
(6, 11). Očkovanie patrí na Slovensku
medzi odporúčané, zabezpečuje ho
pediater. Ak lekár rozhodne o potrebe
očkovania, môže sa ako liečba hradená z verejného zdravotného poistenia
indikovať u dievčat v 13. roku života.
Niektoré zdravotné poisťovne prispievajú svojim poistenkám na nákup vakcíny
aj nad rámec platnej legislatívy.
Dôležitou formou prevencie rakoviny
krčka maternice je sekundárna prevencia. Skríningové vyšetrenie ako súčasť
preventívnej gynekologickej prehliadky umožňuje včas zachytiť cytologické
zmeny na krčku maternice, a tým včas
začať adekvátnu liečbu. Na Slovensku

majú ženy legislatívne garantovaný
dostupný bezplatný skríning rakoviny
krčka maternice. Každá žena by od 18
rokov, najneskôr však po začatí sexuálneho života, mala byť zaregistrovaná
u gynekológa. Má právo raz za rok na
bezplatné preventívne gynekologické
vyšetrenie plne hradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Súčasťou tohto vyšetrenia je u žien vo veku od
23 do 64 rokov cytologické vyšetrenie.
Prvé dva odbery cytológie sa realizujú v
ročnom intervale. V prípade negatívnych
výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale až do veku 64 rokov. Skríning sa
vo veku 64 rokov ukončí, ak sú posledné
3 cytologické nálezy negatívne. Skríningové vyšetrenie sa odporúča všetkým
ženám v uvedenom veku, a to vrátane
žien po menopauze, s podviazanými
vaječníkmi a sexuálne neaktívnych. Skríningový program sa na Slovensku týka
približne 1,6 milióna žien.
V rámci Európy sú veľké rozdiely vo
výskyte a úmrtnosti na rakovinu krčka
maternice v závislosti od toho, či a ako
sú v tej-ktorej krajine zabezpečené preventívne prehliadky a do akej miery sa
ženy na preventívnych prehliadkach
zúčastňujú. Na Slovensku ročne absolvuje preventívnu prehliadku len približne
20 % žien. Podľa Medzinárodnej
agentúry pre výskum rakoviny (IARC)
pritom dobre organizovaný cytologický
skríning môže znížiť výskyt rakoviny krčka maternice až o 80 %.
Svoje vedomosti o rakovine krčka
maternice si môžu záujemcovia overiť
v národnom jazyku prostredníctvom
krátkeho testu na webovej stránke projektu www.aurora-project.eu.
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.,
JLF UK
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Starostlivosť o zdravie v zrkadle sociologického výskumu
Slovenskí sociológovia sa počas uplynulých rokov zapojili do mnohých medzinárodných komparatívnych výskumov zameraných
na skúmanie rôznych aspektov života obyvateľov štátov Európskej únie. Jedným z nich
bol aj výskum Zdravie a zdravotná starostlivosť, ktorý sa ako súčasť projektov výskumnej
siete International Social Survey Programme
uskutočnil pod garanciou Katedry sociológie
FiF UK a Sociologického ústavu SAV v roku
2012 na vzorke 1128 respondentov, ako
reprezentatívny výskum obyvateľstva SR staršieho ako 18 rokov*.
Zameraný bol najmä na zisťovanie zdravotného stavu nášho obyvateľstva a starostlivosti ľudí o vlastné zdravie, ďalej ich názorov na zdravie, choroby a ich liečenie, na
využívanie systému zdravotného poistenia a
zdravotníckych služieb, na zisťovanie názorov ľudí na náš zdravotnícky systém a jeho
fungovanie a tiež ich dôvery v tento systém
i jeho pracovníkov.
Uvedieme niekoľko zistení a poznatkov
tohto výskumu, ktoré sa týkajú najmä problematiky spôsobu života a starostlivosti obyvateľstva Slovenska o vlastné zdravie, ako
aj ich zdravotného stavu.
Môžeme pritom vychádzať zo zistených
názorov našich občanov na hlavné príčiny väčších zdravotných problémov. Podľa
poznatkov výskumu považujú obyvatelia
Slovenska za rozhodujúce príčiny vážnych
zdravotných problémov najmä dôsledky dedičnosti (myslí si to 78 % z nich), škodlivé
životné a pracovné prostredie (74 %), zdraviu škodlivé správanie (60 %) a dôsledky
chudoby (57 %). Viac ako polovica nášho
obyvateľstva si teda uvedomuje, že existuje
priama súvislosť medzi zdraviu prospešným
alebo škodlivým správaním a konaním človeka a jeho zdravotným stavom. Otázkou

UK a zdravie
Z každého rožka troška
• Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty
UK vznikla v roku 1973 a patrila lekárenskej
službe, na jej výstavbe sa však podieľalo i
ministerstvo školstva. Až v roku 1976 dostala bežná verejná lekáreň štatút fakultnej a s
ním i povinnosť podieľať sa na vzdelávaní
študentov.
• Štúdium na Lekárskej fakulte UK doposiaľ
absolvovalo viac ako 15 000 študentov.
• Jesseniova lekárska fakulta UK zabezpečuje aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - špecializačné štúdium,
certifikačné študijné programy a programy

zostáva, či toto poznanie ovplyvňuje ich
prístup k vlastnému zdraviu.
Môžeme konštatovať, že to platí iba pre
časť z nich. Zistenia tohto výskumu (založené na výpovediach respondentov, ktorí majú
v podobných typoch výskumov tendenciu
prezentovať sa pozitívne) potvrdzujú, že až
pätinu našich obyvateľov možno charakterizovať ako tuhých fajčiarov a nemiernych
konzumentov alkoholu. Na druhej strane, iba
necelá pätina obyvateľov uviedla, že denne vykonáva intenzívnejšiu (športovú alebo
inú) fyzickú činnosť a iba asi 40 % ľudí denne konzumuje čerstvé ovocie alebo zeleninu. Len asi polovica respondentov výskumu
uviedla, že pravidelne absolvuje preventívne
zdravotné prehliadky.
Napriek tomu až 80 % ľudí charakterizovalo svoj zdravotný stav ako dobrý a počas
minulého roku muselo podľa vlastného vyjadrenia častejšie navštíviť lekára iba asi 16 %
respondentov výskumu.

Na otázku, ako často mali počas posledného mesiaca kvôli zdravotným problémom ťažkosti s vykonávaním zamestnania alebo s prácou v domácnosti,
však už poruchy zdravia priznala väčšia časť z nich.
Až 29,2 % ľudí malo takéto problémy občas, často
alebo veľmi často.

tak ochoreniam, ktorými zaťažujú seba, svojich blízkych i naše zdravotníctvo. To zdravotníctvo, ktoré zrejme má aj bez pacientov
viac starostí, ako dokáže zvládnuť.
Ján Sopóci, Roman Džambazovič,
Daniel Gerbery, Katedra sociológie
FiF UK
* Výskum bol súčasťou riešenia projektu APVV0309-11 Slovenská spoločnosť v medzinárodných
komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas
krízy.

Iba približne 16 % respondentov sa vyjadrilo, že
museli navštíviť lekára.

Ani všeobecne známe nedostatky v prístupe našich ľudí k svojmu zdraviu, ani súčasná
neutešená situácia v našom zdravotníctve,
o ktorej sme (ako o tom svedčia i ďalšie poznatky tohto výskumu) všetci dobre informovaní, teda stále nie sú dostatočne intenzívnymi stimulmi pre to, aby obyvatelia Slovenska
zvýšili mieru starostlivosti o svoje zdravie, žili
zdravším spôsobom života a predchádzali
sústavného vzdelávania. Na JLF UK sa
v roku 2009 ako na prvej zo slovenských
lekárskych fakúlt uskutočnila skúška v rámci
špecializačného štúdia.
• Zdraviu a zdravému životnému štýlu sa venuje aj Univerzita tretieho veku
Centra ďalšieho vzdelávania UK. Medzi jej študijnými odbormi v aktuálnom
akademickom roku možno nájsť LIEKY
A ZDRAVIE, GERONTOLÓGIU, REGENERÁCIU PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV či JOGU.
• Genofond Záhrady liečivých rastlín Farmaceutickej fakulty UK zahŕňa v súčasnosti
približne 850 druhov a kultivarov rastlín.
• Jesseniova lekárska fakulta UK sa môže
pochváliť špeciálnym kardiopulmonálnym

Podobne priznala väčšia časť respondentov výskumu zdravotné problémy i v súvislosti s odpoveďou
na otázku, či sa počas posledného mesiaca cítili
nešťastní alebo mali depresiu: občas, často, alebo veľmi často malo takéto problémy až
24,1 % z nich.

auskultačným simulátorom s menom Harvey. Tento simulátor umožňuje auskultáciu
(vyšetrenie posluchom) 30 kardiologických
nálezov a adekvátnych dýchacích šelestov
s vysokou vernosťou.
• Celkový rozsah knižničného fondu na
Lekárskej fakulte UK predstavuje 144 800
exemplárov, na Jesseniovej lekárskej fakulte
UK 60 000 exemplárov a na Farmaceutickej fakulte UK 76 550 exemplárov. Okrem
vedeckej a študijnej (vysokoodbornej) literatúry možno vo fonde nájsť i knihy o zdraví
a zdravom životnom štýle, ako napríklad:
Aerobický program pre aktívne zdravie, Miniencyklopédia prírodnej liečby, Vychutnaj
život! - Kniha o zdravej výžive, Zvládni svoj
stres! - Kniha o duševnom zdraví a i.
AK
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Slovakistiku učí v Amerike
Čo vedia o Slovensku Američania? Minimálne študenti Martina Votrubu vedia o bryndzových haluškách, trdelníku, ale aj o tradičných slovenských filmoch, ako Jánošík alebo
Tisícročná včela. Martin Votruba už takmer
štvrťstoročie učí študentov na Pittsburskej
univerzite slovenský jazyk a kultúru. Na Univerzite Komenského absolvoval filozofickú
fakultu v odbore slovenčina – angličtina. Počas práce v rádiu Slobodná Európa dostal
ponuku vyučovať slovakistiku v USA, kde pôsobí od roku 1990. Do dnešných dní reprezentuje a zviditeľňuje našu krajinu a vytvára
reálnejší obraz o Slovensku medzi stovkami
amerických študentov.
Vyštudovali ste angličtinu, ale
učíte slovenčinu... A dosť netradične
prednášate slovenský jazyk práve
v USA. Ako ste sa dostali k tejto príležitosti?
Vyštudoval som angličtinu so slovenčinou,
doktorandskú tému som mal z ich porovnania, malý doktorát z vyučovania cudzích jazykov, porovnanie bolo už aj v magisterskej
práci. Keď Pittsburská univerzita ponúkla
toto pracovné miesto, prihlásil som sa na
konkurz a vybrali mňa. Rozhodnutie odísť
zo Slobodnej Európy nebolo ľahké, bola to
zaujímavá práca, život v Mníchove príjemný
a do Álp človek došoféroval za poldruha hodiny. Možno bolo šťastie, že mi vtedajší šéf
katedry Prof. Oscar Swan pri ponuke miesta
nechal tak mimoriadne veľa času na rozhodnutie. Váhal som šesť mesiacov. Doteraz si
pamätám, kde na dovolenke za polárnym
kruhom v Nórsku som sa rozhodol, že sa vrátim k vyučovaniu. (Už predtým som pracoval
na katedre anglistiky na UK.) Ktovie, ako by
to dopadlo, keby som miesto musel prijať
alebo odmietnuť do pár týždňov. V spätnom pohľade sa to zdá očividná voľba, ale
rozhodoval som sa, či zo Slobodnej Európy
odísť ešte v čase, keď nik nevedel, že sa komunizmus zosype.
Pripravujete študentov v programe slovenský jazyk a kultúra na
Pittsburskej univerzite. Ako vyzerá
výučba?
Študenti majú možnosť študovať jazyk do
úrovne pokročilých a každý semester si zapísať nejaký predmet o slovenských témach
v angličtine. Najčastejšie v posledných rokoch učím slovenský a stredoeurópsky film,
prisťahovalectvo a nie tak dávno som na
žiadosť jednej študentky obnovil prehľad
o páde komunizmu na Slovensku a v strednej Európe. Ukázalo sa, že to má aj dnes
dobré ohlasy (študenti každý semester jednotlivé predmety anonymne hodnotia), tak
som to začal znova občas učiť. Predmety
o slovenských dejinách a literatúre teraz
niekoľko rokov odpočívajú.

Nie je zvykom, aby súčasťou programu slovenský jazyk a história
bola aj slovenská filmografia. Ako
sa tam pridružila aj táto oblasť? Je
to vaša srdcovka?
Áno, v univerzitnej knižnici som zorganizoval najväčšiu zbierku slovenských filmov
mimo strednej Európy. Na amerických univerzitách sa štúdium iných kultúr chápe podstatne širšie. Kolegovia ruštinári napríklad
učia jeden semester o upíroch. Podobných,
zo stredoeurópskeho pohľadu nečakaných
predmetov, je množstvo. Kurzy o filmoch sú
pri štúdiu inej kultúry celkom bežné, na katedre učíme aj o poľskom a ruskom filme.
Koľko študentov máte v ročníku?
Tu si študenti pri podávaní prihlášky na
univerzitu nevolia konkrétny predmet, nedo-

stanú predpísaný zoznam prednášok, s malými výnimkami neabsolvujú predmety v určenom
poradí. Existujú aj iné rozdiely.
Napríklad môj kurz o slovenskom prisťahovalectve sa zároveň ráta na katedre anglickej
literatúry ako kurz v ich odbore
a kurz o slovenskom filme platí
aj študentom, ktorí chcú diplom
z filmového umenia. Neodpovedajúc teda zo stredoeurópskej
perspektívy presne, na slovaki-

stických kurzoch bývajú 1 – 3 študenti na
slovenčine pre pokročilých (občas nie je nikto, maximum bolo sedem, myslím dvakrát)
a vyše 20 študentov na kurze o filme, ktorý
si ale pre určitú podmienku nemôže zapísať
viac ako 22 študentov. Najviac mával v 90.
rokoch kurz o páde komunizmu – čosi nad
35, slovenské prisťahovalectvo malo maximum 28 pred dvoma rokmi. Iný, pri pohľade
cez Atlantik tiež nie stručne porovnateľný,
údaj je combined enrollment, čo je v tomto
školskom roku 55 plus šesť študentov bez
kreditov.
Kde sa vaši absolventi môžu
uplatniť?
Naši študenti môžu zo slovenčiny získať,
čomu sa tu hovorí minor (na slovenských
univerzitách to nemá blízky ekvivalent), ich

Vizitka
PhDr. Martin Votruba, CSc.
1972 – absolvoval Filozofickú fakultu UK
v kombinácii slovenský jazyk – anglický jazyk
1980 – získal Diploma in English Studies na
University of Edinburgh
1983 – získal titul PhDr. na Filozofickej fakulte UK
1985 – získal titul CSc. na Filozofickej fakulte UK
1985 – 1990 – pôsobil v rádiu Slobodná Európa,
ktoré vysielalo z Mníchova
1990 – dodnes – pôsobí ako vedúci programu
slovenských štúdií na Katedre slovanských jazykov
a literatúr Pittsburskej univerzity v Pensylvánii, USA
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hlavné predmety sú mimoriadne rozmanité. Pamätám sa na niekoľkých, ktorí dostali
miesto aj vďaka slovenčine – napríklad ľudia
s doktorátmi z politológie, histórie, antropológie. Niektorí dostali miesto na univerzite,
vo výskumnom ústave, v Pentagóne, v informačných službách, ako zaujímavosť – jeden
odišiel robiť doktorát do Nórska. Ale USA
sú veľké, s väčšinou absolventov strácam
kontakt. V každom z nich má Slovensko ďalšieho Američana, ktorý má o ňom reálnejšie
predstavy v kontexte pripravenom na ďalšie
informácie a so schopnosťou ich podľa potreby rozširovať zo spoľahlivých zdrojov.
Aká býva motivácia vašich amerických študentov študovať práve
túto oblasť?
Máme širokú škálu od doktorandov, ktorí
sa v súvislosti so svojou hlavnou témou zaujímajú o strednú Európu, cez študentov
usilujúcich sa získať doplnkový diplom (certificate) v slovanských a východoeurópskych štúdiách alebo diplom zo
slavistiky, po tých, ktorých zaujíma
len niektorá z tém, tých, čo si vyberajú podľa posudkov predmetu
od predchádzajúcich študentov,
alebo tých, ktorí si spomenú, že
ich prastará mama bola Slovenka či „niekde odtiaľ“. Na hodiny
chodievajú aj už zamestnaní ľudia
alebo penzisti, sem-tam niektorý
študent strávil ročný výmenný pobyt na Slovensku, boli aj niekoľkí
bývalí zamestnanci U. S. Steel Košice. Je to množstvo rozmanitých
záujmov a motivácií. Chodia aj študenti zo štyroch okolitých univerzít
na základe dohody, že sa im určitý
typ kreditov vzájomne ráta. Na
Slovensku je zvyk na veci nadávať,
ľudia si nechcú pripustiť, že patria
k pätine najbohatšieho ľudstva
na zemeguli s menej problémami
ako väčšina sveta. Slováci si teda
nevedia predstaviť, akí nadšení sa
naši študenti zo SASu (Studia Academica Slovaca) na UK vracajú,
ako v ňom vidia peknú, historickú,
civilizovanú krajinu a šťastní študujú ďalej.
Je u vás záujem aj o češtinu či iné
slovanské jazyky?
Češtinu neučíme, ani sa tu čeština minimálne od 60. rokov nikdy neučila. Študenti,
ktorí sa chcú sústrediť na Česko, si u nás zapisujú slovakistické predmety. Trvalo okrem
slovenčiny učíme ruštinu a poľštinu a k tomu
síce dlhodobo, no nie nevyhnutne trvalo,
ukrajinčinu a to, čo sa tu čoraz častejšie
označuje ako B/C/S, teda bosniačtinu,
chorvátčinu a srbčinu ako jeden predmet.
Veľa študentov sa na hodinách o slovakistické témy celkom presvedčivo zaujíma, inak
by si bezpochyby vybrali známejšie kultúry

a jazyky.
Aký je vzťah slovenských krajanov k svojim koreňom?
Veci sa v USA dosť menia. Keď som tu
pred pomaly štvrťstoročím začínal, v juhozápadnej Pensylvánii sa ešte dalo oprieť
o vzťah určitého percenta obyvateľov k slovenským koreňom. Ich starí či prastarí rodičia
sem prišli pred prvou svetovou vojnou, takže
išlo o priame osobné spomienky. Dnes tá
generácia už veľmi preriedla. Tí, čo hovoria
o slovenských koreňoch teraz, buď už vedia
len o starých rodičoch, ktorí sa narodili tu,
ale sa pamätali, že hovorili, že sú Slováci,
alebo to sú deti Slovákov, ktorí sa sem prisťahovali po páde komunizmu. Sú to dve
rozdielne povedomia slovenských koreňov.
Pri plánovaní hodín dosť myslím na to, aby
slovakistika vyhovovala obom.
Čo robíte, keď zrazu dostanete
chuť na bryndzové halušky či kapustnicu? Dostanete sa k niektorým
surovinám? Čo vám napríklad zo
Slovenska chýba?
Nie je to také hrozné. Bryndzové halušky
som prvý raz jedol až na univerzite, v mladších rokoch sa mi „nepáčili“, kapustnica mi
stačila na Vianoce. Každoročne robíme
slovenský festival s hudbou, tancami a populárnymi prednáškami. Už dvakrát som zorganizoval lekciu varenia halušiek – jednu
robil náš bývalý študent – takže halušky sa
tu občas nájdu, hoc iba s napodobneninou
bryndze. Pri sentimentálnych chuťových zážitkoch si na Slovensku cením iné veci, ktoré
tu neexistujú. Keď ma už pomaly celoživotný
kamarát profesor psychológie na UK Igor
Brezina naposledy pozýval k nim na večeru
a pýtal sa, čo by som chcel, obvinil ma, že
to určite vravím, lebo podozrievam, že nič
lepšie nevedia, keď navrhujem slivkové či
marhuľové gule, parené buchty, kurací perkelt, zemiakové placky, šošovicovú polievku.
A chlieb – aký je ten v porovnaní s bežným
americkým dobrý, spomenie hádam nielen
každý Slovák, čo sa odsťahoval, ale aj
takmer každý Američan, čo tam bol.
K vašim koníčkom patrí aj horolezectvo a turistika. Viete sa pochváliť
zdolaním niektorých slovenský štítov? A čo tých amerických?
Skôr vysokohorská turistika. Medzi
vrchmi nemám jednoznačné „naj“. Nevedel
by som spočítať, koľkokrát som bol na tých
bežných tatranských od Kriváňa (iba predvlani som na ňom bol päťkrát) po Javorinskú Širokú, keďže som sa voľakedy trepával
aj na vrcholy bez chodníkov. Bol som na
väčšine vrchov okolo Liptova, z Mníchova
som chodil do Álp a keď som býval v Los
Angeles, najbližšie som mal do Sierra Nevady. Teraz dosť často šliapem v coloradskych
Skalistých horách, kde sa mi pozdáva, že
môžem bývať v malomestskom pohodlí, ale
vo výške 200 m nad Gerlachom, takže sa

človek potom nad tých 4000 m. n. m. vyštverá ľahšie. Najzriedkavejší bol dávny výlet
popod hrebeň Kchumgangsanu v Severnej
Kórei. No k osobným „naj“ patrí, keď sme
sa ešte za ťažkého komunizmu – vtedy sa
človek nemal ani k „spriateleným“ hraniciam približovať – s neskoršou profesorkou
politológie na UK Soňou Szomolányi vybrali v Tatrách po neznačkovanej trase zo
Slovenska kus cez Poľsko a potom inokade
nazad. Aj sme sa naľakali, keď na nás pri
návrate cez ľudoprázdnu slovenskú dolinu
vyhúkol pohraničník, ale keďže sme terén
poznali a vedeli odpovedať s presvedčivými
časmi, kade sme (ne)išli po slovenskej strane, hnal sa ďalej zadržať „dákych“ dvoch,
ktorých ilegálne prekročenie hranice mu vraj
z poľskej strany nahlásili. Bol to pocit, že si
človek v horách vyrobil moment slobody po
svojom, akoby mimo diktatúry, nech si „tam
dole“ vyčíňala, ako chcela.
Lenka Miller

Čo môžu študenti
objavovať zo slovenskej
kultúry a histórie?
— Čo je bryndza a ako sa vyrába?
— Aká je história pozdravu „ahoj“?
— Aký je pôvod a použitie slov Slovák,
Slovan a aký je v nich rozdiel?
— Je pravda, že slovo medveď má niečo
s „medom“?
— Čo je správne: Česko-Slovensko alebo
Československo?
— V akých jazykoch publikovali Slováci
v 18. a 19. storočí?
— Aký je recept na domácu slivovicu?
— Prečo majú budovy na Slovensku dve
čísla?
Viac zaujímavostí na: www.pitt.edu/~ votruba.

UK
Poznáte úspešného absolventa/absolventku UK, ktorí
sa uplatnili a sú výnimoční
vo svojej oblasti? Pošlite nám
svoj tip na nasa.univerzita@
rec.uniba.sk. Ďakujeme. Radi
s ním/s ňou prinesieme rozhovor.
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Študenti to vzali do vlastných rúk
Študenti tretieho ročníka francúzskeho
programu Fakulty managementu Univerzity
Komenského v Bratislave pod vedením ich
pedagóga Frédérica Delaneuvilla zorganizovali na pôde fakulty už druhý ročník
podujatia „Forum Etudiants-Entreprises“
(Stretnutie študentov s firmami) pri príležitosti Medzinárodného dňa frankofónie. Na
podujatie ich prišli podporiť nielen dekan
Fakulty managementu UK prof. RNDr. Jozef Komorník DrSc., a prorektor UK prof.
RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., ale aj zástupcovia Francúzskeho veľvyslanectva na
Slovensku spolu s Jean-Mariem Brunom, zástupcovia Európskej Komisie na Slovensku,
Francúzsko-slovenskej obchodnej komory
a IUFS (Francúzsko-slovenskej univerzitnej
inštitúcie).
Na Slovensku pôsobí približne 400
francúzskych firiem a francúzštinu tu študuje
stále väčšie množstvo študentov, avšak zatiaľ medzi nimi chýba prepojenie. Cieľom
tohto jedinečného podujatia bolo najmä
napomôcť študentom získať potrebné kontakty a zlepšiť tak možnosť uplatnenia sa na
trhu práce. Firmám naopak toto prepojenie
pomôže nájsť si správne kvalifikovaných zamestnancov.

To, že je toto podujatie atraktívne aj pre
firmy dokazuje aj veľký počet zúčastnených zástupcov popredných francúzskych
firiem pôsobiacich na Slovensku. Môžeme
spomenúť napríklad spoločnosť Citroen Slovakia, ktorá bola spolu s FM UK hlavným
sponzorom podujatia, ďalej spoločnosti
Peugeot Slovakia, PSA Services Centre Europe, Dalkia, Carrefour Slovensko, Gefco
Slovakia, Mazars, Alcatel-Lucent atď.
Na podujatí sa zúčastnili študenti zo
všetkých vysokých škôl a univerzít Slovenska, ponúkajúcich francúzske kurzy: okrem
bratislavských študentov prišli aj študenti
z Banskej Bystrice, Trnavy, Nitry, Zvolena
a Košíc.

Podporiť fórum prišlo aj niekoľko
francúzskych univerzít, konkrétne
Université de Picardie Jules Verne
a Université de Lorraine, s ktorou
FM UK podpísala na podujatí dohovor o dvojitom diplome. To znamená, že študenti môžu nastúpiť na
dvojité magisterské štúdium, na konci ktorého získajú nielen diplom zo
svojej univerzity, ale aj z univerzity
v Lorraine vo Francúzsku. Všetko navyše prebieha bez toho, aby opustili
hranice Slovenska, nakoľko francúzski profesori budú dochádzať na
naše územie. To im zabezpečí správnu kvalifikáciu na prácu vo francúzskych firmách.
Zástupcovia z firiem a francúzskych
univerzít navyše na podujatí participovali
na tematických ateliéroch, počas ktorých
prednášali študentom i ostatným zúčastneným o svojej problematike. Niektorí z nich
navyše na konci svojho ateliéru ponúkli študentom stáže, či už pracovné alebo študijné, a taktiež sprostredkovali rôzne ponuky
práce.
Natália Žiačiková,
študentka FM UK

Vyskúšala som si prácu v anglickej nemocnici
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine poskytuje aj študentom ošetrovateľstva
viacero možností absolvovania praxe v zahraničí v rámci programu Erasmus. Pre absolvovanie študentskej mobility som si vybrala kolísku ošetrovateľstva – Anglicko. Mojou
dočasnou alma mater sa stala Univerzita
v Salforde, neďaleko Manchestru.
Prvé dni pobytu som venovala plánovaniu praxe v zdravotníckom zariadení,
stretnutiam s verejným zdravotníkom a
mentormi v nemocnici a, samozrejme, spoznávaniu študentov z iných krajín. Boli tu študenti z Fínska, Ameriky, Číny, Indie či Nigérie. Vzájomne sme sa podporovali a boli
sme veľmi vďační trpezlivému, ochotnému
a vľúdnemu prístupu anglickej univerzity
a mentoriek – sestier v nemocnici.
Erasmus študentská mobilita bola zame-

Študentky z JLF UK Jana Stroková (prvá zľava)
a Dana Kubíková (prvá sprava) s mentorkami –
sestrami z praxe.

raná na praktickú výučbu, ktorú som absolvovala v Salford Royal Hospital. Prvých 5
týždňov som bola na Surgical High Dependency Unit (podobné našej semiintenzívnej
Jednotke intenzívnej starostlivosti). Pracovala som štyri dni do týždňa, jeden deň som
mala na samoštúdium. Ďalších päť týždňov
som praxovala na operačných sálach. Bola
to pre mňa veľká skúsenosť.
Chcela by som vyzdvihnúť prístup personálu k študentom, ktorých berú ako seberovných. Snažili sa nás viesť, učiť nás jednotlivé
výkony krok za krokom a zapájali nás do
práce na oddelení. Taktiež na mňa veľmi
zapôsobili vzťahy k pacientom a medzi
sestrami a lekármi navzájom. Sestra a lekár sú partnermi, je medzi nimi vzájomná
úcta, rešpekt a lekári vedia doceniť vedomosti, zručnosti a prácu sestry. V starostlivosti o pacienta je najdôležitejšia úcta, jeho
spokojnosť a bezpečnosť. Bez rukavíc sa
k pacientovi nesmiete ani priblížiť. Dostatok
materiálu, moderné vybavenie nemocnice,
počítačové spracovávanie záznamov, milý,
usmiaty personál a spokojný pacient nie je
nič výnimočné.
Univerzita taktiež organizovala mnohé
konferencie, na ktorých som sa mohla zúčastniť. Naskytla sa mi príležitosť porozprávať novoprijatým študentom o štúdiu ošetro-

vateľstva a zdravotnej
starostlivosti na Slovensku. Bolo to pre mňa
veľmi milé stretnutie,
kde som sa aj ja mohla
dozvedieť niečo viac
o zdravotníctve v iných
krajinách, ako je Nigéria či Sudán. Samozrejme, Erasmus nie je len
o práci a štúdiu. Počas
voľna som navštívila anglické univerzitné mesto
Oxford, hlavné mesto
Londýn, videla som najstaršie čínske mesto
v Liverpoole, typický anglický vidiek v North
Wales či nemocnicu, v ktorej pracovala samotná Florence Nightingale.
Erasmus mi otvoril bránu do sveta. Zdokonalila som sa v anglickom jazyku, vyskúšala som si na vlastnej koži prácu v zahraničnej nemocnici, spoznala nové kultúry,
miesta a získala priateľov z celého sveta.
Erasmus je skutočne výnimočná príležitosť,
preto každému odporúčam, aby si toto neopakovateľné životné dobrodružstvo nenechal ujsť.
Jana Stroková, študentka JLF UK

Stáž na Surgical High Dependency Unit.
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Sme výborní, ale málo zaujímaví. A čo s tým?
Je mi cťou a potešením písať pre Našu
univerzitu. Ďakujem za prejavy dôvery a pozvánku. Počas štúdia som ju pravidelne čítal, neskôr sme sa v nej i objavili po veľkom
nástupe asociácie Pont Francophone. Francúzsko ma naučilo: kto sa nezapojí do činnosti počas svojich štúdií, je asociál. Navyše
neskôr prídeme pred poroty v zahraničí a tie
neraz udrú s otázkou: „čo ste spravili v škole
okrem toho, že ste do nej chodili“? V pár sekciách skúsim odhaliť styčné body, ktoré boli
priam rímskym pilierom mojej akademickej
stavby putovania počas školy i po nej.
Nastaviť dobrý logaritmus
Prvý rok vnímam spätne ako najťažší.
Zoznamovanie sa s prostredím a najmä
nastavenie dobrej latky: voči sebe, druhým,
k prostrediu. Zvyšok poézia, a to najťažšie?
Dva roky po ukončení štúdia. Aby sa človek
nemusel vrátiť k čítaniu Balzacových Stratených ilúzií, nastaviť dobrý logaritmus od začiatku je viac ako vhodné. A máme na výber
z dvoch možností. Ako pri kurze varenia v televízii. Buď sa len pozeráte a nie ste aktérom
diania, alebo sa priamo zúčastňujete. Tí prví
zbierajú horkú žatvu, tí druhí sú zocelení do
života.
Kairos – príležitosť je tu, nie inde
Začiatok sa písal v roku 2002, koniec
v roku 2008. Hneď po príchode si vypočujete od starších, ako si zle vybrali, čo všetko
je zlé. „Mala som ísť do Prešova“. V Prešove
zas povie: „mal som ísť do Bystrice“. Ubezpečujem vás, že v Paríži sa hovorí „asi pôjdem radšej do Ameriky“. Každý si myslí, že
raj je inde. Ale „raj“ je tu. Grécky boh Kairos. Plešatý, nemožné uchopiť rukolapne za
vlasy. Kto ho chcel stiahnuť, musel byť blízko. Blízko udalostí, blízko diania – symbol
príležitosti. Je tu, teraz a nevráti sa. I študent
náš, slovenský, je v dobe súčasnej pozývaný
viac ako nikdy predtým byť aktérom svojho
bytia. Každý chce byť hneď riaditeľom. Ale
príležitosť, tá krásna výzva neraz znejúca
vzrušujúcejšie ako obsah jej samotný – nechodí v saku a drahých hodinkách (tie prídu
neskôr, ak budeme chcieť), ale v „montérkach“. Modus operandi? Trpezlivosť a svedomitosť – dve veľké a vzácne vlastnosti,
ktorými sa musí študent vyzbrojiť.
Bojujeme so zbraňami, ktoré
máme
Ani Sorbonne, ani Harvard. Ale Bratislava. Na Sorbonne sme v pozícii „rozmaznaných“ študentov, všetko máme, doťahujeme
sa, resp. ťahajú nás veľké profesorské kalibre. Harvard je nepochybne podobný. Miliardy eur opäť prišli ako subvencia, stále nejaké
štipendiá, ponuky, možnosti... už ani nemám
čas sledovať tú plejádu príležitostí. Sme však

na Slovensku a bojujeme so zbraňami, ktoré
máme. Po mojich prednáškach doma i v Európe a čerstvo práve na Milánskej univerzite
som presvedčený, že náš študent disponuje
dobrým potenciálom. Zármutok a vzlyky
veľké, že ten nie je kultivovaný na najúrodnejšej pôde. Je to problém? Nie. Aj vína
najlepšie cru classé na svete získali zeminu
v Bordeaux a šampanské v regióne Champagne-Ardenne, nik iný na svete ich nemá.
Avšak je možne žiť i bez nich, dôstojne, výborne. Kto sa urazí, prehrá.
Trikrát viac úsilia
Taliansky mladík môže byť k veciam ľahostajnejší, francúzsky zas bohémskejší,
nemecký zas odmeranejší, ale ten slovenský – ak podcení plynutie času a jeho výz-
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Veľký diplomat v Paríži mi raz povedal jednu múdrosť: ak chceš dosiahnuť rovnaký
level ako mladík z Nemecka či Francúzska
(životná úroveň, výplata, dobrá kúpna sila,
rešpekt, spoločenský status...), musíš k tomu
istému cieľu vynaložiť trojnásobne väčšie
´ múdro rozprával. Inými sloúsilie. Oh la´ la,
vami, moji sorbonskí kolegovia sa venujú iba
svojmu doktorátu, učeniu, doučovaniu, písaniu, čítaniu. „La réalité slovaque“ je výrazne
odlišná, sme vystavení (chcel som povedať

UK
Poznáte zaujímavého študenta/študentku UK, ktorí sú aktívni
aj mimo školy, alebo reprezentujú
univerzitu výnimočným spôsobom?
Pošlite nám svoj tip na nasa.univerzita@rec.uniba.sk. Ďakujeme. Radi
o ňom/nej napíšeme.

odsúdení, pardon) k dvojitej výzve ako
Stendhalovskí hrdinovia: Julien Sorel chce
získať to, čím nedisponoval, čo mu bolo
odopreté sotva sa narodil. Na druhej strane
je Lucien Leuwen, ktorý všetko má, a aj tak je
nešťastný – hľadá, ako si zaslúžiť všetko to,
čo dostal. Francúzsko-nemeckí Leuwenovci
čelia svojim problémov, slovenskí Sorelovci
majú zas tie svoje. Múdrosť je na ceste, nič
nie je náhodné, každý i milimetrový úspech
je „objektívnou náhodou“.
Moja alma mater mi k srdcu prirástla tak,
ako futbalistom v časoch dávnejších prirástol
dres klubu, v ktorom zotrvávali i roky.
Prajem študentom, aby boli k sebe dobrí,
milí, ale nároční. Inteligencia sa masifikuje,
vysokoškolák musí mať maniere, podávať
vyššie výkony, okoloidúci hneď musia uzrieť
i vycítiť, že ide o pôdu akademickú, tvora
inteligentného, kultúrneho, vzdelaného. Spoločenské dianie neodráža, ale pripravuje sa
na to, aby ho tvoril.
Mgr. Ľubomír Jančok,
doktorand FiF UK
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Dvakrát Ján Triaška
V bratislavskej Galérii Cypriána Majerníka presne mesiac, od deviateho februára, vystavoval pomerne rozsiahlu kolekciu
malieb a menších intermediálnych projektov Mgr. art. Ján Triaška, PhD. S tvorbou
tohto umelca sa stretávame pomerne často,
predovšetkým vo vzťahu k novému umeleckému prejavu, ktorý hľadá nové súvislosti,
väzby a konštrukcie.

Ján Triaška je pre mňa prvotriedny maliar. Citlivo pracuje s farbou. Do obrazov
vťahuje diváka cez obsah, ktorý nesie surreálnu imagináciu, vlastnú pre jeho autorský rukopis. Mnohí návštevníci prežívali na
výstave túžba vlastniť jeho obraz.
Výtvarný program Jána Triašku je nesmierne pestrý. Presvedčivo pracuje s písmom,
s abstrakciou, na základe hodnôt minulého
vytvára nové pohľady na dnešok. Pestrosť
a rôznorodosť sú stimulujúcim predpokla-

dom nielen pre jeho tvorbu, ale aj pre pedagogickú prácu.
Pod jeho vedením bola koncom februára vo výstavných priestoroch Dekanátu
Pedagogickej fakulty UK otvorená výstava
študentov Katedry výtvarnej výchov PdF UK
s názvom „Piktogramy“. Skvelá akcia, ktorá zaslúži reinštaláciu v ďalších galériách.
Predstavila to, čo dnešnému umeniu chýba.
Hravosť a tvorivosť. Pripomenula, že každý
znak tvorí myšlienku, je podklad pre grafickú prezentáciu takých bežných vecí, akými
sú kalendáre, plagáty a logá. To všetko je
skutočné umenie.
Plošné kreatívne riešenia, dva desaťminútové videokalendáre, úsmevná nápaditosť prác Ivany Benkovej, poznávacie
atribúty Lukáša Pifku, práce Veroniky Ďurákovej v tvare tiketu športky, úžasné diela Marty Kissovej, mačacie predstavenie
Beaty Capkovej, japonské prvky v diele
Barbory Szélovej či úplne nová, originálna
veselá jednooká postavička od Ivana Kubove. Skutočne jedinečná výstava, ktorá reprezentuje katedru temer v profesionálnom
výraze. Je však predovšetkým prezentáciou
študentov, ktorí majú už počas štúdia kontakt so svojím výtvarným prejavom pri objavovaní kvality umeleckého diela a najmä
vlastnej cesty s umením a za umením.

Potenciál UK
v Dome umenia
Umelecká beseda Slovenska zastupovala
od svojho vzniku po založení ČSR predstaviteľov výtvarného a hudobného umenia, architektúry, literatúry a vedy. Dnes je najstaršou
umeleckou organizáciou u nás vôbec. Po roku
1989 túto organizáciu reprezentuje iba výtvarné umenie rôzneho charakteru. Jej pravidelné
výstavy sú prezentáciou diel rôznej úrovne.
V Dome umenia sa Umelecká beseda
Slovenska predstavila vo februári 2013 rozsiahlou výstavou, ktorá neprekvapila. Prečo
však o tejto výstave píšeme. Preto, že aj naši
pedagógovia z Katedry výtvarnej výchovy
PdF UK prispeli ku kvalite výstavy. Alojz Drahoš, Stanislav Harangozó a Iva Paštrnáková.
Na výstave sa zúčastnila výtvarným dielom aj
doktorandka katedry Barbora Okasová a študentka Barbora Tichá.
PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK,
Foto: Daša Barteková

Aj písanie rozprávok je kumšt
Všetci to poznáme. Jedna časť vašich
žurnalistických priateľov sa venuje politike,
ďalšiu uchvátili kultúrne témy a tí, čo
sedávajú v zadných
laviciach a potajomky ťukajú do mobilných telefónov, aby
zistili najnovšie športové výsledky, sa už
nemôžu dočkať, kedy
budú opisovať výhru
svojho obľúbeného
športového
tímu.
Možno sa cítite tak
trochu stratení medzi
ľuďmi, ktorí vedia,
čo ich baví a akým smerom sa chcú uberať.
Možno medzi nespočetným množstvom odvetví hľadáte tak trochu svoju cestu. Svoje
riešenie prišla na Katedru žurnalistiky FiF
UK v Bratislave predstaviť autorka detských
kníh a románov Viera Valachovičová-Ryšavá. Stretnutie so spisovateľkou sa uskutočnilo
18. marca 2013 v rámci predmetu filozofia

tvorivého písania, ktorý navštevuje prvý ročník magisterského stupňa.
„Začala som písať, keď som mala 36
rokov a za sebou ťažkú životnú etapu, jednoducho z pudu sebazáchovy. Zobrala
som ceruzku a školský zošit a písala, kým
to šlo. Vznikla z toho novela – Nedotýkaj
sa ma,“ predstavila svoju prvotinu študentom spisovateľka, ktorú by ste si mohli ľahko
pomýliť s učiteľkou materskej školy. Veselá
a energická s výraznou gestikuláciou sa snažila vysvetliť, aká je na seba prísna a občas
obracia každé slovo: „Teraz by som to napísala inak. Literárnejšie. A nebála by som sa
ani viac fabulovať,“ priznáva. Pravdou je, že
v skutočnosti vyštudovala špeciálnu pedagogiku, ktorej sa dlhé roky aktívne venovala. Aj
to je jeden z dôvodov, prečo má blízko k deťom. Napísala rozprávkové knihy Z Ježkovej
kapsičky či Svetlá hus. Obe sú preložené
aj do češtiny. Na Rádiu Devín odznelo tridsať rozprávok z jej tvorby, Rádio Slovensko
zase odvysielalo päť rozprávok – večerníčkov o starej Bratislave a dnes sa autorka pre

deti teší zo svojej najnovšej knihy – Príbehy
starej Bratislavy.
Naštudovanie legiend a histórie Bratislavy jej zabralo niekoľko rokov. Každej z rozprávok predchádzala niekoľkotýždňová
práca s historickými faktami a konzultácia
s historikom. Samotný materiál na túto knihu
rozprávok s reálnym historickým pozadím
zbierala desať rokov. Viera Valachovičová-Ryšavá prispievala aj do časopisu Včielka
a niektoré z jej poviedok boli publikované
v Literárnom týždenníku. Napísala päť častí o osudoch rodiny Králikovcov, a tým sa
zaradila aj do autorskej dielne tvorcov tejto
rozhlasovej relácie.
Nikdy sa neučila písať. K remeslu spisovateľky ju priviedla až náhoda. Tá však
zmenila celý jej život. Kým tvorba rozprávok
vyplynula z povahy jej povolania, písanie
noviel a poviedok je záležitosť, ktorá sa
vyvíjala dlhodobo. Nikdy neviete, kedy aj
obyčajné vylievania srdca na kus papiera –
zmení váš život.
Kristína Jurčišinová,
študentka FiF UK
Foto: Adriana Banásová
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Komorná galéria bratislavského Pálffyho paláca na Zámockej ulici takúto vernisáž ešte
nezažila. Davy návštevníkov a
obdivovateľov umenia prekryli na chvíľu vystavené obrazy
i protagonistov otváracieho ceremoniálu jedinečnej výstavy.
Timea Golaszová, študentka
PdF UK, prekvapila dlho očakávanou a jej prvou samostatnou
výstavou v hlavnom meste.
Prvé stretnutia sú vždy čarovné. Vystúpenie tvorivého umelca
so svojimi obrazmi pred verejnosťou je aj skúškou očakávania
a neistoty. U tých, kde talent
dominuje obrazovej ploche, nasleduje katarzia. Výstava Timey
Golaszovej sa niesla v znamení
názvu výstavy, ktorý sa stal jej
ústrednou myšlienkou: „Viem
prekvapiť“. Mnohých táto veta

zasiahla už pri prečítaní pozvánky na výstavu. Ďalších na
výstave. Kvôli množstvu divákov
bola kolekcia obrazov a kresieb
autorky po slávnostnom otvorení
ťažko viditeľná.
V čom je príťažlivosť tvorby
tejto mladej študentky? Timea
má talent. Experimentuje v jasnom previazaní na umelecký
vývoj. Miluje odtiene modrej
a zelenej. Maľuje dnešnú dobu.
Konštrukcie, futuristické experimenty a človeka medzi nimi.
Ľudí dnešnej doby. Citlivo pracuje s kompozíciou, aby zdanlivo
statickému výrazu dala život.
Vyberá si nové vyjadrovacie
prvky a prostriedky. Je originálna. Je rôznorodá.
Predpoklady u mladého človeka sú v intenzite jeho záujmu.
U tejto mladej devy je už dnes
záujem o umenie záujmom
najväčším. Aj
preto, aj vďaka
dobrej pedagogickej práci
jej profesorov
vstúpila do sveta objavov, bez
ktorých ľudstvo
nemôže byť.

Perzské umenie

Perzská ríša je dôležitou
súčasťou tohto sveta. Na jej
území sa rodila civilizovaná
spoločnosť. Jej pravidlá postupne preberal a transformoval vyspelý svet. Tradícia je zázračné
slovo – a nezvykne trvať večne.
V dnešnom Iráne prechádza tradícia všetkými oblasťami života.
Preto je dnes krajinou múdrych
ľudí, kde na jednom jeho konci
sa ľudia po celý rok kúpu v mori
a na druhom lyžujú.
Po pätnástich rokoch prišlo
na Slovensko, predovšetkým
vďaka spoločnosti Artem a kurátorovi výstavy PhDr. Ľuboslavovi
Mozovi, opäť perzské umenie.
Dve významné predstaviteľky
súčasného iránskeho umenia
Forouzan Shafie a Mohadeseh
Milanee, matka s dcérou, prišli
osobne do Bratislavy predstaviť
umenie maliarske
i niektoré originality – perzskú
kaligrafiu a obrazy z hliny. Tieto
umelkyne reprezentujú
okrem
maľby aj architektonický dizajn
a graficko-kresebné umenie.

Počas ich pobytu navštívili
aj Katedru výtvarnej výchovy
Pedagogickej fakulty UK, kde
na niekoľkohodinových kurzoch
predstavili najmä spracovanie
hlinených obrázkov a prístup
k tradičnej perzskej kaligrafii. Dlhé zaúčanie absolvovali
viacerí študenti. Prekvapením
bol mimoriadny záujem poslucháčov Univerzity tretieho veku
CĎV UK, ktorí sa zúčastnili na
všetkých kurzoch.
Bola to mimoriadna príležitosť. Ojedinelý počin, ktorý,
dúfame, zanechá nielen dojem,
ale aj konkrétny vplyv. Treba
zdôrazniť, že takýmito aktivitami sa môže stať učebný program pre študentov, ale i pre
spoločnosť, prestížnym a pre
budúcnosť stále viac žiadaným.

Berenikine slzy radosti
Tvorivý pozdrav z Kórey
Každým článkom vkladám
informácie o nezastupiteľnosti vzdelania a umenia v našej
spoločnosti. O tom, že ustavičné vzdelávanie je vlastne rozvojom. Že spoznávať nové, je
predpokladom odovzdávania
toho najpôvodnejšieho študentom. Takáto reprezentácia nie je
štatistikou, ale múdrym a potrebným odhaľovaním pravdy.
Jaroslava Šicková-Fabrici, profesorka našej katedry výtvarnej

výchovy PdF UK sa spolu s manželom Jánom Šickom zúčastňujú
na sochárskom sympóziu v Kórei. Najlepšia reprezentácia
našej školy i vzdelania našich
študentov.
„Máme sa dobre, tvrdo pracujeme, organizátori nám pripravili veľké kamenné bloky.
Sme šťastní, že môžeme robiť
to, čo nás najviac teší. Čaká nás
ešte veľa práce,“ napísala.

Predstavil som v Bratislave po
prvýkrát výstavu Bereniky Saudkovej. Tvorbu mladej maliarky,
ktorá maľuje pôsobivo a výrazovo silne dnešnú pop kultúru
previazanú s päťdesiatimi rokmi
20. storočia. V galérii Slovenského rozhlasu sa v marci 2013
konala jej autorská výstava, ktorá spravila ľuďom radosť. Umenie nemusí byť len o vznešených
pocitoch, náročnom rozmýšľaní,
filozofických vplyvoch či umelom
nadšení z toho, čomu nerozumiem.
Berenika Saudková je dcérou zakladateľa československého komiksu Karola
Saudka. Ten je zase
bratom, dvojčaťom
fotografa Jána Saudka.

Berenika je výraznou osobnosťou dnešnej českej umeleckej
scény. Jej obrazy sú estetickou
dekoráciou pop artu. Sú tvorivou posadnutosťou vytvoriť
ľuďom linearitou, farebnosťou
a zmyselnosťou ľudské uvoľnenie. Spraviť si takú nedeľu, ktorá
nikdy nekončí.
Obrazy autorky sú pre mňa
kúskom peknoty počas behu
o život. Bol som kurátorom tejto
prvej slovenskej výstavy. A určite ju budem v rôznych variáciách reinštalovať.

Autor textov: PhDr. Ľuboslav Moza, PdF UK

Timea Golaszová vie
prekvapiť
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Katedra logopédie skúma,
ako sa vyvíja
detská reč

Na Katedre logopédie Ústav psychologických a logopedických štúdií PdF UK pod
vedením doc. Maríny Mikulajovej, CSc., sa
dlhodobo realizuje základný výskum detskej
reči. Spolu s Mgr. S. Kapalkovou, PhD., tiež z
katedry logopédie sa podarilo v spolupráci
s lingvistickým centrom na Prešovskej univerzite (pod vedením prof. Daniely Slančovej,
CSc.) vytvoriť silný tím, ktorý sa v európskych
podmienkach podieľa na realizácii ojedinelého projektu. V rámci viacerých nadväzujúcich grantov (Nadácia Jána Husa, VEGA,
APVV) longitudinálne sledovali a zaznamenávali vývin reči piatich detí od ich narodenia až do veku 5 rokov. Deti boli každý mesiac nahrávané v ich prirodzenom prostredí,
vzorky reči sa transkribovali a v súčasnosti
prebieha analýza vývinu komunikácie. Prvá
časť výsledkov už bola publikovaná v monografii Štúdie o detskej reči (2008).
Ako odpoveď na krízu v oblasti reformy
elementárneho vzdelávania tento tím zložený zo psychológov, pedagógov, logopédov
a lingvistov pripravuje úplne nový typ šlabikára pre prvý ročník základných škôl. Nová
metodika učenia čítania a písania je postavená tak, aby pomáhala maximálne rozvíjať
porozumenie čítanému textu vo vyšších ročníkoch. Práve preto je metodika postavená

na dvoch pilieroch – systematickom rozvíjaní fonematického uvedomovania a rozvíjaní
súvislého vyjadrovania (naratívnych schopností) detí a porozumenia hovorenému textu. Projekt je podporovaný Agentúrou pre
podporu vedy a výskumu pod číslom APVV0410-11. V rámci projektu úzko spolupracujú ďalšie dve zahraničné centrá – Moskovská univerzita (prof. Eľkoninová) a Lehigh
University (prof. Nicolopoulous) v USA.
Katedra logopédie PdF UK (Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., a Mgr. Zuzana
Vicenová) v spolupráci s univerzitou City
University London (Dr. Polišenská) vytvorila
novú skríningovú metodiku, ktorá dokáže
rýchlo a spoľahlivo identifikovať deti s vývinovou dysfáziou v predškolskom veku (3 – 6
rokov). Metodika je založená na princípe
opakovania pseudoslov a v slovanských jazykoch bola overovaná a publikovaná prvýkrát. Výsledky boli publikované v prestížnom
časopise International Journal of Language
& Communication Disorders (január 2013)
pod názvom Non-word repetition performance in Slovak-speaking children with and
without SLI: novel scoring methods.
Na tento výskum nadviazali a vytvorili
novú metodiku testovania detí pomocou
opakovania pseudoslov v elektronickej podobe, ktorá je zatiaľ vo svete ojedinelá. Ino-

vatívnu metodiku predstavíme aj na medzinárodnej konferencii v Manchestri. Výsledky
už boli prezentované aj na medzinárodnej
konferencii v írskom Corku (jún 2012).
V spolupráci s Varšavskou univerzitou
(Dr. Ewa Haman, Magdalena Luniewska) a
s Prešovskou univerzitou (prof. Daniela Slančová, CSc.) sa podarilo vytvoriť prvý elektronický test na hodnotenie slovnej zásoby
u bilingválnych slovenských detí v ranom a
predškolskom veku. Test umožňuje hodnotiť
aktívnu, ale i pasívnu slovnú zásobu a elektronická verzia umožňuje citlivé meranie reakčného času pri vybavovaní pojmov – slov
u testovaných detí. Vo svete existujú zatiaľ
len tri verzie tohto typu testu – poľská, nórska a slovenská. Postup prípravy testu, ako
aj parciálne štúdie boli prezentované na
viacerých zahraničných medzinárodných
konferenciách, napr. vo Varšave (júl 2012).
Spolupráca je zastrešená medzinárodným
grantovým projektom COST-ISO804 Language impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment.
prof. PhDr. A. Kerekrétiová, PhD.,
vedúca Katedry logopédie
ÚPLŠ PdF UK

Neurogénne poruchy komunikácie
ako aktuálny výskumný problém
Na Katedre logopédie PdF UK sa pred
viac ako desiatimi rokmi vytvoril výskumný
tím, ktorý sa zaoberá problematikou neurogénnych porúch komunikácie. Ide o ťažké poruchy reči, ktoré vznikajú pri rôznych
ochoreniach nervového systému, ako napr.
cievne mozgové príhody, traumy mozgu, demencie.
Pod vedením prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., doc. PaedDr. Jany Markovej,
PhD., a ich doktorandov (Dr. Šteňová, Dr.
Brnová, Dr. Malík, Mgr. Čunderlíková, Mgr.
Hrubá) sa na katedre aktuálne rieši niekoľko
významných výskumných projektov (VEGA
a APVV), ktoré mapujú jazykové procesy
v dospelej intaktnej populácii a jazykové
špecifiká pri poškodení mozgu. Do výskumu
sú zapojení aj diplomanti.
Cieľom výskumu je opísať špecifiká

porúch reči pri mozgovom poškodení u slovensky hovoriacich pacientov a vytvoriť štandardizované diagnostické a terapeutické
metodiky pre túto populáciu. Viaceré metodiky už boli publikované a používajú sa v klinickej praxi (test „Diagnostika afázie, alexie
a agrafie“, slovenská adaptácia kognitívneho skríningu „MoCA“). Výsledky týchto
výskumov boli publikované v zahraničných
karentovaných časopisoch (Aphasiology,
Československá psychologie) a v renomovaných knižných publikáciách v USA, Anglicku, Maďarsku a Českej republike.
V rámci grantu APVV rieši tento výskumný tím na katedre logopédie v súčasnosti aj
unikátny výskum kognitívno-komunikačných
deficitov pri demencii, ktorý si vyžaduje úzku
interdisciplinárnu spoluprácu logopédov,
neurológov, psychiatrov a psychológov,
popredných výskumných pracovníkov Le-

kárskej a Pedagogickej fakulty UK. V oblasti
výskumu neurogénnych porúch komunikácie
si tento tím Katedry logopédie PdF UK vytvoril významné postavenie nielen doma, ale aj
v zahraničí.
Iný výskum je zameraný na jazykovošpecifické deficity u pacientov s poškodením mozgu a ďalší na identifikáciu faktorov
ovplyvňujúcich porozumenie vetám v slovenskom jazyku v intaktnej detskej a dospelej
populácii. Výskum bez grantovej podpory
pod vedením doc. Markovej je zameraný
na skúmanie jazykových procesov na úrovni
textu v dospelej intaktnej populácii. Na tomto výskume sa zúčastňujú diplomanti a študenti zapojení do ŠVOUČ.
prof. PhDr. A. Kerekrétiová, PhD.,
vedúca Katedry logopédie
ÚPLŠ PdF UK
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O Španielsku na Slovensku po španielsky
Búranie klišé o Španielsku a pokus o reálne pohľady na krajinu, ktorá bola pre nás
ešte donedávna len exotickou turistickou destináciou, bolo cieľom jednodňového fóra,
ktoré sa 19. marca uskutočnilo na pôde Filozofickej fakulty UK. Rozličné pohľady na túto
krajinu za hradbami Pyrenejí prezentovali nielen predstavitelia zastupiteľských orgánov,
vysokoškolskí učitelia a publicisti, ale aj študenti Univerzity Komenského a Ekonomickej
univerzity.

Veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na
Slovensku Félix Valdés y Valentín-Gamazo
zdôraznil, že obraz, ktorý sa o Španielsku
vytvára, sa nie vždy zhoduje so španielskou
realitou. Predstavil Španielsko ako krajinu
so silným ekonomickým potenciálom. Jej
veľkým bohatstvom je súčasná mladá generácia, ktorá dostala kvalitné vzdelanie.
Bohatosť kultúrnych tradícií krajiny, v ktorej
viac ako sedem storočí koexistovali tri kul-

túry (kresťanská, židovská a moslimská),
bola východiskom úvah Javiera Rodrígueza
Mañasa, pridelenca pre cestovný ruch. Tieto rozmanité kultúrne vplyvy sa prejavili a
dodnes pretrvávajú nielen v spôsobe života
Španielov, ale aj v množstve zachovaných a
udržiavaných kultúrnych pamiatok. Významným zdrojom príjmov nie je len tradičný turizmus, ale aj tzv. jazykový turizmus, resp. jazykový priemysel. Dnes na svete po španielsky
hovorí vyše 490 miliónov ľudí a
záujem o tento jazyk má stúpajúcu tendenciu, ako vo svojom
príspevku zdôraznil Rafael de
la Dueňa, predstaviteľ Cervantesovho inštitútu, ktorého poslaním je šírenie španielskeho
jazyka a kultúry.
O Španielsku sa veľa hovorilo a písalo v roku 2011 v
súvislostí s hnutím tzv. „pobúrených“ (indignados). Dnes, keď
krajinu neprestávajú sužovať
vážne ekonomické problémy,
akoby toto hnutie zatíchlo.
Túto problematiku otvoril Milan
Hanuš, šéfredaktor pražskej revue Prostor a
ďalej ju rozvinula česká prekladateľka a autorka cestopisných reportáží o Španielsku
Anna Tkáčová, jedna z prispievateliek do
čísla 92, ktoré vyšlo pod názvom Španělsko
a Evropa v pohybu, ale kam?
Ďalšia aktuálna, ale dodnes pre mnohých Španielov pálčivá, je téma historickej
pamäti. V snahe vyrovnať sa s nedávnym
krvavým úsekom dejín, občianskou vojnou

a Francovou diktatúrou, bol v krajine v roku
2007 prijatý zákon o historickej pamäti. Určitá časť spoločnosti si myslí, že krajina je
už dosť zrelá na to, aby sa otvorili otázky
o vine, ktoré sa v období prechodu od diktatúry k demokracii tendenčne zamlčiavali.
O problematike historickej pamäti v súčasnej španielskej literatúre hovoril Juan Carlos
Cruz Suárez z Univerzity v Aarhuse, v Dánsku.
Ekonomické aspekty diplomacie boli
predmetom príspevku Michala Polgára.
On i študenti, ktorí prezentovali svoje pohľady na dnešné Španielsko, dokázali, že
sa hispanistika na Slovensku zakorenila.
Prispela k tomu aj široká sieť bilingválnych
gymnázií a aktivity oddelenia pridelenca
pre vzdelávania pri španielskom veľvyslanectve. Túto funkciu v súčasnosti zastáva Luis
Pardiñas Béjar, ktorému študenti na fóre vyjadrili úprimnú vďaku.
Fórum Pohľady na súčasné Španielsko
pripravili učitelia a študenti Katedry romanistiky FiF UK a Katedry romanistiky Fakulty aplikovaných jazykov EU pod vedením
Paulíny Šišmišovej, Moniky Sánchez Presa
a Cristiny Simón Alegre v spolupráci s Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva v Bratislave a Cervantesovým inštitútom vo Viedni.
Všetkým organizátorom patrí naša vďaka
a uznanie.
Barbara Ďurčová,
študentka FiF UK

Slovenskí Argentínčania navštívili univerzitu
Slovenčina, národná kultúra, tradície,
zvyky, ekonomické a politické dianie na
Slovensku boli náplňou programu pre delegáciu 24 Argentínčanov, ktorí sa hlásia
k slovenským koreňom. Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
absolvovali začiatkom marca návštevníci z
Argentíny prezentáciu priestorov Národnej
rady SR, návštevu najvýznamnejších historických pamiatok a kultúrnych miest.
Dňa 1. marca 2013 zavítala zahraničná delegácia na Univerzitu Komenského.
Návštevníkov na akademickej pôde privítal
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
spolu s prorektorom UK pre medzinárodné
vzťahy prof. RNDr. Ing. Ľudomírom Šlahorom, CSc., a riaditeľkou CĎV UK PaedDr.
Jankou Chládeckou, PhD.
Jazyková a odborná príprava cudzincov
a krajanov ako súčasť CĎV UK návštevní-

kom predstavila ponuku vzdelávacích programov pre zahraničných Slovákov a cudzincov. Krajania prejavili najväčší záujem
o letné kurzy slovenského jazyka a kultúry a
o prípravu pred vysokoškolským štúdiom na
Slovensku, ktoré organizuje CĎV UK.
Preklad prezentácie vzdelávacích programov pre Slovákov žijúcich v zahraničí zabezpečili študentky CĎV
UK pochádzajúce z Peru. Potomkovia Slovákov žijúcich v Argentíne tak
mali možnosť posúdiť svoje znalosti
slovenčiny, ktoré získali študentky
CĎV UK z Peru od septembra 2012.
Medzi návštevníkmi z Argentíny
boli napríklad vysokoškolská profesorka matematiky a astronómie, vysokoškolská lektorka španielskeho
a anglického jazyka, ktorá je nadšenou vedúcou folklórneho súboru,
ďalej známa argentínska politička

a exposlankyňa, podnikateľ, školský inšpektor, učitelia na dôchodku, ale i dve deti zo
základnej školy.
PaedDr. Janka Chládecká, PhD.,
CĎV UK
Foto: Veronika Hrdličková
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Horské lesy v Západných Karpatoch
„Vegetačný stupeň smrečín v Západných
Karpatoch, rozšírenie a spoločenstvá. Spis
so zvláštnym zreteľom na pohorie Veľká Fatra.“ je nová kniha Mgr. Petra Kučeru, PhD.,
z Botanickej záhrady UK.
Kniha je zameraná na horské lesy, ktoré
v Západných Karpatoch tvoria v prevažnej miere smrekové porasty, zasahujúce na
hornú hranicu lesa. Ako väčšina lesov na
území Karpát aj tieto sú do značnej miery
poznačené činnosťou človeka. No nájdu sa
aj lokality, kde bol vplyv človeka, v dôsledku horšej dostupnosti alebo iných faktorov,
menší a lesy si zachovali pralesovitý charakter, a práve tieto sú pre nás dôležitým zdrojom informácií. Horské lesy sú veľmi dôležité
z ekologického, ochranárskeho, ale aj z krajinotvorného hľadiska, preto je potrebné zistiť ich súčasný stav, o čo sa snaží aj monografia Petra Kučeru.
V knihe možno nájsť podrobný prehľad
domácej aj zahraničnej literatúry, ktorá sa
zaoberá problematikou horských smrekových lesov na území Karpát, ale aj v okolitých horstvách. Autor porovnáva staršie
literárne údaje o smrečinách so súčasnými.
Začína jednou z prvých prác o smrečinách
na Slovensku – prácou Kliku, z 20. rokov minulého storočia, kedy sa na Slovensku začal
geobotanický výskum týchto lesov a končí

súčasným stavom výskumu. V knihe možno
nájsť 506 literárnych zdrojov.
Autor podrobne spracoval výskyt horských smrekových lesov v jednotlivých pohoriach Západných Karpát s ťažiskovým
územím Veľká Fatra. Zameral sa aj na vplyv
geologických, geomorfologických pomerov,
ale aj klimatických činiteľov na vývoj lesov.
Uvádza aj rozpätie pásma, v ktorom sa
smrečiny vyskytujú. Pozornosť venuje aj vplyvu človeka, ktorý sa výrazne prejavil nielen
na druhovej skladbe týchto lesov, ale aj na
zosunutí hornej hranice ich výskytu. Autor
uvádza, ako bola smerom dole znížená výška hornej hranice lesa vo Veľkej Fatre podľa
najstarších údajov z literatúry (Fekete a Blattny, Klika, Plesník) po súčasnosť. Ako dokladový materiál používa okrem publikácií aj
fotografie, a tiež fytocenologické zápisy.
Aj keď je práca venovaná hlavne smrekovým lesom, autor sa venuje aj výskytu horských lesov s jedľou a bukom, limbou, ktoré
sú rôzne často zastúpené v Západných Karpatoch.
Najväčšiu časť knihy tvorí syntaxonomické hodnotenie horských smrečín, kde autor
zaradil aj vlastný kľúč na systematické zaradenie jednotlivých syntaxónov. Každý so
syntaxónov je opísaný a doplnený fytocenologickými zápismi vlastnými, ale aj zápismi
autorov, ktorí sa týmto lesným spoločenstvám

v minulosti venovali.
Monografia Petra Kučeru je bohatým
zdrojom informácií o horských smrečinách
Západných Karpát, ale možno aj inšpiráciou pre ďalší výskum týchto cenných biotopov. Určite ju využijú nielen botanici, ale aj
lesníci a pracovníci ochrany prírody. Je tiež
zaujímavým čítaním aj pre laikov, ktorí majú
radi prírodu.
RNDr. Danica Černušáková, CSc.,
PriF UK

Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia
Kniha, ktorej dva zväzky (prvý s podtitulom Portrétne štúdie a rekonštrukcie, druhý
podpísaný ako Kaleidoskopy) uzreli svetlo
sveta na prelome starého a nového roku, je
prezentáciou poznatkov autorky, ktorej štýl
písania nie je nezáživný. Sústavným prepájaním poznatkov z literárnej teórie, metodológie a historiografie, ale aj relevantnými
poukazmi na filozofiu, výtvarné a filmové
umenie budí jej rozprávanie o poézii dojem
asociatívnosti: raz pokojnej ako rieka, inokedy búrlivej ako horský potok, vždy však
osviežujúcej.
Erudovanosť Andrey Bokníkovej písania
o poézii 60. rokov 20. storočia s nevyhnutnými presahmi pred aj za túto časovú hranicu autorka knihy ukazuje akoby mimovoľne.
Bokníková poéziu prežíva, je s ňou bytostne
zrastená a najmä, má o nej čo povedať. Kniha Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov
20. storočia napriek tomu nie je súhrnom
definitívnych poznatkov, je výzvou na dialóg
o ich vytváraní.
Bokníkovej písanie je v mnohom blízke
básnickému uchopeniu sveta. Synekdochou
nech nám sú úvodné slová jej predhovoru:
„Čo nám môže priniesť čítanie básní? Zá-

žitok z tragiky, avšak spojený s rituálnym
zbavovaním sa smútku – už tým, že sa oň
s nami ktosi delí, niekto, kto v nich vypovedá.
Inokedy, zriedkavejšie, z veršov vychádza
dojem pretlaku radosti, ktorá sa navŕšila až
natoľko, že potrebovala byť vyjadrená...“
Akoby práve týmito slovami vyslovila Bokníková svoje autorské krédo, svoju ars poeticu.
Predovšetkým zážitok, introspekcia smútku a radosti vyvierajúcej z vnútra Bokníkovou recipovaných textov, je tým, čo nám
spolu s nevtieravo predostretou sumou poznatkov o slovenskej literatúre ostane, ak
jedného dňa dočítame jej písanie o tvorbe
Jána Stacha, Mikuláša Kováča, Jozefa Mokoša, Jozefa Mihalkoviča, Lýdie VadkertiGavorníkovej, Laca Novomeského, Milana
Rúfusa a iných predstaviteľov našej poézie.
Zámerne sme napísali, že „ak jedného dňa
dočítame“ – totiž Bokníkovej prácu je možné neustále čítať, znovu a znovu sa k nej
vracať, a stále objavujeme niečo nové. A to
nielen v texte samom, ale aj v bohatom poznámkovom aparáte, ktorým sprevádza každú kapitolu svojej knihy.
Je pozoruhodné, že toto konštatovanie
možno vztiahnuť aj na tematologické po-

nory do poézie (nielen) vyššie zmienených
básnikov. Bolo by žiaduce, aby Bokníkovej
práca našla svoju odozvu aj medzi laickými
záujemcami o slovenskú poéziu. Jej zanietenosť, prezentovaná prístupným jazykom, je
dozaista predpokladom pozitívnej čitateľskej odozvy diela, s ktorým si dala mnoho
práce.
PaedDr. et PhDr. Peter Mráz, PhD.

P R E D S TAV U J E M E N OV É K N I H Y

Slovinská spisovateľka Ramšak predstavila knihu
Dňa 7. marca 2013 sa v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave
konalo uvedenie slovenského vydania knihy
prof. Mojce Ramšak z Katedry etnológie
a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty
Univerzity v Ljubľjane nesúcej názov „Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníka v
Slovinsku“. Organizátorom tohto podujatia
bola Katedra etnológie a kultúrnej antropológie (KEKA) FiF UK pod záštitou slovinského veľvyslanca Stanislava Vidoviča a prof.
PhDr. Marty Botikovej, CSc.
Kniha mohla vyjsť vďaka porozumeniu
zo strany Ligy proti rakovine v SR a MUDr.
Evy Sirackej, prezidentky tejto významnej
neziskovej organizácie. Vlastnému vydaniu
bezprostredne pomohla finančná podpora
Lekárne sv. Tadeáša v Pezinku. Za preklad
vďačíme absolventkám etnológie Mgr. Romane Maruškovej – Pirih a Mgr. Kataríne
Téglássyovej. Jazykovú korektúru slovenského prekladu urobila etnologička PhDr. Zora
Vanovičová a pred konečným imprimatur
svojou bilingválnou kompetenciou aj Mgr.
Saša Vojtechová-Poklač, PhD., z Katedry slovanských jazykov FiF UK. Za grafickú úpravu obálky zodpovedal doktorand KEKA FiF
UK Mgr. Michal Nemec.
Motívov na preklad knihy bolo viac.
Takmer pred troma rokmi sa v spoločenskej
miestnosti Veľvyslanectva Slovinskej repub-

liky uskutočnila prednáška vtedy hosťujúcej
prof. Ramšak. Svojím vystúpením s výrazne
sugestívnym obsahom téma oslovila viacerých tak, že pán veľvyslanec Vidovič
ponúkol pomoc pri vydaní knihy, venovanej
kultúrno-spoločenským reflexiám rakoviny
prsníka v Slovinsku, po slovensky. Kniha má
veľký potenciál nielen pre odborníkov z oblasti sociálnych vied a medicínskych odborov, ale aj pre širšiu čitateľskú verejnosť. Má
hodnotu pre ženy choré, vyliečené aj zdravé, pre ich rodiny a okolie.
Príhovory predniesli veľvyslanec Vidovič,
profesorka Botiková, MUDr. Sirácka, vedúci
sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR
pán MUDr. Mikloši. V príhovoroch viacerí
rečníci zdôraznili, že na Slovensku sa zatiaľ
neuskutočnil takýto výskum týkajúci sa onkologickej tematiky, a tak vidia vo vydaní knihy impulz nielen pre lekárov a odborníkov,
ale aj pre samotné pacientky a ich blížnych
v ťažkých chvíľach. Cieľom je podporiť otvorenú diskusiu v našej spoločnosti, aby sa
prelomili ľady a ľudia vyjadrili svoj postoj
k rôznym typom utrpenia, ktoré sa nás možno priamo netýkajú, ale sme jeho účastníkmi.
Pre priblíženie publikácie zvolili organizátori čítanie úryvku knihy profesorky Ramšak. Vybrané texty knihy, zvlášť výpovede
informátoriek v slovinskom origináli, prečítala Dr. Saša Vojtechová Poklač a vzápätí
do slovenčiny prekladala Mgr. Katarína

Téglassyová. Hodnota prezentovanej knihy
spočíva práve v autenticite, v údajoch, získaných z etnologického bádania, najmä prostredníctvom biografickej metódy.
Z myšlienok knihy vyplýva, že ju treba
šíriť ďalej, a pritom – zdanlivo protirečivo –
nie je určená na predaj. Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislava umožní dodanie výtlačkov pre slovenské verejné knižnice,
médiá a slovenských mienkotvorcov.
Bc. Eva Rechtoríková,
poslucháčka etnológie na FiF UK

JAZYKOVÉ OKIENKO

Namiesto prvoaprílového žartu zopár
slovenčinárskych kuriozít
Slnečná jar s prvým slnkom prináša aj
nové pohľady na svet, ľudia sú k sebe ústretoví, radi sa stretávajú a spoznávajú nových
ľudí. Aj ty už máš vytipovaný svoj typ? Nepomýľ sa a rozhodni sa poriadne! Ak odhaduješ alebo predpokladáš, tipuješ. Ak však
máš predstavu, vieš aký druh človeka máš
rád, je to tvoj typ. A ak tvoj typ stojí za to,
môžeš už len tipovať, či je pre teba sexy alebo sexi. Slovenčina akceptuje oba tvary tohto nesklonného cudzieho prídavného mena,
ak si však nie si istý, použi radšej slovenské
slová príťažlivý či pôvabný. Svoj sexi/y typ
nezabudni zobrať na prechádzku do Eurovey a keď budete v Eurovei, zamyslite sa
nad správnym písaním takýchto slov. Podobne, ako v ostatných slovách ženského rodu
zakončených na –ea (napríklad Andrea,
orchidea, idea a pod.), aj Eurovea sa v lokáli píše s mäkkým –i (v Eurovei) a v genitíve
s ypsilonom (idem do/z/okolo Eurovey).
Čo myslíš, minieš zopár eur / eúr / euro?

Prevzaté slovo euro skloňujeme podľa vzoru
mesto, avšak druhú slabiku nepredlžujeme
ako je to v slovách slnko či auto, slabika ostá-

va krátka ako v cudzom slove percento či rizoto. Ostaňme pri cudzosti a zamyslime sa
nad kuriozitou rizota a ryže – rizoto je jedlo
z ryže, a teda kde nastala chyba? Slovo
ryža pochádza z botanickej latinčiny (Ory-

za) a rizoto, ako hotové jedlo, je prebraté
z talianskej gastronómie (risotto). V neposlednom rade (nie v neposlednej rade, lebo
ide o rad, zástup, nie o radu – návod), pri
rozhodovaní sa o potenciálnom či potencionálnom objekte, zvoľte radšej kratší variant
(ako variantu), slovenský potenciál je len jeden, nenechajte sa pomýliť nezmyselnou potencionalitou. Slovenčina prináša množstvo
prekvapení, niekedy sa však stačí zamyslieť,
prípadne si u odborníkov overiť svoje domnienky (ako napríklad fakt, že slovo domnienka je motivované od slova domnievať
sa, nie od slova mieniť, mienka). Na záver
predsa jeden (nielen prvoaprílový) žart:
Dvaja policajti robia zápisnicu po vražde. Jeden sa pýta: „S akým i sa píše kino?“
Druhý odpovedá: „Neviem, odtiahnime telo
radšej pred supermarket!“.
Mgr. Danka Široká,
Katedra slovenského jazyka FiF UK
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PREZRADILI STE NÁM O SEBE

Doc. MUDr. Eliška
Kubíková, PhD.,
prodekanka Lekárskej
fakulty UK
Miesto
narodenia:
Trnava
Vek: 53 rokov
Čím ste chceli
byť ako dieťa?

Možno to bude
vyzerať ako
klišé, ale od
malička som
chcela byť
lekárkou. Veď
napokon som sa opakovane
(3x) hlásila na LF UK, kde
som nebola v tých časoch pre
nedostatok miesta prijatá.

Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?

Študovala som odbor detské
lekárstvo. Prečo? Deti
sú tie najúžasnejšie
a najúprimnejšie stvorenia
na svete. Nik vám nevie
prejaviť svoju vďaku tak
úprimne ako dieťa, keď sa na
vás s vďačnosťou pozrie, že
ste mu pomohli.
Aké cudzie jazyky ovládate?

Maďarský, anglický, ruský,
trocha aj nemecký.

Čo vám napadne, keď sa povie
„práca“?

V súčasnej dobe sú to
študenti LF UK, moji prváci
a druháci, ktorým prednášam

anatómiu. Ale aj množstvo
problémov, ktoré súčasná
doba prináša, keď chcete,
aby ústav napredoval,
študenti sa učili v modernom
prostredí, pracovníci
a všetci kolegovia ústavu
boli spokojní.
Ako rada trávite voľný čas?

Rada čítam, chodím do
divadla a keď sa vyskytnú
nejaké voľné dni, rada
navštevujem európske
metropoly. Najviac Londýn,
kde študuje moja dcéra
a milujem večné mesto Rím.
Vždy, keď som tam, mám
pocit, že som v tom meste
niekedy žila. Dáva mi pokoj
a dobrý pocit na duši.

Uprednostňujete
alebo knihy? Prečo?

televíziu

Mám rada aj televíziu, ale,
žiaľ, v dnešnej dobe veľa
hodnotného v televízii
nedávajú, tak s manželom
uprednostňujeme DVD (mestá,
krajiny, prírodné parky),
ale keď mám čas, nepohrdnem
ani nejakým pekným románom.

Prezradíte niečo o svojej rodine?

Mám jednu 19-ročnú dcéru
Kristínku, ktorá študuje
medzinárodné vzťahy
a diplomaciu na Regents
American College London a je
absolventkou prestížnej
newyorskej Columbia
University. Manžel Ing.
arch. Ivan Kubík je autorom
mnohých významných projektov

na Slovensku (Aupark,
Centrál, Bussiness centrá)
a nominantom Krištáľového
krídla za architektúru za
rok 2012.
Čo vás dokáže zarmútiť?

Keď sa do niečoho nového
vložím, a vidím, že ľudia
nemajú o to záujem. Tiež keď
zistím, že za serióznosť sa
niekto odpláca klamstvom.
A, samozrejme, skľúčiť ma
vie aj závisť.
Čo vás dokáže rozosmiať?

Som takpovediac skôr veselý
človek, takže problém
s rozosmiatím nemám. Závisí
to od situácie.
Máte obľúbenú osobnosť?

Z hercov mám rada Meryl
Streep, Anthonyho Hopkinsa,
zo športovcov som
obdivovala Radka Kaufmana,
paraolympijského víťaza zo
Sydney v cyklistike, ktorý
ako onkologický pacient
s amputovanou nohou získal
pre Slovensko zlatú medailu.
Bol to môj pacient, na
ktorého som hrdá. Žiaľ, nie
je medzi nami. Nekonečne
som obdivovala Jána Pavla
II., pre jeho silu a duševnú
krásu.
Máte nejaký skrytý talent?

Áno, viem maľovať.
Som autorkou aj dvoch
medicínskych kníh.

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitejšie?

Úprimnosť, pracovitosť,
súdržnosť v rodine.

JUBILEÁ

Významný farmaceutický chemik jubiluje
Prof. RNDr. Jozef
Čižmárik, PhD., Dr. h. c.,
sa v týchto dňoch dožíva 70 rokov. V pedagogickej oblasti pôsobí
ako prednášateľ a examinátor predmetu farmaceutická chémia, je
školiteľom diplomantov,
rigorozantov, doktorandov a bol garantom
tohto predmetu.
Vo vedecko-výskumnej činnosti svoju celoživotnú aktivitu orientoval na projekciu,

prípravu, hodnotenie a výskum potenciálnych liečiv. Je spoluautorom dvoch realizovaných patentov liečiv, ktoré našli uplatnenie
v praxi (Syngamix a Lechlór). Na základe
výsledkov jeho výskumu v oblasti bázických
esterov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej boli navrhnuté dve potenciálne liečivá
heptakaíniumchlorid (lokálne anestetikum)
a látka H + B (antiarytmikum).
Je autorom alebo spoluautorom 409
pôvodných vedeckých experimentálnych
prác, 30 súborných prehľadov a 16 patentov. Na domácich a zahraničných konferenciách prezentoval viac ako 300 prednášok
a posterov. Jeho vedecké práce sú v SCI ci-

tované viac ako 260-krát a ostatných citácií
má okolo 600. Je autorom dvoch historických monografií, spoluautorom jednej učebnice a monografie, 12 skrípt. Okrem toho
doteraz uverejnil viac ako 1490 odborných
a populárno-vedeckých článkov.
V roku 2005 bol profesor Čižmárik za
celoživotný prínos v rozvoji vedného odboru
farmaceutická chémia vyhlásený za Vedca
roka. V roku 2007 mu SAV udelila cenu za
popularizáciu vedy. V roku 2011 získal vysoké vyznamenanie SAV – Čestnú plaketu
SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách. Za jeho 50-ročnú vedeckú prácu a spoluprácu s Fakultou
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Univerzitný profesor Ján Vierik –
osemdesiatročný
Dňa l8. decembra 2012 sme si pripomenuli 80. narodeniny
emeritného prednostu
II.
gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF
UK a FN a vedúceho
Katedry gynekológie
LF UK. Bývalý prodekan LF UK, člen viacerých komisií rezortu
školstva a zdravotníctva, člen výboru SGPS
SLS a federálneho výboru ČSGPS Čes. lek.
spol. J. E. Purkyňu, člen
komisií pre obhajoby vedeckých hodností, sa
jubilea dožil v dobrom duševnom a telesnom
zdraví.
Rodák zo Sv. Ondreja nad Hronom pôsobil takmer 40 rokov na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK. Vzorne si plnil pedagogické povinnosti hlavne pri praktickej
výchove poslucháčov LF UK na klinike.
Jubilant bol vedúcim jednej pracovnej
skupiny, dôsledne si plnil pracovnú náplň
na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti.
Staral sa o odborný rast mladších lekárov.
Aktívne si plnil úlohy vedeckého výskumu.
Bol úspešný koordinátor vedecko-odborných podujatí – kongresy, vedecké konferencie, pracovné schôdze, odborné semináre.
Zaslúžil sa o úspešný priebeh Dunajských
kongresov s medzinárodnou účasťou.
Svoju kvalifikáciu a odbornosť si zvyšoval
na zahraničných klinikách, a to v Petrohrade
u profesorky Germaševy, v Paríži u profesora Megaru. Aktívne vystupoval a prednášal

prírodných vied UCM v Trnave v oblasti
chemometrie mu v roku 2012 bola udelená
čestná vedecká hodnosť a titul doctor honoris causa.
Bol a je riešiteľom mnohých grantových
úloh VEGA, APVV a medzinárodných grantov s Českou republikou. Na základe veľkého počtu vedeckých prác, z nich vyplývajúcich výsledkov a ich citačnej odozvy sa
profesor Čižmárik zaradil medzi medzinárodne uznávaných odborníkov.
Od roku 1999 je prezidentom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, členom
výboru Asociácie slovenských chemických
a farmaceutických spoločností. Je členom redakčných rád viacerých vedeckých periodík
a nositeľom viacerých odborných ocenení
FaF UK, UK, SZV, SCHS, SFS, ČSCH.

na medzinárodných kongresoch v Budapeš- né práce majú dobrú obsahovú a metodicti, Moskve a v Belehrade.
kú úroveň. Jubilant sa so spolupracovníkmi
Prof. Vierik bol odborný školiteľ viacerých zaslúžil o zavedenie a propagovanie elekvedeckých ašpirantov, ktorí úspešne obhájili trografických metód pozorovania činnosti
dizertačné práce, stali sa kandidátmi lekár- maternice v tehotnosti a v priebehu pôrodu.
skych vied, získali docentúru aj profesúru.
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CU Supported Young Scientists
The Rector of Comenius University (CU), Prof.
Karol Mičieta, rewarded young scientists with CU
Grants for supporting their scientific, teaching and
art projects on 17 March. More than 300 000
euros were distributed. Pg 3
CU Has 8 More Professors
On 5 March, the President of the Slovak Republic, Ivan Gašparovič, appointed 27 new
academic professors. Eight of them are from CU:
Bernadič, Cséfalvay, Fedor, Hegyi, Hutta, Jaroš,
Kádaši and Orgoňová. Pg 3
From the Rector’s Program
- On 14 March, The Rector of CU hosted the
Ambassador of Austria, Markus Wuketich, then on
18 March, the Ambassador of Italy, Roberto Martini, and the Ambassador of Poland, Tomasz Chłoń.
- The Mutual Cooperation Agreement was signed with the Rector of University of Warmia and
Mazury, Prof. Ryszard Górecki, on 22 March.
- The Director of the Academic Library of CU,
Dr Daniela Gondová, received the Silver Medal of
CU for her long-term activities as the Director, on
28 March. Pg 4
Pavel Mučaji Inaugurated
A ceremony of inauguration of a new Dean of
the Faculty of Pharmacy of CU, Assoc. Prof. Pavel
Mučaji, was held on 25 March. Pg 5
Slovak Rectors’ Conference
A ceremonial meeting on the occasion of the
20th anniversary of the Slovak Rectors’ Conference was held in the Rector’s Hall at CU on 20
March. The Prime Minister of the Slovak Republic, Robert Fico, the Minister of Education, Dušan
Čaplovič, and other guests were also present.
Pg 5
Universities Want Better Conditions
for Research
Eight of Slovak universities focusing on research in natural and technical sciences, including
CU, established an association to push ahead
better conditions for research at universities. Pg 6
DUEL: Nicholson vs. Janeček
An alumni organisation, Manageria, organised a discussion between an investigative journalists, Tom Nicholson, and a Czech billionaire,
Karel Janeček, on corruption that took place in the
Assembly Hall of CU on 12 March. Pg 7
The Minister of Education Awarded
Two Lectors from CU
On 25 March, the Minister of Education, Science, Research and Sport of SR, Dušan Čaplovič,
awarded teachers from the whole country with
medals and Thank-you Letters of St. Gorazd on the
occasion of the Teachers’ Day. Dr Vladimír Burčík
a Prof. Ján Pišút from CU were among rewarded.
Pg 8
Bratislava Medical Letters’ Journalists
Visited the Minister
The Minister of Culture of SR, Marek Maďarič,

welcomed representatives of the Bratislava Medical Letters on 25 March. Pg 8
Three Women from CU Nominated to
“Slovak Woman of 2013”
Prof. Anna Zuzana Dubničková, Assoc. Prof.
Eliška Kubíková and Prof. Silvia Miháliková from
CU are among 26 Slovak Women competing in
eight categories for the mentioned honorary title.
Pg 8
CU Scientists Created Earth Safeguarding System ADAM
ADAM is a unique system of four telescopes
able to scan the whole sky visible from one place
three times per night and to detect space objects,
such as asteroids and comets potentially dangerous to the Earth. A concept of the system was
created by researchers from the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of CU. Pg 9
Pharmaceutical Education and Career
Week 2013
The event was held at the Faculty of Pharmacy of CU during 18 – 21 March. Pharmaceutical
companies’ promotion, a competition “Clinical
Skills Event”, lectures and a workshop on how to
communicate – were part of the program. Pg 10
Week of Slovak Libraries at CU
An event for a positive presentation of libraries
as cultural and educational institutions took place
during 18 – 24 March. Libraries of CU allowed
returning rented books after time-limit with no charges, accessing databases, prepared exhibitions
and a baptism of a book. Pg 11
Pharmaceutical Faculty of CU Cooperates with Companies
A research group of Prof. Remko synthetized
and tested 50 new aromatic sulfonamides in vitro.
Patents “Substituted sulfonamides, method for producing, drugs containing said compounds and use
thereof” in USA and other countries are a result of
the cooperation with Unimed Pharma. Pg 11
Aronnax Apnea Cup 2013
The Faculty of Physical Education and Sports of
CU and the Club Aronnax organized a swimming
competition of 10-member teams on 19 January.
Pg 13
Sport Faculty’s Ball
The Faculty of Physical Education and Sports of
CU organized their 6th ball with a fruitful program
on 9 February. Pg 13
Diagnostic Centre of Prof. Hamar
The Diagnostic Centre of Prof. Hamar was
opened on the Faculty of Physical Education and
Sports of CU on 21 March. The Centre will support
research activities of the Faculty. Pg 14
Our Health
We have decided to use the scientific potential of our university and bring a topic of our
health to this issue of NAŠA UNIVERZITA as 7
April is the World Health Day. The specialists from

5 faculties write about healthy living. Pg 16 – 20
Students vs. French Companies
Students from the Faculty of Management of
CU organized a meeting of students with French
companies on 20 March. Students could look for
a potential future employer. Pg 24
Ján Triaška Twice
There was an exhibition of a painter, J. Triaška,
from the Faculty of Education of CU in a Bratislava
Gallery of C. Majerník in February. He also led
an exhibition of students from the Department of
Fine Art of CU in the Faculty building called “Pictograms”. Pg 26
CU in Art House
Teachers and students from CU participated on
the exhibition in the Art House in Bratislava during
February. Pg 26
Fairy-tale Writer Met with Students
Viera Valachovičová-Ryšavá, a writer of children’s fairy-tales and novels, met with students of
journalism from CU on 18 March. She shared her
initiations and experience with writing. Pg 26
Timea Golaszová Can Surprise
Gallery in the Pálffy Palace in Bratislava hosted a hugely popular vernissage of Timea Golaszová, a student from the Faculty of Education of
CU. Pg 27
Persian Art
Two Iranian artists, Forouzan Shafie and Mohadeseh Milanee, came to visit art students at CU
and introduced Persian art – paintings, calligraphy
and design. Pg 27
Kids’ Speech Developing
The Department of Logopaedia of CU has
been researching developing of kids’ speech.
The researchers have watched 5 children under
5 years old and valued the development of their
speech. They have already created an electronic
test to value vocabulary of bilingual Slovak children. Pg 28
Neurogenic Disruptions of Communication
A team of researchers from the Department of
Logopaedia of CU is currently focusing on cognitive-communication deficits at dementia and also
on language-specific deficits at patients with brain
damage. Pg 28
About Spain in Spanish
A conference about crushing cliché about
Spain and an attempt at real picture of the country took place at the Faculty of Arts of CU on 19
March. Pg 29
Slovak Argentinians Visited CU
24 Argentinians with Slovak roots visited Slovakia to learn about the culture of their ancestors
in March. One of the places they visited was our
university. Pg 29
MJ, LM
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